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RESUMO 
A evolução intelectual nas pesquisas acadêmicas vem ocorrendo com frequência, 
acompanhando o aumento do número de periódicos e bases de dados. Entre os ingredientes 
importantes ao longo desta jornada surge a necessidade de métodos que organizem e 
critiquem essas informações, realizando sínteses dos resultados dos estudos já existentes sobre 
temas de pesquisa. A metanálise consiste em um método estatístico que agrupa os resultados 
de um conjunto de estudos, sintetizando aspectos como metodologias utilizadas e resultados 
das pesquisas dentro de um tema (KIRCA e YAPRAK, 2010). Esta análise torna-se relevante 
pela possibilidade de apresentar de forma aglutinada resultados de pesquisas científicas sobre 
um tema, permitindo o direcionamento de novas estratégias e um maior aproveitamento das 
informações. No entanto, há uma lacuna de estudos identificando as características da 
metanálise. Portanto, esta pesquisa tem por objetivo identificar e analisar os delineamentos 
metodológicos utilizados nas pesquisas internacionais de metanálise em artigos científicos da 
área contábil-financeira. Para isso, utilizou-se como procedimento metodológico, de cunho 
qualitativo e quantitativo, a coleta e avaliação de artigos científicos internacionais sobre esta 
temática, publicados na base de dados Scopus, no período entre 2010 a 2012. Verificou-se que 
72% dos artigos utilizam o procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 2004) para realizar a 
metanálise. Dentre eles 84% dos artigos relataram o efeito r e 16% relataram o efeito d. Os 
resultados encontrados auxiliam na geração de informações para a comunidade acadêmica 
desta área sobre este método e fornece recomendações para práticas na área de contabilidade e 
finanças. 
 
Palavras-chave: Método estatístico; Metanálise; Avaliação crítica da literatura; Pesquisa 
metodológica. 
 
Área temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade 
 
1 INTRODUÇÃO 

A grande oferta de trabalhos científicos na comunidade acadêmica traz a necessidade 
dos pesquisadores em utilizar métodos que agreguem vários estudos e seus resultados para 
transformar essa grande quantidade de informações em resultados. 
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A metanálise é um método estatístico que reúne os resultados de um ou mais estudos, 
sintetizando aspectos metodológicos, princípios científicos e constatações de uma mesma área 
de estudo. Através desse método pode-se ter um aproveitamento maior dos estudos publicados 
e conseguir elaborar estratégias para colocar em prática os estudos (KIRCA; YAPRAK, 
2010). 

As informações resultantes dos estudos de metanálise devem ser relevantes para o 
pesquisador e para a comunidade acadêmica, caso contrário a pesquisa é descaracterizada, 
visto que o seu objetivo é fornecer resultados com dados robustos e confiáveis para formular 
evidências e auxiliar na tomada de decisão. 

A presente pesquisa busca identificar e analisar as várias escolhas de métodos 
estatísticos para análises de dados na metanálise, tais como: decisão sobre quais tipos de 
estudos científicos incluir na metanálise; eliminação de alguns estudos com níveis primários 
da base de dados a ser utilizada; tipo de metanálise; procedimento a ser utilizado; forma de 
relato dos tamanhos de efeito, etc.  

Os artigos analisados tomados em conjunto, fornecem resultados para uma 
compreensão baseada em dados abrangentes de como esse método é realizado na área 
contábil-financeira. Esta descrição nos permite descobrir quais são os métodos que melhor se 
aplicam aos artigos da área contábil-financeira. 

Segundo Aguinis, Gottfredson e Wright (2011, p.2) “um dos maiores desafios 
enfrentados por pesquisadores interessados em utilizá-la é quais os passos específicos a tomar 
antes e após os dados serem coletados e como escolher entre as opções disponíveis na 
realização de uma metanálise, dadas as várias opções disponíveis”. 

Então, surge o problema de pesquisa: Quais são as escolhas e decisões metodológicas 
utilizadas na metanálise em artigos científicos internacionais publicados na base de dados 
Scopus mais comuns na área contábil-financeira? O objetivo geral deste trabalho é verificar 
quais as decisões metodológicas mais comuns em artigos científicos internacionais publicados 
na base de dados Scopus utilizadas na área contábil-financeira. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Metanálise 

Segundo Dixon-Woods, Booth e Sutton (2007, p.2) “metanálise é a síntese 
quantitativa de dados, para a obtenção de resultados combinadas usando técnicas estatísticas”.  
Capon et al. (1990, apud Liu, Wei e Chen, 2010,  p.6) complementam que ela “fornece um 
sistemático e abrangente quadro em que estudos empíricos parcialmente comparáveis possam 
ser examinados pelas relações entre variáveis semelhantes, combinados e integrados”. 

