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Resumo 

 

O método de pesquisa survey é amplamente empregado para estudos de campo da 

Contabilidade Gerencial e, ainda assim, tem sido alvo de inúmeras críticas em relação à 

confiabilidade dos resultados por meio dele obtidos. Apesar das críticas que o método em si 

recebe, observa-se que parte significativa dos trabalhos padece de falhas em relação a 

princípios fundamentais da administração do survey, sendo que a maior parte dos problemas 

reside mais na forma como o survey é desenvolvido e administrado do que propriamente do 

método. Assim, por meio de análise bibliométrica, este trabalho objetiva avaliar em que 

medida os artigos de Contabilidade Gerencial com ênfase em Custos publicados nos 

principais periódicos brasileiros seguem procedimentos robustos na elaboração e aplicação de 

seus questionários para evitar os efeitos indesejáveis das limitações do método de pesquisa 

survey. A principal contribuição desta pesquisa está no auxílio à melhoria da qualidade das 

publicações na área de Custos. Os resultados encontrados dão conta que os procedimentos e 

recomendações indicados para fortalecer os dados obtidos por meio de survey não vem sendo 

seguidos nas pesquisas práticas de contabilidade gerencial publicadas nos principais 

periódicos brasileiros da área. 
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1. Introdução 

O método de pesquisa Survey é amplamente empregado para estudos no campo da 

Contabilidade Gerencial e, ainda assim, constitui um dos métodos mais criticados no que diz 

respeito à confiabilidade dos dados obtidos (Young, 1996 apud Van der Stede et al., 2005). 

Apesar das críticas que o método propriamente dito recebe, observa-se que parte relevante dos 

trabalhos padece de falhas em relação a princípios fundamentais da administração do survey, 

de modo que a maior parte dos problemas reside muito mais na forma como o survey é 

desenvolvido e administrado do que no método em si (Van der Stede et al., 2005). 

Conforme apontado por diversos autores que fundamentam o trabalho de Van der Stede 

(Diamond, 2000; Dillman, 1978, 1999, apud Van der Stede et al., 2005), se o survey for 

construído e administrado apropriadamente, pode constituir fonte de dados em larga escala e 

de alta qualidade. 

Nesse sentido, o problema desta pesquisa reside no fato de não se saber se aquilo que a 

literatura aponta como limitações do método de pesquisa survey de fato estão presentes nas 

investigações que adotam este método. Assim, este estudo busca responder à seguinte questão 

de pesquisa: Quais das limitações pertinentes ao método de pesquisa survey, apontadas 

na literatura, estão presentes nas pesquisas da área de Contabilidade Gerencial com 

ênfase em Custos publicadas nos principais periódicos científicos brasileiros de 

Contabilidade? 

Assim, o objetivo deste trabalho é verificar como o método de pesquisa survey vem sendo 

aplicado nas pesquisas publicadas recentemente nos principais periódicos brasileiros de 

Contabilidade. Esta investigação visa destacar as principais deficiências observadas na prática 

de pesquisa neste campo, e busca apontar os inúmeros pontos que carecem de melhoria para 

fortalecer a realização de pesquisas empíricas relacionadas à Contabilidade Gerencial. 

Portanto, os resultados aqui encontrados poderão contribuir para a melhoria de qualidade das 

pesquisas futuras uma vez que os pesquisadores poderão se precaver em relação aos possíveis 

fatores que reduzem a confiabilidade dos achados das pesquisas realizadas. Também será 

possível confirmar se o que a literatura aponta como deficiências, desvantagens ou limitações 

do método survey se confirma, de fato, na prática. 

Para atingir o objetivo e responder a questão proposta, este trabalho está organizado em mais 

três partes, além desta Introdução. Na seção 2 desenvolve-se o referencial teórico que sustenta 

a pesquisa, abordando questões relativas ao que é o método survey, quais são suas principais 

limitações e os procedimentos necessários a se evitar os erros comuns ao método. A seção 3, 

por sua vez, à contempla os principais aspectos metodológicos que explicam a trajetória 



desenvolvida por esta pesquisa para se atingir o objetivo. Na seção 4 tem-se a apresentação e 

análise dos resultados encontrados e, finalmente, na última seção evidenciam-se às conclusões 

encontradas e as considerações sobre possibilidades de continuidade do presente estudo. 

