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Seguindo com a iniciativa da revista Cuadernos 

de Contabilidad de fortalecer e visibilizar traba-

lhos de diversos atores e membros da profissão 

contábil, esta edição especial de números mo-

nográficos é dedicada à contabilidade de custos 

e gestão.

A contabilidade administrativa, de custos, 

gestão ou diretiva, está ligada de maneira evi-

dente ao entorno empresarial, que claramen-

te é impactado pelas diferentes condições do 

mercado, das estratégias e, em geral, por um 

mundo em mudança que exige novas respostas 

gerenciais e propostas de valor que vão mais 

para além do mero custeio tradicional.

Nesse sentido, a disciplina deve avançar 

conforme tais exigências, que não são ape-

nas temáticas mais também de oportunidade 

e transcenderem entornos não limitados pelo 

contábil.

A Colômbia não é estranha desse processo. 

Nesta evolução, ela deu o passo para criar a Rede 

Colombiana de Custos e Gestão —RECOGES—, 

que agrupa docentes universitários e peritos co-

lombianos em torno da pesquisa, aplicação e so-

cialização de conhecimento relacionado com as 

áreas de custos e gestão empresarial visando con-

tribuir à solução de problemas e a transformação 

da realidade económica e social das organizações 

empresariais e/ou académicas. Seus objetivos es-

tratégicos são:

• Avigorar as ligações e trabalho conjunto 

com institutos e redes nacionais e interna-

cionais, tanto acadêmicos quanto empre-

sariais, especializados nas áreas de custos, 

gestão empresarial e afins.

• Facilitar a troca docente entre as diferentes 

instituições membros da rede.

• Estimular os estudos e pesquisa teórica e 

aplicada, nas áreas de custos, gestão empre-

sarial e áreas afins, entre diferentes institui-

ções membros da rede.

• Promover comunicação permanente dos 

membros da rede, outros organismos de do-

cência e pesquisa em custos, gestão e áreas 

afins, assim como com organizações empre-

sariais nacionais e internacionais.

• Fortalecer os processos de pedagogia, di-

dática e ensino da disciplina e, portanto, o 

desenvolvimento docente e profissional dos 

membros da rede.

• Incentivar a realização de mesas de traba-

lho, reuniões, congressos e outros eventos, 

nacionais e internacionais, nos que é permi-

tida a difusão dos avanços em trabalhos teó-

ricos e aplicados nas áreas de custos, gestão 

empresarial e áreas afins.

• Publicar e difundir trabalhos, documentos 

e experiências elaborados pelos membros 

da rede.

• Treinar e atualizar os conhecimentos dos 

membros da rede em temáticas relativas a 

custos e gestão, mesmo em áreas afins.



Neste contexto, a Pontifícia Universidade 

Javeriana realizou o I Congresso Colombiano 

de Custos e Gestão que constitui um espaço 

para divulgar avanços conseguidos na discipli-

na, a partir de experiências académicas e em-

presariais.

A revista Cuadernos de Contabilidad já foi o 

espaço para difundir esses progressos. As con-

dições que a categoria A2 implica no Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

SNCTI, administrado por Publindex, dão ao 

evento e, portanto aos seus autores, um nível de 

rigorosidade académica que impõe à disciplina 

no nosso país uma exigência que certamente 

aumentará seu progresso. Este número especial 

é dedicado às memórias do I Congresso Colom-

biano de Custos e Gestão. 

A continuação, apresentamos as condições 

e o processo seguido para conseguir a depura-

ção de tais trabalhos.

Objetivo do evento
Gerar um espaço para propiciar a troca de ex-

periências teóricas, académicas e práticas sobre 

temáticas relativas à contabilidade de custos, 

gestão e diretiva.

De outro lado, incentivar um ambiente de 

camaradagem e discussão construtiva visando 

fortalecer a união entre profissionais, académi-

cos e empresários interessados nesses temas.

Áreas temáticas
• Aplicação da contabilidade de custos, gestão 

ou diretiva em:

 – Empresas manufatureiras e de serviços

 – Entidades públicas

 – Atividades específicas

 – Pequenas e médias empresas

 – Empresas de base tecnológica

 – Cenários de incerteza e instabilidade

• Gerência estratégica de custos

• Novas tendências em contabilidade de cus-

tos, de gestão ou diretiva

• Relações entre responsabilidade social em-

presarial e a contabilidade de custos, gestão 

ou diretiva.

• Docência universitária da contabilidade de 

custos, de gestão ou diretiva

• Gestão de custos e sistemas de informação

• Outros temas ligados aos custos e a contabi-

lidade de gestão

Como resultado da chamada de artigos, 

apresentaram-se 59 resumos, dos quais 20 fo-

ram aprovados sem alterações, 25 aprovados 

com alterações e 14 rejeitados. No que diz res-

peito aos textos completos, receberam-se 35, 

dos quais 18 foram aprovados como palestras e 

oito, por sua vez, como artigos a serem publica-

dos na revista. 

A partir deste rigoroso, mais enriquecedor, 

processo gerou-se a edição especial de Cua-

dernos de Contabilidad que consolidou vários 

dos documentos apresentados no I Congresso 

Colombiano de Custos e Gestão, permitindo 

vislumbrar os avanços recentes na disciplina 

e que representam uma primeira contribuição 

académica e empresarial na iminente evolu-

ção da contabilidade de custos e gestão na Co-

lômbia.

Maria Victoria Uribe-Bohórquez

Editora convidada para o número especial 

de 2014
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