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Resumo
Este artigo tem como objetivo analisar a inserção da controladoria em artigos de
periódicos nacionais classificados no sistema Qualis da CAPES. Para tanto se realizou
pesquisa descritiva, do tipo levantamento, com abordagem quantitativa e qualitativa.
Pesquisaram-se 18 periódicos nacionais de contabilidade ou de áreas afins, referente ao
período de 2000 a 2005. Na abordagem quantitativa dos dados foram enfatizados: a
quantidade de artigos por ano, por autor e por instituição, bem como a produtividade nos
periódicos analisados. Na abordagem qualitativa, por meio da análise dos conteúdos, foram
destacados: número de citações por artigo, tamanho dos artigos, área temática e técnicas e
abordagens utilizadas para elaboração dos artigos. Considerando-se o total de artigos
encontrados e analisados sobre o tema controladoria, conclui-se que há pouca inserção do
referido tema nos artigos publicados nos periódicos nacionais classificados no sistema
Qualis da CAPES.
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Abstract
The objective of this article is to analyze the insertion of controllership in articles from
national academic journals classified by the CAPES Qualis system. This is a survey-type
descriptive research with both qualitative and quantitative analysis. 18 national periodicals
for accountancy or linked areas were surveyed, covering a period from 2000 to 2005. In the
quantitative research of the data the following items were emphasized: the number of articles
per year, by author and by institution, as well as the productivity of the academic journals
analyzed. In the qualitative research, by way of an analysis of content, the following were
highlighted: The number of citations by article, the size of the articles, their theme and the
techniques employed for building the articles. When considering the total number of articles
found and analyzed on the theme of controllership, it was concluded that there is little
insertion of the referred theme in the national periodicals classified by CAPES' Qualis system.
Keywords: Controllership, Academic journals, CAPES' Qualis system.

1 Introdução
Controladoria, com a missão de ser uma área com visão ampla, tem
como função precípua auxiliar na gestão empresarial. Segundo Almeida,
Parisi e Pereira (1999), a controladoria supre os gestores de diversas áreas, no
processo de gestão, com instrumentos gerenciais que fornecem informações
sobre desempenho e resultados econômicos.
No meio acadêmico existem inúmeras pesquisas publicadas que contribuem para o desenvolvimento do conhecimento científico na área contábil.
No entanto, não se encontram sintetizadas por meio de estudos bibliométricos
pesquisas que abordam o tema controladoria ou seus instrumentos.
Há vários meios de comunicação da produção científica, como periódicos,
teses, dissertações, relatórios, anais de congressos etc. As produções
científicas que são divulgadas em forma de artigos publicados em periódicos
podem contribuir de forma ampla para a pesquisa por vários aspectos.
Destacam-se pela maior agilidade de circulação do que dissertações e teses,
o que contribui de forma mais significativa como fonte bibliográfica.
As revistas científicas (periódicos) representam um dos principais veículos
de comunicação de pesquisa científica. Segundo Zeff (1996, p. 160), nos Estados
Unidos a sobrevivência dos cientistas em suas faculdades ou universidades é
determinada pela sua produtividade científica, com ênfase na publicação
em periódicos de alto prestígio, que é uma tentativa de conciliar quantidade
com qualidade.
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Diante desta abordagem sobre a possível contribuição dos periódicos
para o conhecimento científico emerge a questão-problema que norteia o
presente estudo: Qual é o volume de artigos publicados sobre controladoria
em periódicos no Brasil, e o que está se escrevendo sobre o assunto? Assim,
o objetivo desta pesquisa é analisar a inserção da controladoria em artigos
de periódicos nacionais classificados no sistema Qualis da CAPES. Esse
sistema é resultado do processo de classificação dos veículos utilizados
pelos programas de pós-graduação para a divulgação da produção
intelectual de seus docentes e alunos (www.qualis.capes.gov.br).
A presente pesquisa justifica-se pela necessidade do conhecimento sobre
divulgações em relação ao tema proposto. Alguns estudos bibliométricos
sobre pesquisa contábil já estão sendo realizados (THEÓPHILO, 2000;
LEITE FILHO, 2006). Porém, não se verificou uma pesquisa que contemplasse
o foco na controladoria.
O trabalho foi organizado em cinco seções para melhor fluência. Na
introdução apresenta a formulação do problema, o objetivo e a justificativa
para a escolha do tema. Na seqüência, aborda a revisão da literatura, com
ênfase na controladoria, características, perfil e funções do controller. Em
seguida evidencia o método e os procedimentos da pesquisa. Após faz a
descrição e análise dos dados da pesquisa. Por fim, apresenta as considerações
finais da pesquisa realizada.

