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RESUMO 

 

A bibliometria é definida como uma ferramenta estatística que permite mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão 

da informação e do conhecimento. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as características dos artigos publicados na 

Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, no período de 2003 a 2011. Foram utilizadas as pesquisas 

descritiva, bibliográfica e qualitativa. Os resultados revelaram que 115 artigos foram publicados no período analisado e que existiu o 

predomínio de autores professores doutores do sexo masculino. Além disso, observou-se que a UERJ e a UFSC foram às instituições 

que apresentaram o maior número de autores com artigos publicados e que o autor com o maior número de publicações na revista é 

Vicente M. Ripoll Feliu. Constatou-se ainda, que existe o predomínio de artigos com natureza qualitativa, com referências brasileiras 

e que os principais temas dos artigos foram: Contabilidade Gerencial e Contabilidade Financeira. 

Palavras-chave: Produção Científica. Estudo Bibliométrico. Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da 

UERJ. 

 

ABSTRACT 

 
The bibliometrics is defined as a statistical tool that lets you map and generate different indicators of treatment and management of 

information and knowledge. This research aims at analyzing the characteristics of articles published in Journal of Accounting 

Master of Science in Accounting UERJ in the period 2003 to 2011. We used descriptive research, literature and qualitative. The 

results revealed that 115 articles were published in the analyzed period and that there was a predominance of authors doctors male 

teachers. Moreover, it was observed that the UERJ and UFSC were institutions that had the largest number of authors of articles 

published and the author with the largest number of publications in the journal is Vincent M. Ripoll Feliu. We noted also that there 

is a predominance of qualitative articles with Brazilian references and that the main themes of the articles were: Management 

Accounting and Financial Accounting.  

 

Keywords: Scientific Production. Bibliometric Study. Journal of Accounting Master of Science in Accounting UERJ. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente no Brasil, tem-se verificado um aumento no número de produções 

científicas, e, de acordo com Silva, Oliveira e Ribeiro Filho (2005) os cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu são as principais fontes desses trabalhos. Esse fato pode 

ser justificado pelo aumento de docentes e pesquisadores titulados, aumento na participação 

dos professores em congressos e da exigência de que os professores vinculados aos programas 

de pós-graduação possuam artigos científicos publicados em periódicos relevantes. 

A maioria das publicações da área de contábil é elaborada nos cursos de pós-

graduação. Os frutos desses estudos são utilizados no desenvolvimento dos conceitos e da 

aplicabilidade da Contabilidade e servem como mecanismo de promoção de informações 

tempestivas e úteis para seus usuários de modo a auxiliar no processo de tomada de decisão.  

Dessa forma, verifica-se a relevância de publicações científicas na área contábil, uma 

vez que através dos periódicos esses estudos são levados ao conhecimento dos profissionais 

de contabilidade, que por sua vez, passam a tomar ciência do que está sendo discutido pelos 

pesquisadores e estudiosos em todo mundo, no sentido de promover a possibilidade do 

desenvolvimento científico.  

Na atualidade, em virtude da importância do conhecimento científico, têm se 

desenvolvido estudos para avaliar as produções científicas, com a finalidade de se verificar a 

qualidade das publicações. De acordo com Oliveira et al. (2002), a avaliação pode ser 

entendida como um dos fatores fundamentais para o estabelecimento e acompanhamento de 

uma política nacional de ensino e pesquisa, uma vez que possibilita um diagnóstico do que 

tem sido elaborado pelos estudantes e pesquisadores de diversas áreas científicas. 

Assim, identificar como está atualmente à situação da produção científica de um 

periódico da área de contabilidade é importante para que se possa analisar o que tem sido 

produzido no contexto nacional, acerca desse assunto, de modo que seja verificado como se 

encontra o desenvolvimento de publicações científicas relacionadas à contabilidade no país.  

A Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ tem a 

finalidade de divulgar a produção de conhecimento da área de contabilidade. Diante desse 

contexto e da necessidade de pesquisas sobre os meios de comunicação científica, emerge a 

seguinte questão: Quais são as características observadas nos artigos publicados na Revista de 

Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, no período de 2003 a 2011? 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as características dos artigos 

publicados na Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ no 

período de 2003 a 2011. 

A relevância dessa investigação fundamenta-se na necessidade de se conhecer o perfil 

da produção científica desse periódico em seus oito anos de publicações em meio digital, a 

partir de suas características, que são constituídas por meio do número de artigos, de páginas, 

de fascículos, número de autores, filiação acadêmica, titulação acadêmica, autores com o 

maior número de artigos publicados nessa revista, referências utilizadas, tipologias de 

pesquisa e principais temas das publicações. 

