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Abstract 

 

This research aimed to establish indicators related to the insertion of brazilian research in 

accounting in the countries of the Ibero-american context (except Brazil) during the period 
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2008-2015.1. Therefore, it was decided to map the journals with strata A1, A2, B1 and B2 

with qualification indicated by Qualis da Capes published in June 2015. The following 

indicators were mapped: (i) the country of origin of the periodicals; (ii) periodicity, (iii) the 

participation of brazilian authors and brazilian authors of the accounting area; (iv) the most 

prolific authors of the accounting area; (v) the brazilian universities that published the most in 

the area in focus and; (vi) the most outstanding theme in articles published by the brazilian 

researchers of the accounting area. This study is descriptive, exploratory, empirical and 

longitudinal. The results demonstrate the lack of journals with strata Qualis A1 and A2, 

according to the investigated parameters. As for strata B1 and B2, it is evident that: Spain and 

Colombia are the countries that excel in amount of journals, with 5 and 4 journals 

respectively; The predominant periodicity is the biannual; From the 290 articles by brazilian 

authors, 42 (15%) articles had researchers in the accounting area; Ilse Maria Beuren and 

Rogério João Lunkes, are the most prolific authors; The university that stands out most is 

UFSC (Federal University of Santa Catarina) and the most emphatic thematic area is 

management accounting. It appears that there are opportunities for publication in foreign 

journals in the Ibero-american context, but that few researchers are sensitive to this valuable 

alternative. 

 

 

Keywords: Accounting Sciences. Scientific research. Ibero-american countries. 

 

 

1. Introdução  

 

Uma expressiva quantidade de pesquisadores demonstra interesse sobre o 

desenvolvimento de estudos que norteiam o estado da pesquisa em contabilidade em 

diversificadas áreas de interesse e em específicos contextos geográficos. Entre os aspectos 

mais abordados evidenciam-se os estudos longitudinais com inferências sobre principais 

características abordadas em revistas de âmbito nacional e internacional, assim como estudos 

que trazem à tona preocupação com a incipiente representatividade da pesquisa contábil do 

Brasil no contexto internacional, principalmente nos países de língua inglesa, os quais 

possuem um consolidado ranking de publicações na área contábil, tendo como mainstream da 

pesquisa contábil os Estados Unidos e o Reino Unido (FREZATTI, 2000; BORBA & 

MURCIA, 2006; ESPEJO ET AL., 2009; CUNHA ET AL., 2010; FORGATY & JONAS, 

2013; JACKLING ET AL., 2013; DUNBAR & WEBER, 2014; LOPES, 2015). 

No âmbito internacional, a publicação é considerada o principal fator para avaliação 

de docentes e os programas de contabilidade são avaliados pela publicação de seus docentes 

nos periódicos de maior relevância (top journal) (CARGILE; BUBLITZ, 1986; 

HASSELBACK; REINSTEIN, 1995).  
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Na concepção de Frezzati (2000) é de extrema importância a inserção de publicações 

brasileiras no exterior, o que possibilita a valorização da produção nacional no contexto 

internacional, além disso, considera que conhecer o perfil de um periódico representa o passo 

inicial para uma submissão com chances de publicação. Colaborando com essa concepção, 

Beuren e Souza (2007) adicionam que o aumento de cursos de pós-graduação stricto sensu no 

Brasil apresenta papel contributivo no processo de publicação de artigos em periódicos 

nacionais e internacionais.  

A produção intelectual é um dos quesitos avaliados pelo Qualis Periódicos da Capes( 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para pontuar os programas 

de pós-graduação à nível de mestrado e doutorado no Brasil. Neste sentido, a Capes divulga 

uma avaliação trienal caracterizando o peso dos periódicos nos quais os docentes dos cursos 

de pós-graduação divulgam suas pesquisas.  

A pesquisa de Souza, Souza e Borba (2011) apresentou a evolução das publicações 

brasileiras em contabilidade no contexto internacional durante o período de 1985 a 2009, 

destacando um acréscimo expressivo ao longo do tempo em relação às quantidades 

publicadas. Destaca-se que, ao evidenciarem, os periódicos internacionais listados no Qualis 

da Capes que possuíam publicações de autores brasileiros, todos eles eram editados na língua 

inglesa. Observaram-se, também, publicações em revistas de língua espanhola e portuguesa, 

no entanto, referiam-se a periódicos que não faziam parte do Qualis da Capes. 

Quando se trata do contexto ibero-americano poucas evidências são destacadas nos 

estudos científicos sobre as características das pesquisas científicas em contabilidade 

desenvolvidas no Brasil e inseridas nos demais países do referido contexto. Este aspecto, pode 

estar associado à dificuldade, relatada por Murcia e Borba (2006), em estabelecer qualificação 

para os periódicos internacionais da área contábil, pois, segundo estes autores, não havia 

nenhum periódico estrangeiro no triênio 2004-2006 qualificado pelo Qualis da Capes e 

propõem, em seu trabalho, uma metodologia para avaliação de periódicos científicos de 

contabilidade e auditoria publicados em língua inglesa disponibilizados no portal de 

periódicos da Capes. Outro aspecto que pode ser evidenciado é que, como o inglês é 

considerado a língua franca da ciência contábil, ao comentar sobre os periódicos 

internacionais, normalmente está se falando daqueles provenientes de língua inglesa.  

