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Resumo
As redes institucionais de colaboração científica entre os pesquisadores permite uma vasta troca de
conhecimento, ideias e recursos. Nesse contexto, o objetivo geral pesquisa é identificar a formação
de  redes  institucionais,  a  partir  da  produção  científica  docente,  dos  PPGs  brasileiros  de
Contabilidade no quadriênio 2013-2016. O estudo caracteriza-se como descritivo e quantitativo,
sendo que a pesquisa documental foi utilizada no estudo bibliométrico e sociométrico. A coleta de
dados compreendeu 21 programas, 292 docentes, 824 periódicos e 3.923 artigos pesquisados. Os
periódicos foram analisados por estratos, conforme os critérios do Sistema Qualis. Os resultados
evidenciam que os docentes e PPGs de Contabilidade estão realizando mais esforços conjuntos para
publicar em estratos superiores, pois dentre os periódicos de maior frequência de publicações com
redes de colaboração, situam-se os de estratos superiores do Qualis. Através da análise das redes,
identificou-se  que  a  maioria  dos  programas  tem  contribuído  para  a  evolução  das  publicações
científicas na Contabilidade, fomentando os periódicos da área, em especial os periódicos nacionais.
contribui  para  um uma  melhor  compreensão  do  cenário  de  publicações  dos  PPGs  da  na  área
contábil,  possibilitando  identificar  tendências  à  formação  de  redes  pelos  autores  e  respectivas
instituições. 



 

REDES INSTITUCIONAIS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE DO BRASIL 

 
Resumo: As redes institucionais de colaboração científica entre os pesquisadores permite 
uma vasta troca de conhecimento, ideias e recursos. Nesse contexto, o objetivo geral pesquisa 
é identificar a formação de redes institucionais, a partir da produção científica docente, dos 
PPGs brasileiros de Contabilidade no quadriênio 2013-2016. O estudo caracteriza-se como 
descritivo e quantitativo, sendo que a pesquisa documental foi utilizada no estudo 
bibliométrico e sociométrico. A coleta de dados compreendeu 21 programas, 292 docentes, 
824 periódicos e 3.923 artigos pesquisados. Os periódicos foram analisados por estratos, 
conforme os critérios do Sistema Qualis. Os resultados evidenciam que os docentes e PPGs de 
Contabilidade estão realizando mais esforços conjuntos para publicar em estratos superiores, 
pois dentre os periódicos de maior frequência de publicações com redes de colaboração, 
situam-se os de estratos superiores do Qualis. Através da análise das redes, identificou-se que 
a maioria dos programas tem contribuído para a evolução das publicações científicas na 
Contabilidade, fomentando os periódicos da área, em especial os periódicos nacionais. 
contribui para um uma melhor compreensão do cenário de publicações dos PPGs da na área 
contábil, possibilitando identificar tendências à formação de redes pelos autores e respectivas 
instituições.  
 
Palavras-chave: Programas de pós-graduação em Contabilidade. Redes. Produção científica.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A construção e disseminação do conhecimento são consequências imediatas do 

desenvolvimento de pesquisas científicas, trazendo benefícios sociais e econômicos para a 
sociedade (Silva, Reina, Einssler, & Reina, 2012). Servindo de referência para praticantes e 
estudiosos, a propagação do conhecimento científico, principalmente em formato de 
publicações, contribui para as mais diversas áreas, carregando consigo características de 
responsabilidade e evolução (Leite Filho, 2008). 

A produção científica nacional é oriunda, principalmente, dos programas de pós-
graduação stricto sensu. Neste contexto, percebe-se um aumento dos programas de pós-
graduação (PPGs) em Ciências Contábeis no Brasil (Miranda, Santos, Casa Nova, & 
Cornacchione Júnior, 2013; Costa & Martins, 2016) e, consequentemente, da produção a estes 
vinculada. Em sua última avaliação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) – responsável pela avaliação dos PPGs - destacou o crescimento de 
doutorados em Ciências Contábeis, que contava com um curso em 2006, e em 2016 passou 
para doze cursos (CAPES, 2017a). Dentre os aspectos avaliados pela CAPES, a produção 
científica derivada dos docentes do PPGS, em forma de periódicos e livros, costuma ser vista 
como um dos itens mais importantes do processo de avaliação (Vogel, 2015). Assim, para 
análise da produção são usualmente utilizadas métricas quantitativas (Trueger, Thoma, Hsu, 
Sullivan, Peters, & Lin, 2015), incluindo a exploração da análise das redes institucionais de 
colaboração dentre os pesquisadores (Batista, Rodrigues, Cardoso, Costa, & Dias, 2018).  

Nesse ambiente, segundo Lee & Bozeman (2005) as redes de colaboração entre 
instituições tem impacto positivo nas publicações, visto do compartilhamento de 
conhecimento entre os pesquisadores. No mesmo enfoque, Silva et al. (2012) ratificam sua 
importância diante da vasta troca de informações, ideias e recursos, o que beneficia a 
cientificidade como um todo. 

Diante deste contexto, surge a questão problema que norteia este estudo: quais as redes 
institucionais, formadas para a produção científica, nos programas de pós-graduação em 



 

ciências contábeis no Brasil? Para responder a este questionamento, o objetivo geral desta 
pesquisa é identificar a formação de redes institucionais, a partir da produção científica 
docente, dos PPGs brasileiros de Contabilidade relativas ao quadriênio 2013-2016.  

Justifica-se como contribuição da presente pesquisa que uma melhor compreensão do 
cenário de publicações pode vir a indicar tendências dos autores e de suas respectivas 
instituições. Acredita-se que o entendimento deste comportamento pode ser útil aos 
coordenadores de PPGs, aos docentes pesquisadores, à CAPES e às políticas públicas 
governamentais que estimulam estas organizações. Ademais, por meio do mapeamento do 
comportamento dos atores da realidade estudada, contribui-se para o desenvolvimento do 
campo de produção científica contábil, permitindo identificar associações, condutas e 
desempenhos (Walter, Cruz, Espejo, & Gassner, 2009). Para os autores, pesquisas desta 
natureza permitem visualizar os caminhos evolutivos da área no que tange a densidade das 
redes e ao número de artigos publicados, o que se torna relevante diante das características 
evolutivas de pesquisa científica na Contabilidade. 

