
1 
 

 
 

 

 

 

“QUAIS OS EFEITOS DAS CRISES NA RELAÇÃO ENTRE OS CONTABILISTAS E OS 

GESTORES? CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO E CAMINHOS PARA 

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS.” 

 

Autores:  

Ana Cristina Silva  

Doutoranda de Gestão na Universidade de Évora 

 

Ana Fialho  

Professora, Departamento de Gestão, CEFAGE, Universidade de Évora 

 

Área-Temática: Contabilidade Financeira 

 

Palavras- Chave: Profissão de contabilista; Crise; Pandemia do covid-19; Gestão de 

negócios; Revisão Literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37a 



2 
 

Índice 
Resumo .......................................................................................................................................... 3 

1. Introdução ............................................................................................................................. 3 

2. Enquadramento Teórico ....................................................................................................... 5 

3. Metodologia .......................................................................................................................... 7 

4. Apresentação e discussão dos Resultados .......................................................................... 10 

4.1. Resultados obtidos .......................................................................................................... 10 

4.2. Discussão da revisão ....................................................................................................... 14 

5. Conclusão e Perspetivas de Investigação ............................................................................ 16 

Referências .................................................................................................................................. 17 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 –Desenvolvimento da revisão estruturada da literatura-------------------------7 
 
Índice de Tabelas 

 
Tabela 1 – Resultados do processo de recolha de dados -----------------------------------8 

Tabela 2 – Artigos por autor/anos --------------------------------------------------------------11 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1. Documentos por País -----------------------------------------------------------------12 

Gráfico 2. Documentos por Autores -----------------------------------------------------------13 

Gráfico 3. Métodos de Pesquisa ----------------------------------------------------------------13 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Resumo 
 

O principal objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura no âmbito da 

investigação sobre o efeito das crises na relação entre os contabilistas e os gestores. 

Pretendemos mapear os trabalhos científicos já publicados sobre esta temática em 

períodos de crise financeiras, humanitárias e sanitárias, durante o século XX e XXI. São 

identificados os principais autores, as teorias subjacentes às análises desenvolvidas na 

literatura, os resultados apresentados e os caminhos para futuros desenvolvimentos da 

investigação neste domínio. Estes objetivos são alcançados com recurso a uma pesquisa 

na base de dados da Scopus. 

 

Palavras - Chave: Profissão de contabilista; Crise; Pandemia do covid-19; Gestão de 

negócios; Revisão Literatura. 

1. Introdução 
 

Vivemos numa sociedade em constante evolução e incerteza. O contexto de instabilidade 

em que vivemos, e que leva a que as organizações estejam em constante adaptação e 

reorganização, faz com que exista a necessidade por parte dos gestores de tomar decisões 

rápidas, para se ajustarem em tempo útil às circunstâncias impostas. As empresas e os 

seus gestores para tomares estas decisões, procuram informação através de ferramentas 

dadas pela contabilidade. A contabilidade que durante muitos anos foi vista apenas como 

um registo, com a evolução dos tempos, alguns autores afirmam que é mais do que um 

ato de cálculo ou um registo de eventos passados (Sargiacomo et al.,2014).Desde o início 

dos anos 2000 que alguns investigadores tem vindo a estudar o papel da contabilidade, 

da prestação de contas e dos sistemas de contabilidade de gestão, em tempos de crises 

financeiras, desastres naturais ou emergências humanitárias ( Bracci et al. , 

2015 ; Barbera et al ., 2016 , 2017 , 2020 , 2021 ; Sargiacomo et al. , 

2021b ; Sargiacomo, 2014 ; Lai et ai. , 2014 ; Linnenluecke, 2017 ; McKnight e 

Linnenluecke, 2019 ; Perkiss e Moerman, 2017 ; Matilal e Adhikari, 2019). 

 

 

O principal objetivo do estudo é apresentar uma revisão da literatura no âmbito da 

investigação sobre o efeito das crises na relação entre os contabilistas e os gestores em 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref012
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref012
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref008
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref009
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref010
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref011
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref055
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref055
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref053
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref031
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref039
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref041
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref041
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref048
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-10-2021-5493/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref040
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contextos de crise. Pretendemos mapear os trabalhos científicos já publicados sobre a 

temática, ao longo dos séculos XX e, em particular, durante a mais recente Pandemia do 

século XXI, o COVID 19. 