Assim, diante destes aspectos, o desenvolvimento desta pesquisa traz um mapeamento 

da inserção da pesquisa brasileira em contabilidade em países que possuem 

predominantemente língua portuguesa (excetuando-se o Brasil) e espanhola, buscando um 
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diferencial na determinação de indicadores para periódicos que possuem grande potencial de 

publicação para pesquisadores brasileiros. Os países pertencentes a Ibero-américa somam um 

total de 23 países. Excluindo o Brasil, obviamente, o âmbito geográfico desta pesquisa insere 

a totalidade de 22 países.   

Neste contexto, a problemática associada à esta investigação é a seguinte: Como se 

comporta a pesquisa científica brasileira em contabilidade nos demais países do contexto 

Ibero-americano? Seu principal objetivo foi estabelecer indicadores relativos à inserção da 

pesquisa brasileira em contabilidade nos demais países ibero-americanos, mapeando os 

seguintes indicadores: (i) o país de origem dos periódicos; (ii) a periodicidade das revistas, 

(iii) a participação de autores brasileiros e de autores brasileiros da área contábil; (iv) os 

autores mais prolíficos da área contábil; (v) as universidades brasileiras que mais publicaram 

na área em foco e; (vi) a temática mais destacada nos artigos publicados pelos dos 

pesquisadores brasileiros da área contábil. Para concretizar tal objetivo a amostra selecionada 

compreende os periódicos ibero-americanos (exceto o Brasil) com os estratos A1, A2, B1 e 

B2, listados no Qualis da Capes divulgados em junho de 2015, avaliando os artigos 

publicados nestes periódicos no período 2008 a 2015.1. Este estudo tem caráter descritivo, 

exploratório, empírico e longitudinal. 

Abordar-se-á, em seguida, alguns estudos desenvolvidos sobre a temática em questão, 

os aspectos metodológicos da pesquisa, principais resultados, considerações finais e 

referências bibliográficas.  

 

2. Investigações Prévias 

 

Mapear e apontar indicadores relativos às características de publicações e periódicos 

científicos da área contábil tem sido uma preocupação constante no meio acadêmico nacional 

e internacional (FREZATTI, 2000; BORBA & MURCIA, 2006; ESPEJO ET AL., 2009; 

CUNHA ET AL., 2010; FORGATY & JONAS, 2013; JACKLING ET AL. 2013; DUNBAR 

& WEBER, 2014; LOPES, 2015). 

O trabalho de Frezatti (2000) aprecia os traços de tendências de revistas científicas da 

área de contabilidade publicadas em língua inglesa, mapeando as principais áreas e/ou 

enfoques de interesse da revista, frequência de publicação e dimensão de métodos 

quantitativos. Apresenta como principais resultados que a área de concentração das 

publicações é a contabilidade gerencial, o enfoque predominante é o profissional, sendo este 
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caracterizado pelo destaque de conteúdo informacional, descrição e análise de normas, 

procedimentos, ou práticas empregadas pelas organizações, a frequência de publicação mais 

representativa é a trimestral, e que, das 118 revistas avaliadas, a dimensão preponderante 

estabelecida para o uso de métodos quantitativos nestes periódicos é de pouca ou nenhuma 

utilização. Considera que seus achados contribuem tanto para os pesquisadores que procuram 

material para suas pesquisas como para aqueles que desejam publicar fora do país os 

resultados de suas investigações.  

Lopes (2015), utilizando a base de dados Scientific Open Access Repository of 

Portugal (RCAAP), avaliou 760 investigações científicas da área contábil, entre teses e 

dissertações, e identifica um conjunto de variáveis relacionadas com os métodos e 

metodologias dos referidos trabalhos. Entre outras variáveis, observadas no desenvolvimento 

dos trabalhos, evidencia alguns aspectos relevantes ao destacar que, no que concerne à 

pesquisa em contabilidade financeira, pode-se observa que, a mesma, tende a aumentar o 

enfoque positivista enquanto que a pesquisa em contabilidade de gestão se caracteriza por um 

enfoque descritivo ou interpretativo. A análise de conteúdo, observação direta e participante e 

uso de questionário foram, nesta sequência, as técnicas de coleta de dados mais utilizadas.  

Outro aspecto a ser destacado no trabalho supracitado é relativo ao campo de estudo 

mais evidente, sendo a área de “controle de gestão e desempenho” a mais acentuada, com 264 

trabalhos que versam, entre outros temas, de implementação de controles de gestão (Balanced 

Scorecard), práticas de contabilidade de custos (Activity Based Costing; Time Driven Activity 

Based Costing), seguida da área “contabilidade financeira”, com temas sobre a harmonização 

contábil, disclosure da informação e disseminação para os stakeholders, práticas de preços de 

transferência, entre outros.  