  
2 REDES INSTITUCIONAIS DE COLABORAÇÃO 
 

A análise de redes entre pesquisadores de instituições distintas surgiu com uma 
alternativa para entender as relações entre atores que fazem parte de um mesmo grupo e 
podem indicar um padrão de cooperação e troca entre os indivíduos e organizações 
(Wasserman & Faust, 1994). As redes estão presentes na maioria das situações e possuem um 
grande potencial de poder explicativo de contextos organizacionais (Batista et al., 2018). 
Nesse sentido, Silva, Matheus, Parreiras, & Parreiras (2006) elucida que as redes  são 
compostas por “nós” que podem ou não se conectar dentro de um determinado sistema, 
indicando tendências de comportamento entre os atores. A análise das redes permite estudar 
comportamentos dentro de uma realidade, assim como ligações e preferências. Batista et al. 
(2018) argumentam que na era da informação, é de extrema relevância a análise dos nós 
interconectados por  redes sociais/institucionais. 

 
 “Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando 
novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que 
compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou 
objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em redes é um sistema 
aberto altamente dinâmico, suscetível de inovação, sem ameaças ao seu equilíbrio”. 
(Castells, 1999, p. 498). 

 
As redes são compostas, segundo Wasserman & Faust (1994), por: atores, nós, laços 

relacionais (ligações), díade, tríade, grupo, centralidade e lacunas estruturais. Os autores 
esclarecem que os atores são as entidades sociais que possuem ligações e são representados 
pelos nós que colaboram para a formação da rede. Já os laços relacionais representam as 
ligações entre os atores, e podem ser fortes ou fracos, onde um laço forte indica uma rede 
densa e uma ligação fraca representa baixa densidade. As díades se caracterizam por ligações 
entre apenas dois atores, enquanto as tríades se apresentam em laços entre três ou mais atores. 
Grupos se caracterizam por ser um conjunto finito de atores, e a centralidade representa os 
principais atores de uma rede. Por fim, as lacunas estruturais representam ausência de ligações 
e conexão, indicando ausência de compartilhamento de informações. 

Através da composição das redes de colaboração científica, é possível aplicar análises 
em diversas áreas de estudo, inclusive entre pesquisadores. Para Silva et al. (2006)  as redes 
de coautoria são as que se destacam entre os docentes e/ou pesquisadores, nas quais há um 
compartilhamento de autoria de um artigo científico. Segundo Ferreira & Serra (2015) as 
publicações em coautoria são uma alternativa viável às pressões institucionais sofridas pelos 



 

docentes pesquisadores, além de possibilitarem um aumento na produtividade dos mesmos. 
Como intuito de aumentar a produção de artigos, bem como sua qualidade (visto da crescente 
exigência dos padrões e fatores de impacto), surge como alternativa de produção em conjunto, 
para que haja um aproveitamento que contemple mais de um autor (Welsh & Bremser, 2005). 

Diante do interesse em estudos que analisem as redes de colaboração científica entre 
pesquisadores e instituições, destacam-se alguns semelhantes, que avaliam tais redes no 
contexto contábil. Citam-se, por exemplo, os estudos de Walter et al. (2009); Mello, 
Crubelatte & Rossoni (2010); Nascimento & Beuren (2011); Souza, Souza, & Borba (2011);  
Silva et al. (2012); Ferreira & Serra (2015) e Andrikopoulos & Kostaris (2017). 

 
3 METODOLOGIA 
 
 O estudo foi estabelecido a partir dos programas de pós-graduação e periódicos de 
maior frequência, inspirado no estudo de Nascimento & Beuren (2011). Para tal, são descritos 
os procedimentos de coleta e análise alinhados a estes dois atores. Quanto aos PPGs, a 
pesquisa se delimitou a análise dos cursos brasileiros de pós-graduação stricto sensu em 
Contabilidade, que tenham em seu nome as palavras Contabilidade, Ciências Contábeis ou 
Controladoria. As pós-graduações lato sensu não foram consideradas neste estudo, em função 
do seu formato distinto (Bernd; Anzilago; & Beuren, 2017).  Ainda, somente foram 
analisados os programas de pós-graduação avaliados desde 2013 até 2016 – período da última 
avaliação quadrienal. Assim, se o PPG surgiu durante este intervalo, não fez parte da amostra 
analisada. 

A partir dos programas de pós-graduação identificados no Quadro 1, verificou-se a 
produção científica, em periódicos, dos docentes permanentes destes programas, no 
quadriênio de 2013-2016. Professores visitantes ou convidados não fazem parte do escopo 
deste estudo em função de que suas pontuações não compõem o quesito produção intelectual 
dos PPGs (CAPES, 2017a).  

 
Quadro 1 
Relação dos programas com curso de mestrado e doutorado em Contabilidade (quadriênio 2013-2016) 

IES Principal 
IES 

Sigla 
Nome PPG Modalidade 

No
ta 

Nº de docentes 
permanentes 

Fundação Instituto Capixaba de Pesq. 
em Cont. Econ. e Finanças 

FUCAP
E 

Administração e 
Ciências Contábeis 

Mestrado/ 
Doutorado 

4 17 

Fundação Instituto Capixaba de Pesq. 
em Cont. Econ. e Finanças 

FUCAP
E 

Ciências Contábeis Mestrado* 5 21 

Universidade Regional de Blumenau FURB Ciências Contábeis 
Mestrado/ 
Doutorado 

5 23 

Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo 

PUC/SP 
Ciências Contábeis 

e Atuariais 
Mestrado 3 13 

Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro 

UERJ Ciências Contábeis Mestrado 3 13 

Universidade Federal da Bahia UFBA Contabilidade Mestrado 3 8 

Universidade Federal do Ceará UFC 
Administração e 

Controladoria 
Mestrado/ 
Doutorado 

4 20 

Universidade Federal do Ceará UFC 
Administração e 

Controladoria 
Mestrado* 4 24 

Universidade Federal do Espírito Santo UFES Ciências Contábeis Mestrado 4 16 

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 
Controladoria e 
Contabilidade 