 

Este trabalho contribui para a literatura e para os investigadores que pretendem 

desenvolver trabalho no domínio da importância dos profissionais da contabilidade na 

sustentação da economia em contextos de crise. A nível económico e segundo a Comissão 

Europeia, as pequenas e médias empresas são a base da economia da Europa, 

“representam 99% das empresas existentes na União Europeia (UE) e dois terços do 

emprego de todo o seu setor privado.  Em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional 

de Estatística (INE), em 2018, existiam em Portugal 1 295 299 empresas, das quais 1 294 

037 eram PME e as restantes eram grandes empresas.  

Com a análise do estudo da arte, pretende-se dar resposta à seguinte questão de 

investigação, “Quais os efeitos das crises na relação entre os contabilistas e os gestores? 

contributos da investigação e os caminhos para desenvolvimentos futuros”. 

De forma a responder à nossa questão de investigação, foram definidos vários objetivos 

para a nossa revisão da literatura: 

 Como evoluiu a investigação antes e durante a crise? 

 Quais são os trabalhos e os autores de referência?  

 Quais as abordagens, metodologias e principais conclusões? 

 Quais os desafios identificados para a investigação futura? 

 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar e identificar tendências de investigação 

científica, publicada nos seculos XX e XXI, sobre o efeito das crises na relação entre os 

contabilistas e os gestores. De forma a responder aos objetivos específicos, será feita uma 

revisão sistemática da literatura com recurso à plataforma Scopus, de forma a selecionar 

o conjunto de literatura relevante que aborda o estudo em causa.  

 
O trabalho está estruturado da seguinte forma, além desta Introdução no ponto 1, o ponto 

2. enquadramento teórico, no ponto 3. será descrita a metodologia e procedimentos 

aplicados no processo de recolha, seleção e revisão da literatura; o ponto 4. apresentação 

dos resultados da análise feita às publicações científicas relacionadas com o tema em 

estudo, o ponto 5. uma breve discussão da revisão e por fim o ponto 6.com as conclusões 
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finais que resultam da revisão sistemática realizada e onde apresentamos os principais 

contributos, as limitações deste estudo e sugestões para futuras investigações nesta área. 

2. Enquadramento Teórico 
 

A partir do final da década de 1950, começaram-se a investigar os processos estruturais 

adotados pelas organizações à luz da visão sistémica, ou seja, considerando o ambiente 

externo no qual estariam inseridas. Estudos de Burns e Stalker (1961), Woodward (1965), 

Chandler (1962) e Lawrence e Lorsch (1967) foram pioneiros na análise de como 

variáveis contingenciais (como ambiente, tecnologia e estratégia) tinham impacto na 

estrutura organizacional das empresas, o que levou ao surgimento da Teoria 

Contingencial. 

A Teoria da Contingência surge da abordagem sistémica e parte da premissa básica de 

que as condições do ambiente é que causam as transformações no interior das 

organizações (Lacombe e Heilborn, 2003). De certa forma, veio negar os conceitos 

universalistas das teorias anteriores, onde havia uma melhor forma de se organizar, que 

se aplicava a qualquer empresa. Agora, a proposta é a ideia segundo a qual tudo depende. 

A melhor forma de se organizar passaria a depender das características situacionais com 

as quais a organização se depara. Morgan (1996) resume ideias subjacentes à teoria: 

Organizações são sistemas abertos que necessitam de cuidadosa administração para 

satisfazer e equilibrar necessidades internas, assim como adaptar-se a circunstâncias 

ambientais. Não existe a melhor forma de organizar. A forma adequada depende do tipo 

de tarefa ou do ambiente dentro do qual se está a lidar. A administração deve estar 

preocupada acima de tudo em atingir boas medidas. Diferentes áreas da administração 

devem ser necessárias para desempenhar diferentes atividades na mesma organização, 

assim como tipos bem diferentes ou espécie de organizações são necessários em 

diferentes tipos de ambientes. 

Segundo Chiavenato (2004), a Teoria da Contingência enfatiza que nas organizações tudo 

é relativo, tudo depende. Kast e Rosenzweig (Chiavenato, 2003) afirmam que a visão da 

teoria da contingência está virada acima de tudo para estruturas organizacionais e 

sistemas de gestão adequados para cada situação específica. 