Aspectos referendados em outras pesquisas, de cunho nacional e internacional, relatam 

sobre uma diversidade de fatores atrelados a publicação científica no âmbito contábil, entre os 

quais pode-se destacar: variáveis que contribuem para publicação de pesquisas, características 

de autores que publicam nos top journals da área contábil, aspectos bibliométricos de 

periódicos contábeis de áreas específicas, inserção da pesquisa contábil em outros países, 

especialmente os de língua inglesa, entre outros fatores (BORBA & MURCIA, 2006; 

ESPEJO ET AL., 2009; CUNHA ET AL., 2010; FORGATY & JONAS, 2013; JACKLING  

ET AL. 2013;  DUNBAR & WEBER, 2014) 
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3. Aspectos Metodológicos da Pesquisa 

 

Quanto aos aspectos metodológicos esta pesquisa caracteriza-se como um trabalho 

descritivo, exploratório, empírico e de caráter longitudinal. Foi utilizada a classificação de 

periódicos Capes 2013-2014, com resultados divulgados em junho de 2015, estabelecida para 

área de administração pública e de empresas, contabilidade e turismo, para selecionar os 

periódicos pertencentes ao contexto investigado. Procedeu-se a coleta de periódicos 

provenientes dos seguintes países: Portugal, Espanha, Andorra (Países da Península Ibérica), 

Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, 

Uruguai e Venezuela (Países da América Latina).  

Para a amostra buscou-se selecionar os periódicos com os seguintes estratos de 

qualidade: A1, A2, B1 e B2, avaliados pelo Qualis da Capes pertencentes à área contábil e os 

multidisciplinares que fazem parte da grande área administração, contabilidade e turismo. 

Foram excluídas as revistas que fazem parte do contexto ibero-americano e que são editadas 

no Brasil em parceria com outros países como a Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão e a 

Revista Ibero-americana de Estratégia. Outras exclusões foram realizadas considerando-se o 

enfoque específico de cada revista, no entanto não descarta-se o caráter correlato das áreas 

estudadas nestas revistas com a área da ciência contábil, podendo-se destacar as revista que se 

seguem: Espacio Abierto (Qualis B1/País de origem: Venezuela/Periodicidade: 

trimestral/Área abordada: sociologia); Liberabit (Qualis B1/País de Origem: 

Peru/Periodicidade: semestral/Área abordada: psicologia); Redes – Revista Hispana para el 

Análisis de Redes Sociales (Qualis B2/País de Origem: Espanha/Periodicidade: 

semestral/Área abordada: sociometria e cienciometria).  

A escolha dos estratos selecionados, quais sejam: A1, A2, B1 e B2, está associada a 

exigência de publicação, por parte dos docentes e discentes, em periódicos com maior 

indicação de qualidade, como os supracitados, pelos programas de pós-graduação existentes 

no Brasil. 

Para seleção dos dados, após identificado o periódico, procedeu-se a seleção dos 

artigos publicados por brasileiros no período investigado (2008-2015.1), para, em seguida, 

pesquisar o currículo lattes de todos os autores para averiguar suas titulações acadêmicas de 
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nível superior, bem como sua atuação profissional. Além destes aspectos, buscou-se 

identificar o país de origem do periódico e sua periodicidade. Os resultados estão descritos a 

seguir.  

 

4. Principais Resultados Encontrados  

  

Pode-se observar a inexistência de revistas atreladas ao âmbito contábil no contexto 

ibero-americano classificadas no estrato A1 e A2 na avaliação designada pela Capes para o 

período 2013-2014, com resultados divulgados em junho de 2015, estabelecida para área de 

administração pública e de empresas, contabilidade e turismo. 

Considerando os aspectos destacados nos procedimentos metodológicos supracitados, 

concernentes à seleção da amostra da pesquisa, pode-se evidenciar a existência de 5 

periódicos com a qualificação B1 e 9 periódicos com estrato B2. A seguir serão descritos os 

nomes das revistas, sua periodicidade, os autores brasileiros que publicaram nas revistas 

investigadas e os pesquisadores brasileiros da área contábil, a designação da área que o artigo 

dos pesquisadores brasileiros da área contábil foi publicado, bem como o vínculo institucional 

dos mesmos.  

Assim, a seleção das revistas Qualis Capes B1, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos, apresenta-se descrita na tabela 1. 

 

Tabela 1: Revista estrato Qualis Capes B1 da área contábil por países ibero-americanos 

(exceto Brasil) 

Países Revistas ISSN Periodicidade 

Colômbia 

Academia: Revista Latinoamericana 

de Administración 
1012-8255 Semestral 

Innovar: Revista de Ciencias 

Administrativas y Sociales 

0121-5051 

(impressa)  

2248-6969 

(eletrônica) 

Trimestral 

México Contaduría y Administración 0186-1042 Trimestral 

Portugal Tourism and Management Studies 1646-2408 Semestral 

Venezuela 
Interciencia: Revista de Ciencia y 

Tecnologia das Américas 
0378-1844 Mensal 
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa (2016). 

  

A Colômbia destaca-se com maior quantidade de revistas. No que concerne à 

periodicidade, observa-se que prevalece as edições semestrais e trimestrais. Buscou-se 

investigar entre os artigos publicados por autores brasileiros nas revistas Qualis B1 

selecionadas, quais os pesquisadores que possuíam vínculo com a ciência contábil e, neste 

sentido, considerou-se se o pesquisador possuía graduação, mestrado ou doutorado em 

ciências contábeis, assim como se ele atuava nas pós-graduações em ciências contábeis nas 

universidades do Brasil. O resultado trouxe os dados descritos na figura 1. 

 

 

 

 
Figura 1: Quantidade de artigos publicados por autores brasileiros por revista estrato 

B1 do contexto ibero-americano e participação de pesquisadores com vínculo na área 

contábil 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados na pesquisa (2016). 