 

2. Estrutura conceitual 

Com vistas a dar sustentação teórica ao estudo bibliométrico ora desenvolvido, este tópico do 

trabalho destina-se a apresentar os principais aspectos teóricos que norteiam o método survey. 

Em especial, além de entender o que é o método, a tônica reside em listar as suas principais 

limitações, bem como descrever os procedimentos que podem ser utilizados por pesquisados 

para reduzir a ocorrência de erros em pesquisas do tipo survey. 

 

2.1. O método Survey 

De acordo com Fowler (2009), o método survey é uma maneira de perguntar a uma amostra 

de uma população um conjunto de questões e utilizar as respostas para descrever esta 

população. Seu propósito é produzir estatísticas, ou seja, descrições quantitativas ou 

numéricas sobre aspectos da população objeto de estudo. O método tem como característica 

fundamental a coleta de dados por meio de perguntas a pessoas, de modo que as respostas são 

os dados que, após analisados se transformarão em informações que produzirão os achados da 

investigação. Além disso, estes dados são, geralmente, coletados apenas de uma fração da 

população, denominada amostra. Há casos, todavia, que o método se aplica à toda população, 

caracterizando-se como uma pesquisa censitária. 

O survey é composto de um conjunto de técnicas distintas e, a despeito dos muitos usos 

independentes de cada uma delas, sua combinação é essencial para o êxito no 

desenvolvimento do survey. Desse modo, o survey é aplicado por meio das técnicas de 

amostragem, desenvolvimento de questões, entrevistas e coleta de dados. Fowler (2009) 

destaca a aplicação do Total Survey Design, uma perspectiva que constitui na utilização em 

conjunto de procedimentos de alta qualidade em todas estas áreas. 

 

2.2. Limitações do Survey 

Para Fowler (2009), o processo de pesquisa survey apoia-se em algumas premissas 

fundamentais: (i) ao descrever a amostra de pessoas que efetivamente responderam ao survey, 

é possível descrever a população alvo; (ii) as respostas obtidas podem ser usadas para 

descrever adequadamente as características dos respondentes. 

Esta relação pode ser observada na Figura 1, logo a seguir.  



 

  

Figura 1 – Aspectos de inferência na pesquisa survey 

Fonte: Adaptada de Fowler (2009) 

 

Ainda de acordo com Fowler (2009), de um modo geral, a pesquisa survey pode apresentar 

dois tipos de erros: (i) erros associados com quem responde e (ii) erros associados às 

respostas. Além disso, estes erros podem possuir natureza aleatória ou constituir um viés. 

No que diz respeito aos erros associados a quem responde, há o erro aleatório inerente ao 

próprio processo de amostragem, que constitui na probabilidade da amostra representar 

efetivamente a população; e há erros que implicam viés neste processo. Assim, existem 

alguns passos que podem introduzir viés na amostra, tais como (i) a escolha da estrutura de 

amostra (aqueles que efetivamente têm chance de serem escolhidos para a amostra); (ii) o 

processo de selecionar quem está na amostra (se o processo não for aleatório, pode implicar 

viés); e (iii) falha em coletar respostas de todos aqueles escolhidos para compor a amostra 

(dependendo de como algumas respostas deixam de ser obtidas, um grupo específico da 

população pode não estar sendo representado). 

O outro tipo de erro apontado por Fowler (2009) é o erro associado às respostas, ou seja, 

àquilo que efetivamente se procura medir. Assim, as respostas obtidas são geralmente 

compostas de dois elementos: o fato “real”, aquilo que um respondente com perfeito 

conhecimento responderia para relatar este conhecimento de forma precisa; mais um 

componente de erro. Esta relação pode ser descrita por meio de uma equação xi = ti + ei, onde 



xi é a resposta dada pelo indivíduo i; ti é o valor verdadeiro para o indivíduo i; e ei é o erro na 

resposta dada pelo indivíduo i. 

Estes erros podem ser causados por inúmeros motivos, tais como má compreensão da questão, 

não possuir a informação necessária para responder, distorcer intencionalmente a resposta 

para parecer melhor, adotar uma estimativa etc. A relação entre uma resposta e seu verdadeiro 

valor é conhecida como validade, e o erro de validade também pode ser do tipo aleatório ou 

viés. 

Uma robusta pesquisa survey deve cercar-se de procedimentos para minimizar a ocorrência de 

erros nos dados coletados, ou ao menos buscar técnicas ou maneiras de se reduzir seu 

eventual impacto no resultado da pesquisa. 

