
GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM ESTUDO
BIBLIOMÉTRICO DAS PUBLICAÇÕES

CLASSIFICADAS COMO ‘A’ E ‘B’ PELA QUALIS

Bruna Iara de Paula GONÇALVES (Unileste); Fabrícia Souza TEIXEIRA (Unileste)

Introdução: A governança corporativa é um tema emergente, o qual destacou-se a
partir de escândalos financeiros que causaram prejuízos ao mercado e despertaram um
alerta à sociedade. A governança corporativa surgiu a partir da separação entre
propriedade e gestão das empresas, e envolve um conjunto de práticas e procedimentos
formais de supervisão da gestão executiva, baseando-se em mecanismos que buscam
solucionar os conflitos de interesses entre as partes. Objetivo: O objetivo do presente
estudo foi verificar qual é a abordagem dada pelas revistas ‘A’ e ‘B’ da Qualis em
relação à Governança Corporativa. Metodologia: A pesquisa, quanto à natureza e
objetivo, se classifica como exploratória e quantitativa. Os procedimentos empregados
na pesquisa são bibliográfico e documental. Foi utilizada a análise bibliométrica, que é
uma importante ferramenta para a avaliação dos periódicos científicos, pois envolve a
coleta de dados e o quantitativo dos eventos ou características ocorridos. Os artigos
selecionados para o desenvolvimento da pesquisa foram os publicados no período de
janeiro de 2008 a setembro de 2013 das revistas nas áreas de Administração,
Contabilidade e Economia, classificadas como ‘A’ e ‘B’ pela Qualis.  Resultados: A
pesquisa foi desenvolvida por meio de uma análise bibliométrica sobre Governança
Corporativa, no período de janeiro de 2008 a setembro de 2013, nas revistas das áreas
de Administração, Contabilidade e Economia, classificadas como ‘A’ e ‘B’ pelo
Qualis/CAPES. Foram analisados 132 artigos, disponíveis eletronicamente, localizados
em 43 periódicos, dos quais quatro veicularam maiores números de artigos:
Contabilidade Vista & Revista, Revista Universo Contábil, Revista de Administração e
Contabilidade da UNISINOS, e Revista Contemporânea de Contabilidade. Os temas de
maior destaque foram: Disclosure, Práticas de Governança Corporativa, Estrutura de
Propriedade, Desempenho e Conselho de Administração. Dos 305 autores que
participaram do processo de construção dos 132 artigos, foram identificados seis
autores que veicularam o maior número de artigos publicados: Alexandre Di Miceli da
Silveira, Hudson Fernandes Amaral, Joaquim Rubens Fontes Filho, Joséte Florêncio
dos Santos, Márcia Martins Mendes De Luca e Moisés Araújo Almeida, sendo que o
estudo abordou também a formação de parcerias significativas desses autores. Quanto
à evolução dos artigos por ano, houve mínimas variações no volume de publicações no
período analisado. Conclusão: Os maiores números de artigos veiculados ocorreram
em poucos periódicos, conclui-se que a área objeto do estudo foi pouco abordada pelas
revistas. Em média foram publicados 24 artigos por ano. Pode-se dizer que se trata de
um pequeno número de artigos, tendo em vista a extensão do assunto abordado.
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