 

Depreende-se, das evidências encontradas, que o periódico Contaduría y 

Administración é o que demonstra maior aderência quanto às contribuições de pesquisadores 

brasileiros da área contábil. No geral, dos 143 artigos publicados por autores brasileiros, 

apenas 9% (13) representam pesquisas desenvolvidas por pesquisadores da área contábil, 

conforme parâmetro estabelecido nesta pesquisa. 
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 No que concerne à área temática, pode-se destacar os resultados expostos na figura 2 a 

seguir exposta. 

 

 
Figura 2: Quantidade de artigos publicados nas revistas B1 Ibero-americanas de 

pesquisadores brasileiros segmentados por área temática 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados na pesquisa (2016). 

 

Os 13 artigos catalogados nas revistas Qualis B, vinculados à pesquisadores brasileiros 

da área contábil, apresentam-se quantitativamente distribuídos da seguinte forma segundo 

suas áreas temáticas: 8 em contabilidade gerencial; 3 em contabilidade financeira; 1 em 

educação e 1 que optou-se classificar na temática “outros”, por tratar-se de um estado da arte 

relacionado a segurança no trabalho na construção civil.  

Buscou-se, além destes aspectos, identificar os autores da área contábil que mais 

publicaram nas revistas selecionadas, bem como o perfil acadêmico e profissional dos 

mesmos. Os resultados obtidos estão na tabela 2. 
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Tabela 2: Autores com vínculo na área de ciências contábeis que mais publicaram nas 

revistas Qualis B1 do contexto ibero-americano no período 2008-2015.1 
 

Autores Titulação 

Quantidade de 

artigos 

publicados 

Ilse Maria Beuren 

Profª.do Departamento de Contabilidade da 

UFSC/Graduada em Ciências Contábeis pela 

Univates/ Mestre em administração pela UFRS e 

em Ciências Contábeis pela FGV-RJ/Doutora em 

Controladoria e Contabilidade pela USP. 

3 

Rogério João Lunkes 

Prof. do Departamento de Contabilidade da 

UFSC/Graduado em Ciências Contábeis pela 

UFSC/Mestre e doutor em Engenharia de 

Produção pela UFSC. 

2 

Luiz Paulo Lopes Fávero 

Prof. da FEA-USP/Departamento de 

Contabilidade e Atuária/ Livre-docente (USP)/ 

Graduado em Engenharia Civil pela USP/Mestre e 

doutor em Administração pela USP. 

2 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados na pesquisa (2016). 

 

No que concerne à publicação com participação de autores com vínculo na área 

contábil pode-se constatar que a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) destaca-se 

com 5 publicações no período avaliado. A Universidade de São Paulo (USP) apresenta-se 

evidente em 2 publicações.  

Faz-se relevante descrever características mais específicas das revistas Qualis B1, 

conforme se estabelece a seguir.  

 

4.1. Academia – Revista Latino Americana de Administración/ ISSN 1012-8255/Bogotá-

Colômbia.  
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Recepciona artigos da área de administração e contabilidade. Não há muita aderência 

de pesquisadores na área contábil entre os dez artigos encontrados no período analisado. 

Existem três autores em dois dos artigos com algum link com formação contábil, assim tem-

se: um mestre em ciências contábeis pela UFRJ; um graduado em Ciências Contábeis pela 

USP-SP e um docente que atua na FEA-USP, sendo este engenheiro civil e mestre e doutor 

em administração pela mesma universidade, coordenador do Congresso USP de Controladoria 

e Contabilidade, Prof. Luiz Paulo Lopes Fávero. Ressalta-se que estes artigos versam sobre 

contabilidade financeira. 

Os artigos envolvem ao todo 29 autores, sendo 2 deles de outros países que publicam 

juntamente com um autor brasileiro com doutorado em administração pela UFRJ. No geral 

pode-se constatar a predominância de pesquisadores da UFRJ (5 autores em três artigos) e da 

FGV (cinco autores em dois artigos). A USP participa com dois autores FEA-USP em um 

único artigo.  

 

4.2. Innovar/ ISSN 2248-6969-eletrônica e 0121-5051- impressa/Colômbia 

 

Fundada pelo campus de economia da Universidade Nacional da Colômbia, envolve 

artigos da área de finanças, gestão ambiental, economia de organizações, gestão de 

tecnologia, entre outros. Apresenta apenas um artigo de pesquisador brasileiro na área 

contábil no período investigado. 

 

4.3. Contaduria y administración/ ISSN 0186-1042/México 

 

Aborda investigações de contabilidade, administração, informática, economia, 

sociologia, psicologia e ciências políticas. Observa-se a existência de 8 publicações de autores 

brasileiros na área contábil no período investigado, com maior incidência de publicações no 

ano 2014, com 4 artigos. Os artigos podem ser alocados nas seguintes sessões temáticas:  

1 em educação;  

1 em contabilidade financeira e  

6 em contabilidade gerencial. 
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A universidade que mais se destacou nas publicações foi a UFSC (Universidade Federal de 

Santa Catarina), com três artigos, seguida da FURB (Universidade de Blumenal), com dois 

artigos.  