O artigo tem a perspectiva de provocar discussões sobre o desenvolvimento de 

pesquisas científicas relacionadas à contabilidade e de contribuir para a fomentação de 

estudos relacionados aos meios de comunicação científica. 
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A pesquisa é constituída por cinco tópicos: este primeiro denominado introdução 

fornece uma visão geral a respeito da pesquisa. O segundo compreende o embasamento do 

estudo, constituído da apresentação dos conceitos da literatura existentes acerca do estudo da 

produção científica e do estudo bibliométrico. O terceiro trata da metodologia que norteará a 

pesquisa. O quarto apresenta apresentação e discussão dos resultados da pesquisa. O quinto 

considerações finais, recomendação e conclusão. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A revisão da literatura encontra-se dividida em dois tópicos: produção científica e 

estudos bibliométricos na área contábil no Brasil. 

 

2.1 Produção Científica 

 

Conforme Santana (2004), a produção científica tem o objetivo de fornecer 

explicações sobre o porquê dos fenômenos que ocorrem na evolução da sociedade. Esse é um 

posicionamento fácil de ser observado ao se analisar o desenvolvimento do conhecimento 

científico e ao observar que ele ocorre devido a um aglomerado de pesquisas, descobertas e 

análises que se acumulam com o passar dos anos e formam um arcabouço empírico e 

conceitual sobre os diversos conhecimentos classificados como ciência.   

Nesse contexto, Leite Filho e Siqueira (2007) caracterizam a ciência como sendo o 

resultado do trabalho desenvolvido por estudiosos, pesquisadores, professores, alunos, ou 

seja, por um conjunto de pessoas que tem o objetivo comum de procurar explicações para os 

fenômenos que ocorrem ao seu redor e que estão inseridos dentro dos seus objetos de estudo.   

Sendo assim, a produção científica pode ser considerada como um importante meio de 

veiculação do conhecimento na modalidade escrita, proporcionando o desenvolvimento da 

ciência, da tecnologia, a abertura de novas linhas de estudo e pesquisa, sobretudo no meio 

acadêmico (NORONHA; KIYOTANI; JUANES, 2002).  

Haidar (2008, p.4) afirma que “a produção e os pesquisadores utilizam diversos meios 

de comunicação gerais e científicos, sendo que o mais utilizado é a publicação em veículos 

científicos, principalmente em periódicos, por apresentar maior conceito na comunidade 

científica”. 

Beuren et al. (2003) afirma que o artigo de periódico é um trabalho técnico ou 

científico que visa principalmente a maior agilidade na divulgação do assunto tratado, 

seguindo as normas de publicação do periódico a que se destina. 

Dessa forma, observa-se que a produção científica é na atualidade uma das maiores 

ferramentas de desenvolvimento de uma sociedade, sendo utilizada para a busca dos 

questionamentos que a população julga como fundamentais para o bom convívio em grupo. 

Associado a esse fato, tem-se que os artigos publicados em periódicos são um dos atores 

principais para a se atingir esse objetivo da comunicação científica, em virtude de seus 

resultados serem apresentados para a população de maneira mais rápida e por atingirem um 

grupo maior de pessoas, devido à facilidade de divulgação e circulação dos periódicos. 

As pesquisas relacionadas à produção científica em Ciências Contábeis no Brasil têm 

sido desenvolvidas em maior quantidade nos últimos anos, embora que ainda em pequenos 
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números. Os estudos encontrados são orientados pela bibliometria, que consiste na avaliação 

quantitativa de artigos, relatórios científicos e outros (THEÓPHILO; IUDICÍBUS, 2005).  

A bibliometria é entendida por Alvarenga (1998) como sendo um ramo da ciência da 

informação, que mesmo sem restringir seu universo de pesquisa aos domínios da produção 

científica convencional, prioriza esse tipo de literatura como objeto. 

Assim, pode-se conceituar o estudo bibliométrico como sendo um ramo da ciência que 

tem como objetivo a investigação das publicações científicas, no sentido de tentar levantar as 

principais características da comunicação cientifica pesquisada.  

As informações decorrentes das pesquisas bibliométricas relacionados à quantificação 

da literatura, aos autores, aos textos e às possíveis redes de relações estabelecidas entre os 

mesmos possibilitam a constituição de insumos que revelam ângulos diferenciados sobre a 

produção científica analisada (ALVARENGA, 1998). 

Estudos com essas características são importantes para a contabilidade porque 

possibilitam o conhecimento do perfil das publicações cientificas, atualmente desenvolvidas, 

com a perspectiva de aperfeiçoar esses estudos e de provocar discussões sobre os temas que 

estão sendo mais estudados pelos pesquisadores. 