Conforme Rosenthal (1991, apud Calantone, Harmancioglu e Droge, 2010, p.8) 
“metanálise é uma forma objetiva e eficiente para resumir e dar sentido a grandes literaturas”. 
Aguinis, Gottfredson e Wright (2011) a conceituam como uma família de técnicas de coleta 
de dados e análise, cujo objetivo é produzir uma revisão quantitativa de um conjunto de 
literaturas. Cooper e Hedges (1994, apud Kirca e Yaprak, 2010, p.01) fornecem uma 
explicação completa dos procedimentos de metanálise: 

 
[...] é uma técnica de análise quantitativa que ajuda a fazer um balanço do 
conhecimento de um tema (1) através da combinação de resultados entre os estudos, 
(2), comparando resultados do estudo através da identificação das suas 
características substanciais e metodológicas que levam a variações nos achados do 
estudo, e (3) por gerar e testar proposições teóricas utilizando a análise de dados em 
um conjunto de dados. 

 
Portanto, metanálise é a utilização de várias técnicas estatísticas para analisar e 

agrupar estudos; visa complementar as tradicionais técnicas utilizadas para analisar os 
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resultados de estudos, chegando a uma conclusão objetiva com rigor sobre um determinado 
assunto. Assim, metanálise pode tornar-se uma ferramenta eficiente para analisar teorias na 
área contábil-financeira. 

 
2.2 Estágios no processo de metanálise 

Constata-se que os estágios na elaboração de metanálise variam de acordo com a 
literatura. Bobko e Roth (2007), apontam 11 estágios resumidos com base nas etapas de 
Wanous, Sullivan e Malinak (1989). Já Kirca e Yaprak (2010) descrevem 5 estágios comuns 
nas práticas de metanálise. Em suma, as etapas utilizadas nos artigos são as mesmas, alguns 
autores apenas as descrevem com mais detalhes. As etapas utilizadas no processo de 
metanálise de forma resumida estão elencadas no quadro 1: 

 
Quadro 1 – Estágios das práticas comuns em metanálise 

Etapas Práticas comuns 

Formulação do Problema Leitura dos principais artigos sobre o tema. 

  Identificar características importantes como: variáveis em comum, estudos e 
mensurações. 

  Identificar resultados contraditórios. 

  Decidir qual será o objetivo específico da metanálise. 

  Desenvolver uma estrutura teórica preliminar. 

Coleta de dados Conduzir uma pesquisa com palavras-chaves nas bases de dados. 

  Procurar por principais referências sobre o estudo. 

  Eliminar estudos de acordo com os "critérios de eliminação". 

Avaliação dos dados Identificar a principal medida utilizada nos artigos (ex. coeficiente de 
correlação). 

  Identificar as principais características dos estudos. 

  Preparar uma forma de codificação para cada estudo. 

  Codificar cada estudo. 

  Preparar um banco de dados e verificar potenciais erros. 

Análise dos dados Conduzir uma análise univariada do tamanho médio do efeito. 

  Pesquisar moderadores usando uma análise bivariada e multivariada dos 
tamanhos dos efeitos. 

  Construir e analisar a correlação da matriz da metanálise. 

Interpretação e discussão Relatar os resultados univariados e bivariados usando tabelas e figuras. 

  Fornecer detalhes da pesquisa sobre os resultados. 

Fonte: Adaptado de Kirca (2010, p. 2) 
 
Ao iniciar um estudo, primeiramente o autor formula o problema, independente se irá 

ou não realizar a metanálise. Segundo Kirca e Yaprak (2010, p. 05) “a identificação do tópico 
de pesquisa é provavelmente a etapa mais desafiadora para os autores, pois envolve a 
identificação das questões que serão respondidas futuramente por uma metanálise”. Essa fase 
envolve a criatividade dos autores juntamente com uma profunda compreensão sobre o tema, 
que certamente é um dos pontos essenciais para o sucesso da realização da metanálise. 

Após identificar estudos sobre o tema, deve-se elencar uma análise preliminar sobre as 
principais características dos estudos, identificar como eles foram realizados, que medidas 
estatísticas foram utilizadas, a metodologia utilizada, entre outras. Posteriormente com essas 
análises cria-se uma estrutura teórica preliminar, para que o autor possa identificar quais os 
tópicos irá analisar futuramente e finalmente inicia-se a coleta de dados. 

Na fase de coleta de dados o autor, após estipular como irá coletar os dados, decide se 
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alguns estudos serão eliminados e qual será seu critério de eliminação. Vários autores 
eliminam seus estudos caso ele não trate sobre questões de independência estipulados, caso a 
amostra utilizada no artigo seja muito pequena, dentre outros. 

Na fase de avaliação dos dados identifica-se qual o método de metanálise utilizado nos 
artigos, a metodologia utilizada, a codificação dos tamanhos de efeito. Segundo Kirca e 
Yaprak (2010) esta fase envolve principalmente a codificação de uma ou mais estatísticas em 
cada estudo para resumir as principais conclusões no banco de dados, a fim de ter uma base 
comum de comparação entre os estudos. 