A teoria da contingência tem a função de analisar cada organização de maneira diferente, 

dando ênfase ao meio ambiente e tecnologia. A característica relevante é que não existe 
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uma só forma de tornar a organização eficiente e eficaz. Trata-se de aproveitar o melhor 

de outras teorias, afirmando que as mesmas teriam que ser aplicadas de maneira diferente 

a cada organização, onde a teoria se adapta a cada uma e não ao contrário, colocando em 

prática a análise geral, tendo como objetivo o melhor custo benefício para cada tomada 

de decisão. As perspetivas centram-se na adaptação constante às novas realidades 

organizacionais, onde a tecnologia, recursos humanos e meio ambiente são fatores 

determinantes para a adaptação. (Chiavenato, 2003) 

Ao longo dos tempos, verificou-se um aumento de todo o tipo de crises, financeiras, 

humanitárias, industriais e  desastres naturais, por todo o mundo. Segundo Parker, (2020) 

e Sargiacomo, (2014), é importante compreender qual o papel que a contabilidade e o 

controlo de gestão podem desempenhar nestes contextos. Alguns estudos que exploraram 

e analisaram o papel dos contabilistas em períodos de crise concluíram que a 

contabilidade é um mecanismo facilitador no contexto de crises naturais (Lai et la , 

2014 ; Sargiacomo et al. , 2014 ; Walker, 2014). 

 

De acordo com Otley (1980) a “premissa básica é a de que não há um sistema 

contabilístico universalmente apropriado que possa ser igualmente aplicado a todas as 

organizações, em todas circunstâncias. Otley (1980) reforça que a contabilidade é parte 

de um sistema de controlo de gestão mais amplo agindo dentro de um mesmo conjunto 

de controlo de gestão, e que ambos se complementam. Com base nos objetivos de cada 

organização, os gestores, podem decidir as práticas mais adequadas frente aos contextos 

internos e externos, e encontrar melhor os processos operacionais (Carungu, J., Di Pietra, 

R, & Molinari, M., 2021).  

As características específicas de um sistema de contabilidade dependem de um evento 

específico que precisa ser abordado pela organização. Assim, aspetos específicos de um 

sistema de contabilidade devem corresponder a circunstâncias particulares ( Otley, 

1980 ). 

Todas as crises, provocam mudanças de gestão importantes no ambiente em que as 

organizações estão envolvidas, situação essa que leva as organizações a terem que se 

adaptar rapidamente para se manterem vivas e passarem pela crise com melhor 

desempenho. Crises globais, desastres naturais, concorrências e novas tecnologias são 

contextos que exigem rápidas adaptações e mudanças de estratégias por parte das 

empresas (Girod & Whittington, 2017). 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-08-2020-4839/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-08-2020-4839/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-08-2020-4789/full/html#ref018
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-08-2020-4789/full/html#ref018
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 A manutenção da competitividade passa pela necessidade de os gestores decidirem, em 

que conhecer como e de que forma os recursos organizacionais são utilizados pode 

representar vantagem competitiva para a organização. Sob esse especto, as informações 

da contabilidade e do contabilista em contexto de crises, contribuem para a gestão 

organizacional ao disponibilizarem informações que permitem diversas perspetivas de 

análise para as organizações perceberem onde estão e para onde querem ir. Gomes et al. 

(2020) alegam que, num determinado contexto em que a incerteza está presente, não é 

possível prever os impactos do acontecimento, uma vez que não existe uma referência 

para comparação, contrariamente a riscos em que é possível essa previsão a partir dos 

resultados de um acontecimento.  

 

3. Metodologia 
 

Em qualquer trabalho de investigação a revisão da literatura é uma etapa fundamental, 

através da qual podem ser identificados possíveis gaps de investigação (Kamble, 

Gunasekaran, & Gawankar, 2018). Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) aconselham que 

a revisão da literatura se concretize através de um ciclo iterativo de palavras-chave, 

selecionando a literatura relevante, e analisando-a numa fase final. Foi este o processo 

seguido pelos autores nesta investigação. 

 

A metodologia utilizada na revisão sistemática e bibliométrica da literatura passou por 

seis etapas, incluindo resultados e a perspetiva de  futuras investigações, conforme está 

esquematizado na Figura 1. 
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Figura 1. - Desenvolvimento da revisão estruturada da literatura 

 

 

A nossa pergunta de investigação é formulada nos seguintes termos: “Quais os efeitos das 

crises na relação entre os contabilistas e os gestores? contributos da investigação e 

caminhos para desenvolvimentos futuros.” 

 

Para fazer a análise bibliométrica, foi utilizada a base de dados Scopus, que é a maior 

base de dados de resumos e citações de artigos científicos, com ferramentas disponíveis 

para fazer diversas análises das pesquisas realizadas. Apenas foram considerados, 

trabalhos publicados em revistas científicas e profissionais nas áreas “Business, 

Management and Accounting”, potencialmente relevantes para a nossa investigação. Os 

dados recolhidos são artigos publicados nas revistas indexadas nessa plataforma.  