 

4.4. Interciência – Revista de Ciência y Tecnologia das Américas/Caracas/Venezuela / 

Periodicidade: mensal/ISSN - 0378-1844.  

 

Categorizada como multidisciplinar (Ciências sociais), abrange investigações 

relacionadas à biologia, alimentos e questões ambientais.  

O periódico apresenta 57 artigos de autores brasileiros catalogados durante o período 

compreendido entre 2008-2015.1. Destes, pode-se observar que a grande maioria dos estudos 

evidenciados são construídos dentro do enfoque da ciência biológica e do contexto 

agronômico. No entanto, algumas das pesquisas publicadas foram desenvolvidas por 

pesquisadores com formação em engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia 

mecânica, engenharia florestal, administração de empresas, economia e ciências contábeis. 

Foram identificadas duas publicações de autoras com formação a nível de graduação em 

Ciências Contábeis, são elas: 1 Profª Luci Inês Bassetto, graduada pela Faculdade de Ciências 

Contábeis e Administração de Pato Branco/RS, mestre em engenharia de produção da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná e professora do Departamento de Gestão e 

Economia da mesma universidade e; 2 Profª Sandra Rolim Ensslin, graduada pela Pontifícia 

Universidade Católica de Pelota/RS, mestre e doutora em engenharia de produção pela UFSC 

e prof. da pós-graduação em contabilidade da UFSC.   

 

4.5. Revista de encontros científicos: tourism and management studies/ISSN 2182-

8466/Faro-Portugal. 

 

Nos 64 artigos de origem brasileira publicados no periódico pode-se observar a 

participação de uma diversidade de autores e universidades. Entre as formações básicas dos 

autores pode-se observar a predominância do Bacharel em Turismo, seguido dos Bacharéis 

em administração de empresas, constata-se, ainda, a existência das seguintes graduações: 

arquitetura, história, geografia, sociologia, engenharia civil. Os artigos versam sobre questões 

turísticas, desde políticas públicas, variáveis que influenciam os ambientes organizacionais na 
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rede hoteleira, aspectos geográficos regionais, aspectos patrimoniais, potencialidades 

turísticas e investigações relativas a educação, sem necessariamente ter foco com o turismo.  

 

 

 

4.3. Revistas estrato Qualis B2 

 

Como anteriormente descrito, 9 periódicos foram catalogados conforme o estabelecido 

nos aspectos metodológicos. Sua denominação, país de origem e periodicidade estão 

dispostos na tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3: Revista estrato Qualis Capes B2 da área contábil por países ibero-americanos 

(exceto Brasil) 
 

Países Revistas ISSN Periodicidade 

Venezuela Agroalimentária 1316-0354 Semestral 

Espanha 

 

C.I.R.I.E.C. España-Revista de economia 

pública, social y cooperativa 

0213-8093 (impresso) 

1989-6816 (eletrônico) 

Quadrimestral 

Pasos - Revista de turismo y patrimônio 

cultural 

1695-7121 Quadrimestral 

Revista de educación 0034-8082 Quadrimestral 

Revista Iberoamericana de Educación à 

Distância 

1138-2783 Semestral 

REICE – Revista electronica 

iberoamericana sobre calidad, eficácia y 

cambio en educación 

1696-4713 Trimestral 

Colômbia 

Revista Facultad de Ciencias Economicas: 

investigación y reflexión 

0121-6805 Semestral 

Pensamiento y gestión 1657-6276 (impresso) Semestral 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados na pesquisa (2016). 

 

A quantidade de artigos de pesquisadores brasileiros e de pesquisadores brasileiros da 

área contábil por revista B2 catalogada e está exposta na figura 3 a seguir. 

 
 

 
Figura 3: Quantidade de artigos publicados por autores brasileiros por revista estrato 

B2 do contexto ibero-americano e participação dos pesquisadores com vínculo na área 

contábil. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados na pesquisa (2016). 

 

Em quantidade de artigos destacam-se as revistas Invenio e a REICE, respectivamente 

com 9 e 7 artigos publicados por pesquisadores brasileiros da área contábil. No total, destaca-

se a existência de 147 artigos de pesquisadores brasileiros, dos quais 29 (20%) são 

pesquisadores da área contábil.  

No que concerne às áreas temáticas da área contábil mais abordadas nos artigos, têm-

se os resultados expostos na figura 4. 

 

 

 

2145-941X (eletrônico) 

Argentina Invenio 0329-3475 Semestral 
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Figura 4: Quantidade de artigos publicados nas revistas B2 Ibero-americanas de 

pesquisadores brasileiros da área contábil segmentados por área temática 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados na pesquisa (2016). 

 

Os resultados apontam para 14 artigos em contabilidade gerencial, 10 em educação, 3 

em contabilidade financeira e 2 em contabilidade pública. 

Os autores que mais publicaram nos periódicos Qualis Capes B2 do contexto ibero-

americano, no período investigado, foram os descritos na tabela 4.  

  

Tabela 4: Autores com vínculo na área de ciências contábeis que mais publicaram nas 

revistas Qualis B2 do contexto ibero-americano no período 2008-2015.1 
 

Autores Titulação 

Quantidade de 

artigos 

publicados 

Ilse Maria Beuren 

Profª.do Departamento de Contabilidade da 

UFSC/Graduada em Ciências Contábeis pela 

Univates/ Mestre em administração pela UFRS e 

em Ciências Contábeis pela FGV-RJ/Doutora em 

Controladoria e Contabilidade pela USP. 