Na fase seguinte, análise de dados, analisa-se os dados que foram codificados na fase 
anterior, utilizando análises univariadas e multivariadas. Segundo Kirca e Yaprak (2010) essa 
etapa ocorre em três partes: análise univariada, análise multivariada e análise da matriz de 
correlação. Na análise univariada busca-se analisar o impacto das variáveis, uma de cada vez 
através de diferenças de médias ou correlações entre os níveis de uma variável. Na análise 
multivariada busca-se identificar a única contribuição marginal de cada moderador variável 
para a variação nos tamanhos de efeito. A última parte envolve a análise de modelos de 
equações estruturais com base em matrizes de correlação ou covariância agregados em 
estudos anteriores. 

A última etapa refere-se a interpretação e análise dos resultados. Nessa etapa as 
análises multivariadas são analisadas e discutidas. Faz-se um contraponto entre a teoria e os 
resultados. A utilização de gráficos e tabelas para ilustrar os resultados garante ao leitor uma 
melhor visualização e entendimento sobre os dados encontrados. 

 
2.3 Principais decisões pelos autores nos estudos de metanálise 

De acordo com o artigo de Aguinis et al. (2011a) existem algumas decisões e escolhas 
que os autores realizam ao efetuar a metánalise. Neste artigo utilizou-se as etapas e decisões 
elencados por esse autor na análise dos dados. 

Uma das decisões que o pesquisador deve tomar é qual o procedimento de metanálise 
a ser utilizado. Os autores mais comuns citados nos artigos de metanálise que fornecem 
procedimentos de metanálise são: Hunter e Schmidt (1990, 2004), Hedges e Olkin (1985), 
Raju, Burke, Norme e Langlois (1991), Rosenthal e Rubin (1982), Lipsey e Wilson (2001). 

O método de Hunter-Schmidt (1990, 2004) usa pesos do tamanho da amostra para 
estimar a média global (BRANNICK; YANG; CAFRI, 2010). O método de Hedges e Olkin 
(1985) usa pesos inverso da variância, que fornecem maior peso de estudos que possibilitem 
menos variáveis (mais preciso). O método de Hedges e Olkin (1985) fornece os pesos que 
especificam diretamente o grau de precisão, devido à incerteza atribuível tanto ao erro de 
amostragem e a variabilidade subjacente nos tamanhos do efeito da população, este método 
pode ser considerado não somente mais sofisticado, mas também mais complicado do que o 
de Hunter e Schmidt (1990, 2004). 

Outra decisão importante é qual o tipo de metanálise a ser utilizada. As mais comuns 
são: efeitos aleatórios, efeitos fixos ou efeitos misto. Segundo Kissamore e Brannick (2008, 
apud Bobko e Roth, 2007) em geral, as suposições feitas com efeitos aleatórios são mais 
convincentes. 

O modelo de efeito aleatório assume que os estudos na metanálise são uma amostra 
aleatória de uma superpopulação de estudos possíveis e que a superpopulação do tamanho de 
efeito verdadeiro é normalmente distribuída (AGUINIS; GOTTFREDSON; WRIGHT, 2011). 
Brannick, Yang e Cafri (2010) comentam que os efeitos aleatórios em metanálise do tamanho 
médio do efeito assumem que existe uma distribuição de modo que caso fossem recolhidas 
amostras infinitas, nesta distribuição, para cada estudo, os estudos resultariam em estimativas 
diferentes do parâmetro da população. 

Aguinis, Gottfredson e Wright (2011) destacam que no modelo fixo assume-se que há 
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um efeito comum verdadeiro subjacente à distribuição dos efeitos observados. Assim, no 
modelo fixo a variância na distribuição dos tamanhos de efeito observados é atribuído 
exclusivamente ao estudo dentro de variância da amostragem. Já para Brannick, Yang e Cafri 
(2010) em análises do tamanho médio do efeito utilizando efeitos fixos, os tamanhos dos 
efeitos observados são tomados como sendo estimativas de um parâmetro comum subjacente, 
de modo que caso fosse recolhida uma amostra de tamanho infinito para cada estudo, os 
resultados seriam idênticos em todos os estudos. 

Tomada a decisão sobre qual o tipo de metanálise a ser utilizado, o autor deve decidir 
qual o tipo de tamanho do efeito, os quais são: r (coeficiente de correlação de Pearson) ou d 
(ou seja, a diferença padronizada entre dois meios de grupo).  

No trabalho pode ou não ser relatado intervalos de confiança, intervalos de 
credibilidade, estatísticas a prova de falhas e testes de viés sobre possíveis publicações, já que 
cabe ao autor essa decisão (AGUINIS et al.,  2011a). Segundo Bobko e Roth (2007) está 
óbvio que os intervalos de confiança e intervalos de credibilidade podem variar, porque eles 
são construídos pela adição ou subtração de estimativas de variância, as quais podem variar. 