 

A recolha de dados foi realizada entre 25 e 30 de Maio 2022 com recurso as bases de 

dados da Scopus, disponível para os investigadores portugueses e que abrange uma larga 

gama de revistas científicas de contabilidade de âmbito internacional, incluindo as de 

editores como a Emerald. Apenas foram considerados artigos em Inglês e durante o 

século XX e XXI. 

Seleção 

palavras-

chaves 

Recolha de 

informação

/dados 

Resultados e 

Perspetivas de 

Investigação 

Avaliação 

e escolha 

dos 

artigos 
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da questão 
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Seleção 

de fontes  
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Antecipadamente, realizou-se uma pesquisa exploratória inicial no google académico de 

modo a verificar as palavras de pesquisa, onde foram testadas diversas combinações e, 

para cada uma dessas combinações, foram analisados os resultados de modo a averiguar 

qual a combinação de palavras que decorria em maior número de artigos para a 

problemática do estudo. As melhores combinações foram:  

 

 ( accounting  AND disasters  AND natural ) )  AND  ( business  AND manag

ement )   

 ( accounting  AND  crisis  AND  pandemic ) )  AND  ( business  AND  mana

gement )   

 ( accounting  AND  manager  AND  crisis )   
 

A Tabela 1 resume os resultados do processo de recolha de dados, sendo que na seleção 

dos artigos optou-se por primeiramente excluir aqueles em que a(s) palavra(s)-chave 

surgia(m) apenas na bibliografia ou no artigo como referência ou exemplo não sendo 

objeto de qualquer desenvolvimento. Na segunda seleção foram excluídos os artigos 

considerados pouco relevantes para o objeto da investigação, após leitura do abstract. 

Assim, na terceira seleção, foram recolhidos os textos integrais (dos artigos acessíveis) e 

feita a sua seleção baseada no conteúdo integral dos artigos. 

 

Tabela 1 – Resultados da recolha de dados 

  

Base de Dados (século XX e 

XXI) 

SCOPUS Total 

( TITLE-ABS-

KEY ( accounting  AND disasters  AND natural ) )  AND  ( business  AND m

anagement )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) )  

 

Iniciais 27 artigos  

Após critérios (Título) 5 artigos 

Após critérios (Resumo) 5 artigos 5 

( TITLE-ABS-

KEY ( accounting  AND  crisis  AND  pandemic ) )  AND  ( business  AND  m

anagement )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) )  

Iniciais 58 artigos  
Após critérios (Título) 9 artigos  
Após critérios (Resumo) 9 artigos 9 
TITLE-ABS-

KEY ( accounting  AND  manager  AND  crisis )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) )  
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Iniciais 137 artigos  
Após critérios (Título) 11 artigos  
Após critério (Resumo) 11 artigos 11 
 Total 25 artigos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Todos os artigos selecionados estão disponíveis e são artigos de revistas científicas. 

As combinações utilizadas deram origem a 222 artigos (27+58+137), incluindo 

sobreposições. Tal como já foi referido, após extração da lista de resultados iniciais, foi 

realizada uma seleção de artigos com base no título. Esta primeira seleção permite excluir 

artigos que tratavam questões fora da nossa área de investigação. O universo do estudo 

reduziu para 27 artigos, incluindo sobreposições. 

 

Na segunda etapa, que consistiu na leitura dos resumos, que permitiu a determinação dos 

artigos que foram alvo da análise mais analítica da revisão da literatura. Curiosamente, 

nesta fase não se registou nenhuma diferença dos artigos selecionados com base no título. 

 

Para finalizar, verificou-se que existem 2 artigos comuns nos resultados, tendo ficado 

com uma amostra de 25 artigos. 

 

4. Apresentação e discussão dos Resultados 
 

4.1. Resultados obtidos 
 

Esta fase consiste na realização de uma Bibliometria dos artigos selecionados, de forma 

a classificar a categoria a que pertence cada artigo, para alcançar os objetivos específicos 

definidos:  

- Identificar como evoluiu a investigação antes e durante a crise 

- Identificar os autores de referência 

- Identificar os métodos de pesquisa utilizados. 

- Identificar desafios para a investigação futura. 
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Conforme evidenciado na Tabela 2 – Artigos por anos, podemos verificar que dos artigos 

selecionados os anos  com mais publicações são: 2014 (4 artigos), 2018 (2 artigos), 2020 

(5 artigos), 2021 (5 artigos) e em 2022 (4 artigos). 