 

2.2 Estudos bibliométricos na área contábil no Brasil 

 

 A bibliometria é definida por Guedes e Borshiver (2005) como uma ferramenta 

estatística que permite mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da 

informação e do conhecimento, especialmente em sistemas de informação e de comunicação 

científicos, tecnológicos e de produtividade, necessários ao planejamento, avaliação e gestão 

da ciência e da tecnologia, de uma determinada comunidade científica ou país. Diversos 

pesquisadores brasileiros têm dedicado suas pesquisas a estudar a evolução da contabilidade 

por meio de quantificar as divulgações realizadas nos mais variados canais de comunicação da 

produção científica.  

Riccio, Sakata e Carastan (2000) analisaram a distribuição, as características e a 

evolução dos textos acadêmicos de contabilidade produzidos em universidades brasileiras 

entre 1962 e 1999. Martins (2002) investigou o perfil das publicações da Revista de Finanças 

& Contabilidade. Oliveira (2002) analisou as características dos periódicos brasileiros de 

contabilidade. Theóphilo e Iudícibus (2005) estudaram a produção científica em 

Contabilidade no Brasil entre 1994 e 2003. 

Silva, Oliveira e Ribeiro Filho (2005) fizeram uma análise comparativa dos artigos 

publicados na Revista de Finanças & Contabilidade entre os períodos 1989/2001 e  

2001/2004. Cardoso, Oyadomari e Mendonça Neto (2007) analisaram a influência da positive 

accounting nos programas de mestrado em Contabilidade: uma análise bibliométrica da 

produção acadêmica de 2002 a 2005. Leite Filho e Siqueira (2007) estudaram as principais 

características bibliométricas da Revista de Contabilidade & Finanças nos períodos de 1999 a 

2006. 

Lucena, Cavalcante e Sales (2007) apresentaram uma pesquisa com foco no perfil das 

dissertações do Programa Multi-institucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis UnB/UFPB/UFRN/UFPE. Cardoso, Pereira e Guerreiro (2007) trataram sobre o 

perfil das pesquisas em contabilidade e controle gerencial relacionadas à contabilidade de 
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custos nos artigos publicados no EnANPAD no período de 1998 a 2003. Braga, Cruz e 

Oliveira (2007) investigaram o perfil da produção científica apresentada no Encontro 

Regional de Estudantes em Ciências Contábeis do Nordeste entre 2004 e 2006.   

Silva, Albuquerque e Gomes (2008) realizaram uma pesquisa com a finalidade de 

discutir a controvérsia do paradigma econômico na pesquisa empírica em contabilidade 

gerencial proposta por Zimmerman. Batistella, Bonacim e Martins (2008) compararam as 

produções científicas publicadas na Revista de Contabilidade & Finanças e na Revista Base 

nos anos de 2005 e 2006. 

Faro e Silva (2008) mapearam a produção acadêmica de Controladoria Gerencial de 

1997 a 2007 nos principais periódicos internacionais segundo o modelo de Shields (1997). 

Araújo e Silva (2010) conheceram alguns aspectos bibliométricos da Contabilidade Gerencial 

(CG) nos EnANPAD`s entre os anos de 2003 a 2008, onde foram analisados 251 artigos com 

base no modelo de Shields (1997). 

Santos, Klann e Rausch (2011) traçaram o perfil das dissertações defendidas do 

mestrado em Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB). Silva e Beuren (2012) analisaram a produção intelectual 

sobre contabilidade gerencial em hospitais no período de 1900 a 2011. Girão e Machado 

(2012) analisaram a produção científica sobre assimetria informacional em periódicos 

internacionais de contabilidade. Garbrecht e Soares (2012) analisaram a produção científica 

internacional sobre custo de capital no período de 1981 a 2001. 

Esses estudos bibliométricos fornecem indicadores capazes de revelar os padrões 

utilizados em determinado campo do conhecimento, identificam os pesquisadores e sua 

produtividade, reconhecem a gênese acadêmica, as citações que se eternizam e fomentam a 

ciência, o grau de evolução do conhecimento, apontam os ambientes mais propícios a cada 

tipo de divulgação das produções científicas, o que serve de orientação para os pesquisadores 

compreenderem o mundo científico e suas peculiaridades. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A seguir as descrições dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

necessários para atingir o objetivo proposto. Os procedimentos foram divididos em: tipologias 

de pesquisa, delimitação da pesquisa e coleta de dados. 

 

3.1 Tipologias de Pesquisa 

 

Beuren et al. (2003) sugerem que a pesquisa seja delineada quanto aos objetivos,  

procedimentos e abordagem do problema. Quanto aos objetivos, este estudo caracteriza-se 

como pesquisa descritiva. De acordo Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como finalidade 

descrever as características de determinada população ou fenômeno. Neste sentido são 

realizadas análises das produções científicas da Revista de Contabilidade do Mestrado de 

Ciências Contábeis da UERJ no período de 2003 a 2011. 