A seguir apresenta-se o quadro 2 com os dados referentes às decisões e práticas 
adotadas na metanálise de artigos ciêntíficos na área contábil-financeira: 

 
Quadro 2 – Decisões comuns em metanálise 

1. Foram eliminados alguns estudos do banco de dados metanalítico? 
Sim Não 
2. Se algum estudo foi eliminado do banco de dados metanalítico, qual foi o primeiro critério de eliminação? 
Questões de independência Amostra era muito pequena 
Faltam informações em estudos de nível primário Caso isolado 
3. A lista de estudos de nível primário utilizados na metanálise foi incluída no artigo? 
Sim Não 
Disponível a partir de pedido para o(s) autor (s) 
4. A lista do tamanho do efeito dos estudos de nível primário utilizados na metanálise foi incluída no artigo? 
Não Sim 
Disponível a partir de pedido para o(s) autor (s) 
5. Modelo de metanálise utilizado 
Efeitos aleatórios Efeitos fixos Efeito misto  
6. Procedimento de metanálise utilizado 
Hunter e Schmidt (1990, 2004) Hedges e Olkin (1985) 
Raju, Burke, Norme, e Langlois (1991) Rosenthal e Rubin (1982) 
Lipsey e Wilson (2001)  Não mencionou 
Outros (Datta et al. (1992);Colquitt et al. (2001)) 
7. Software utilizado 
SAS Hunter-Schmidt 
MetaWin Version 2.0  Nenhum 
LISREL 8.8  Outro 
MetaExcel program  CMA 
AMOS 7.0 
8. Foram obtidos tamanhos de efeito utilizando análises (por exemplo, a regressão múltipla, modelagem de 
equações estruturais)? 
Sim Não 
9. Tipo de tamanho de efeito relatado 
R D 
Outro 
10. Um intervalo de confiança foi relatado? 
Sim, 95 Não 
Sim, 90 
11. Um intervalo de credibilidade foi relatado? 
Não Sim, 90 
Sim, 80 Sim,95 



 6 

12. Uma estatística à prova de falhas foi relatada? 
Não Sim 
13. Havia qualquer outro teste de viés de possível publicação? 
Não Sim 

Fonte: Adaptado de Aguinis et al. (2011a) 
 
Os autores também devem decidir se irão utilizar softwares para analisar os dados, e 

qual será o software a ser utilizado. Os mais comuns, elencados por Aguinis et al. (2011a), 
utilizados nos estudos sobre metanálise são: SAS, Hunter-Schmidt, MetaWin Version 2.0, 
LISREL 8.8, MetaExcel program, CMA e AMOS 7.0. 

 
2.4 Estudos Similares 

Segundo Aguinis et al. (2011a) dezenas de artigos abordando as escolhas que a 
metánalise se depara foram publicados em uma base regular desde o início de 1980 
(AGUINIS, 2001; AGUINIS; GOTTFREDSON; WRIGHT, IN PRESS; AGUINIS; 
WHITEHEAD, 1997; CALLENDER; OSBURN,1988; EREZ; BLOO; WELLS, 1996; 
GEYSKENS; KRISHNAN; STEENKAMP; CUNHA, 2009; HUNTER; SCHMIDT; E LE, 
2006; JAMES; DEMAREE; MULAIK, 1986; JAMES; DEMAREE; MULAIK; LADD, 1992; 
LAW; SCHMIDT; HUNTER, 1994; MCDANIEL; ROTHSTEIN; WHETZEL, 2006; 
NEWMAN; JACOBS; BARTRAM, 2007; OSBURN; CALLENDER, 1992; OSWALD; 
JOHNSON, 1998; SCHMIDT; RAJU, 2007; SCHMIDT; SHAFFER; OH, 2008; STEEL; 
KAMMEYER-MUELLER, 2002). Além de artigos regulares, periódicos publicaram edições 
especiais dedicadas à metanálise, como o periódico Organizational Research Methods em sua 
edição de janeiro de 2008. 

No trabalho de Kirca e Yaprak (2010) foram elencados diversos estudos realizados na 
área de negócios que utilizaram metanálise para analise de dados, entre eles estão: Lee, 
Bausell, e Berman (2001) que examinaram na literatura o crescimento de estudos que a 
utilizaram para examinar assuntos relacionados à área da saúde nos anos de 1980 a 2000. Eles 
encontraram uma tendência de crescimento linear durante a pesquisa no período, de modo que 
o número de metanálises pulicadas em 2000 aumentou para 400 desde 1980. Similarmente, 
Noar (2006) também fornece evidências a respeito da explosão dos trabalhos utilizando-a nas 
ciências da saúde. 