 

Tabela 2 – Artigos por autor/ano 

Autores Ano 

Achim, M.V., Borlea, N.S., Breban, L. 2010 

Wall, F., Greiling, D. 2011 

Walker, S.P. 2014 

Lai, A., Leoni, G., Stacchezzini, R. 2014 

Sargiacomo, M., Ianni, L., Everett, J. 2014 

Sargiacomo, M. 2014 

Cosenz, F., Noto, L. 2015 

Cerrato, D., Alessandri, T., Depperu, D. 2016 

Clikeman, P.M. 2018 

Tron, A., Valenza, G., Caputo, A. 2018 

Abdallah, S. 2019 

Parker, L.D. 2020 

Heald, D., Hodges, R. 2020 

Tingey-Holyoak, J.L., Pisaniello, J.D. 2020 

Schaltegger, S. 2020 

Salterio, S.E. 2020 

Sargiacomo, M., Servalli, S., Potito, S., D’Andreamatteo, A., Gitto, A. 2021 

Passetti, E.E., Battaglia, M., Bianchi, L., Annesi, N. 2021 

Kober, R., Thambar, P.J. 2021 

Leoni, G., Lai, A., Stacchezzini, R., Steccolini, I., Brammer, S., Linnenluecke, M., Demirag, I. 2021 

Carungu, J., Di Pietra, R., Molinari, M. 2021 

Leoni, G., Lai, A., Stacchezzini, R., Steccolini, I., Brammer, S., Linnenluecke, M., Demirag, I. 2022 

Ltifi, M., Hichri, A. 2022 

Carr, M., Beck, M. 2022 

Kuttner, M., Mayr, S., Mitter, C., Duller, C. 2022 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Dos estudos avaliados e conforme evidencia o gráfico 1, os países onde existe maior 

publicação sobre a temática em estudo são, Itália (11), UK (7) e Austrália(6). 
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Gráfico 1. Documentos por País 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme evidencia o gráfico 2, os cinco autores de referência sobre a relação entre a Gestão 

e a contabilidade em contexto de crise, são, Sargiacomo, M (3); Lai, A. (3), Leoni, G (3), 

Stacchezzini, R. (3) e Brammer, S. (2). 
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Gráfico 2. Documentos por Autores 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Para classificar os artigos quanto ao método de pesquisa utilizados na investigação foi 

realizada a seguinte categorização: Pesquisa, Hipóteses, Estudo-caso e Conceptual. 

 

Gráfico 3. Método de Pesquisa 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O gráfico 3 apresenta a distribuição dos artigos por tipo de investigação, denotando que 

os métodos mais utilizados nas publicações são de natureza conceptual, Estudo-caso e 

pesquisa. 

 

4.2. Discussão da revisão 
 

Como se sabe, a contabilidade é uma ferramenta imprescindível para registar, administrar 

e interpretar as contas de uma entidade e compreender a sua situação financeira e 

patrimonial. Através do inventário e outros documentos eram efetuadas contagens para 

que os homens tivessem noção dos seus verdadeiros bens. Esta ferramenta passou por 

várias transformações desde tempos muito primitivos onde, sempre o seu principal 

objetivo era o controle das riquezas. Com a necessidade de acompanhar a evolução dos 

bens, cada vez mais se desenvolvia. Com o desenvolvimento das sociedades, a 

contabilidade tornou-se uma das principais ferramentas nas sociedades capitalistas. 

Passaram-se vários períodos importantes para a história da contabilidade. Destacam-se 

registos rudimentares em pedras, a contabilidade por partidas dobradas, os 

descobrimentos gerando riquezas enormes e escolas do pensamento contabilístico. Com 

os novos pensamentos deu-se início a teorias e práticas contábeis, novas regras, regimes 

e princípios contabilísticos mais organizados e estruturados (Silveira e Esteves, 2013). 