Mestrado/ 
Doutorado 

4 18 

Universidade Federal de Pernanbuco UFPE Ciências Contábeis 
Mestrado/ 
Doutorado 

4 18 



 

IES Principal 
IES 

Sigla 
Nome PPG Modalidade 

No
ta 

Nº de docentes 
permanentes 

Universidade Federal do Paraná UFPR Contabilidade 
Mestrado/ 
Doutorado 

5 15 

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Ciências Contábeis 
Mestrado/ 
Doutorado 

5 23 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC Contabilidade 
Mestrado/ 
Doutorado 

5 19 

Universidade Federal de Uberlândia UFU Ciências Contábeis 
Mestrado/ 
Doutorado 

4 15 

Universidade de Brasília UNB 
Contabilidade 

UNB - UFPB – 
UFRN 

Mestrado/ 
Doutorado 

5 24 

Centro Universitário Fecap 
UNIFE

CAP 
Ciências Contábeis Mestrado 4 10 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
UNISIN

OS 
Ciências Contábeis 

Mestrado/ 
Doutorado 

5 19 

Universidade Presbiteriana Mackenzie UPM Ciências Contábeis Mestrado* 4 16 

Universidade de São Paulo USP 
Controladoria e 
Contabilidade 

Mestrado/ 
Doutorado 

6 22 

Universidade de São Paulo/Ribeirão 
Preto 

USP/RP 
Controladoria e 
Contabilidade 

Mestrado/ 
Doutorado 

5 21 

Nota: *Mestrado profissional. 
Fonte: elaborado a partir da avaliação quadrienal CAPES (2017b). 

 
Após a coleta apresentada no Quadro 1, baseada nos 21 programas que foram 

avaliados durante todo o quadriênio, observa-se que 9 PPGs se apresentam na modalidade 
mestrado e 12, na modalidade mestrado e doutorado. Foram identificados 375 professores que 
tiveram participação no quadro de docentes permanentes destes PPGs. No entanto, como 
alguns docentes participam de mais de um programa de pós-graduação, ao excluir as 
duplicidades, foram consultados os currículos lattes de 292 professores pesquisadores. 

Já com relação aos periódicos, através da consulta aos currículos lattes, foram 
encontrados 824 periódicos que receberam publicações dos docentes permanentes. Assim, 
foram identificadas 5.005 publicações que puderam ser contadas pelos PPGs, concentradas 
em 3.923 títulos de artigos. A diferença com relação às publicações e quantidade de títulos de 
artigos se explica a partir das parcerias realizadas entre docentes e programas. 

Em função do número de periódicos encontrados, optou-se por ilustrar através das 
redes apenas os de maior frequência. Para tal, através do no software SPSS foi gerado um 
gráfico de dispersão onde foram selecionados os pontos de frequência maiores que 20, por se 
apresentarem de maneira isolada no gráfico. Os periódicos representados por estes pontos 
isolados foram analisados através da análise das redes, com apoio do software UCINET.  

Os periódicos foram analisados separadamente por estratos, conforme critérios do 
Sistema Qualis, que é responsável por classificar a produção científica dos programas de pós-
graduação (CAPES, 2016b). Desta maneira, a classificação se dá a partir de estratos 
indicativos de qualidade, assim sendo: A1(100 pontos), o mais elevado; A2 (80 pontos); 
B1(60 pontos); B2 (50 pontos); B3 (30 pontos); B4 (20 pontos); B5 (10 pontos); C - com peso 
zero. Destaca-se que houve alteração dos critérios do Sistema Qualis com relação à ultima 
avaliação da CAPES, realizada em 2010-2012, o que gerou um aumento das exigências em 
cada estrato (CAPES, 2016b). 

 Salienta-se a intenção de verificar as preferências e características de publicações de 
cada PPG, desta maneira, se um professor pertence a mais de um programa, suas publicações 
se apresentam nas redes mais de uma vez, porém, foram analisadas dentro do contexto do 
PPG, e não isoladamente por docente.  



 

 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.1 Periódicos com maior frequência 

 
Primeiramente, identificou-se o número de títulos de artigos dos periódicos que 

receberam publicações. Para melhor ilustrar a distribuição das publicações nas 824 revistas, é 
apresentada a Figura 1, que representa o gráfico de dispersão entre a frequência dos 
periódicos e o estrato do Qualis por eles habitado. 
 

 
Figura 1. Gráfico de dispersão entre frequência de periódicos e Qualis 
Nota: 100 = A1; 80 = A2; 60 = B1; 50 = B2; 30 = B3; 20 = B4; 10 = B5; 0 = C ou sem Qualis 
Fonte: elaborado a partir de dados da pesquisa (2019). 

 
Interpreta-se da imagem representada na Figura 1 que um grande número de 

periódicos teve uma frequência não tão expressiva, sinalizados pela concentração de 
distribuição entre 0 e 20. Ou seja, existe uma frequência baixa de publicações em muitos 
periódicos, enquanto que as maiores frequências de publicações se encontram em poucos 
periódicos, que estão ilustrados pelos pontos mais esparsos. Pode-se dizer, ainda, que os 
outliers do gráfico representado pela Figura 1 é que representam a maior concentração de 
publicações entre os docentes.  

Ao traçar uma linha horizontal na frequência 20, na parte superior da linha, encontra-
se apenas 38 periódicos, que receberam 20 publicações ou mais por parte dos docentes 
analisados. O ponto mais alto, por exemplo, representado pelas coordenadas (80,118) indica 
uma revista classificada no estrato A2 (correspondente a 80 pontos) que teve 118 artigos 
publicados pelos professores dos PPGs de Contabilidade. Percebe-se, ainda, que o gráfico tem 
uma inclinação levemente positiva, o que indica a associação entre as variáveis: frequência e 
estrato do Qualis. Salienta-se que todos os periódicos classificados como A1 apresentaram 
freqüências mais baixas, não configurando acima da linha traçada. São 46 periódicos que se 
apresentam neste estrato, todos internacionais. Apresentam frequência que varia entre 1 e 3 
publicações recebidas por todos os programas de pós-graduação. Por serem revistas com 
critérios mais rigorosos, torna-se mais difícil a publicação, o que explica a baixa distribuição. 