A seguir elencam-se os artigos classificados como similares ao presente estudo: 
 

Quadro 3 – Artigos Similares 
Título Periódico 

Best-practice recommendations for estimating interaction 
effects using meta-analysis 

Journal of Organizational Behavior 

Debunking myths and urban legends about meta-analysis Organizational Research Methods 
The use of meta-analysis in international business research: 
Its current status and suggestions for better practice 

International Business Review 

Meta-analytic choices and judgment calls: Implications for 
theory building and testing, obtained effect sizes, and 
scholarly impact 

Journal of Management 

Comparison of Weights for Meta-Analysis of r and d 
Under Realistic Conditions 

Organizational Research Methods 

Assessing Cumulative Evidence within 'Macro' Research: 
Why Meta-Analysis Should be Preferred Over Vote 
Counting 

Journal of Management Studies 

Psychometric Accuracy and (the Continuing Need for) 
Quality Thinking in Meta-Analysis 

Organizational Research Methods 

The Role of Judgment Calls in Meta-Analysis Journal of Applied Psychology 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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O primeiro trabalho, Aguinis, Gottfredson e Wright (2011), tem como objetivo 

fornecer uma visão geral, juntamente com recomendações de melhores práticas, sobre como 
testar hipóteses, avaliar a possível presença e magnitude, e interpretar efeitos de interação 
usando metanálise. O trabalho discute as técnicas utilizadas por Hedges et al. e Hunter e 
Schmidt (1990, 2004), e elenca também as recomendações de melhores práticas para estimar 
efeitos de interação usando metanálise. 

O segundo trabalho, Aguinis et al. (2011b), trata de práticas metanalíticas, concepções 
erradas, reclamações, suposições, chamadas de mitos e lendas urbanas (MLUs). Assim, 
fornece um exame crítico de sete MLUs especificamente no domínio da metanálise, 
juntamente com uma discussão dos valores de verdade. 

O próximo de Kirca e Yaprak (2010), investiga como são realizadas frequentemente as 
técnicas de metanálise na literatura de artigos internacionais sobre negócios nos últimos trinta 
anos. 

O trabalho de Aguinis et al. (2011a), analisa 196 metanálises, incluindo 5.581 
tamanhos de efeito estimados publicados na Academy of Management Journal, Journal of 
Applied Psychology, Journal of Management, Personnel Psicology e Strategic Management 
Journal, de janeiro de 1982 a agosto de 2009, para avaliar os supostos efeitos de 21 escolhas 
metodológicas e julgamentos sobre as conclusões substantivas encontradas nos trabalhos. 

No quinto trabalho, Brannick, Yang e Cafri (2010), os autores comparam unidade, 
tamanho da amostra e os procedimentos de ponderação pelo inverso da variância para estimar 
a média geral e os efeitos aleatórios de componentes de variância de efeitos aleatórios em 
metanálise sob condições realistas para ambos os tamanhos de efeito, r e d. Foca-se na 
metanálise, nas escolhas de pesos, possíveis explicações para as diferenças entre os tipos de 
tamanho de efeito e implicações para a metanálise em pesquisa organizacional. 

O trabalho de Combs et al. (2011) explica o porquê os investigadores macro devem 
confiar nos resultados da metanálise, mas não os de contagem de votos, analisando dois 
artigos recentes sobre metanálise. 

Bobko e Roth (2007) em seu trabalho utilizam um teste de literatura situacional, e 
sugerem que a corrente de análise tem necessidade de pesquisas sobre cada metanálise, e de 
como as pesquisas se relacionam com a inclusão ou a escolha de estudos primários, métodos 
analíticos, codificações, entre outros. 

O último trabalho de Wanous, Sullivan e Malinak (1989) relata julgamentos e decisões 
que os autores utilizam ao efetuar a metanálise, fornecendo, portanto, um guia, para futuros 
trabalhos sobre o assunto. 

 
3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A trajetória metodológica divide-se em três fases: a primeira é o referencial teórico 
onde são abordados os temas estudados: metanálise, estágios no processo de metanálise, 
principais decisões realizadas pelos autores nos estudos de metanálise e elencam-se os estudos 
similares. 

Na segunda fase tem-se a tabulação de 89 artigos através de treze tópicos a fim de se 
descrever e criar um guia sobre quais as decisões mais comuns realizadas pelos autores em 
artigos internacionais na área contábil-financeira que utilizam a metanálise. Quanto a terceira 
e última fase tem-se a análise dos dados tabulados comparando-os com estudos similares. 

Para selecionarem-se os artigos para a análise, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
na base de dados Scopus usando a palavra meta-analysis, na busca em palavras-chaves, 
resumos e no título dos trabalhos, nos anos de 2010 a 2012 (até o mês de julho), 
especificamente na área contábil-financeira. Foram encontrados 232 artigos, e com uma 
análise inicial, reduziu-se para 95 artigos, sendo 89 para análise de dados e 6 como estudos 
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similares. Posteriormente, encontrou-se mais 2 artigos similares nas referências dos artigos 
encontrados. Para construir o referencial teórico foram utilizados os artigos similares e para a 
análise foram utilizados os demais artigos. 