 

A contabilidade é considerada uma tecnologia para o controlo e avaliação de projetos e 

estádio socio económico de empresas e famílias e muito mais que um registo de eventos 

passados (Sargiacomo et al.,2014). Nas crises financeiras a investigação e produção de 

literatura aumentam em todas as áreas e a contabilidade não é excepção (Becker et al., 

2016; Janke et al., 2014; Rikhardsson et al., 2021), no caso de austeridade 

(Makrygiannakis e Jack, 2016; Van der Kolk et al., 2015) e empresas em crise financeira 

(Bourmistrov e Kaarbøe, 2017; Ezzamel e Bourne, 1990). Durante uma crise, torna-se 

mais frequente a evolução da ferramenta para analisar períodos anteriores (Pavlatos e 

Kostakis,2015). Van der Kolk et al. (2015) enfatizam que o controle de gestão é 

fundamental para lidar com crises financeiras de forma eficaz. Evidências científicas 

recentes indicam que os mecanísticos são simultaneamente usados no contexto de uma 

crise (financeira), como contabilidade e controlo de gestão, são fundamentais (Bedford e 

Malmi, 2015; Rikhardsson et al., 2021).  
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Uma segunda corrente de literatura analisa o papel da contabilidade durante desastres 

naturais, como tempestades, sismos e outros desastres. Outros estudos fornecem 

evidências mais críticas.  A análise mostra uma moral (focada nas necessidades sociais e 

na saúde das pessoas) e técnica (focada na economia, cálculos e aspetos) dimensão para 

contabilidade (Cooper et al., 2011; Everett e Friesen, 2010). A literatura também releva 

para a importância de aprender a cruzar as crises de diversas origens, económico-

financeira ou natural ou humanitária e os aspetos sociais e organizacionais a considerar. 

Os estudiosos da gestão e contabilidade tentam contribuir desde a crise financeira global 

iniciada em 2008 como é o caso de Barbera et al. (2020); Al Mahameed et al. (2020); 

Bracci et al. (2015); Chabrak e Gendron, (2015); Hodges e Lapsley, (2016). Em 2010 já 

tinha surgido um estudo sobre os impactos de calamidades extremas em organizações 

(Wilson et al., 2010) e a capacidade de resiliência das empresas no contexto de crises 

violentas (Rouleau et al., 2021; Linnenluecke, 2017; Barbera et al., 2017). Recentemente 

surge uma pesquisa em contabilidade que permite avaliar o papel da contabilidade no 

contexto de acidentes ou riscos que afetam indivíduos e organizações empresariais 

referindo os contributos de Sargiacomo (2014); Lai et al. (2014); Sargiacomo et al. 

(2014); Sargiacomo (2015); Perkiss e Moerman (2017); Matilal e Adhikari (2019). Mas, 

as organizações parecem estar despreparadas para lidar com situações desta envergadura 

e interrupções de muito tempo. 

A utilização de práticas para monitorizar as intervenções durante as fases de emergência 

e/ou recuperação, bem como a utilização de mecanismos de responsabilização e controle 

nesses processos são essenciais. Neste sentido entende-se que a teoria contingencial 

possibilita a adaptação em cada situação em concreto, pelo que a relação entre 

contabilidade e outros conhecimentos profissionais e organizações que trabalham pré e 

após desastres é essencial, bem como, práticas de controlo e auditoria e ver cada 

organização como uma organização, não aplicando receitas iguais a situações diferentes, 

utilizando perspetivas teóricas e metodológicas adequadas (Carungu, J., Di Pietra, R, & 

Molinari, M., 2021).  

 

Sabemos que as crises causadas por pandemias e desastres naturais não podem ser 

antecipadas ou seja ser previstas com antecedência, no entanto as empresas devem estar 

preparadas para enfrentar os desafios inerentes a crises desta natureza, a partir das 

aprendizagens adquiridas com as crises anteriores e com recurso a ferramentas adequadas 
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para responder a estas situação. Para Carungu et al. , 2021 ; Passetti et ai. , 

2021 ; Sargiacomo et al. , 2021 a contabilidade é considerada uma ferramenta útil para 

responder à incerteza imediata imposta por este tipo de crises. 

 

5. Conclusão e Perspetivas de Investigação 

 

Neste contexto de crise, de qualquer natureza, as organizações devem ter informações 

para tomar decisões rápidas.  A literatura mostra que o papel da informação contabilística 

e contabilística é um mecanismo facilitador e que desempenha um papel fundamental na 

gestão das organizações no contexto da crise. 

Pode afirmar-se que, para além de outras áreas das empresas, surge a contabilidade, em 

tempos de angústia como a grande ferramenta de apoio à emergência financeira, aliviando 

riscos inimagináveis até então. Além disso, podemos confirmar o papel dos contabilistas 

como principais atores do choque, capazes de responder à emergência emocional e 

financeira de outros, como os seus clientes, aliviando o sofrimento (Carungu, J., Di Pietra, 

R & Molinari, M., 2021). 