 Quanto aos procedimentos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Martins e 

Theóphilo (2009) esclarecem que esta pesquisa procura explicar e discutir um assunto, tema 
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ou problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas etc., para 

fornecer a plataforma teórica do estudo.  

Com relação à discussão sobre o problema, desenvolveu-se uma análise qualitativa. 

Beuren et al. (2003, p. 92) esclarecem: “na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais 

profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado”. 

 

3.2 Delimitação da Pesquisa 

 

Para a realização dessa pesquisa foi delimitado como objeto de estudo a Revista de 

Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ. Com a finalidade de observar 

como se encontra as publicações desse periódico, esse estudo teve o objetivo de analisar as 

publicações dessa revista no período de 2003 a 2011. 

 Essa revista é uma publicação do programa do Mestrado em Ciências Contábeis da 

Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse 

periódico foi lançado no atual formato em 2007. Atualmente, a revista tem edição 

quadrimestral e é considerada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) 

como B4. 

 Esta pesquisa abrangeu 8 anos de publicação do periódico como período de análise. 

Para tanto, foi considerado 115 artigos, sendo pesquisados aspectos referentes ao número de 

páginas e fascículos, número de autores por artigo, filiação acadêmica, titulação acadêmica, 

autores com o maior número de artigos publicados nessa revista, referências utilizadas, 

tipologias de pesquisa e principais temas das publicações. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Para atingir o objetivo da pesquisa, adotou-se como universo de estudo todas as 

publicações científicas da Revista de Contabilidade do Mestrado de Ciências Contábeis da 

UERJ que possuem acesso livre aos periódicos na Internet no período de 2003 a 2011.  As 

edições dos periódicos consultados foram todas que estavam disponíveis para consulta no 

sitio da revista até o final do mês de dezembro de 2011. Foram analisadas 21 edições do 

periódico que apresentaram um total de 115 artigos que foram consultados para a elaboração 

desse estudo. 

A coleta de dados do artigo foi desenvolvida, inicialmente, com o levantamento de 

todos os artigos que foram utilizados para análise desse estudo no sítio da revista. Em 

seguida, foi consultado cada um dos artigos para que fossem coletadas informações que 

posteriormente seriam analisadas. 

Após a coleta de dados, as informações coletadas foram trabalhadas em planilhas do 

Microsoft Excel. 

Vale ressaltar que a limitação da pesquisa reside no fato de que apenas foram 

consultados os artigos que estavam disponibilizados no sítio da revista, não sendo consultadas 

todas as edições desde sua a criação e do o terceiro fascículo do ano de 2011 que até o final de 

dezembro de 2011 não estava disponibilizado para consulta pelos usuários da revista. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A tabela 1 apresenta os números de fascículos, de artigos e de páginas de artigo por 

ano da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ no período de 

2003 a 2011, além disso, o quadro também expõe a média de artigos por fascículo e de 

páginas de artigo por ano, no período analisado: 
               

Tabela 1 – Distribuição de fascículos e artigos no período analisado 

Ano 
nº de 

fascículos 

nº de 

artigos 

nº médio de artigos 

por fascículo 

nº de páginas de 

artigo por ano 

nº médio de 

páginas de artigo 

por ano 

2003 2 10 5 186 18,6 

2004 1 5 5 94 18,8 

2005 2 13 6,5 204 15,7 

2006 2 10 5 145 14,5 

2007 3 15 5 212 14,1 

2008 3 15 5 221 14,7 

2009 3 15 5 230 15,3 

2010 3 16 5,3 252 15,7 

2011 2 16 8 259 16,2 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com base na análise realizada da tabela 1, constata-se que de 2003 a 2006 o periódico 

disponibilizou dois fascículos por ano, a exceção do ano de 2004 que contou apenas com um 

fascículo. No entanto, em 2007 a proposta da revista sofreu uma alteração, e a partir de então, 

a Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ passou a apresentar 

uma periodicidade quadrimestral, passando a apresentar três fascículos por ano. Vale 

ressaltar, que até o final de dezembro de 2011 não tinha sido disponibilizado no sítio do 

periódico o terceiro fascículo desse ano, em virtude disso, no presente estudo foram 

considerados apenas os fascículos que estavam disponibilizados para consulta pelos usuários 

da revista. 

A quantidade de artigos distribuídos entre os 21 fascículos analisados apresentou uma 

variação entre 5 e 16 artigos, o menor número de artigos foi observado no ano de 2004 em 

virtude desse ano ter disponibilizado apenas 1 fascículo, os anos de 2010 e 2011 foram 

responsáveis pelo maior quantitativo de artigos, que correspondeu a 16 publicações. Além 

disso, também é possível verificar, atreves da tabela 1, que a média de artigos por fascículo 

apresentou uma variação entre 5,0 e 8. A média de 8 artigos foi constatada no ano de 2011 

que apresentou somente dois fascículos desse periódico até o final do período de coleta de 

dados dessa pesquisa, o que pressupõe que quando a revista disponibilizar o terceiro fascículo 

irá aumentar essa média. 