A Tabela 1 apresenta os 38 periódicos que possuem as maiores concentrações de 
artigos publicados pelos professores, além da comparação das alterações do Qualis, 

38 periódicos 

(80,118) 



 

selecionados a partir do gráfico de dispersão apresentado. Conjuntamente, estes periódicos 
representam 45,31% das publicações dos docentes. 

 
Tabela 1  
Periódicos de maior frequência 

Periódico 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 
Qualis 
2012 

Qualis 
2016 

Revista Universo Contábil 118 2,99% B1 A2 
Revista Ambiente Contábil 89 2,26% B2 B3 
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 84 2,13% B2 B1 
Enfoque 82 2,08% B2 B1 
Advances Inscientific and Applied Accounting 77 1,95% B2 A2 
Contabilidade, Gestão e Governança 67 1,70% B2 B1 
Revista de Contabilidade e Organizações 64 1,62% B1 A2 
Revista Contabilidade & Finanças (Online) 61 1,55% A2 A2 
Contabilidade Vista & Revista 59 1,50% B1 A2 
Custos e @gronegócio Online 58 1,47% B1 B1 
Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ) 58 1,47% B2 B2 
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade 55 1,39% B3 B2 
Contexto 53 1,34% B3 B4 
Registro Contábil – RECONT 52 1,32% B3 B5 
Revista Contemporânea de Contabilidade 52 1,32% B1 A2 
RACE - Revista de Administração, Contabilidade e 
Economia (Online) 

51 1,29% B2 B3 

RC&C. Revista de Contabilidade e Controladoria 49 1,24% B3 B3 
Base (SãoLeopoldo.Online) 45 1,14% B1 B1 
Pensar Contábil 43 1,09% B3 B2 
BBR. Brazilian Business Review 
(EnglishEdition.Online) 

42 1,06% A2 A2 

Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências 
Contábeis da UERJ 

40 1,01% B3 B2 

Contextus(Fortaleza) 39 0,99% B2 B1 
Espacios (Caracas) 39 0,99% B4 C 
Revista Evidenciação Contábil & Finanças 39 0,99% C B3 
Revista Catarinense da Ciência Contábil 37 0,94% B4 B2 
Revista de Administração Pública (Impresso) 36 0,91% A2 A2 
Revista de Informação Contábil (UFPE) 35 0,89% B3 B5 
Business Management Review (BMR) 34 0,86% B1 C 
Revista de Administração da UFSM 26 0,66% B1 B1 
Revista Produção Online 26 0,66% B2 B3 
RBC :Revista Brasileira de Contabilidade 25 0,63% B5 C 
Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión 25 0,63% B3 B4 
Reunir: Revista de Administração, Ciências Contábeis e 
Sustentabilidade 

23 0,58% B4 B2 

ABCustos (SãoLeopoldo,RS) 22 0,56% B4 B4 
Revista de Contabilidade da UFBA 22 0,56% B4 B4 
Revista Mineira de Contabilidade 21 0,53% B5 B3 
Revista Organizações em Contexto (Online) 20 0,51% B2 B2 
Revistade Gestão Ambiental e Sustentabilidade 20 0,51% B3 B2 

Total 1788 45,31% 
  Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019). 

 
Salienta-se que grande parte destes periódicos com maior frequência (Tabela 1) 

também aparece na lista de periódicos de Contabilidade editados no Brasil, disponibilizada 
pela Associação Nacional de Programas de pós-graduação em Ciências Contábeis 
(ANPCONT). Outro aspecto que se destaca, é que a grande maioria dos periódicos são 
nacionais, logo, existe preferência por parte dos docentes dos PPGs de Contabilidade por estas 
revistas. O estudo de Souza et al. (2011), que analisou a internacionalização da pesquisa em 



 

Ciências Contábeis, obteve resultado correlato, indicando a baixa publica
internacionais.  

4.2 Periódicos classificados como A2
 
A Figura 2 ilustra a redes formadas 

estrato A2 , destacando os periódicos que
impulsionaram. Os periódicos classificados como A1, por existirem em menor número e a 
dificuldade de publicação ser maior, não apresentaram uma frequência acima de 20, conforme 
demonstrado no gráfico de dispersã
grafo das redes institucionais

 

Figura 2. Redes institucionais de publicação dos PPGs em Contabilidade em
Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019).

 
Infere-se que os atores que ocupam a centralidade da rede, por apresentarem maior 

número de ligações, conseguem difundir melhor suas ideias no campo científico (
& Beuren, 2011; Wasserman & 
principalmente, pelos periódicos: Revista Universo Contábil, 
Applied Accounting e Contabilidade Vista & Revista
estrato A2, ou seja, recebem publicações 
Contabilidade. Além disso, foram beneficiadas com a alteração dos critérios do Qualis, todas 
subindo de estrato, o que indica o 
terem aumentado (CAPES, 2016a).
isolada na rede, o que pode ser explicado pelo tema da revista ser mais específico, 
absorvendo, mais especificamente, publicações da temática de administração pública. As 
frequências de periódico por PPG estão apresentadas na Tabela 

Ciências Contábeis, obteve resultado correlato, indicando a baixa publica

Periódicos classificados como A2 

ilustra a redes formadas visando publicação em periódicos classificados no 
os periódicos que mais receberam publicações e os PPGs que as 

impulsionaram. Os periódicos classificados como A1, por existirem em menor número e a 
dificuldade de publicação ser maior, não apresentaram uma frequência acima de 20, conforme 
demonstrado no gráfico de dispersão, desta maneira, mesmo que fossem apresentados no 

institucionais, se mostrariam de maneira mais isolada.  