O estudo procurou identificar as tendências da investigação científica nos últimos anos, 

sobre a relação entre contabilidade e gestão no contexto de crises. Assim, foi decidido 

realizar uma revisão sistemática da literatura através da plataforma Scopus, restringindo 

a investigação aos séculos XX e XXI. 

Os artigos selecionados foram analisados de forma  a responder aos nossos objetivos 

específicos, ou seja, identificassem como evoluiu a investigação antes e durante a crise, 

autores de referência, os métodos de pesquisa utilizados e por fim os desafios para a 

investigação futura. 

 

A revisão da literatura apresentada constitui um contributo para os académicos, os 

profissionais da contabilidade e as empresas que pretendem desenvolver trabalho no 

domínio da importância da contabilidade e gestão, uma vez que existem poucos trabalhos 

desta natureza neste domínio específico. Apresenta algumas limitações, nomeadamente, 

o fato de se ter utilizado apenas uma base de dados (Scopus) 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-05-2021-5279/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref018
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-05-2021-5279/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref050
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-05-2021-5279/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref050
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-05-2021-5279/full/html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Account_%252C_Aud_%2526_Acc_Journal_TrendMD_0&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_0#ref054
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Como futura investigação sugerimos o alargamento da pesquisa a outras plataformas de 

referências bibliográficas e a utilização de outras palavras-chaves. 

 
 

Referências 
 

Barbera , C. , Jones , M. , Korac , S. , Saliterer , I. and Steccolini , I. (2017), “Resiliência 

financeira governamental sob austeridade na Áustria, Inglaterra e Itália: como os 

governos locais lidam com choques financeiros? ”,Administração Pública, 

v. 95No.3,pp.670-697. 

Barbera , C. , Guarini , E. e Steccolini , I. (2020), “Como os governos lidam com a 

austeridade? Os papéis da contabilidade na formação da resiliência financeira 

governamental”,Accounting, Auditing and Accountability Journal, 

Vol. 33No.3,págs.529-558. 

 

 

Bracci , E. , Humphrey , C. , Moll , J. e Steccolini , I. (2015), “Contabilidade do setor 

público, prestação de contas e austeridade: mais do que equilibrar os livros? ”,Revista 

de Contabilidade, Auditoria e Prestação de Contas, Vol. 28No.6,pp.878-908. 

 

Becker, S. D., Mahlendorf, M. D., Schäffer, U., & Thaten, M. (2016). Budgeting in times 

of economic crisis. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1489-1517. 

doi:10.1111/1911-3846.12222 

 

Burns, Tom & Stalker, George M. The management of innovations. London: Tavistock, 

1961.  

Carungu, J., Di Pietra, R., & Molinari, M. (2021). The impact of a humanitarian disaster 

on the working approach of accountants: A study of contingent effects. Accounting, 

Auditing and Accountability Journal, 34(6), 1388-1403. doi:10.1108/AAAJ-08-2020-

4789 

 

Chandler, Alfred D. Strategy and structure – chapters in the history of American 

industrial enterprise. Cambridge: MIT Press, 1962.  

Chiavenato, Idalberto. Introdução à teoria da administração: uma visão abrangente da 

moderna administração das organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

 



18 
 

de Villiers, C., & Molinari, M. (2022). How to communicate and use accounting to ensure 

buy-in from stakeholders: Lessons for organizations from governments' COVID-19 

strategies. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 35(1), 20-34. 

doi:10.1108/AAAJ-08-2020-4791 

 

Hopwood, A. G. (2009). The economic crisis and accounting: Implications for the 

research community. Accounting, Organizations and Society, 34(6-7), 797-802. 

doi:10.1016/j.aos.2009.07.004 

 

Gomes, L. A. V., Mello, A. M. de, & Rodrigues, A. C. A. (2020). Vencendo as Incertezas 

para Superar a Pandemia do Coronavírus. Jornal Da USP, 1. 

 

Janke, R., Mahlendorf, M. D., & Weber, J. (2014). An exploratory study of the reciprocal 

relationship between interactive use of management control systems and perception of 

negative external crisis effects. Management Accounting Research, 25(4), 251-270. 

doi:10.1016/j.mar.2014.01.001 

 

Kamble, S., Gunasekaran, A., & Gawankar, S. (2018). Sustainable Industry 4.0 

framework: A systematic literature review identifying the current trends and future 

perspectives. Process Safety and Environmental Protection, 117, 408-425. 

