
 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

1 

 

QUINZE ANOS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA DO TEMA CONTABILIDADE 

INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA EM PERIÓDICOS 

BRASILEIROS 

 

Henrique César Melo Ribeiro 

Doutor em Administração (Uninove-SP) 

Faculdade Maurício de Nassau (Parnaíba-PI) 

Rua Guará, n. 23, Bairro: Reis Veloso, Parnaíba-PI, e-mail: hcmribeiro@hotmail.com ou 

hcmribeiro@gmail.com e Fonte: (86) 9543-8000 

 

RESUMO 

A contabilidade internacional é ampla no que se refere as suas práticas, princípios e normas, 

pois, ela é oriunda de um mercado de capitais, que evidencia uma diversidade de negócios que 

influencia no ambiente organizacional, onde as empresas se inserem. Diante do exposto, o 

objetivo deste artigo foi investigar o perfil e o crescimento das publicações acadêmicas sobre 

contabilidade internacional em periódicos brasileiros do Qualis Capes durante o período de 

1999 a 2013, no triênio de (2010-2012). Foram identificados 142 artigos e foram analisados 

utilizando-se as técnicas de análise bibliométrica e de rede social. Os principais resultados 

foram: a Revista Contabilidade & Finanças e a Revista Universo Contábil foram as que mais 

publicaram artigos; o tema em investigação começou a crescer a partir de 2007; 

predominância de artigos publicados em parceria; a Universidade de São Paulo (USP) foi a 

IES mais profícua; constatou-se uma baixa densidade e uma alta centralidade de grau; e os 

temas evidenciação das informações, harmonização contábil, convergência contábil, 

disclosure e US GAAP foram os mais publicados em 15 anos de estudos sobre o assunto 

contabilidade internacional. 

 

Palavras-chave: Contabilidade internacional; Produção acadêmica; Análise bibliométrica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade internacional é a ciência que estuda, em especial, as causas das 

diferenças internacionais no financial reporting entre as nações e os problemas mais 

relevantes aos negócios internacionais (IKUNO et al., 2012). Realça-se que o tema é bem 

abrangente, contudo, ainda em evolução no âmbito acadêmico nacional (RIBEIRO, 2013b). 

Entretanto, ainda não foram evidenciadas opiniões robustas a respeito do referido assunto 

(NIYAMA; MENDONÇA; AQUINO, 2007). Diante disso, é preponderante alavancar o 

conhecimento sobre o tema, mediante, o fomento e a disseminação da estrutura intelectual de 

suas publicações acadêmicas. 

E uma maneira de se alavancar, fomentar e socializar o conhecimento de um 

determinado tema, em especial, em contabilidade internacional é a análise bibliométrica 

(IKUNO, 2011) e de rede social (RIBEIRO, 2013a). Contudo, já foram feitas pesquisas 

bibliométricas sobre contabilidade internacional: Cunha, Rausch e Cunha (2010), Tavares et 

al. (2010), Coelho, Niyama e Rodrigues (2011), Ikuno (2011), Quintana e Fernandes (2011), 

Botelho (2012) e Ikuno et al. (2012). Entretanto, nenhuma destas pesquisas utilizaram 

também a análise de redes sociais. Observou-se também que estes estudos anteriormente 

citados, não, usaram a atualização do triênio da Capes (2014), ou seja, o atual triênio (2010-

2012). Outra observação é que nestes estudos, não foram identificadas as mais importantes 

revistas, da grande área da Capes (2014) de Administração, Contabilidade e Turismo. E 
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portanto, diante dos fatos, ressaltam-se possíveis gaps nas pesquisas bibliométricas realizadas 

e publicadas anteriormente sobre contabilidade internacional. 

Diante do panorama, contempla-se a seguir, a questão de pesquisa que norteará este 

estudo: Qual o perfil e o crescimento das publicações acadêmicas sobre contabilidade 

internacional em periódicos brasileiros do Qualis Capes durante o período de 1999 a 2013, no 

triênio de (2010-2012)? E o objetivo desta pesquisa é: investigar o perfil e o crescimento das 

publicações acadêmicas sobre contabilidade internacional em periódicos brasileiros do Qualis 

Capes durante o período de 1999 a 2013, no triênio de (2010-2012). 

Justifica-se trabalhar esta pesquisa, pela importância que o tema contabilidade 

internacional tem para a grande área contábil. Mesmo que já tenham sido realizados e 

publicados outros estudos bibliométricos, este contribuirá de maneira a tentar mitigar os 

possíveis gaps que existem nos outros estudos, realizando para isso um alargamento, fomento, 

aperfeiçoamento e atualização de variáveis encontrados nos trabalhos feitos anteriormente. 