Observa-se ainda, que a variação da quantidade de páginas de artigo por ano no 

período de 2003-2011 foi de 14,1 a 18,8, situação que demonstra que em média os artigos que 

foram publicados por esse periódico apresentam um quantitativo de páginas próximo uns dos 

outros. 
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Com relação à quantidade de autores por artigo, apresentada na tabela 2, não ficou 

evidenciado uma concentração de grande número de autores por artigo, visto que, apenas 

26,95% dos artigos tiveram entre 4 e 6 autores, e a maioria, 73,05% ficou entre 1 e 3 autores. 

Além disso, verifica-se que entre 2003 e 2011 a variação da média de autores por artigo está 

entre 1,8 e 3,47. Essa média é importante porque demonstra que os autores desse periódico 

costumam realizar produções científicas com parcerias, evidenciando que os artigos são 

resultados do compartilhamento de experiências entre os autores.  Acrescentam-se as 

informações da tabela 2, que no total dos 115 artigos houve 324 autores, sendo que, na média 

obteve-se 2,81 autores por artigo.  

 
Tabela 2 – Distribuição de autores por artigo e por fascículo 

 

Nº de autores por 

artigo 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 autor 1 1 1 2 3 1 1 0 0 

2 autores 8 4 7 5 4 3 5 5 6 

3 autores 1 0 2 2 3 4 3 8 4 

4 autores 0 0 3 1 2 4 3 1 6 

5 autores 0 0 0 0 2 1 2 2 0 

6 autores 0 0 0 0 1 2 1 0 0 

Total de artigos 10 5 13 10 15 15 15 16 16 

Total de autores 20 9 33 22 44 52 48 48 48 

Média de autores por 

artigo 

2 1,8 2,54 2,2 2,93 3,47 3,2 3 3 

Total de fascículos/ 

ano 

2 1 2 2 3 3 3 3 3 

Média de autores por 

fascículos 

10 9 16,5 11 14,67 17,33 16 16 16 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Desse universo de 324 autores distribuídos entre os 115 artigos, analisou-se também o 

gênero e foi observado que 243 eram do sexo masculino e 81 do sexo feminino, ou seja, 75% 

dos autores são homens e 25% mulheres. Verifica-se também que em todos os anos do 

período analisado o número de autores homens foi maior que a quantidade de autores 

mulheres. O maior número de mulheres que tiveram artigos publicados foi observado no ano 

de 2010, com 17 autoras de um total de 48 autores. Esses resultados demonstram que de 2003 

a 2011 a produção da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ 

foi dominada por autores do sexo masculino como pode ser observado na tabela 3.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SOUZZA, F. J. V. de; et al.                        Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis...  

 

REUNIR – Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade – Vol. 2, no 3, p.69-85, Mai-Ago/2012. 

ISSN: 2237-3667 

 
77 

 

Tabela 3 – Distribuição dos autores quanto ao gênero 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A tabela 4 evidencia a classificação dos autores quanto ao nível de formação em nove 

categorias. É possível constatar que a produção científica do periódico analisado teve o 

predomínio de autores com nível de pós-graduação stricto sensu e estudantes desse nível de 

formação, que representou 94,14%, com destaque ao nível de doutorado, que apresentou 148 

autores com essa titulação no período de 2003 a 2011. O ano de 2009 foi o ano que 

apresentou o maior número de autores com a titulação de doutor, que correspondeu ao número 

de 28. Esse resultado pode ser justificado pelo fato da produção científica ser um dos aspectos 

de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu, situação que acarreta a 

necessidade desses programas intensificarem a produção de comunicação científica no país. 
 

Tabela 4 – Nível de formação dos autores 

Nível de formação 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Graduando 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Graduado 0 0 1 2 1 0 2 4 1 

Especialista 0 0 1 0 1 1 1 1 2 

Mestrando 2 0 4 5 9 19 10 13 5 

Mestre 8 4 6 7 8 3 4 13 7 

Doutorando 1 0 4 0 4 3 3 2 7 

Doutor 9 5 15 8 20 24 28 14 25 

Pós-doutor 0 0 1 0 0 2 0 0 1 

Pós-doutorando 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 20 9 33 22 44 52 48 48 48 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A vinculação institucional dos autores foi outra analise realizada que pode ser 

verificada na tabela 5. Nos 115 artigos analisados, observou-se que os 324 autores foram 

provenientes de 57 instituições diferentes, sendo que a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foram as que 

apresentaram o maior número de autores, 33, seguido pela Universidade de São Paulo com 24 

autores. Vale ressaltar, que a Universidade de Valência localizada na Espanha apresentou 9 

autores com artigos publicados nessa revista. Com a finalidade de facilitar a observação dos 

resultados, segue a tabela 5 com as dez instituições que tiveram mais autores vinculados.  
 