institucionais de publicação dos PPGs em Contabilidade em periódicos classificados 
partir de dados da pesquisa (2019). 

se que os atores que ocupam a centralidade da rede, por apresentarem maior 
número de ligações, conseguem difundir melhor suas ideias no campo científico (

Wasserman & Faust, 1994), o que é representado na Figura 8, 
principalmente, pelos periódicos: Revista Universo Contábil, Advances in Scientific and 

e Contabilidade Vista & Revista. As revistas ocupam a posição central do 
estrato A2, ou seja, recebem publicações de grande parte dos programas de p
Contabilidade. Além disso, foram beneficiadas com a alteração dos critérios do Qualis, todas 
subindo de estrato, o que indica o aumento da qualidade das mesmas em função dos critérios 

, 2016a). Já a Revista de Administração Pública se encontra mais 
isolada na rede, o que pode ser explicado pelo tema da revista ser mais específico, 
absorvendo, mais especificamente, publicações da temática de administração pública. As 

dico por PPG estão apresentadas na Tabela 2. 

Ciências Contábeis, obteve resultado correlato, indicando a baixa publicação em periódicos 

periódicos classificados no 
mais receberam publicações e os PPGs que as 

impulsionaram. Os periódicos classificados como A1, por existirem em menor número e a 
dificuldade de publicação ser maior, não apresentaram uma frequência acima de 20, conforme 

o, desta maneira, mesmo que fossem apresentados no 
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absorvendo, mais especificamente, publicações da temática de administração pública. As 



 

Tabela 2  
Frequência de publicações dos PPGs nos periódicos cm estrato Qualis A2 

  
Revista 

Universo 
Contábil 

Advances in 
Scientific and 

Applied 
Accounting 

Revista de 
Contabilidade e 
Organizações 

Revista 
Contabilidade & 

Finanças (Online) 

Contabilidade 
Vista & Revista 

Revista 
Contemporânea de 

Contabilidade 

BBR. 
Brazilian 
Business 
Review 

Revistade 
Administração 

Pública (Impresso) 
Total 

FUCAPE 5 4 7 5 4 2 1 - 28 
FUCAPE/Prof. 8 6 8 7 5 2 2 - 38 

FURB 1 9 9 4 6 3 6 2 40 
PUC/SP 2 - - 4 1 - - - 7 
UERJ 2 2 1 - - 1 - 1 7 
UFBA 4 - 1 1 - 1 - - 7 
UFC 9 4 7 1 4 6 1 3 35 

UFC/Prof. 2 2 4 - 2 2 3 1 16 
UFES 6 4 - 7 4 5 2 5 33 
UFMG 4 5 5 3 3 - 5 2 27 
UFPE 6 1 - 1 1 - 1 - 10 
UFPR 12 5 6 1 5 6 1 6 42 
UFRJ 5 9 1 7 4 8 3 7 44 
UFSC 10 10 3 2 7 - 1 1 34 
UFU 5 6 3 7 3 4 3 - 31 

UnB/UFPB/UFRN 23 9 7 11 5 7 6 6 74 
UNIFECAP 5 - 3 2 1 1 - - 12 
UNISINOS 9 2 1 - 8 4 3 2 29 
UPM/Prof. 4 3 2 - 1 3 4 1 18 

USP 12 13 9 10 7 4 3 1 59 
USP/RP 5 5 5 4 3 4 1 2 29 

Total de publicações 139 99 82 77 74 63 46 40 620 

Número de artigos 
publicados no periódico 

118 77 64 61 59 52 42 36 509 

Artigos contados mais 
de uma vez 

21 22 18 16 15 11 4 4 111 

Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019). 
 



 

 
 
Pode-se inferir, com base na Tabela 2, como principal achado, a conversão de 509 

artigos em 620 publicações que puderam ser aproveitadas pelos programas. A explicação da 
diferença de 111 se refere à quantidade de vezes em que um artigo pode ser contado duas ou 
mais vezes, que foi verificada em função de três situações: (a) o mesmo docente aproveitar 
um artigo em mais de um programa (máximo de 3 programas); (b) o programa aproveitar para 
até 2 docentes (coautoria entre professores do mesmo PPG); (c) artigo ter sido escrito em 
coautoria entre professores de PPGs diferentes. Estas três situações podem também acontecer 
concomitantemente, permitindo várias combinações em que um único artigo contribui em 
diversas situações. 

Ainda, esta diferença indica o esforço por parte dos programas e docentes em 
aproveitar publicações qualificadas (Souza et al., 2012) em benefício de mais de uma entidade 
ou professor, além de sinalizar uma estratégia em que os dois atores (PPGs e docentes) são 
beneficiados (Lee & Bozeman, 2005). Esses resultados também podem refletir os achados de 
Ferreira & Serra (2015) que destacam o fato de que, em resposta às pressões institucionais 
para os docentes publicarem mais artigos, tanto em quantidade como em qualidade, estes têm 
procurado aumentar a sua produtividade, constituindo relações de coautoria desde a etapa 
inicial de formulação do problema de pesquisa até a publicação em periódico.  

Na sequencia da análise da Tabela 2, destaca-se o periódico Advances in Scientific and 
Applied Accounting, que publicou, ao longo do quadriênio 2013-2016, 77 artigos enviados 
pelos PPGs. No entanto, verifica-se que os PPGs puderam contar estes artigos 99 vezes, o que 
mostra que em 22 situações, estes puderam ser computados mais de uma vez, tendo sido 
produzidos em parceria entre docentes ou terem sido aproveitados por mais de um programa, 
no caso do docente pertencer ao quadro de DP de mais de um PPG. Esta característica é 
evidenciada em todos os periódicos do estrato A2 com maior frequência de publicações, 
indicando o que pode ser uma tendência por parte dos docentes e PPGs para aumentar a 
quantidade de publicações em estratos superiores. 