Este estudo contribuirá também para otimizar, disseminar, socializar e agregar 

conhecimento para a estrutura intelectual do tema contabilidade internacional para a literatura 

acadêmica nacional, influenciando, no surgimento de novos estudiosos sobre o assunto e 

consequentemente no aumento de novos grupos de estudos, acarretando no incremento das 

redes de coautoria, redes das IESs, alavancando, promovendo e socializando assim o tema 

propriamente dito e as temáticas derivadas deste assunto nos futuros artigos acadêmicos que 

serão publicados em congressos, seminários, e em periódicos nacionais e internacionais. 

Este estudo estará dividido em cinco seções. A primeira seção evidencia a introdução, 

questão, objetivo, justificativa e contribuição da pesquisa. Em seguida contempla-se a 

fundamentação teórica. Na terceira seção é descrito os procedimentos metodológicos. Na 

quarta seção vêm a análise e discussão dos resultados. E por fim, realçam-se as considerações 

finais, com os principais resultados, contribuições, limitações e sugestões para futuros 

estudos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção evidenciará a importância da contabilidade internacional para a área 

contábil, no contexto nacional e internacional. Será também ressaltado algumas pesquisas 

bibliométricas sobre o tema, dando com isso embasamento teórico para se gerar possíveis 

discussões nas análises deste estudo. 

 

2.1 Contabilidade internacional 

A contabilidade internacional é bem diversa no que tange as suas práticas, pois, ela é 

oriunda de um mercado corporativo mundial, que contempla uma variedade de negócios que 

impacta no ambiente organizacional, onde as empresas estão inseridas (BOTELHO, et al., 

2002). Sendo assim, a contabilidade internacional é preponderante para medir a participação 

real das nossas empresas em meio a esse cenário. 

Outro foco importante sobre a contabilidade internacional, é a distinção entre os 

termos “harmonização” e “convergência” (LEMES; CARVALHO, 2009). A harmonização 

tem sinônimo de aproximação (NIYAMA et al., 2008). Enquanto que a convergência é o 

movimento voltado para a paridade entre as escolhas das alternativas de tratamento dos dados 

contábeis (PONTE et al., 2011). Diante disso, pode-se entender que a própria convergência é 

o processo de obtenção da harmonização dos padrões contábeis (LEMES; CARVALHO, 

2009). 
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Em suma, a harmonização contábil (convergência) (VAZ et al., 2010) é um processo 

pelo qual várias nações, em comum acordo, fazem mudanças nos seus sistemas e normas 

contábeis, fazendo com que eles tornem-se ajustados, continuando a respeitar as 

características inerentes de cada país (SILVA; MADEIRA; ASSIS, 2004). Em relação as 

normas contábeis internacionais, realçam-se as IFRS (International Financial Reporting 

Standards) (OLIVEIRA; LEMES, 2011) emitidas pelo IASB (International Accounting 

Standards Board) (CARMO; RIBEIRO; CARVALHO, 2011) e os US-GAAP (Generally 

Accepted Accounting Principles in the United States) (HAJJ; LISBOA, 2001) emitidas pelo 

FASB (Financial Accounting Standards Board) (LEMES; CARVALHO, 2009). 

Diante do panorama, ressalva-se que nos últimos anos, esta havendo aproximação 

entre o IASB e o FASB, ou seja, há sustentação de que as normas das IFRS e das US-GAAP 

estão se tornando mais próximas ao longo dos anos (LEMES; CARVALHO, 2009). Contudo, 

salienta-se que as empresas nacionais não adotarem tanto as normas das IFRS, em 

comparação com as US-GAAP (LEMES; CARVALHO, 2009), porém, este panorama vem 

mudando, ou seja, vem acontecendo uma maior aproximação das IFRS com as BR GAAP 

(OLIVEIRA; LEMES, 2011). 

Diante do exposto, ressalta-se que, após anos de deliberação, a Lei 11.638/07 e da Lei 

11.941/09 (MP 449/08), determinou a harmonização contábil com as IFRS, alinhando o Brasil 

ao processo de internacionalização da contabilidade (SANTOS; CALIXTO, 2010). As Leis 

11.638/07 e 11.941/09 foram necessárias devido às mudanças ocorridas no mercado de 

capitais do Brasil e consequentemente, pela relação das organizações nacionais com as 

estrangeiras, tornando possível uma aproximação com as normas internacionais (SQUENA; 

PASUCH, 2010). 

Diante do panorama, é salutar o domínio que o conhecimento sobre as Normas 

Contábeis Internacionais vem atingindo na área contábil nacional, principalmente, depois da 

implementação da Lei 11.638/07 (MIRANDA et al., 2013) impactando nas empresas de 

grande porte no Brasil (SANTOS et al., 2011). E esta autoridade, pode ser vista por meio de 

pesquisas bibliométricas já realizadas que realçam e exploram o conhecimento científico 

sobre o tema contabilidade internacional. Neste contexto, contemplam-se a seguir algumas 

destas pesquisas. 