Para serem selecionados os artigos, utilizou-se o critério de que os estudos deveriam 
utilizar a metanálise para analisar seus resultados e os trabalhos deveriam estar vinculados à 
área contábil-financeira. Escolheu-se essa área, pois não foram encontrados artigos nacionais 
que utilizem essa análise, portanto, torna a pesquisa inédita nesta área. 

Quanto à delimitação do estudo, ressalta-se que foram selecionados artigos publicados 
nos anos de 2010 a 2012 (até o mês de julho), para fazer parte da pesquisa. Assim, os 
resultados dos objetivos propostos compreendem o período analisado. Nota-se a possibilidade 
da pesquisa abranger uma análise temporal maior para que o estudo seja comparado. 

Os artigos foram tabulados e organizados no programa Microsoft Office Excel 2010® 
do Windows. Os dados foram analisados utilizando-se a ferramenta de análise de dados tabela 
dinâmica e gráficos dinâmicos. Buscou-se cruzar as variáveis para chegar-se a resultados 
concisos sobre o assunto. Utilizou-se um método estatístico simples, a porcentagem, para 
demonstrarem-se os dados em figuras e quadros. 

Posteriormente, os periódicos dos artigos encontrados foram classificados em subáreas 
(economia, gestão, marketing e negócios). O critério utilizado para essa classificação foram os 
títulos dos periódicos e as descrições fornecidas pelos mesmos nas suas páginas da internet. 
Essa classificação foi realizada visando a posterior comparação com outros estudos realizados 
em artigos similares. 

A figura 1 busca ilustrar a porcentagem de cada subárea em relação ao total de estudos 
analisados. 
 

Figura 1 – Percentual dos artigos por subárea 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
O trabalho de Kirca e Yaprak (2010) notou que do total de 533 metanálises publicadas 

nos principais periódicos sobre negócios internacionais, gestão e revistas de marketing ao 
longo dos últimos trinta anos, apenas 24 estudos (4,5%) foram publicados na subárea de 
negócios, 104 (19,5%) na subárea de marketing e 414 (77,6%) nos periódicos da subárea de 
gestão. 

Em relação a pesquisa de Kirca e Yaprak (2010), a presente pesquisa apontou que a 
maioria dos artigos pesquisados também foram publicados na subárea de gestão, com 48%, 
mas com 41% ficaram os artigos publicados na subárea de negócios, contrariando os 
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resultados de Kirca e Yaprak (2010) que apontaram apenas 4,5% para essa subárea.  
Os dados da pesquisa de Aguinis et al. (2011a), demonstram que o número de artigos 

sobre metanálise em todas as áreas nos anos de 1982 a 2008 apresentou um aumento estável, 
particularmente no século 21. O número de artigos publicados anualmente desde o ano de 
2000 tem sido, de pelo menos 286 (em 2000) e atingiu uma alta de 791 em 2007. Aguinis et 
al. (2011a) sugere que existe uma tendência polinomial (isto é, quadrática), sugerindo que o 
número de artigos publicados sobre metanálise é susceptível de continuar a aumentar ao longo 
da década seguinte.Na figura 2 buscou-se ilustrar as evoluções das publicações no decorrer 
dos 3 anos. 

 
Figura 2 – Evolução dos artigos por subárea 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A presente pesquisa está apontando o crescente crescimento assim como a de Aguinis 

et al. (2011a) apontou. Pode-se notar que as subáreas com números relevantes de publicações 
são as de Gestão e Negócios, sendo que em 2010 foram 20 publicações em Gestão e em 2012 
foram 11 publicações. Observa-se que em 2011 houve um pequeno declínio com relação ao 
número de publicações em 2010, mas em 2012 já foram realizadas 11 pesquisas, o que pode 
demonstrar um indício de crescimento maior ou igual ao ano de 2010. 

 
4 RESULTADOS 

Nessa sessão responde-se ao objetivo geral através dos objetivos específicos do 
trabalho. Sendo que os resultados encontrados são identificados através das 13 decisões 
adaptadas do trabalho de Aguinis et al. . (2011a), que foram apresentadas no quadro 2. Essa 
sessão divide-se na análise das decisões em relação as etapas da elaboração da metanálise 
elencadas no quadro 1, presente no referencial teórico. A primeira etapa, formulação do 
problema, não tem como ser analizada devido a esses dados não serem informados nos 
artigos. 