 

 

Gênero 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total autores de 

acordo com o gênero 

(2003 a 2011) 
% 

Feminino 3 1 6 6 9 11 15 17 13 81 25 

Masculino 17 8 27 16 35 41 33 31 35 243 75 

Total de autores 20 9 33 22 44 52 48 48 48 324 100 
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Tabela 5 – As dez instituições de ensino superior com 

maior número de autores com artigos publicados 

Instituições de Ensino 

Superior 

Quantidade de 

autores 

UERJ 33 

UFSC 33 

USP 24 

FURB 18 

UFRJ 13 

UFPE 10 

UnB 9 

Universidad de Valencia  9 

UFPB 7 

FECAP 5 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

De acordo com observação da tabela 5 infere-se que poucas instituições possuem 

muitos autores que publicam nesse periódico e muitas apresentaram poucos autores que 

tiveram artigos aprovados para publicação nessa revista. Acrescenta-se a essas informações 

que 52% dos autores com artigos publicados são professores de alguma instituição de ensino 

superior, os demais são estudantes de pós-graduação stricto sensu e profissionais liberais. 

Segundo Oliveira (2002), os motivos para o domínio de professores do ensino superior 

na publicação de artigos científicos são diversos, entre eles, o fato de algumas instituições 

incentivarem seus professores a realizarem trabalhos científicos em troca de progressão 

funcional, incentivos salariais, prestígio na comunidade científica, entre outros.  

A tabela 6 destaca os autores com o maior número de publicações na Revista de 

Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ. Constata-se que dos 324 autores 

que figuram entre os 115 artigos analisados, a primeira posição do ranking é ocupada por 

Vicente M. Ripoll Feliu com 10 publicações, seguido por Arturo Giner Fillol e Carlos 

Eduardo Facin Lavarda com 5 artigos publicados. Sendo os dois primeiros autores citados da 

Universidade de Valência na Espanha e Carlos Lavarda da FURB. Vale ressaltar, que esta IES 

se destaca com 4 autores no ranking, totalizando 22 publicações e a UFRJ com 6 autores, 

representando um total de 20 artigos publicados, situação demonstra que poucas instituições 

possuem muitos autores que publicam nesse periódico e muitas apresentaram poucos autores 

que tiveram artigos aprovados para publicação nessa revista. 
 

Tabela 6 – Ranking dos autores com maior número de publicações no periódico analisado 

Ranking Autor Nº de artigos Afiliações Institucionais 

1º Vicente M. Ripoll Feliu 10 Universidade de Valencia 

2º 
Arturo Giner Fillol  5 Universidade de Valencia 

Carlos Eduardo Facin Lavarda  5 FURB 

3º 
Cristina Crespo Soler  4 Universidade de Valencia 

Ilse Maria Beuren  4 FURB 
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José Augusto Veiga da Costa Marques 4 UFRJ 

Lino Martins da Silva 4 UERJ 

4º 

Alvaro Vieira Lima  3 UERJ 

Jair Antonio Fagundes 3 Universidade de Valencia 

Jorge Candido de Almeida   3 UGF 

José Alonso Borba  3 UFSC 

José Ricardo Maia de Siqueira  3 UFRJ 

Luiz Alberton  3 UFSC 

Natan Szuster 3 UERJ 

Roberto Miguel Pereira 3 UERJ 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na tabela 7 são expostos os resultados relacionados à quantidade de referências que a 

revista consultada possui no período de 2003 a 2011. Foram considerados todos os tipos de 

referências, como livros, artigos, revistas, jornais, web sites, entre outros. Verifica-se através 

da tabela 7, que o número médio de referências utilizadas pelos 115 artigos no período 

analisado foi de 24,46 referências. O ano de 2011 foi o responsável pela maior média entre os 

anos pesquisados, a qual correspondeu a 29,13, seguido pelo ano de 2008 com 28,67 

referências por artigo. A menor média de referências por artigo encontrada foi a do ano de 

2006 com 14,30. Esses resultados revelam que os autores poderiam utilizar uma quantidade 

maior de referências, sejam elas proveniente de livros, artigos, revistas, jornais e web site para 

o embasamento de seus artigos.  