Cunha, Rausch e Cunha (2010) identificaram as abordagens metodológicas e técnicas 

de pesquisa utilizadas nos artigos científicos sobre contabilidade internacional publicados no 

Congresso de Controladoria e Contabilidade USP e Revista de Contabilidade & Finanças 

USP. Concluiram que a abordagem metodológica mais utilizada pelos pesquisadores da área 

foi a sistêmica/estruturalista. A técnica de pesquisa mais utilizada foi a análise bibliográfica. 

Tavares et al. (2010) identificaram o perfil da pesquisa na área de contabilidade 

internacional nas dissertações e teses brasileiras entre 1999 e 2008. Como resultado, os 

autores constataram que o perfil da pesquisa em contabilidade internacional é caracterizado 

predominantemente por estudos comparativos, sendo esses estudos teórico-empíricos, com 

ênfase na análise da pesquisa documental. A abordagem metodológica mais comumente 

utilizada é o empirismo com uma postura teórica positivista. 

Coelho, Niyama e Rodrigues (2011) analisaram a situação da informação contábil com 

a adoção dos IFRS, isto é, os autores verificaram os achados e resultados de artigos 

publicados em periódicos internacionais que tratam do impacto dos IFRS sobre a qualidade da 

informação contábil. Os resultados evidenciaram que: a maioria dos artigos tratava de fato do 

impacto dos IFRS sobre a qualidade da informação contábil, sendo a transparência a variável 
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mais utilizada nos estudos para mensurar a qualidade da informação. Concluiu-se que o 

impacto dos IFRS de maneira geral pode ser qualificado como positivo. 

Ikuno (2011) caracterizou a produção científica em contabilidade internacional 

publicada nos periódicos internacionais de língua inglesa de 2000 a 2010. Principais 

resultados foram: predominância de artigos publicados em parceria; os Estados Unidos 

(EUA), Reino Unido e Austrália, destacaram-se nas pesquisas sobre contabilidade 

internacional no que tange a quantidade de Instituições de Ensino Superior (IESs) vinculadas 

a eles. 

Quintana e Fernandes (2011) verificaram a produção científica específica ou análoga 

sobre harmonização contábil internacional, na Revista Contabilidade e Finanças da 

Universidade de São Paulo (SP), no período de 2005 a 2011. Os pesquisadores concluíram 

que o número de trabalhos desenvolvidos sobre o tema harmonização contábil, na Revista 

Contabilidade e Finanças, no período de 2005 a 2011, é ainda limitado, e consequentemente, 

notaram que a discussão da harmonização ou convergência contábil está sem dúvida em 

estágio inicial e se faz urgente a publicação de mais estudos neste tema. 

Botelho (2012) analisou a produção científica em contabilidade internacional 

identificadas nos estudos de âmbito internacional, no período compreendido entre 2001 e 

2010. Com isso, 100 artigos científicos foram identificados, oriundos de 10 periódicos 

internacionais. Os principais resultados foram: os EUA, Reino Unido e Austrália destacaram-

se, por terem o maior número de instituições acadêmicas vinculadas respectivamente a elas. 

Ikuno et al. (2012) identificaram os principais temas enfocados na produção científica 

relativos ao financial reporting nos principais periódicos internacionais entre os anos de 2000 

e 2009. A principal temática identificada foi diferenças internacionais e implicação no 

financial reporting. Logo em seguida vieram: a mensuração da convergência e o impacto da 

adoção das IAS/IFRS. Já a maior concentração de artigos nos anos de 2006 e 2007 pode estar 

relacionada ao aumento das bases de dados resultantes da adoção obrigatória das IFRS pela 

União Europeia em 2005. 

Contemplou-se assim um panorama sobre o tema contabilidade internacional, e a 

evidenciação de pesquisas biblimétricas sobre este assunto, revelando algumas nuances do 

conhecimento intelectual, mediante artigos publicados, sobre a temática contabilidade. 

Contudo, estas pesquisas anteriormente citadas, não realçaram outros atributos que 

porventura, são preponderantes para o melhor entendimento e conhecimento do assunto em 

questão. 

Neste panorama, este estudo tem este objetivo e com isso abordará a mensuração, 

análise e discussão das seguintes variáveis: periódicos nacionais que se destacam na 

publicação do tema em investigação, crescimento das pesquisas em contabilidade 

internacional, autoria, autores, redes de coautoria, IESs, rede das IESs, rede dos estados e 

países em conjuntos, palavras-chave e temas abordados. Salienta-se também que estas 

variáveis, foram calculadas utilizando o atual triênio (2010-2012) da Capes (2014), em 59 

periódicos da área de Administração, Contabilidade e Turismo, somando 142 artigos 

publicados. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O objetivo deste estudo foi investigar o perfil e o crescimento das publicações 

acadêmicas sobre contabilidade internacional em periódicos brasileiros do Qualis Capes 

durante o período de 1999 a 2013, no triênio de (2010-2012). Para tanto, utilizou-se técnicas 

de análise bibliométrica (IKUNO, 2011) e de rede social (RIBEIRO, 2013a). A bibliometria é 
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um conjunto de métodos de estudo da área das Ciências da Informação que usa técnicas de 

análise quantitativa de dados, para investigar a estrutura de um campo científico e também 

como técnica para se analisar o comportamento dos autores em suas decisões na criação do 

conhecimento (LEITE FILHO, 2008). Já a rede social é entendida como as conexões entre 

atores, ou seja, é a medida do número de laços que um ator possui com outros atores 

(NASCIMENTO; BEUREN, 2011). 