 

2.3. Procedimentos para reduzir ocorrência de erros em pesquisas do tipo Survey 

Neste tópico são listadas algumas ações que podem ser tomadas pelos pesquisadores para 

minimizar os erros em pesquisas survey e aumentar o grau de confiabilidade dos resultados. 

 

2.3.1. Erros associados a quem responde 

Um elemento fundamental para se realizar uma pesquisa survey de qualidade é a seleção de 

uma amostra de respondentes que represente adequadamente a população que se deseja 

descrever ou realizar inferências. 

Nesse sentido, é importante determinar alguns conceitos cruciais para o processo de 

amostragem. Conforme explicam Van der Stede et al. (2005), a população é a totalidade dos 

elementos cujo survey deseja fazer generalizações. Esta população pode consistir em pessoas 

(respondentes) ou organizações. Assim, para fins de pesquisa, é importante definir a 

população alvo do estudo. A população alvo é a coleção de todos os respondentes que o 

pesquisador gostaria de estudar, e deve ser identificada com base nas propostas e objetivos do 

estudo. Caso a população definida inclua sujeitos não considerados no alvo (ou omita sujeitos 

que deveriam estar presentes na população alvo), os resultados do estudo serão enviesados. 

Por sua vez, a amostra representativa constitui um subgrupo da população que a reflete em 

suas características chave. Ela é necessária tendo em vista que, na maioria dos casos, não é 

possível (ou necessário) acessar a população toda para solucionar o problema proposto na 

pesquisa. Assim, o que é verdade para a amostra deve ser verdade para a população em uma 

margem de erro calculável. A amostra deve ser consistente com a população alvo do estudo, e 

não se podem fazer generalizações para populações não correspondentes à amostra. De um 



modo geral, o que determina se inferências válidas podem ser extraídas da amostra são (i) o 

tamanho dessa amostra e (ii) a taxa de resposta.. 

Conclui-se, portanto, que a seleção da amostra (amostragem) afeta diretamente os achados do 

survey; assim, a maior força do método reside na habilidade de coletar dados de um subgrupo 

representativo da população (Van der Stede et al., 2005). A extensão desses benefícios 

depende da qualidade dos procedimentos de amostragem. O elemento central do plano de 

amostragem é o emprego da probabilidade, que produz amostras com maior 

representatividade em uma margem de erro calculada (em amostras não probabilísticas, 

alguns membros da população têm mais chances de seleção do que outros, reduzindo sua 

representatividade). 

Para Fowler (2009), uma estrutura amostral deve ser avaliada de acordo com as seguintes 

características: (i) sua abrangência; (ii) a possibilidade de se calcular a probabilidade de 

seleção; e (iii) a eficiência pela qual membros da população podem ser encontrados na 

amostra. 

Por outro lado, para Van der Stede (2005), o não emprego da probabilidade no processo de 

amostragem pode ser aceitável se o método for justificável. Nesse caso, deve haver 

precauções para se evitar o viés e as inferências serão apenas indicativas. Além disso, a 

seleção deverá ser feita de modo a maximizar a representatividade da variável relevante na 

amostra. Também, deve-se levar em conta que a escolha da amostra por conveniência produz 

resultados que não podem ser generalizados. 

De qualquer modo, em qualquer amostragem deve-se evitar o viés (por exemplo, evitar 

entrevistar clientes sempre no mesmo dia ou horário). Além disso, o plano de amostragem 

deve ser discutido e reportado no trabalho: a ausência de procedimentos de amostragem 

explícitos torna difícil a elaboração de inferências estatísticas válidas (Van der Stede et al. 

2005). 

No que diz respeito ao tamanho da amostra, Fowler (2009) afirma que isso não tem tanto 

impacto na pesquisa, e não há um número ou fórmula pré-determinada para definir o tamanho 

da amostra, que varia a cada caso. Na prática, não é possível calcular o tamanho da amostra a 

partir do erro considerado “tolerável”, e seu tamanho costuma ser calculado de modo a 

assegurar a representatividade dos menores grupos a serem analisados. Esta opinião é 

compartilhada por Van der Stede et al. (2005), para quem a abordagem estatística baseada no 

nível de precisão desejável e na variância existente não é pragmática na maioria dos casos. 

Assim, Fowler (2009) conclui que a partir de um tamanho de amostra composto por 150 a 200 

indivíduos, os ganhos ao se aumentar o tamanho da amostra são apenas modestos. 