Observa-se, na Tabela 2, que o programa que mais publicou em periódicos deste 
estrato foi o multi-institucional da Unb-UFPB-UFRN. Além de englobar três instituições de 
ensino, o PPG contava com os cursos de mestrado e doutorado, além de possuir um amplo 
quadro docente, composto por 20 docentes permanentes, características que ajudam a 
fomentar a publicação qualificada. O Programa de pós-graduação encerrou suas atividades em 
2018, após a última defesa de doutorado do programa e possibilitou a criação de mais três 
programas – na UnB, na UFPB e na UFRN (DCCA-UnB, 2018). 

Os resultados também evidenciam que o segundo programa de destaque que mais 
publicou artigos nos periódicos mais frequentes do estrato A2 foi o da USP. Destaca-se que 
este PPG é o único que tem nota 6 atribuída pela CAPES, que sinaliza desempenho destacado 
dos demais (CAPES, 2017b). Neste contexto, destaca-se a intensificação da qualificação da 
produção bibliográfica, com a consequente busca de publicações em periódicos com estratos 
mais elevados, dentre os principais PPGs em Contabilidade estudados.  

4.3 Periódicos classificados como B1 
 
A Figura 3 apresenta os periódicos com maior frequência do gráfico de dispersão, que 

estão alocados no estrato B1. Seis revistas ilustram o grafo, com os respectivos PPGs que 
realizaram publicações nas mesmas. 

 



 

Figura 3. Redes institucionais de publicação dos PPGs em 
Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019).

 
Percebem-se, com a ilustração do grafo

relação ao estrato anterior (A2). Dos 6 periódicos classificados como 
da Figura, recebendo publicações da maioria dos PPGs, enquanto os periódicos Custos e 
@gronegócio e Revista de Administração da UFSM possuem sua frequências mais 
concentradas em alguns PPGs, localizados, assim, em uma região periféric
revista Custos e @gronegócios, umas das possíveis explicações pode ter relação com o fato de 
o periódico possuir uma temática principal bem definida, relacionada a custos. Já a Revista de 
Administração da UFSM está inserida em um programa de 
o que pode sinalizar a preferência de alguns PPGs mais voltados para a temática de gestão, 
enquanto outros se concentram em revistas com temáticas contábeis mais definidas.

Em comparação com estrato A2, as revistas B1 possue
consideravelmente menor, é possível visualizar as lacunas com relação aos PPGs que não 
realizaram publicações nos periódicos que ocupam as regiões mais extremas da rede 
e @gronegócio e Revista de Administração da UFSM. Salienta
e @gronegócio possui apenas uma publicação em parceria, mesmo que possua uma alta 
frequência de publicações. Ainda, este periódico é bastante fomentado pelos PPGs da FURB e 
UFSC, ambos do estado de Santa Catarina, e que compart
docentes permanentes. 

Em geral, o esforço dos PPGs e docentes em aproveitar as publicações é proporcional 
ao do estrato anterior, mas diminui em números absolutos
de publicações e artigos igu
periódicos no estrato B1 foram, respectivamente, FURB e UFPR, além do fato de que as 
ligações se tornaram mais fracas, em função da menor frequência com relação ao estrato A2.

4.4 Periódicos classificados como B2
 
A Figura 4 evidencia os periódicos classificados no estrato B2 do Qualis, 

correspondente a 50 pontos
de publicação entre os docentes permanentes dos programa
Contabilidade brasileiros. 

institucionais de publicação dos PPGs em Contabilidade em periódicos classificados como B1
Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019). 

se, com a ilustração do grafo (Figura 3), algumas particularidades com 
relação ao estrato anterior (A2). Dos 6 periódicos classificados como B1, 4 ocupam o centro 
da Figura, recebendo publicações da maioria dos PPGs, enquanto os periódicos Custos e 
@gronegócio e Revista de Administração da UFSM possuem sua frequências mais 
concentradas em alguns PPGs, localizados, assim, em uma região periféric
revista Custos e @gronegócios, umas das possíveis explicações pode ter relação com o fato de 
o periódico possuir uma temática principal bem definida, relacionada a custos. Já a Revista de 
Administração da UFSM está inserida em um programa de pós-graduação em Administração, 
o que pode sinalizar a preferência de alguns PPGs mais voltados para a temática de gestão, 
enquanto outros se concentram em revistas com temáticas contábeis mais definidas.

Em comparação com estrato A2, as revistas B1 possue
consideravelmente menor, é possível visualizar as lacunas com relação aos PPGs que não 
realizaram publicações nos periódicos que ocupam as regiões mais extremas da rede 
e @gronegócio e Revista de Administração da UFSM. Salienta-se ainda, que a revista Custos 
e @gronegócio possui apenas uma publicação em parceria, mesmo que possua uma alta 
frequência de publicações. Ainda, este periódico é bastante fomentado pelos PPGs da FURB e 
UFSC, ambos do estado de Santa Catarina, e que compartilham docentes em seu quadro de 

Em geral, o esforço dos PPGs e docentes em aproveitar as publicações é proporcional 
ao do estrato anterior, mas diminui em números absolutos sendo a diferença entre o número 
de publicações e artigos igual a 60. Percebe-se, ainda, que os PPGs que mais publicaram em 
periódicos no estrato B1 foram, respectivamente, FURB e UFPR, além do fato de que as 
ligações se tornaram mais fracas, em função da menor frequência com relação ao estrato A2.

Periódicos classificados como B2 

evidencia os periódicos classificados no estrato B2 do Qualis, 
correspondente a 50 pontos nesse sistema de avaliação, e que apresentaram maior frequência 

re os docentes permanentes dos programas de pós

 
periódicos classificados como B1 

, algumas particularidades com 
B1, 4 ocupam o centro 

da Figura, recebendo publicações da maioria dos PPGs, enquanto os periódicos Custos e 
@gronegócio e Revista de Administração da UFSM possuem sua frequências mais 
concentradas em alguns PPGs, localizados, assim, em uma região periférica. No caso da 
revista Custos e @gronegócios, umas das possíveis explicações pode ter relação com o fato de 
o periódico possuir uma temática principal bem definida, relacionada a custos. Já a Revista de 

graduação em Administração, 
o que pode sinalizar a preferência de alguns PPGs mais voltados para a temática de gestão, 
enquanto outros se concentram em revistas com temáticas contábeis mais definidas. 