Salienta-se que a bibliometria desenvolveu-se por meio da preparação de leis 

empíricas sobre o comportamento da literatura acadêmica (EGGHE, 2005). Nesse contexto, é 

preponderante apreciar as três leis básicas da bibliometria, para o melhor entrosamento dos 

resultados desta pesquisa. Estas leis são nativas respectivamente de três autores que se 

destacam por suas importantes descobertas, são eles: Bradford, Zipf e Lotka, assim sendo, as 

mais frequentemente utilizadas e catalogadas à produtividade acadêmica (EGGHE, 2005). 

A Lei de Lotka observa os padrões de produtividade dos autores em determinada área 

do conhecimento (LEITE FILHO, 2008). Já a Lei de Bradford mensura a produtividade das 

revistas, e sua relação com determinados temas da literatura acadêmica, evidenciando assim o 

núcleo de periódicos que evidenciam mais este assunto (CARDOSO et al., 2005). E a Lei de 

Zipf mensura a ocorrência de palavras-chave no texto, sendo, que a frequência destas 

palavras-chave dão embasamento para se saber qual tema é enfatizado neste texto (DE LUCA 

et al., 2011). 

No que tange a análise de redes sociais, realçam-se os atributos dos nós, laços, 

densidade e centralidade (CRUZ et al., 2011). No que tange a densidade, ela representa um 

índice do potencial de comunicação entre os atores da rede, contribuindo identificar a 

quantidade e os tipos de informações que podem ser trocadas entre eles (GUIMARÃES et al., 

2009). Já a centralidade é uma das propriedades de redes mais utilizadas, pois, ela enfatiza 

aspectos relacionados à importância ou visibilidade de um ator em uma rede social (CRUZ et 

al., 2011). Desta, realça-se a centralidade de grau (degree) que é definida simplesmente pelo 

número de laços adjacentes de um ator em relação aos outros que compõem esta rede 

(ROSSONI; GUARIDO FILHO, 2009). 

Para se trabalhar a pesquisa bibliométrica e de rede social, foram escolhidos as revistas 

brasileiras classificadas com a nota A1, A2, B1 e B2 pela Qualis Capes das áreas de 

Administração, Contabilidade e Turismo (triênio 2010-2012). Estes representam os extratos 

superiores de avaliação. Diante disso, chegou-se à relação relacionada no Quadro 1. 

 
Revista ISSN Nota 

Brazilian Administration Review 1807-7692 A2 

Brazilian Business Review 1807-734X A2 

Gestão & Produção 1806-9649 ou 0104-530X A2 

RAC Eletrônica 1981-5700 A2 

Revista de Administração Contemporânea 1415-6555 ou 1982-7849 A2 

RAE Eletrônica 1676-5648 A2 

Revista de Administração de Empresas 0034-7590 ou 2178-938X A2 

RAUSP-e 1983-7488 A2 

Revista Brasileira de Economia 0034-7140 A2 

Revista Contabilidade & Finanças 1519-7077 ou 1808-057X A2 

Revista de Administração da USP 0080-2107 ou 1984-6142 A2 

Revista de Administração Pública 0034-7612 A2 

Revista Base 1984-8196 ou 1807-054X B1 

Cadernos EBAPE.BR 1679-3951 B1 

Contabilidade Vista & Revista 0103-734X B1 
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Contexto Internacional 0102-8529 B1 