Por sua vez, a taxa de resposta deve ser suficiente para garantir que a quantidade de 

respondentes corresponda às características da população que se pretende pesquisar. A 

acurácia da estimativa do survey depende de quem provê as respostas às questões, uma vez 

que a existência de não-respondentes pode introduzir viés à amostra, já que as características 

daqueles que não respondem tendem a ser sistematicamente diferentes dos que respondem 

(Fowler, 2009). 

 

2.3.2. Erros associados às respostas 

O aspecto mais importante relacionado às respostas e às respectivas questões do survey é o 

problema da validade – a extensão em que o survey representa com acurácia a população que 

deveria representar. Nesse sentido, em surveys descritivos, a validade externa (prover 

estimativas acuradas dos parâmetros da população) é o item mais importante. Por sua vez, em 

surveys de testes de teoria, é importante também determinar a relação entre as variáveis 

dependentes e independentes (validade interna). 

Além da questão da validade, existem ainda os erros de não amostragem, que são os erros de 

resposta (respostas erradas) e os erros por não-resposta. Os erros de resposta podem ser 

contornados pela validação da mensuração (ou construto), evitando respostas distorcidas em 

razão da não compreensão das questões pelos respondentes. Para tanto, recomenda-se cuidado 

com aspectos como as (i) questões empregadas, (ii) palavras utilizadas, (iii) formato de 

resposta, (iv) ordem de apresentação das questões etc. 

Assim, para evitar eventuais erros de resposta, é importante que as questões do survey sejam 

submetidas a procedimentos de pré-teste para verificar se podem ser corretamente 

compreendidas e respondidas. O pré-teste é especialmente importante em “mail survey”, uma 

vez que não há entrevistador para esclarecer problemas. O pré-teste das questões deve ser 

conduzido considerando: (i) colegas: validar se o construto atinge os objetivos; (ii) 

respondentes prospectivos: identificar eventuais problemas a partir da aplicação presencial; e 

(iii) usuários dos dados: obter feedback de conhecedores do assunto. O pré-teste com 

respondentes prospectivos e usuários dos dados também avalia se a terminologia e a 

linguagem estão adequadas ao propósito do survey (Van der Stede et al. 2005). 

Outro ponto destacado por Van der Stede et al. (2005) é a extensiva confiança em medidas 

auto-reportadas (subjetivas), implicando risco de incorrer em viés subjetivo na avaliação e 

classificação dos dados. Além disso, as mensurações subjetiva e objetiva podem não estar 

fortemente correlacionadas. Tal constatação não invalida a mensuração subjetiva, mas requer 

atenção ao avaliar os dados. 



 

2.3.3. Erros associados à não-resposta 

O erro de não-resposta é a falha ao coletar dados de um alto percentual de indivíduos 

selecionados para fazer parte da amostra (Fowler, 2009). O erro de não-resposta pode ocorrer 

por vários motivos, sendo os principais relacionados àqueles indivíduos da amostra que: (i) 

não tiveram chance de responder (os procedimentos não alcançaram os respondentes); (ii) 

recusaram-se a prover os dados; e (iii) não foram capazes de realizar a tarefa. 

O efeito do erro de não-resposta é a existência de viés, que depende da extensão em que 

aqueles que não respondem estão relacionados com a amostra. O efeito da não-resposta na 

generalização dos resultados não depende apenas da taxa de resposta, mas principalmente da 

extensão em que os respondentes sistematicamente diferem dos não-respondentes (Van der 

Stede et al. 2005). 

Van der Stede et al. (2005) apontam que mesmo com baixa taxa de resposta, os resultados 

ainda podem ser generalizados, se não houver viés. Em geral, taxas muito baixas de respostas 

(abaixo de 20%) tendem a incluir respondentes que não se parecem com a população a qual a 

teoria se refere. Surveys com taxas de resposta baixa produzem amostras viesadas 

principalmente quando afetadas por características organizacionais: (i) autoridade: posição 

que permite responder; (ii) capacidade: conhecimento e acesso à informação; (iii) motivação: 

propensão a revelar as informações. 

Os autores destacam ainda fatores que afetam a taxa de resposta: (i) características 

organizacionais: propriedade, tamanho, diversificação, descentralização etc.; (ii) 

características do survey: tipo de informação questionada etc.; e (iii) características 

individuais do respondente: disponibilidade de tempo, postura perante surveys etc. Deve-se 

procurar analisar o perfil dos respondentes em relação aos não-respondentes para identificar 

eventual viés, e uma maneira comum de analisar perfil dos respondentes é por meio da 

comparação entre os primeiros e os últimos a responder: ambos costumam apresentar viés, 

sendo que os últimos tendem a se assemelhar aos não-respondentes. 