Em comparação com estrato A2, as revistas B1 possuem uma frequência 
consideravelmente menor, é possível visualizar as lacunas com relação aos PPGs que não 
realizaram publicações nos periódicos que ocupam as regiões mais extremas da rede – Custos 

ainda, que a revista Custos 
e @gronegócio possui apenas uma publicação em parceria, mesmo que possua uma alta 
frequência de publicações. Ainda, este periódico é bastante fomentado pelos PPGs da FURB e 

ilham docentes em seu quadro de 

Em geral, o esforço dos PPGs e docentes em aproveitar as publicações é proporcional 
sendo a diferença entre o número 

se, ainda, que os PPGs que mais publicaram em 
periódicos no estrato B1 foram, respectivamente, FURB e UFPR, além do fato de que as 
ligações se tornaram mais fracas, em função da menor frequência com relação ao estrato A2. 
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Figura 4. Redes institucionais de publicação dos PPGs em Contabilidade em
Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019).

 
Percebe-se, através da Figura 4

decrescem os estratos. Têm
recebem publicações de grande parte dos Programas, enquanto 5 revistas se encontram nas 
extremidades, fomentadas por 
PUC não registrou nem um artigo dentre as revistas B2 com maior frequência. 

Identificou-se que o número de artigos que puderam ser aprove
diminuiu (sendo 339 publicações pra 296
indica um esforço menor dos programas em publicar no estrato B2. Programas como 
UPM/Prof. e UFBA apresentaram frequência baixa de publicação nestes periódicos, situação 
já verificada em estratos superiores
publicações neste estrato, apesar de apresentar médias maiores com relação aos estratos A2 e 
B1. Os programas com maior número de publicações nestes periódicos foram, 
respectivamente, UFSC, FURB e UnB
destes em periódicos B2 são semelhantes aos dos estratos A2 e B1. 

4.5 Periódicos classificados como B3
 
A categoria B3, que corresponde a periódicos que equivalem a 30 pontos, é composta 

por 6 periódicos que aparec
pelos docentes do PPGs segundo o gráfico de d
configuração desta rede. 
 

institucionais de publicação dos PPGs em Contabilidade em periódicos classificados 
Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019). 

se, através da Figura 4, como a densidade do grafo diminui conforme 
decrescem os estratos. Têm-se três periódicos que ocupam a centralidade da rede, ou seja, que 
recebem publicações de grande parte dos Programas, enquanto 5 revistas se encontram nas 
extremidades, fomentadas por um número menor de PPGs. O Programa de Pós
PUC não registrou nem um artigo dentre as revistas B2 com maior frequência. 

que o número de artigos que puderam ser aproveitados mais de uma vez 
(sendo 339 publicações pra 296 artigos), além das lacunas nas publicações, o que 

indica um esforço menor dos programas em publicar no estrato B2. Programas como 
UPM/Prof. e UFBA apresentaram frequência baixa de publicação nestes periódicos, situação 
já verificada em estratos superiores. Já a USP, por exemplo, diminuiu a frequência de 
publicações neste estrato, apesar de apresentar médias maiores com relação aos estratos A2 e 

Os programas com maior número de publicações nestes periódicos foram, 
respectivamente, UFSC, FURB e UnB-UFPB-UFRN, no entanto o número de publicações 
destes em periódicos B2 são semelhantes aos dos estratos A2 e B1.  

Periódicos classificados como B3 

A categoria B3, que corresponde a periódicos que equivalem a 30 pontos, é composta 
por 6 periódicos que aparecem dentre as revistas com maior frequência de artigos recebidos 
pelos docentes do PPGs segundo o gráfico de dispersão apresentado. A Figura 5
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um número menor de PPGs. O Programa de Pós-graduação da 
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UPM/Prof. e UFBA apresentaram frequência baixa de publicação nestes periódicos, situação 

. Já a USP, por exemplo, diminuiu a frequência de 
publicações neste estrato, apesar de apresentar médias maiores com relação aos estratos A2 e 

Os programas com maior número de publicações nestes periódicos foram, 
UFRN, no entanto o número de publicações 
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em dentre as revistas com maior frequência de artigos recebidos 

do. A Figura 5 ilustra a 



 

Figura 5.  Redes institucionais de publicação dos PPGs em Contabilidade em
Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019).

 
Percebe-se que à medida que diminuem os estratos do Sistema Qualis, diminui a 

frequência de publicações pelos PPGs, ilustrada pelo grafo com menos setas. Os 
periódicos de classificação B3 são impulsionados por um número menor de programas de 
pós-graduação. As quatro revistas que se encontram no centro da rede possuem temáticas 
similares, o que pode indicar a preferência dos programas por estes perió
periódicos das extremidades da Figura 5

 A Revista Produção Online é oriunda da Engenharia de Produção, o que pode indicar 
que os programas com mais ligações com ela, tem um interesse voltado para esta temática. A 
Revista Mineira de Contabilidade registra laços mais fortes com PPGs que possuem certa 
proximidade geográfica com a mesma. Mais uma vez, o Programa da PUC
publicações, assim como no estrato B2, além de ser um dos PPGs com menor pontuação 
científica docente dentre os analisados, resultado que contradiz a tendência evolutiva do PPG 
prevista por Silva et al. (2012
puderam ser aproveitadas em mais de uma situação
(B2). Os programas que apresentaram maior número de publicações neste estrato foram 
FURB, UFSC e Unb-UFPB

Destaca-se a expressiva frequência de publicações no periódico: Revista Ambiente 
Contábil. O periódico apresenta a segunda maior frequência de publicaçõe
revistas, ficando apenas atrás da Revista Universo Contábil, classificada como A2. Salienta
que a Revista Ambiente Contábil 
Sistema Qualis para a área de Administração, Ciências 
explicado pelo não atendimento dos critérios pertinentes àquele estrato ao qual pertencia.