Economia Aplicada 1413-8050 B1 

Economia e Sociedade 0104-0618 B1 

Economia Global e Gestão 0873-7444 B1 

Estudos Econômicos 0101-4161 B1 

Faces : Revista de Administração 1517-8900 ou 1984-6975 B1 

Gestão & Regionalidade 1808-5792 ou 2176-5308 B1 

Produção 1980-5411 ou 0103-6513 B1 

Nova Economia 0103-6351 B1 

Revista de Administração e Inovação 1809-2039 B1 

Revista de Administração Mackenzie 1518-6776 ou 1678-6971 B1 

Revista Eletrônica de Administração 1413-2311 ou 1980-4164 B1 

Revista Brasileira de Finanças 1679-0731 ou 1984-5146 B1 

Revista Brasileira de Gestão de Negócios 1983-0807 ou 1806-4892 B1 

Revista Contemporânea de Contabilidade 2175-8069 ou 1807-1821 B1 

Revista de Administração da UFSM 1983-4659 B1 

Revista de administração da Unimep 1679-5350 B1 

Revista de Ciências da Administração 2175-8077 ou 1516-3865 B1 

Revista de Contabilidade e Organizações 1982-6486 B1 

Revista de Economia Contemporânea 1415-9848 B1 

Revista de Economia Política 0101-3157 ou 1809-4538 B1 

Revista Universo Contábil 1809-3337 B1 

Contabilidade, Gestão e Governança 1984-3925 B2 

Contextus 1678-2089 B2 

Enfoque: Reflexão Contábil 1517-9087 B2 

Gestão & Planejamento 2178-8030 B2 

Gestão & Sociedade 1980-5756 B2 

Internext 1980-4865 B2 

Organizações em Contexto 1809-1040 ou 1982-8756 B2 

Perspectivas Contemporâneas 1980-0193 B2 

Pretexto 1517-672X ou 1984-6983 B2 

Revista de Administração, Contabilidade e Economia 1678-6483 ou 2179-4936 B2 

Revista Brasileira de Estratégia 1983-8484 B2 

Revista Eletrônica de Ciência Administrativa 1677-7387 B2 

Revista de Gestão da USP 2177-8736 ou 1809-2276 B2 

Revista Alcance 1983-716X B2 

Revista Ambiente Contábil 2176-9036 B2 

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 1981-8610 B2 

Revista Economia & Gestão 1984-6606 B2 

Revista Iberoamericana de Estratégia 2176-0756 B2 

Revista Pensamento Contemporâneo em Administração 1982-2596 B2 

Revista de Gestão Organizacional 1806-6720 ou 1983-6635 B2 

Revista de Gestão Social e Ambiental 1981-982X B2 

Sociedade, Contabilidade e Gestão 1982-7342 B2 

Quadro 1: Classificação dos periódicos, triênio (2010-2012) 

Fonte: Capes (2014) 

 

O Quadro 1 contempla, portanto, que neste estudo foram analisados 59 periódicos 

científicos nacionais. A coleta de dados foi realizada buscando, nessas revistas, artigos 

publicados entre 1999 a 2013. Cada uma das revistas relacionadas no Quadro 1 passou por 

processo de busca de papers que correspondessem ao tema em investigação. Em todos os 

artigos, a disponibilidade dos mesmos foi em meio eletrônico. Diante disso, os manuscritos 

foram acessados diretamente de seus respectivos sites, sendo, que a busca foi feita de maneira 
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minuciosa, para com isso, encontrar todos os artigos que tivessem as palavras-chave: 

Contabilidade Internacional e ou International Accounting, no título, no resumo ou nas 

palavras-chave de cada artigo publicado. 

Contudo, as palavras-chave não foram pesquisadas de maneira simultânea, para que 

fossem selecionados todas as publicações que tivessem ao menos uma das palavras-chave 

anteriormente evidenciadas. Em suma, o critério usado para a seleção dos artigos foi baseado 

na ocorrência das terminologias: Contabilidade Internacional e ou International Accounting 

localizadas não simultaneamente no título, no resumo e nas palavras-chave dos papers desta 

pesquisa. Diante do panorama, a coleta de dados retornou 142 artigos que foram analisados de 

maneira quantitativa, conforme as seguintes variáveis: (I) periódicos e os de maior destaque; 

(II) crescimento das pesquisas em contabilidade internacional; (III) características de autoria; 

(IV) autores; (V) redes de coautoria; (VI) redes de coautoria (degree); (VII) IESs; (VIII) rede 

das IESs; (IX) rede das IESs (degree); (X) redes dos estados e países (degree); (XI) palavras-

chave; e (XII) temas. As informações relevantes sobre cada artigo foram capturadas utilizando 

o software Bibexcel e as representações gráficas das redes foram feitas usando os softwares 

UCINET 6 for Windows, Microsoft Excel 2007 e Wordle.net. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta seção evidencia a análise e discussão dos 142 artigos identificados sobre o tema 

contabilidade internacional, de 1999 a 2013. 

 

4.1 Periódicos 

A Figura 1 aborda os 59 periódicos, dando ênfase às 20 revistas que publicaram ao 

menos um artigo sobre contabilidade internacional em 15 anos de estudos. 

 

 
Figura 1: Periódicos 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Analisando a Figura 1, colocam-se em evidência as revistas: Revista Contabilidade & 

Finanças e Revista Universo Contábil, pois, estas foram as que se destacaram nas publicações 

de papers sobre contabilidade internacional, com 21 artigos publicados para ambas. Logo em 

seguida, salientam-se os periódicos: Contabilidade, Gestão e Governança, Revista de 
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Educação e Pesquisa em Contabilidade, Contabilidade Vista & Revista e Revista de 

Contabilidade e Organizações, com 14, 13, 12 e 11 artigos publicados. Diante deste 

panorama, realça-se a importância destes periódicos para o fomento e socialização do tema 

objeto de estudo, indo ao encontro da Lei de Bradford, pois esta, refere-se a produtividade das 

revistas em determinado tema (CARDOSO et al., 2005). 