Os autores estudados apontam alguns procedimentos que devem ser adotados para reduzir o 

erro de não-resposta. Fowler (2009) destaca o uso do telefone para reduzir o risco de 

indisponibilidade e aumentar a cooperação. Recomenda ainda facilitar a leitura e o formato 

em correspondências, além de realizar eventos de follow up (acompanhamento) Quando a 

pesquisa ocorre por meio da internet, indica-se convidar os respondentes a visitar sítios 

específicos na internet ao invés de encaminhar respostas via e-mail. 



Van der Stede et al (2005), por sua vez, destacam os procedimentos de follow up ao menos 

duas vezes: a duas e a quatro semanas do envio inicial, enfatizando o resultado de seu estudo 

de que ao menos 70% das respostas não seriam obtidas sem estes procedimentos. Além disso, 

os autores apontam outras maneiras de se aumentar a taxa de resposta, tais como: (i) obter o 

endosso de alguma corporação, associação de classe ou autoridade; (ii) pré notificar os 

respondentes por meio de contato individual; (iii) disponibilizar diversas formas de resposta; e 

(iv) recompensar os respondentes (de foram monetária ou não monetária). 

 

2.3.4. Divulgação 

Van der Stede et al. apontam ainda que o estudo deve ser completo para ser confiável. Nesse 

sentido, a publicação da pesquisa, depois de concluída, deve apresentar: (i) descrição 

detalhada do propósito do survey; (ii) o nível de análise; (iii) a definição da população e 

amostra; (iv) a elaboração (design) da amostra; (v) os tipos de respondentes; (vi) a taxa de 

respostas; (vi) as questões e termos (palavras) utilizadas; e (vii) a validação das mensurações 

e confiabilidade. 

 

2.4. Esquema resumo para a pesquisa prática 

Conforme apontado por Fowler (2009), a qualidade dos dados obtidos via survey na pesquisa 

em Contabilidade Gerencial é tão frágil quanto seu elo mais fraco no processo de coleta de 

dados. Assim, nenhum aspecto do processo de coleta de dados via survey deve ser pobre a 

ponto de prejudicar a habilidade do pesquisador em lançar mão dos dados para o propósito 

que necessita. 

De um modo geral, conduzir uma pesquisa survey de alta qualidade requer um conjunto de 

condições que nem sempre estão sob controle do pesquisador; portanto, o uso dos métodos, 

técnicas e princípios adequados ao survey podem melhorar significativamente os resultados 

obtidos para as pesquisas a serem feitas. 

Nesse sentido, as eventuais limitações e os respectivos procedimentos discutidos ao longo 

desta seção estão resumidos no Quadro 1 a seguir: 

  



Quadro 1 – Resumo dos erros e procedimentos para evitar erros no método survey 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3. Aspectos metodológicos 

Conforme Gil (2002), o presente estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, pois 

descreve as principais características da população para determinado fenômeno observado. 

Além disso, a pesquisa também pode ser considerada de caráter exploratório, pois permite 

uma abordagem diferente acerca de um tema pouco discutido na literatura. 

Uma vez que o intuito deste trabalho constitui na análise dos procedimentos adotados e 

divulgados nas principais publicações brasileiras na área da Contabilidade Gerencial, utilizou-

se a pesquisa bibliográfica, analisando artigos dos principais periódicos brasileiros de 

Contabilidade. Para assegurar a relevância e a adequação dos periódicos pesquisados, foram 

selecionados os mais bem avaliados no sistema Qualis/Capes; assim, foram analisados cinco 

periódicos dos estratos A2 e B1 da Área de Ciências Sociais Aplicadas, a saber: “Revista de 



Contabilidade e Finanças”, “Contabilidade Vista & Revista”, “Revista Contemporânea de 

Contabilidade”, “Revista de Contabilidade e Organizações” e “Revista Universo Contábil”. 

Além disso, para preservar o recorte temporal adequado e relevante para a pesquisa, foram 

analisadas apenas as publicações a partir do ano 2000. Esta definição também implicou maior 

facilidade no acesso aos periódicos, uma vez que todas as publicações selecionadas 

encontram-se disponíveis em meio eletrônico, sendo possível seu acesso pela internet. 