4.6 Periódicos classificados como B4 e B5
 
O último grafo representa os estratos B4 e B5, correspondentes a pontuação 20 e 10 

pontos, respectivamente. Salienta
de Avaliação da CAPES, um dos quesitos refere
contagem da produção em periódicos B4 e B5 em apenas uma vez. Ou seja, a partir d
terceiro artigo publicado por um professor em qualquer um destes estratos, este não é levado 

institucionais de publicação dos PPGs em Contabilidade em periódicos classificados 
onte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019). 

se que à medida que diminuem os estratos do Sistema Qualis, diminui a 
frequência de publicações pelos PPGs, ilustrada pelo grafo com menos setas. Os 
periódicos de classificação B3 são impulsionados por um número menor de programas de 

graduação. As quatro revistas que se encontram no centro da rede possuem temáticas 
similares, o que pode indicar a preferência dos programas por estes perió

os das extremidades da Figura 5. 
A Revista Produção Online é oriunda da Engenharia de Produção, o que pode indicar 

que os programas com mais ligações com ela, tem um interesse voltado para esta temática. A 
abilidade registra laços mais fortes com PPGs que possuem certa 

proximidade geográfica com a mesma. Mais uma vez, o Programa da PUC
publicações, assim como no estrato B2, além de ser um dos PPGs com menor pontuação 

e os analisados, resultado que contradiz a tendência evolutiva do PPG 
(2012). Evidencia-se, também, que o número de publicações que 

puderam ser aproveitadas em mais de uma situação (32) é proporcional ao estrato anterior 
programas que apresentaram maior número de publicações neste estrato foram 

UFPB-UFRN. 
se a expressiva frequência de publicações no periódico: Revista Ambiente 

Contábil. O periódico apresenta a segunda maior frequência de publicaçõe
revistas, ficando apenas atrás da Revista Universo Contábil, classificada como A2. Salienta
que a Revista Ambiente Contábil reduziu seu estrato de B2 para B3 na última alteração do 
Sistema Qualis para a área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, o que pode ser 
explicado pelo não atendimento dos critérios pertinentes àquele estrato ao qual pertencia.

Periódicos classificados como B4 e B5 

O último grafo representa os estratos B4 e B5, correspondentes a pontuação 20 e 10 
tos, respectivamente. Salienta-se que segundo a avaliação da produção intelectual da Ficha 

de Avaliação da CAPES, um dos quesitos refere-se à produção qualificada, e limita a 
contagem da produção em periódicos B4 e B5 em apenas uma vez. Ou seja, a partir d
terceiro artigo publicado por um professor em qualquer um destes estratos, este não é levado 

 
eriódicos classificados como Qualis B3 

se que à medida que diminuem os estratos do Sistema Qualis, diminui a 
frequência de publicações pelos PPGs, ilustrada pelo grafo com menos setas. Os principais 
periódicos de classificação B3 são impulsionados por um número menor de programas de 

graduação. As quatro revistas que se encontram no centro da rede possuem temáticas 
similares, o que pode indicar a preferência dos programas por estes periódicos, que não os 

A Revista Produção Online é oriunda da Engenharia de Produção, o que pode indicar 
que os programas com mais ligações com ela, tem um interesse voltado para esta temática. A 

abilidade registra laços mais fortes com PPGs que possuem certa 
proximidade geográfica com a mesma. Mais uma vez, o Programa da PUC/SP não registrou 
publicações, assim como no estrato B2, além de ser um dos PPGs com menor pontuação 

e os analisados, resultado que contradiz a tendência evolutiva do PPG 
número de publicações que 

é proporcional ao estrato anterior 
programas que apresentaram maior número de publicações neste estrato foram 

se a expressiva frequência de publicações no periódico: Revista Ambiente 
Contábil. O periódico apresenta a segunda maior frequência de publicações dentre todas as 
revistas, ficando apenas atrás da Revista Universo Contábil, classificada como A2. Salienta-se 

de B2 para B3 na última alteração do 
Contábeis e Turismo, o que pode ser 

explicado pelo não atendimento dos critérios pertinentes àquele estrato ao qual pertencia. 

O último grafo representa os estratos B4 e B5, correspondentes a pontuação 20 e 10 
se que segundo a avaliação da produção intelectual da Ficha 

se à produção qualificada, e limita a 
contagem da produção em periódicos B4 e B5 em apenas uma vez. Ou seja, a partir do 
terceiro artigo publicado por um professor em qualquer um destes estratos, este não é levado 



 

em conta na soma da pontuação do PPG. Na contagem realizada nesta pesquisa,
na Figura 6, foram considerados todos os artigos destes estratos, a fim d
de publicação dos PPGs.  

 

Figura 6. . Redes institucionais de publicação dos PPGs em Contabilidade em
Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa (2019).

 
Na Figura 6 identifica

grafo (PUC/SP, UFBA, UPM/Prof.), além de dois programas (USP e Fucape/Prof.) com 
apenas uma publicação nos periódicos de estratos menos elevados. Os nós são menos densos 
do que dos demais estratos, mesmo correspondendo a dois estratos somados (B4 e B5), o que 
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Também ficou evidenciado que dentre os periódicos de maior frequência, que se 
situam em estratos superiores do Qualis, há um maior número de parcerias institucionais. 
Conforme decaem os estratos, estas parcerias - podem indicar que um artigo seja aproveitado 
por mais de um professor ou mais de um PPG -, diminuem. Através da análise das redes 
institucionais, percebeu-se que a maioria dos programas tem contribuído para a evolução das 
publicações científicas na Contabilidade, fomentando os periódicos da área, em especial os 
periódicos nacionais. 

Esta pesquisa contribui para uma melhor compreensão do cenário de publicações dos 
PPGs da na área contábil, possibilitando identificar tendências à formação de redes pelos 
autores e respectivas instituições. Assim, sugere-se para estudos futuros a confecção das redes 
de coautoria entre os docentes, com a finalidade de identificar os laços entre os pesquisadores. 
Sugere-se, por fim, um estudo de caráter empírico que investigue como os docentes avaliam 
as alterações de critérios exigidos pela CAPES, e quais estratégias utilizam para se enquadrar 
nas normas institucionais. 
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