 
4.1 Decisões na etapa de coleta de dados 

Primeiramente analisou-se os 89 artigos a respeito da eliminação ou não de alguns 
estudos primários da sua base de dados. Chegou-se ao resultado de que 49% dos trabalhos 
eliminou estudos e 51% não eliminou. O que demonstra que para ser realizada a metanálise 
não é necessário eliminar estudos, cabe ao autor decidir se os estudos encontrados estão de 
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acordo com os critérios elaborados para o estudos serem considerados na pesquisa ou não. 
Analisa-se, então, dos artigos que foram eliminados, quais foram os critérios mais 

comuns, dentre os vários elencados pelos autores nos artigos na área contágil-financeira. 
De acordo com a figura 3, nota-se que o critério mais comun utilizado para eliminar 

estudos primários foi a falta de informações com 75%. No caso, os estudos não apresentavam 
todas ou não apresentavam as informações elencadas nos critérios de elimações pelos autores, 
o que impossibilitava a utilização dos artigos na pesquisa. Em segundo lugar, com 14% 
aparece critério isolado, que caracteriza-se por estudos que eram excessões com relação aos 
estudos encontrados, ou os estudos apresentavam informações que não eram aquelas 
elencadas nos critérios de eliminação, ou eram estudos que não estavam relacionados à área 
da pesquisa. 

 
Figura 3 – Critérios comuns de eliminação de estudos primários 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A seguir procurou-se saber se os artigos que eliminaram estudos primários incluíram 

no artigo a lista de estudos primários no corpo do trabalho. Observa-se que 73% dos artigos 
que eliminaram estudos primários não incluíram a lista de estudos primários no corpo do 
trabalho. Talvez a lista não tenha sido incluída no artigo devido ao tamanho, ou simplismente 
pela mesma não ter sido significativa para a análise dos dados. 

Então, analisou-se a inclusão de uma segunda lista, a lista do tamanho do efeito dos 
estudos primários. Dentre os artigos que eliminaram alguns estudos primários, 63% não 
incluíram a lista de tamanho do efeito e 31% incluiram. Supõe-se que essa não inclusão deve-
se pelos mesmos motivos elencados a respeito da lista de estudos primários, mas 
principalmente por em algumas pesquisas essa lista não ter sido relevante para a análise dos 
dados. 
 
4.2 Decisões na etapa de avaliação de dados 

Nessa etapa analisou-se primeiramente, qual o modelo e o procedimento de metanálise 
mais comum nos artigos internacionais da área contábil-financeira. Através da análise, nota-se 
que dos 89 artigos analisados, 64 deles (72%) utilizam o procedimento de Hunter e Schmidt 
(1990, 2004). Podemos observar os dados através da figura 4: 
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Figura 4 – Procedimentos de metanálise utilizados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
O procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 2004) é o mais conhecido e utilizado 

pelos pesquisadores, assim como se pode ver pela presente pesquisa. Esse fato deve-se a 
grande divulgação do método através do livro Methods of Meta-analysis – Correcting error 
and Bias in Research Findings lançado em 1990.  

Posteriormente, buscou-se analisar quais os métodos de metanálise mais utilizados no 
procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 2004), Hedges e Olkin (1985) e Lipsey and Wilson 
(2001), já que estes foram os procedimentos mais comuns na pesquisa. Nota-se que o método 
de metanálise mais utilizado é o efeito aleatório nos três métodos. O segundo mais utilizado é 
o efeito fixo.  

Para analisar os dados alguns autores utilizam um software para auxiliar na análise, os 
softwares mais comuns utilizados são: Hunter-Schmidt, Lisrel 8.8 e o programa MetaExcel. 
Essa decisão fica aberta aos autores, na pesquisa, 63% não utilizaram softwares e 37% 
utilizaram. A não utilização dos softwares pode significar o não conhecimento da existência 
dos mesmos, ou a impossibilidade de adquirir licença de uso dos mesmos. 

 
4.3 Decisões na etapa de análise dos dados 

Em relação a esta etapa, foram analisadas as decisões sobre quais os tamanhos de 
efeitos relatados e se esses efeitos foram obtidos utilizando alguma análise (por exemplo a 
regressão múltipla, modelagem de equações estruturais). Os dados demonstram que 53% não 
utilizaram análises e 47% utilizaram. Destes artigos que utilizaram, 93% relataram o efeito r , 
e dos que não utilizaram 73% relataram o efeito r e 23% relataram o efeito d. 

Segundo Aguinis, Gottfredson e Wright (2011) os pesquisadores que relatam o efeito r 
tendem a utilizar o procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 2004), enquanto aqueles que 
abordam o procedimento de Hedges e Olkin (1985) tendem a relatar o efeito d. Apresenta-se 
então a figura 5 que ilustra essa discussão. 
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Figura 5 – Procedimentos e efeitos de metanálise utilizados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Cabe-se ressaltar que essa escolha pode ser influenciada também pela escolha dos 

softwares, já que os mesmos já vem programados para ser utilizado o efeito r no 
procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 2004) e o efeito d no procedimento de Hedges e 
Olkin (1985). No entanto, entende-se ser tecnicamente possível utilizar-se a abordagem do 
efeito d no procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 2004) e o efeito r no procedimento de 
Hedges e Olkin (1985). 

A figura 5 demonstra exatamente a discussão realizada anteriormente, nota-se que 
69% dos artigos que relataram o efeito r utilizam o procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 
2004), mas 13% utilizam o efeito d. Portanto, comprova-se que é possível a utilização do 
efeito d no procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 2004). 