A seleção dos artigos investigados nesta pesquisa foi realizada com base em análise das 

publicações disponíveis. Em primeiro lugar, a partir dos títulos dos artigos, procurou-se 

identificar todos aqueles que pudessem ter relação com o campo da Contabilidade Gerencial. 

Esta primeira etapa de triagem foi bastante abrangente, evitando o potencial equívoco de se 

desconsiderar eventuais publicações que pudessem ser de interesse da pesquisa. 

Uma vez segregadas as publicações preliminarmente identificadas com temas típicos da 

Contabilidade Gerencial, seguiu-se uma segunda etapa de análise direcionada aos (i) resumos 

dos artigos e aos (ii) aspectos metodológicos empregados Esta etapa teve o intuito de 

identificar com maior precisão não apenas os artigos efetivamente relacionados com temas da 

Contabilidade Gerencial, mas também aqueles que fizeram uso do método survey em seu 

arcabouço metodológico. 

Para complementar esta análise e contornar eventuais equívocos, foram realizadas pesquisas 

adicionais por meio de ferramentas de busca existentes nos sítios eletrônicos (internet) dos 

periódicos selecionados. Para tanto, utilizou-se os termos “survey”, “contabilidade gerencial”, 

“contabilidade de custos”, “questionário” e “levantamento”, conduzindo a novas análises em 

títulos e resumos das publicações existentes. Os termos “questionários” e “levantamento” 

foram incluídos na busca por tratarem se sinônimos de “survey” na língua portuguesa. Nesse 

caso, é comum em pesquisas no Brasil os autores aplicarem o método survey e, na divulgação 

dos resultados utilizarem tais expressões. 

Um breve resumo da seleção realizada pode ser verificado na Tabela 1 a seguir: 

  



Tabela 1 – Artigos com uso de survey em publicações de Contabilidade Gerencial nos principais periódicos 

brasileiros de Contabilidade 

Periódico 

(Revista) 
Qualis 

Total de 

Artigos 

2000-2015 

  
Artigos de 

Contabilidade 

Gerencial 

  
Artigos de Cont. 

Gerencial com 

Survey 

% 

Survey/ 

Gerencial 

Contabilidade & 

Finanças 
A2 296   36   10 28% 

Contabilidade 

Vista & Revista 
B1 331   55   5 9% 

Contemporânea de 

Contabilidade 
B1 181   25   2 8% 

Contabilidade e 

Organizações 
B1 157   16   5 31% 

Universo Contábil B1 219   37   4 11% 

TOTAL 
 

1184 
 

169 
 

26 15% 

Fonte: Elaborada pelos autores com dados da pesquisa 

 

Após a seleção das publicações objeto de análise no presente estudo (população), foram 

estabelecidas as características necessárias para que o método survey aplicado nestes artigos 

fosse considerado adequado de acordo com o referencial teórico apresentado anteriormente. 

Assim, as características cuja investigação buscou identificar foram as seguintes: 

No que se refere ao processo de amostragem: 

1. Emprego da probabilidade (método probabilístico ou amostragem casual); 

2. Avaliação dos efeitos de não se utilizar o método probabilístico; 

3. Verificação da representatividade da amostra (e seus possíveis efeitos). 

No que se refere a procedimentos para evitar a incidência de não-resposta: 

4. Adoção de procedimentos de follow up; 

5. Utilização de endosso institucional; 

6. Disponibilização de vários canais de resposta; e 

7. Uso de recompensa aos respondentes. 

Neste trabalho, optou-se por analisar apenas as técnicas de amostragem e aplicação do survey, 

evitando estender o processo analítico aos critérios utilizados na elaboração do questionário e 

análise dos dados obtidos, conforme prevê o esquema organizado no Quadro 1, ao final da 

seção 2. 

Assim, com exceção da realização de pré-testes, não foram verificados os aspectos pertinentes 

à preparação do questionário em si, notadamente sua forma de apresentação, sua composição 



e os tipos de perguntas empregadas. Também não foi objeto de estudo deste trabalho as 

técnicas utilizadas para tratamento e análise dos dados obtidos por meio da aplicação do 

survey. Este recorte implica uma reconhecida limitação neste estudo no que diz respeito à 

totalidade do método survey e será objeto de continuidade da pesquisa. 