 
Tabela 7 – Número médio de referências por artigo no período de 2003 a 2011 

Ano nº de referências nº de artigos 
nº médio de 

referências por artigo 

2003 239 10 23,90 

2004 81 5 16,20 

2005 319 13 24,54 

2006 143 10 14,30 

2007 350 15 23,33 

2008 430 15 28,67 

2009 351 15 23,40 

2010 434 16 27,13 

2011 466 16 29,13 

Totais 2813 115 24,46 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A origem das 2813 referências utilizadas nos 115 artigos analisados pode ser 

observada na tabela 8. Constata-se através da análise dos dados apresentados da tabela 8, que 

houve predomínio da literatura nacional em detrimento a estrangeira nas referências dos 

artigos analisados, com 1865 referências, que representa um percentual de 66,3% contra 
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33,7% das 948 referências estrangeiras. Observa-se ainda, que o ano de 2008 foi o que 

apresentou o maior número de referências estrangeiras em seus artigos, 189 e aquele com o 

menor número de referências desse tipo correspondeu ao ano de 2004 com 21 referências.   

 

Tabela 8 – Origem das referências dos artigos pesquisados 

Ano 
Origem das referências 

Nacionais Internacionais Total 

2003 184 55 239 

2004 60 21 81 

2005 177 142 319 

2006 124 19 143 

2007 180 170 350 

2008 241 189 430 

2009 224 127 351 

2010 338 96 434 

2011 337 129 466 

Totais 1865 948 2813 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto aos objetivos dos artigos, eles figuram como qualitativos ou quantitativos, a 

tabela 9 apresenta a classificação das publicações da Revista de Contabilidade do Mestrado 

em Ciências Contábeis da UERJ quanto aos objetivos das pesquisas: 

 
Tabela 9 – Classificação dos artigos quanto aos objetivos das pesquisas 

 

Ano 
Tipologia de Pesquisa 

Qualitativa Quantitativa 

2003 8 2 

2004 3 2 

2005 12 1 

2006 8 2 

2007 11 4 

2008 10 5 

2009 10 5 

2010 7 9 

2011 10 6 

TOTAL 79 36 

(%) 68,70 31,30 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Com base na análise realizada da tabela 9, é possível verificar que no período de 2003 

a 2011, 68,7% dos artigos publicados no periódico analisado foram de natureza qualitativa, 



 

SOUZZA, F. J. V. de; et al.                        Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis...  

 

REUNIR – Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade – Vol. 2, no 3, p.69-85, Mai-Ago/2012. 

ISSN: 2237-3667 

 
81 

 

enquanto que 31,3% apresentaram natureza quantitativa. Observa-se ainda, que a variação da 

quantidade de artigos com tipologia qualitativa no período pesquisado foi de 3 a 12 artigos, 

essa mesma análise para os artigos com natureza quantitativa correspondeu ao intervalo de 1 a 

9. 

Vale ressaltar, que embora em menor número, os artigos que possuem a tipologia 

quantitativa, vem crescendo nos últimos anos, fato que demonstra que os autores da Revista 

de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ têm procurado utilizar os 

métodos estatísticos para explicar as análises de suas produções científicas. 

A tabela 10 é responsável por apresentar os principais temas das publicações da revista 

pesquisada, no período analisado. Para a elaboração dessa tabela foi utilizado com banco de 

dados de informações os resumos dos artigos publicados. 

 

Tabela 10 – Principais temas dos artigos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A partir da observação da tabela 10 é possível perceber que os artigos publicados pela 

Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ apresentaram como 

Temas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total de artigos 

(2003 a 2011) 
% 

Educação e Pesquisa em 

Contabilidade 0 1 0 0 0 0 2 4 1 
8 6,96 

Teoria da Contabilidade 2 0 0 0 1 2 1 0 0 6 5,22 

Auditoria 0 0 2 1 2 1 0 0 1 7 6,09 

Perícia Contábil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,87 

Contabilidade e 

Mercado de capital 0 0 1 1 1 0 0 2 1 
6 5,22 

Contabilidade de Custos 1 0 1 0 0 2 1 0 0 5 4,35 

Contabilidade 

Financeira 1 0 3 1 1 1 3 2 3 
15 13,04 

Contabilidade 

Governamental 1 1 0 1 0 4 0 0 2 
9 7,83 

Contabilidade 

Internacional 2 0 2 1 1 0 1 1 0 
8 6,96 

Contabilidade Gerencial 1 0 1 2 3 0 2 4 3 16 13,91 

Contabilidade 

Tributária 0 1 0 0 0 2 0 0 0 
3 2,61 

Contabilidade Social 0 0 0 1 0 0 2 1 1 5 4,35 

Contabilidade 

Avançada 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0,87 

Contabilidade 

Específica para certos 

ramos de atividade 0 0 0 0 1 0 2 1 0 

 

4 

 