 

4.2 Crescimento das pesquisas em contabilidade internacional 

A Figura 2 contempla o crescimento das pesquisas em contabilidade internacional. 

 

 
Figura 2: Crescimento das pesquisas em contabilidade internacional 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observando a Figura 2, constata-se que as publicações sobre o tema em investigação 

começou a crescer a partir de 2007 (com 11 artigos publicados), e alcançando seu pico em 

2013 (com 22 papers publicados). Identifica-se uma evolução de 100% das publicações. De 

maneira similar o estudo de Ikuno (2011) corrobora com este achado. 

É interessante notar que o crescimento sobre o tema ocorreu justamente a partir do 

período de 2007, levando a crer que a promulgação da Lei 11.638/07, foi determinante para 

que isso ocorresse. A Lei 11.638/07 alterou e introduziu novos dispositivos na Lei 6.404/76 

(IKUNO et al., 2012), contemplando situações que encaminham à convergência e 

harmonização as normas internacionais de contabilidade (CUNHA; RAUSCH; CUNHA, 

2010). 

Ainda analisando a Figura 2, observa-se que o ano de 2009 também conseguiu se 

destacar, ao publicar 21 artigos sobre o tema contabilidade internacional. E tal fato, pode ser 

também em virtude da divulgação da Lei 11.941/09 (SANTOS; CALIXTO, 2010). Realça-se 

que estas leis foram essenciais para o fomento do processo de harmonização realizada de 

forma gradativa no Brasil, conforme os padrões internacionais de contabilidade, emitindo um 

conjunto de normas para a fase de adoção inicial em 2008, e projetando uma fase posterior de 

integral convergência com as normas da IFRS em 2010 (SANTOS; CALIXTO, 2010). 

 

4.3 Características de autoria 

A Figura 3 visualiza as autorias dos 142 artigos publicados em 15 anos de estudos. 
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Figura 3: Características de autoria 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Verificando a Figura 3, observa-se que as publicações realizadas em parceria foram 

predominantes, alcançando um percentual de aproximadamente 86% do total dos 142 artigos 

identificados. Dentre as parcerias, as de dois e três autores ficaram em evidencia. É salutar 

dizer que estas publicações em parceria, ocorrendo principalmente a partir do ano de 2007, 

promoveu, otimizou e aperfeiçoou as publicações sobre o tema objeto de estudo na literatura 

acadêmica nacional, por meio de antigos e novos grupos de estudos que surgiram em 

decorrência deste fato. Estes achados são confirmados pelos pesquisadores Quintana e 

Fernandes (2011). 

 

4.4 Autores 

A Figura 4 mostra os 297 autores identificados, sobretudo, os oito autores mais 

profícuos em 15 anos de estudos em contabilidade internacional. 

 

 
Figura 4: Autores 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao analisar a Figura 4, realça-se o nome de Jorge Katsumi Niyama como o autor mais 

profícuo, publicando 14 artigos. Logo em seguida, ressaltam-se os pesquisadores: Sirlei 

Lemes, Marcelo Alvaro da Silva Macedo, Edilene Santana Santos, Elionor Farah Jreige 

Weffort, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Márcio André Veras Machado e Natan Szuster, 

com oito, seis, cinco, quatro, quatro, quatro e quatro papers publicados respectivamente. 

De maneira geral, 54 autores publicara de dois a 14 artigos e 243 pesquisadores 

publicaram apenas um artigo, correspondendo a 81,82% do total dos articulistas. Este achado 

vai ao encontro da Lei de Lotka a qual enfatiza os padrões de produtividade dos autores em 

determinada área do conhecimento (LEITE FILHO, 2008), ou seja, poucos autores publicam 

muito e muitos autores publicam pouco (RIBEIRO, 2013a). 

 

4.5 Redes de coautoria 

A Figura 5 evidencia a rede social dos 297 autores identificados neste estudo, com 297 

nós e 830 laços. 

 

 
Figura 5: Redes de coautoria 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Analisando a Figura 5 observa-se que ela é bem esparsa, refletindo em uma baixa 

densidade, ou seja, apenas 1,03% das interações são realizadas entre os autores. Tal resultado 

não é o ideal, no que tange a troca de relações em uma rede social, podendo impactar em uma 

centralidade de grau alta, deixando transparecer que existem poucos autores que se destacam 

em relação aos outros autores da rede ora investigada. Esta afirmação pode ser vista ao 

analisar a Figura 6 a seguir. 

 

4.6 Redes de coautoria (degree) 

A Figura 6 evidencia a mesma rede social da Figura 5, contudo, colocando em 

evidencia os autores que se destacaram por suas respectivas centralidades de grau. 
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Figura 6: Redes de coautoria (degree) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observando a Figura 6, nota-se que Jorge Katsumi Niyama, Sirlei Lemes, Elionor 

Farah Jreige Weffort, Natan Szuster e Marcelo Alvaro da Silva Macedo, são os articulistas 

com maior centralidade de grau entre os 297 autores deste estudo. Ressalta-se que destes 

cinco, todos estão entre os oito autores que mais publicaram artigos sobre contabilidade 

internacional em 15 anos de estudos. Realça-se assim a importância e a liderança destes 

pesquisadores na rede social do tema em investigação. 