 

Lai, A., Leoni, G., & Stacchezzini, R. (2014). The socializing effects of accounting in 

flood recovery. Critical Perspectives on Accounting, 25(7), 579-603. 

doi:10.1016/j.cpa.2014.04.002 

 

Lawrencw, Paul R. & Lorsch, Jay W. Organization and environment. Managing 

differentiation and integration. Boston: Harvard University Press, 1967. Versión 

castellana: Organización y ambiente. Barcelona: Labor, 1976.  

 

Linnenluecke , MK (2017), “Resilience in business and management research: a review 

of influentes publicações and a research agenda”,International Journal of Management 

Reviews, Vol. 19No.1,pp.4-30. 

 

Leoni, G., Lai, A., Stacchezzini, R., Steccolini, I., Brammer, S., Linnenluecke, M., & 

Demirag, I. (2021). Accounting, management and accountability in times of crisis: 

Lessons from the COVID-19 pandemic. Accounting, Auditing and Accountability 

Journal, 34(6), 1305-1319. doi:10.1108/AAAJ-05-2021-5279 

 

Leoni, G., Lai, A., Stacchezzini, R., Steccolini, I., Brammer, S., Linnenluecke, M., & 

Demirag, I. (2022). The pervasive role of accounting and accountability during the 

COVID-19 emergency. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 35(1), 1-19. 

doi:10.1108/AAAJ-10-2021-5493 

 



19 
 

Morgan, Gareth. Imagens da organização. Tradução de Cecília Whitaker Bergamini e 

Roberto Coda. São Paulo: Atlas, 1996.  

 

O'Regan, P. (2010). 'A dense mass of petty accountability': Accounting in the service of 

cultural imperialism during the irish famine, 1846-1847. Accounting, Organizations and 

Society, 35(4), 416-430. doi:10.1016/j.aos.2009.10.001 

 

Otley, D. (2016). The contingency theory of management accounting and control: 1980-

2014. Management Accounting Research, 31, 45-62. doi:10.1016/j.mar.2016.02.001 

 

Passetti, E. E., Battaglia, M., Bianchi, L., & Annesi, N. (2021). Coping with the COVID-

19 pandemic: The technical, moral and facilitating role of management 

control. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 34(6), 1430-1444. 

doi:10.1108/AAAJ-08-2020-4839 

 

Perkiss , S. e Moerman , L. (2017), “Furacão Katrina: explorando a justiça e a equidade 

como uma sociologia do bem (s) comum (s)”,Critical Perspectives on Accounting, 

Vols67-68, pp.1-15. 

 

Rahaman, A., Neu, D., & Everett, J. (2010). Accounting for social-purpose alliances: 

Confronting the HIV/AIDS pandemic in africa. Contemporary Accounting 

Research, 27(4), 1093-1129. doi:10.1111/j.1911-3846.2010.01040.x 

 

Rikhardsson, P., Rohde, C., Christensen, L. and Batt, C.E. (2021), “Management controls 

and crisis: evidence from the banking sector”,Accounting, Auditing and Accountability 

Journal. doi: 10.1108/AAAJ- 01-2020-4400. 

 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. 

London, UK: Pearson Education . 

 

Sargiacomo, M. (2014). Accounting for natural disasters & humanitarian 

interventions. Critical Perspectives on Accounting, 25(7), 576-578. 

doi:10.1016/j.cpa.2014.09.009 

 

Sargiacomo, M. (2015). Earthquakes, exceptional government and extraordinary 

accounting. Accounting, Organizations and Society, 42, 67-89. 

doi:10.1016/j.aos.2015.02.001 

 

Sargiacomo, M., Ianni, L., & Everett, J. (2014). Accounting for suffering: Calculative 

practices in the field of disaster relief. Critical Perspectives on Accounting, 25(7), 652-

669. doi:10.1016/j.cpa.2014.03.011 

 



20 
 

Silveira T. D., Esteves, M. A. (2013), “Historia e origem da Contabilidade”, Revista 

deTrabalhos Academicos, Campus de Niteroi, No 7. 

 

Taylor, D., Tharapos, M., & Sidaway, S. (2014). Downward accountability for a natural 

disaster recovery effort: EVIDENCE and issues from australia's black saturday. Critical 

Perspectives on Accounting, 25(7), 633-651. doi:10.1016/j.cpa.2013.01.003 

 

Walker, S. P. (2014). Drought, resettlement and accounting. Critical Perspectives on 

Accounting, 25(7), 604-619. doi:10.1016/j.cpa.2013.06.005 

 

Woodward, Joan. Industrial organization – theory and practice. New York: Oxford 

University Press, 1965. 

 