3 

Rogério João Lunkes 
Prof. do Departamento de Contabilidade da 

UFSC/Graduado em Ciências Contábeis pela 

2 
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UFSC/Mestre e doutor em Engenharia de 

Produção pela UFSC. 

Laurindo Panucci-Filho 

Prof. do Departamento de Contabilidade da 

Universidade Estadual do Norte do 

Paraná/Graduado em Ciências Contábeis pela 

Universidade Estadual de Maringá/Mestre em 

Contabilidade pela Universidade Federal do 

Paraná/Doutorando pela FURB (Fundação 

Universidade Regional de Blumenal). 

2 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados na pesquisa (2016). 

 

A seguir, alguns aspectos descritivos que versam sobre as características das revistas 

Qualis Capes B2 do contexto ibero-americano. 

 

4.3.1. Agroalimentária/ISSN 1316-0354/Mérida-Venezuela 

  

Abrange estudos em economia e políticas agroalimentares. Há um único pesquisador 

com graduação em Ciências Contábeis no ano 2014 procedente da Universidade de Caxias do 

Sul/RS, mestre em administração e doutoranda pela mesma universidade. Os artigos 

publicados no periódico versam sobre aspectos políticos, sociológicos, econômicos, 

gerenciais no contexto agropecuário. Há incidência de relatos no âmbito microeconômico 

promovido por pesquisadores com formação acadêmica na área de administração, sendo esta, 

a qualificação que mais predomina entre os autores dos artigos da revista. Outras formações 

observadas, porém, em quantidade menores, foram: economia, engenharia de produção, 

sociologia, engenharia agrícola, sistema de informações e educação física.   

  

4.3.2. C.I.R.I.E.C. – Revista de economia pública, social e cooperativa/ISSN 0213-

8093/Valência-Espanha 

  

Envolve publicações na área de economia, ciências sociais, políticas e direito. Foram 

encontrados dois artigos no período analisado (2008 até 2015.1) de autores com graduação em 

Ciências Contábeis perfazendo o total de 3 autores, participantes nos mesmos, originários da 
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Universidade de Passo Fundo/RS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade 

Federal de Pernambuco. Observam-se divulgações de trabalhos com autores de formação nas 

seguintes áreas: turismo, ciências econômicas, sociologia e administração. No total pode-se 

constatar a existência de 5 artigos de autores brasileiros. 

 

4.3.3. INVENIO/ISSN 0329-3475/Rosário-Argentina 

 

A revista Invenio abrange publicações distribuídas em várias sessões como: direito, 

filosofia, história, sociologia, economia, administração de empresas, ciências da computação, 

ciências aplicadas, nutrição, filosofia, tecnologia de alimentos, política, química, ética 

ambiental, educação, relações laborais, língua e literatura, entre outras. Durante o período 

2008-2015.1 constatou-se a existência de 34 artigos de autores brasileiros. Pode-se observar 

uma ampla rede colaborativa entre os pesquisadores da pós-graduação em administração da 

Universidade Metodista de Piracicaba/SP (UNIMEP). 

Em quantidade de artigos observou-se a participação da universidade nos artigos 

publicados, assim a UNIMEP aparece em 18 artigos publicados no período, todos com 

participação dos pesquisadores que atuam na pós-graduação em administração desta 

universidade. Observa-se a participação da Universidade Federal de Santa Maria/RS e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul em três dos artigos. A Faculdade de Economia e 

Administração da USP participa em dois dos artigos, assim como a Faculdade Meridional. Os 

demais artigos apresentam participação individual de universidades que se concentram nas 

regiões sul e sudeste do país como: Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), 

Universidade do Sul de Santa Catarina, Universidade Nove de Julho, Universidade Federal de 

Uberlândia, Universidade Federal de Santa Catarina, entre outras.  

Quanto aos autores com graduação em ciências contábeis pode-se constatar que 9 

deles estão relacionados ao programa de pós-graduação em administração a nível de 

doutorado da UNIMEP. O autor Luiz Henrique Lima Faria, graduado em ciências contábeis 

pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em ciências contábeis pela FUCAPE e 

prof. do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Espírito Santo, apresenta 2 artigos 

publicados no período; a autora Miriane de Almeida Fernandes, graduada em ciências 

contábeis, mestre em administração pela Faculdade Campo Limpo e doutoranda em 

administração pela UNIMEP, prof. da Faculdade Anhanguera de Campinas/SP  também 

apresenta a publicação de 2 artigos.  Observa-se a participação da Universidade Federal de 
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Santa Catarina com 1 artigo publicado pela Profª Ilse Maria Beuren, graduada em ciências 

Contábeis, mestre em administração pela UFRGS e em ciências contábeis pela FGV, doutora 

em controladoria e contabilidade pela USP, da Universidade Estadual do Vale do Acaraú-

Ceará, com a Profª Francisca Francivânia Rodrigues Ribeiro Macêdo, graduada pela mesma 

universidade e mestre em ciências contábeis e administração pela FURB. Como professores 

da pós-graduação em administração da UNIMEP aparecem prof. Clóvis Luís Padoveze, 

doutor em controladoria e contabilidade pela USP e prof. José Francisco Calil, doutor em 

administração pela FGV/SP. Outra participação é a de Silvia Helena C. R. Valladão de 

Camargo, com mestrado em administração pelo Centro Universitário Moura Lacerda/Ribeirão 

Preto e doutorado em administração pela USP.  