 

4.7 IESs 

A Figura 7 evidencia as 78 IESs identificadas neste estudo, colocando em evidência as 

24 IESs que publicaram mais de um artigo. 

 

 
Figura 7: IESs 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

A USP se destaca como a IES mais profícua nas publicações de estudos sobre 

contabilidade internacional, com 32 artigos publicados. A pesquisa dos autores Quintana e 

Fernandes (2011) corroboram com os achados. Evidencia-se também a UNB como a segunda 

que mais publicou artigos, com 20 publicações. Evidenciam-se também as IESs: UFRJ, UFU 

e UFPB, com 13, 12 e 11 artigos publicados. Em suma, das 78 IESs identificadas neste 

estudo, 24 publicaram mais de um artigo e o restante, 54 publicaram apenas uma vez. 

 

4.8 Redes das IESs 

A Figura 8 realça a rede social das 78 IESs identificadas neste trabalho. Tal rede 

representa 78 nós e 124 laços. 

 

 

 
Figura 8: Redes das IESs 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observando a Figura 8, nota-se que 20 IESs publicaram sozinhas; 19 IESs publicaram 

em oito grupos de estudos distintos, e que 39 IESs estão conectadas de maneira direta ou 

indireta entre si em um grupo de pesquisa maior que visualiza-se no lado direito da Figura 8. 

Ainda é interessante salientar que a referida rede encontra-se dispersa, impactando em uma 

baixa densidade, ou seja, 0,0273. 

 

4.9 Redes das IESs (degree) 

Já a Figura 9 contempla a rede social das IESs, enfatizando as IESs com maior 

centralidade de grau. 
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Figura 9: Redes das IESs (Degree) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Ao analisar a Figura 9, constata-se que as IESs: USP, UFRJ e UFPB foram as IESs 

com maior centralidade de grau. É interessante notar que estas três IESs realçadas, estão entre 

as cinco com maior proficuidade neste estudo (Figura 7). É interessante notar que estas três 

instituições que se destacaram nesta seção, compõem a maior rede de instituições que se 

sobressaem dentre as demais. 

 

4.10 Redes dos estados e países (degree) 

A Figura 10 realça as redes sociais dos 16 estados e das nove nações envolvidas e 

identificadas neste estudo. Ressalta-se que este rede coloca em evidencia a centralidade de 

grau. 

Verificando a Figura 10, ressalvam-se os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, 

Rio de Janeiro e Espirito Santo. E estes estados representam as primeira 10 IESs que mais 

publicaram artigos sobre o tema em análise, ou seja, as primeiras 10 IESs se fazem 

representadas pelos cinco estados com maior centralidade de grau neste estudo. O estudo de 

Botelho (2012) corrobora com os achados contemplados nesta seção. 
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Figura 10: Redes dos estados e países (Degree) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

4.11 Palavras-chave 

Já a Figura 11 realça a nuvem de palavras-chave (RIBEIRO, 2013b), sendo que todas 

as palavras-chave, foram retiradas dos 142 artigos identificados e investigados neste estudo. 

 

 
Figura 11: Palavras-chave 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Ao observar a Figura 11, realçam-se as palavras-chave: contabilidade, normas, 

internacionais, internacional, convergência, contábeis, contábil, harmonização, dentre outras. 

Tal resultado é essencial para se saber quais temas foram mais abordados nos 142 artigos 

mapeados neste estudo, indo com isso, ao encontro da Lei de Zipf (DE LUCA et al., 2011). 

 

4.12 Temas 

A Figura 12 contempla os 47 temas identificados e que tem relação com o assunto 

contabilidade internacional. Porém, a Figura 12 só dá ênfase aos 22 primeiros temas, ou seja, 

aqueles que foram publicados no mínimo três vezes durante os 15 anos de estudos. 

Analisando a Figura 12 enfatizam-se os temas evidenciação das informações e 

harmonização contábil, como os que mais foram publicados em 15 anos de estudos, com 10 

artigos para ambos. Pode-se entender que é ponto fundamental para a contabilidade 

internacional é a evidenciação das informações de maneira transparente e a harmonização 

contábil (VAZ et al., 2010). Em seguida realça-se a convergência contábil, que apareceu 
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como temática principal em nove papers. Entende-se que a convergência contábil é 

importante, por ser um processo de normas que buscam atingir um estado de harmonização 

contábil formal (LEMES; CARVALHO, 2009). 

 

 
Figura 12: Temas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Já os assuntos disclosure e US-GAAP foram publicados (ambos) seis vezes. 

Ressaltam-se estes temas são preponderantes para a evidenciação contábil, pois, US-GAAP 

realçam a importância do disclosure na harmonização e convergência de suas normas no 

cenário mundial (OLIVEIRA; LEMES, 2011). 