 

4. Apresentação e análise dos resultados 

A análise dos dados obtidos apresenta um cenário bastante interessante das publicações de 

Contabilidade Gerencial no Brasil. Em primeiro lugar, salta aos olhos a participação de 

pesquisas no campo da Contabilidade Gerencial nos periódicos investigados: apenas pouco 

mais de 14% das publicações dedicam-se a este campo do conhecimento, uma vez que dos 

1.184 trabalhos publicados nos periódicos nos últimos 15 anos, apenas 169 pertencem à essa 

área do conhecimento, conforme espelha a Tabela 1 apresentada anteriormente. 

Dentre este grupo de publicações, as pesquisas que utilizam survey como método de obtenção 

de dados correspondem a aproximadamente 15,4% (26 / 169) dos trabalhos publicados, 

conforme se vê na Tabela 1. Isso significa que, embora não represente predominância entre os 

trabalhos realizados, o método survey não corresponde a uma técnica desprezível para a 

condução de pesquisas empíricas. 

Cumpre observar que a utilização deste método não é característica específica de nenhum 

período em particular, sendo observado ao longo de todo o período de análise, conforme 

evidencia a Tabela 2, logo a seguir. Não obstante esta percepção, vale destacar que sua 

utilização intensifica-se a partir do ano de 2010, pois 16 dos 26 trabalhos (61,5%) referem-se 

a este período. 

Assim, a Tabela 2 a seguir apresenta a distribuição das publicações que fazem uso do método 

survey ao longo do tempo, por periódico: 

 

Tabela 2 – Publicações de Contabilidade Gerencial que fazem uso do método survey, por periódico e período. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores com dados da pesquisa 

Periódico (Revista) Qualis 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Artigos de 

Gerencial 

com Survey

% 

Survey/ 

Gerencial

Contabilidade & 

Finanças
A2 -      -      2      -      1      -      2      -      2      -      -      1      -      1      1      -      10 28%

Contabilidade Vista 

& Revista
B1 -      -      -      -      -      -      2      -      -      -      1      1      -      1      -      -      5 9%

Contemporânea de 

Contabilidade
B1 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1      -      -      1      -      -      2 8%

Contabilidade e 

Organizações
B1 -      -      -      -      -      -      -      -      1      -      -      1      1      1      1      -      5 31%

Universo Contábil B1 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1      1      1      1      -      4 11%

TOTAL 0 0 2 0 1 0 4 0 3 0 2 4 2 5 3 0 26 15%



Em termos mais ilustrativos, o Gráfico 1 a seguir representa esta distribuição ao longo do 

tempo, em números consolidados: 

 

Gráfico 1 – Distribuição de publicações de Contabilidade Gerencial que fazem uso do método survey, por 

período. 

 

Em relação às características identificadas, os dados levantados apresentam insights 

interessantes. Em primeiro lugar, destaca-se a prática relacionada à aplicação de métodos de 

amostragem, um ponto fortemente enfatizado na literatura consultada. Entretanto, a pesquisa 

revelou que em nenhuma das publicações analisadas foi utilizado o método de amostragem 

probabilística (ou método de amostragem casual). Em 88% dos casos a amostra é definida por 

conveniência, e a principal justificativa desta escolha é o acesso à informação, principalmente 

por meio de associações e publicações que revelam informações de grupos de empresas 

(como, por exemplo, o Caderno “Melhores e Maiores”, publicado pela revista Exame). A 

utilização de amostras por conveniência pode ocorrer por outras razões, como o conhecimento 

prévio do pesquisador sobre o mercado em questão e seus profissionais. 

As pesquisas que não adotaram a amostra por conveniência enveredaram por outro caminho 

sem lançar uso da amostragem probabilística. Para tanto, estabeleceram em suas pesquisas 

definições das variáveis operacionais que limitavam a população a um grupo circunscrito de 

organizações, de modo que possibilitasse a investigação de todos os elementos da referida 

população. Assim, a própria estrutura operacional da pesquisa implicou a não necessidade do 

uso de técnicas de amostragem. 

Em relação aos efeitos da ausência do uso da probabilidade em suas amostras, 62% dos 

trabalhos não informam qualquer efeito ou impacto desta prática nos resultados obtidos, e 

apenas 23% do total dos trabalhos que fazem uso de survey ocupam-se de avaliar e evidenciar 
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os eventuais efeitos da ausência de técnicas de amostragem em suas análises (exemplo: 

possível existência de viés). 