 

4.3.4. Pasos – Revista de turismo y patrimônio cultural/ ISSN 1695-7121/Ilhas 

Canarias/Espanha 

 

As investigações publicadas neste periódico versam sobre vários processos que fazem 

parte do ambiente turístico, apresentando uma perspectiva interdisciplinar, envolvendo as 

ciências sociais e administrativas e as práticas de negócios. Ao todo foram catalogados 24 

artigos de autores brasileiros no período compreendido entre 2008-2015.1. Entre os autores 

brasileiros, a formação básica, a nível de graduação, mais incidente foi Administração de 

Empresas, seguida pela formação em Turismo e, depois, equitativamente, ciências contábeis e 

ciências econômicas. Observa-se uma diversidade de formação acadêmica, fato que condiz 

com o perfil interdisciplinar da revista. O conteúdo das pesquisas publicadas por 

pesquisadores da área de administração de empresas e ciências contábeis está associado a 

indicadores de performance no setor hoteleiro, recursos e capacidades de segmentos 

hoteleiros específicos, responsabilidade social corporativa, marketing, entre outros aspectos 

que permeiam o âmbito corporativo do setor hoteleiro.  

  As duas publicações nas quais continham participação de graduados em Ciências 

Contábeis apresentam a seguinte estrutura de autores: para o primeiro artigo observar-se 1 

professor atuante na pós-graduação em Ciências Contábeis da UFPB (Universidade Federal 

da Paraíba), um professor da Universidade de Santa Maria/RS (USM) (graduado em ciências 

contábeis pela USM/RS, mestre pela USP em Controladoria e Contabilidade, um mestre pela 

UNB (graduado pela UFPB) e o outro artigo é de um pesquisador graduado em ciências 

contábeis pela UFSC e professor da UFMG (universidade Federal de Minas Gerais).  
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4.3.5. Pensamiento y gestión /ISSN 1657-6276/Colômbia 

 

Compreende artigos na área de administração. Foram encontrados 8 artigos de autores 

brasileiros entre 2008-2015.1. O primeiro artigo foi identificado a partir de 2012. Destaque 

para Breno Augusto Diniz Pereira com três publicações, graduado em administração de 

empresas pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em administração pela UFSC e doutor 

em administração pela UFRS; Prof. da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

4.3.6. Revista de Educación/ ISSN 0034-8082/Espanha 

 

A Revista de Educación é uma publicação do Ministério de Educação, Cultura e 

Desporte da Espanha, apresentando artigos relacionados a evolução da educação nas últimas 

décadas, bem como difundindo investigações científicas com aspectos inovadores na área. 

Não há aderência de pesquisadores brasileiros da área contábil no referido periódico.  

 

4.3.7. Revista Iberoamericana de Educación a Distância/ ISSN 1138-2783/Espanha 

 

Publicada pela Associação Americana de Educação Superior a Distância (AIESAD), 

busca a divulgação internacional dos avanços relacionadas a aprendizagem flexível e à 

distância, o ensino não presencial apoiado em tecnologia ou e-learning, e a tecnologia 

aplicada à educação. Apresenta a contribuição de dois artigos publicados por pesquisadores 

brasileiros da área contábil. 

 

4.3.8. REICE – Revista electronica iberoamericana sobre calidad, eficácia y cambio en 

educación/ISSN 1696-4713/ Espanha-Madrid. 

 

A revista aborda investigações de caráter empírico elaboradas a partir de qualquer 

enfoque metodológico e disciplinar. Abrange as áreas de educação, psicologia, sociologia, 

educação, história, entre outras. 28 artigos foram encontrados entre 2008-2015.1. Observa-se, 

entre os artigos publicados por brasileiros, predominância da área de ciências contábeis e 

administração de empresas. Outras áreas que se diluem nas investigações brasileiras são: 

psicologia, ciências econômicas, letras, pedagogia, enfermagem, ciências biológicas, física, 
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filosofia e ciências da computação. São em número de 7 os artigos publicados por 

pesquisadores brasileiros da área contábil. 

 

4.3.9. Revista Faculdad de Ciências Económicas: investigación y reflexión/ISSN 0121-

6805/ Bogotá/Colômbia 

 

Foram encontrados 6 artigos publicados por investigadores brasileiro, dos quais 4 

deles por pesquisadores da área contábil. Destacando-se publicação da Universidade Federal 

de Santa Catarina e da FURB.   

Destaca-se, a seguir, as áreas temáticas mais evidentes nas pesquisas brasileiras 

desenvolvidas por pesquisadores da área contábil e que divulgam o resultado de suas 

investigações em periódicos do contexto ibero-americano, catalogados com estrato B1 e B2 

pelo Qualis da Capes 2015 (figura 5). 

 

 

 
Figura 5: Principais áreas temáticas das publicações dos autores brasileiros em revistas 

ibero-americanas 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados na pesquisa (2016). 