 

3,48 

Governança 

Corporativa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
4 3,48 

Outros 1 1 2 2 3 3 1 1 3 17 14,78 

TOTAL DE 

ARTIGOS 10 5 13 10 15 15 15 16 16 115 

 

100 
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principais temas: Contabilidade Gerencial, com 13,91%; Contabilidade Financeira com 

13,04% e Contabilidade Governamental, com 7,83%. Constata-se que o maior número de 

publicações sobre um mesmo tema ocorreu nos anos de 2008 e 2010, a qual correspondeu ao 

valor de quatro artigos e foi referente, respectivamente, aos seguintes assuntos, Contabilidade 

Governamental, Educação e Pesquisa em Contabilidade e Contabilidade Gerencial. 

Vale ressaltar ainda, que outros temas, que não estavam na adaptação dessa proposta 

utilizada por Oliveira (2002), somaram o valor de 14,78% no período de 2003 a 2011. 

Verifica-se com esses resultados que os temas utilizados nos artigos pesquisados são bem 

diversificados, fato que demonstra que a revista no período analisado não favoreceu um tema 

em detrimento a outros, situação que acarretou a disponibilização de publicações de diversos 

assuntos relevantes para área contábil. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa em atenção ao objetivo formulado analisou os artigos publicados na 

Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, no período de 2003 a 

2011. 

As publicações de pesquisas bibliométricas na área de contabilidade têm aumentado 

nos últimos anos. Esses estudos permitem que o pesquisador identifique com rapidez os 

periódicos, os autores, as instituições etc., que divulgam temas relacionados com o seu objeto 

de pesquisa, em virtude disso, as discussões acadêmicas e as devidas publicações em 

periódicos sobre a contabilidade proporcionam desenvolvimento para a ciência contábil. 

Considerando a importância dos estudos bibliométricos, recomendam-se outras 

pesquisas para que seja verificada a produção científica, utilizando outras amostras de estudo, 

como publicações de outros periódicos; anais de congressos; dissertações e teses. Tais 

pesquisas são relevantes para demonstrarem o que tem sido produzido no contexto nacional, 

de modo que seja verificado como se encontra o desenvolvimento da contabilidade no país. 

Esta pesquisa revelou que 115 artigos foram publicados pela Revista de Contabilidade 

do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, no período de 2003 a 2011. Os artigos foram 

distribuídos entre os 21 fascículos analisados, os quais apresentaram uma variação entre 5 e 

16 artigos. O menor número de artigos foi observado no ano de 2004 em virtude desse ano ter 

disponibilizado apenas 1 fascículo; os anos de 2010 e 2011 foram responsáveis pelo maior 

quantitativo de artigos, que correspondeu a 16 publicações. 

Houve o predomínio de autores professores do sexo masculino, com titulação de 

doutor e que não ficou evidenciada uma concentração de grande número de autores por artigo. 

Além disso, observou-se que a UERJ e a UFSC foram às instituições que apresentaram o 

maior número de autores com artigos publicados e que o autor com o maior número de 

publicações na revista é Vicente M. Ripoll Feliu. Constata-se ainda, que existe um 

predomínio das referências brasileiras nos artigos, que essas publicações apresentam um 

quantitativo de páginas próximo uns dos outros, que os artigos publicados foram 

predominantemente de natureza qualitativa e que os principais temas dos artigos foram: 

Contabilidade Gerencial e Contabilidade Financeira. 
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Observou-se que os autores desse periódico costumam realizar produções científicas 

com grande número de parcerias, fato que sugere que os artigos são resultados de um 

compartilhamento de experiências entre os autores e que as publicações de autores com 

titulação inferior ao doutorado não tem ganhado espaço nesse periódico. Além disso, 

visualizou-se que poucas instituições possuem muitos autores que publicam nessa revista e 

que muitas apresentaram poucos autores que tiveram artigos aprovados para publicação, o que 

demonstra que o periódico precisa diversificar seu leque de autores. Verificou-se ainda, que 

os autores poderiam utilizar uma quantidade maior de referências, para fornecer um maior 

embasamento teórico aos seus estudos, uma vez que a produção científica requer uma forte 

conversa com outros autores e que o número de citações estrangeiras poderia ser ampliado, a 

fim de que possa ser apresentado nas publicações o estado da arte sobre os temas pesquisados 

em outros contextos sociais. 

 Diante do exposto, espera-se que este estudo provoque discussões sobre o 

desenvolvimento de pesquisas científicas relacionadas com a contabilidade e como 

contribuição, convém enfatizar que os autores de periódicos devem utilizar uma quantidade 

maior de referências, sejam elas proveniente de diversas fontes para o embasamento de seus 

manuscritos, tanto nacionais como estrangeiras. 
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