Além disso, a composição das amostras em relação à população e as baixas taxas de resposta 

obtidas nas pesquisas limitam a representatividade das amostras em 62% dos casos 

analisados. Entretanto, em apenas 31% dos trabalhos são apresentadas avaliações ou testes 

estatísticos para verificar a representatividade dos dados utilizados – um número que pode ser 

considerado pequeno ao se tomar como base a quantidade de pesquisas publicadas. 

A ausência de utilização de procedimentos de follow up no processo de coleta de dados parece 

corroborar com a baixa representatividade das respostas obtidas. Apenas 27% dos trabalhos 

informam utilizar algum tipo de procedimento de follow up, como contato telefônico. É 

importante salientar, no entanto, que a maioria das publicações (65% entre as que usam 

survey) simplesmente não informa se esta prática foi considerada ou não, o que não permite 

afirmar que tais procedimentos não foram adotados. O mesmo se aplica à ausência de 

manifestação de utilização de endosso institucional com vistas a aumentar a taxa de retorno 

dos questionários: não foi possível identificar com clareza esta prática em nenhum dos 

trabalhos avaliados. 

Dentre as práticas que reduzem o risco de não resposta, o procedimento mais adotado nos 

trabalhos investigados foi a disponibilização de diversos canais de resposta aos indivíduos 

respondentes da pesquisa. Esta prática foi apresentada em 31% dos trabalhos realizados, 

sendo que alguns mencionam expressamente o aumento no retorno de respostas obtido por 

meio deste procedimento. 

Outro item que chama atenção refere-se à utilização de recompensa para estimular a resposta 

ao survey. Esta prática não foi verificada explicitamente em nenhum dos trabalhos analisados, 

permitindo-se inferir que (i) é baixa a utilização deste artifício pelos pesquisadores brasileiros 

ou (ii) que os pesquisadores omitem este procedimento no relatório de pesquisa (publicação). 

Por fim, dentre as recomendações para melhorar a eficácia do uso do método survey, 

aproximadamente 23% da população de artigos declarara ter praticado alguma espécie de pré-

teste antes de submeter o questionário aos respondentes finais da amostra, o que certamente 

contribuiu com a melhoria na qualidade do instrumento de coleta de dados. 

 

5. Considerações finais 

A despeito de sua razoável utilização (15%), o método survey não vem sendo empregado 

adequadamente para a realização de pesquisas empíricas no campo da Contabilidade 

Gerencial no Brasil. Ao menos no que diz respeito aos principais procedimentos para 



fortalecer os dados obtidos por este meio, observou-se que as recomendações não têm 

encontrado eco na pesquisa prática. 

Este trabalho não permite delinear conclusões sobre as principais razões que levam a esta 

constatação, nem tampouco seus efeitos nos resultados das pesquisas realizadas. No entanto, o 

trabalho aponta com razoável clareza as práticas que mais frequentemente são deixadas de 

lado pelos pesquisadores. 

Cumpre salientar que são notórias as dificuldades encontradas pelos estudiosos no acesso aos 

dados necessários à realização de pesquisas empíricas, o que muitas vezes leva o pesquisador 

a conduzir suas investigações com base no possível, e não no ideal. Entretanto, com o intuito 

de fortalecer as pesquisas produzidas e conferir maior credibilidade aos seus resultados, é 

fundamental aos pesquisadores maior preocupação com a adoção destas práticas, ou ao menos 

a melhor divulgação de procedimentos e avaliações realizadas, conferindo aos leitores maior 

conhecimento do que foi realizado para a obtenção dos dados e seus possíveis efeitos nos 

resultados alcançados. 

Assim, este trabalho compreende apenas uma avaliação introdutória a este vasto campo que 

consiste na análise das práticas de investigação realizadas, visando robustecer o produto do 

trabalho acadêmico e o próprio conhecimento científico. Assim, este assunto pode permanecer 

como tema para futuras pesquisas e análises mais detidas e abrangentes de todos os 

procedimentos relatados, objetivando sempre minimizar desvios resultantes do emprego do 

método survey e seus possíveis efeitos nos resultados obtidos. Alguns exemplos de 

continuidade da pesquisa são: (i) ampliar a quantidade de periódicos investigados; (ii) analisar 

os critérios utilizados na elaboração do questionário e análise dos dados obtidos; (iii) 

comparar os achados desta pesquisa com pesquisas publicas em periódicos fora do Brasil, 

dentre outras. 
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