 

Dos 42 artigos publicados no contexto ibero-americano no período 2008-2015.1, de 

autores brasileiros da área contábil, 22 (52%) deles são de contabilidade gerencial, 11(26%) 

são de educação, 6 (15%) são de contabilidade financeira, 2 (5%) são da área pública e 1 (2%) 

foi categorizado em outros.  

Quanto aos autores mais prolíficos e universidades que mais publicaram na área 

contábil nas revistas Qualis capes B1 e B2 no período investigado, no contexto ibero-

americano, observa-se que a Profª. Ilse Maria Beuren é a pesquisadora que mais publicou no 
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período investigado, com 6 publicações e o Prof. Rogério João Lunkes, com 4 publicações. 

No que concerne à participação das universidades nas quais atuam os professores que mais 

publicaram, pode-se destacar que a Universidade Federal de Santa Catarina (Departamento de 

Contabilidade) é a que mais publicou artigos no período. 

 

5. Considerações Finais 

 

 Pautadas na necessidade de estabelecer indicadores de avaliação e organização do 

conhecimento científico, surgem pesquisas com características que buscam evidenciar o 

comportamento passado e estabelecer projeções para futuras tendências de pesquisas nas mais 

diversificadas áreas de conhecimentos.  

 No escopo pertinente à ciência contábil, pode-se observar que a proliferação de cursos 

de pós-graduação em ciências contábeis no Brasil, tem demandado um aumento na quantidade 

de investigações que buscam caracterizar o perfil dos referidos cursos, buscando apropriar-se 

de conhecimentos como: qualificação do corpo docente, orientações programáticas, volume 

de publicações, conteúdos abordados em teses e dissertações, qualidade metodológica das 

publicações, inserção das pesquisas em ambientes internacionais, entre outros aspectos.  

Conduzido por esta conjuntura, este trabalho buscou evidenciar a atuação de 

pesquisadores brasileiros da área contábil nos países do contexto ibero-americano, 

excetuando-se o Brasil. Ressalta-se que a produção científica em periódicos é um dos 

aspectos estabelecidos pela Capes para avaliação de desempenho dos programas de pós-

graduação no Brasil e que, para o pesquisador brasileiro, conhecer as características dos 

periódicos no exterior representa uma oportunidade para disseminação de suas pesquisas.  

Como resultados decorrentes do mapeamento realizado nesta investigação, utilizando-

se revistas de estratos com melhor indicação de qualidade pela Capes, ou seja, estratos A1, 

A2, B1 e B2, foram identificados 14 periódicos como amostra para esta pesquisa, sendo 5 

categorizados como Qualis B1 e 9 como Qualis B2. Foram diagnosticados 290 artigos de 

autores brasileiros dentre as mais diversificadas áreas, dos quais, 42 possuem vínculo com a 

ciência contábil. A maioria das revistas é de origem espanhola e colombiana e, quanto à 

periodicidade, a maior parte é semestral.  

A Profª. Ilse Maria Beuren é a pesquisadora que mais publicou no período investigado, 

com 6 publicações e o Prof. Rogério João Lunkes, com 4 publicações. No que concerne à 

participação das universidades nas quais atuam os professores que mais publicaram, pode-se 
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destacar que a Universidade Federal de Santa Catarina (Departamento de Contabilidade) é a 

que mais publicou artigos no período. 

Pode-se constatar a incidência de publicação nas seguintes áreas temáticas, em ordem 

decrescente: contabilidade gerencial, educação, contabilidade financeira e contabilidade 

pública.  

Ressalta-se que, preponderantemente, as pesquisas publicadas são decorrentes de 

cursos de pós-graduação e que, as mesmas, são compartilhadas por professores e alunos no 

processo de produção do conhecimento, dando ênfase a função social dos programas de pós-

graduação.  

Como limitação, pode-se destacar que durante a catalogação dos dados alguns autores 

não possuíam seus currículos lattes atualizados, o que dificultou a precisão dos resultados. 

Além disso, é relevante destacar que muitos investigadores brasileiros contribuíram para 

disseminação da pesquisa contábil nos países avaliados, no entanto, a nova reavaliação dos 

periódicos pela Capes, divulgada em junho de 2015, trouxe modificações nos estratos das 

revistas, diminuindo a abrangência de periódicos anteriormente qualificados como A1, A2, 

B1 e B2, o que não permitiu a inclusão de pesquisas relevantes nos parâmetros adotados por 

esta investigação. 

Estabelecer estes indícios, propõe uma visão norteadora sobre aspectos que 

favorecerão o desenvolvimento de futuras pesquisas, além de denotar as carências e 

necessidades da investigação científica brasileira no âmbito da ciência contábil no contexto 

estudado.   

Através dos resultados, é possível observar que a inserção da pesquisa brasileira em 

contabilidade nos países do contexto ibero-americano é bastante incipiente. Depreende-se, dos 

resultados que, existem oportunidades para publicação em periódicos estrangeiros do contexto 

ibero-americano, mas que poucos são os pesquisadores brasileiros da área contábil sensíveis a 

esta valiosa alternativa.  Como propostas para futuras investigações, sugere-se comparar esses 

resultados com o contexto anglo-saxônico, dentro dos mesmos padrões metodológicos, 

podendo-se ainda, averiguar quais os assuntos mais abordados dentro das temáticas mais 

relevantes dos artigos publicados por pesquisadores da área contábil.  
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