 
4.4 Decisões na etapa de interpretação e discussão dos dados 

Na última etapa analisou-se a apresentação do intervalo de confiança, intervalo de 
credibilidade, estatística à prova de falhas e o teste de viés da possível publicação. A figura 6 
ilustra os resultados encontrados sobre os intervalos de confiança e credibilidade na pesquisa. 

 
Figura 6 – Intervalo de credibilidade 

 Fonte: Elaborado pelos autores 
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Referente a essa decisão cabe ao autor relatar ou não esta análise. No presente estudo, 
28 artigos não relataram um intervalo de confiança e 56 não relataram um intervalo de 
credibilidade. Dos artigos que relataram o intervalo de confiança, 66% utilizaram o intervalo 
de 95%, e dos artigos que relataram o intervalo de credibilidade, 20% relatou o intervalo de 
80%. Comparou-se, então, esses dois intervalos que foram mais comuns nos artigos 
analisados, chegou-se ao dado de que dos artigos que relataram o intervalo de confiança de 
95%, 20% relataram o intervalo de credibilidade de 80%, portanto, existe uma relação forte 
entre esses dois intervalos, como nota-se na figura 6. 
 
5 CONCLUSÃO 

A preocupação dos autores em publicar estudos que possuam resultados concisos 
sobre um determinado assunto estimulou a comunidade acadêmica a procurar novas técnicas e 
procedimentos de pesquisa para melhor atender a essa necessidade. Nesse contexto, vários 
autores elaboraram novas técnicas a fim de auxiliá-los nesta tarefa, agrupar estudos para 
chegar a um resultado confiável. 

O objetivo proposto para esta pesquisa foi atingido no momento em que se analisaram 
os artigos selecionados e discutiram-se as decisões mais comuns sobre metanálise. Observou-
se, também, um crescente aumento destes estudos na área contábil-financeira, conforme 
análises apresentadas na fase de análise dos resultados. 

Em relação à decisão da eliminação ou não dos estudos primários fica a critério de 
cada autor. No presente estudo o critério mais comum utilizado para eliminar estudos 
primários foi a falta de informações com 75%, visto que este critério é uma das decisões 
tomadas com base nos critérios de eliminação elencados pelos autores. O outro critério mais 
utilizado pelos autores foi classificado na nossa análise como caso isolado, visto que esse 
critério engloba várias opções, as quais não eram comuns em todos os artigos, sendo que 
alguns autores eliminavam, pois o estudo não era quantitativo, entre outras opções. 

Observou-se que 72% dos artigos utilizam o procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 
2004) para realizar a metanálise. Esse fato deve-se a grande divulgação do método através do 
livro Methods of Meta-analysis – Correcting error and Bias in Research Findings lançado em 
1990. 

No que tange a utilização dos efeitos r e d, nota-se que 69% dos artigos que relataram 
o efeito r utilizam o procedimento de Hunter e Schmidt (1990, 2004), mas 13% utilizam o 
efeito d. Portanto, comprova-se que é possível a utilização do efeito d no procedimento de 
Hunter e Schmidt (1990, 2004) e também a utilização do efeito r no procedimento de Hedges 
e Olkin (1985); cabe aos autores decidirem qual dos efeitos serão adequados à análise que 
será realizada. 

A pesquisa apresentou dados com relação à decisão de relatar ou não intervalo de 
confiança e intervalo de credibilidade. O que demostrou que dos artigos que relataram um 
intervalo confiança de 95%, 20% relataram o intervalo de credibilidade de 80%, afirmando 
que existe uma relação forte entre esses dois intervalos. 

As conclusões mencionadas fornecem base para futuros pesquisadores sobre as etapas 
e decisões mais comuns utilizadas na metanálise de artigos científicos internacionais 
publicados na base de dados Scopus na área contábil-financeira. Tal pesquisa deve ser vista 
como o primeiro passo para uma expansão e difusão maior do assunto na comunidade 
acadêmica da área contábil-financeira, visto que a utilização desta metodologia de análise de 
dados auxiliará na publicação de resultados de futuras pesquisas com dados robustos e 
confiáveis para formular evidências e auxiliar na tomada de decisão na prática. 

Quanto à delimitação do estudo, ressalta-se que foram selecionados artigos publicados 
nos anos de 2010 a 2012, para fazer parte da pesquisa. Assim, os resultados dos objetivos 
propostos compreendem o período analisado. Outra delimitação seria que a metanálise não é 
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tão definitiva como alguns podem acreditar; como acontece com a maioria das metodologias, 
ela está associada com vários níveis de variabilidade e algum nível de incerteza. 

Em continuidade ao desenvolvimento deste estudo, recomendam-se novas pesquisas 
em outras bases de dados e aumentar a análise temporal, aumentando assim o tamanho da 
amostra, para que se possam confirmar e comparar os resultados da presente pesquisa, 
contribuindo para as discussões sobre o assunto.  
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