Outros temas que se destacaram neste estudo foram: ativos biológicos, ativos 

financeiros, educação contábil, IASB, IFRS, informação contábil e normatização contábil, 

todos com cinco artigos publicados. Destes, realçam-se os assuntos, IFRS, IASB e 

normatização contábil. Diante do exposto, evidencia-se a forte relação entre as três temáticas, 

devido, as normatização contábil das IFRS serem emitidas pelos IASB (CARMO; RIBEIRO; 

CARVALHO, 2011; OLIVEIRA; LEMES, 2011; SANTOS et al., 2011). 

Com quatro artigos publicados apareceram os temas: auditoria, Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), demonstrações contábeis, resultado contábil e valor Justo. 

E com três artigos estão os assuntos: conservadorismo contábil, gerenciamento de resultados, 

indicadores contábil-financeiro, setor público e produção científica. Salienta-se também que 

seis assuntos foram publicados duas vezes cada e 19 temáticas apareceram como tema 

principal em publicações de contabilidade internacional, uma vez somente. Dentre elas, pode-

se destacar: ativo diferido, ativos intangíveis, controladoria, estratégia e profissão contábil. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo investigou o perfil e o crescimento das publicações acadêmicas sobre 

contabilidade internacional em periódicos brasileiros do Qualis Capes durante o período de 

1999 a 2013, no triênio de (2010-2012). Para isso, usou-se as técnicas de análise bibliométrica 

e de rede social em 142 artigos identificados publicados em 59 periódicos. 

Este artigo contribuiu para o fomento, disseminação, divulgação e aperfeiçoamento do 

tema contabilidade internacional para a literatura acadêmica nacional, proporcionando assim o 

surgimento ou agregação de possíveis novos pesquisadores sobre o tema, acarretando com 
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isso, na criação ou robustez de grupos de estudos, contribuindo a posteriori para uma maior 

condensação das redes do conhecimento sobre o referido assunto. Diante disso, contribuirá e 

incentivará no maior crescimento da temática contabilidade internacional, pois, ela será mais 

otimizada, evidenciada e socializada por meios de artigos acadêmicos de anais de eventos e 

periódicos nacionais e internacionais, gerando valor na estrutura intelectual de seu 

conhecimento. 

Dentre os principais resultados, observou-se que a Revista Contabilidade & Finanças e 

a Revista Universo Contábil, foram os periódicos que mais publicaram artigos sobre 

contabilidade internacional em 15 anos de estudos. E nestes 15 anos, o tema começou a 

evoluir, em especial no período de 2007, alcançando seu ápice em 2013. Nestes 15 anos, 

houve predominância de estudos em parceria, sobretudo, com dois e três autores. E destes 

autores, Jorge Katsumi Niyama foi o que mais publicou na área, 14 artigos no total. O referido 

autor, também se destacou como o pesquisador mais central dentre os 297 articulistas 

identificados. Contudo, a rede de coautoria teve uma baixa densidade, sendo, também 

observada esta baixa densidade na rede das IESs, onde, verificou-se a alta centralidade de 

grau das IESs USP, UFRJ e UFPB. E estas IESs também se encontram entre as cinco com 

maior produção acadêmica sobre o tema ora em investigação, junto com a UNB e UFU. 

Dentre as cinco IESs com maior produção, constata-se que elas são oriundas dos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Distrito Federal e Minas Gerais. E destes cinco estados, 

quatro destacam-se por suas respectivas centralidades de grau, são eles: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraíba e Minas Gerais. 

No que se refere aos temas, este estudo identificou 47, dentre estes, 19 só foram 

publicados uma única vez. E os cinco mais presentes, ou seja, publicados em 15 anos de 

estudos sobre contabilidade internacional foram: evidenciação das informações, harmonização 

contábil, convergência contábil, disclosure e US GAAP. Temas estes diretamente 

relacionados, isto é, inerentes ao assunto contabilidade internacional (SANTOS; CALIXTO, 

2010; OLIVEIRA; LEMES, 2011). 

Este estudo limitou-se em estudar apenas o extrato das revistas A2, B1 e B2, com isso, 

seria importante ampliar este extrato, ou seja, agregando os periódicos B3, B4 e B5 do Qualis 

Capes (triênio 2010-2012). Outra limitação do estudo foi a quantidade de anos analisados, ou 

seja, 15 (1999 a 2013). Diante do fato, seria também conveniente ampliar a quantidade de 

anos de estudo. Sugere-se também uma análise de conteúdo dos 47 temas identificados, 

proporcionando assim um melhor entedimento deles, sobretudo, daqueles temas que foram 

publicados em quantidade menor. Sugere-se também, aperfeiçoar as técnicas de análise de 

rede, focando as centralidades de aproximação e intermediação também. Outra sugestão é 

afinar este estudo usando para isso a estatística multivariada de dados. 
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