2 A controladoria e as funções do controller
A controladoria tem papel decisivo na geração de informações para dar
suporte à tomada de decisões. Nakagawa (1987) ressalta que é fundamental
que o desenvolvimento de uma estrutura organizacional seja feito de maneira
coordenada com o processo de planejamento e controle. Portanto, a controladoria
deve preparar as informações de forma específica e completa para os gestores,
com flexibilidades que permitam simular e compreender as mais diversas
situações que subsidiam o processo de tomada de decisão. De acordo com
Kanitz (1976, p. 6), a controladoria “pode ter várias funções, dependendo
das dimensões da empresa e da filosofia que orienta seus dirigentes”.
Mosimann e Fisch (1999) citam que a controladoria tem a finalidade
de garantir informações para a tomada de decisões. Através da coordenação
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e concentração de esforços dos gestores das diversas áreas da empresa,
procura a eficácia empresarial em seus aspectos econômicos. A responsabilidade pelo desenvolvimento das atividades da controladoria é do controller.
O controller representa para a organização a continuidade, tendo papel
de zelar pela empresa. Horngren (1985, p.11), com base no Financial Executive
Institute, propõe uma descrição um pouco mais abrangente, com sete funções
a serem desempenhadas pelo controller, são elas: planejamento para o
controle, relatórios e interpretação, avaliação e assessoramento, administração
tributária, relatórios para o governo, proteção de ativos e avaliação econômica.
O controller tem por finalidade a organização e controle das funções
da empresa, gerando informações rápidas e precisas para a tomada de decisões.
Roehl-Anderson e Bragg (1996) advertem que para o controller desempenhar
adequadamente suas funções, deve possuir as seguintes aptidões: fornecer
projeções, fornecer informações, entender operações, comunicar claramente,
analisar a informação, fornecer projeções, fornecer informação tempestiva,
acompanhar problemas, ganhar a confiança, ser justo, ser imparcial e
fornecer informação de custo eficaz.
A partir da abordagem das aptidões requeridas para desempenho das
funções pertinentes à controladoria, Heckert e Wilson (1963, p. 24) propõem
para o trabalho eficaz de um controller, os seguintes princípios norteadores:
iniciativa, visão econômica, comunicação racional, visão para o futuro, oportunidade, persistência, imparcialidade, persuasão, consciência das limitações,
cultura geral, liderança, ética. A informação gerada e avaliada pelo controller
deve proporcionar o suporte necessário na tomada de decisões nas organizações,
proporcionando também maior confiabilidade aos gestores nas informações
prestadas. Após essa rápida abordagem sobre o papel da controladoria e as
funções do controller, no sentido de esclarecer sobre os conceitos que
permeiam o estudo, procede-se à descrição do método e procedimentos da
pesquisa e, em seguida, realiza-se a análise dos dados coletados.

3 Método e procedimentos da pesquisa
Na presente pesquisa utilizou-se o método descritivo. Gil (1999)
explica que este método tem como objetivo descrever características de
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
as variáveis. O procedimento adotado foi do tipo levantamento. Raupp e
14
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Beuren (2006, p. 85) descrevem que os “dados referentes a esse tipo de pesquisa
podem ser coletados com base em uma amostra retirada de determinada
população ou universo que se deseja conhecer”.
A análise dos dados fundamentou-se na articulação das abordagens
quantitativa e qualitativa. Na abordagem quantitativa, geralmente os dados
coletados são ajustados às variáveis enfocadas. No estudo buscou-se auxílio
da bibliometria (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). Segundo Sancho (1998),
a bibliometria “é amplamente utilizada para quantificar os processos de
comunicação escrita”. A Lei bibliométrica Lotka (VOOS, 1974) foi utilizada
para medir a produtividade científica dos autores, e a Lei Bradford
(PINHEIRO, 1983) foi utilizada para medir a produtividade de periódicos.
A abordagem qualitativa permitiu a análise dos conteúdos dos artigos
que obedeceram aos critérios de seleção. A abordagem qualitativa, segundo
Minayo (1999, p. 21),
se preocupa, nas ciências sociais com um nível de
realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela
trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, valores e atitudes, que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

A presente pesquisa desenvolveu-se a partir do levantamento e análise
dos artigos publicados nos periódicos de contabilidade ou áreas afins,
classificados no sistema Qualis da CAPES, no período de 2000 a 2005,
utilizando como base todas as edições. O sistema Qualis foi concebido pela
CAPES para atender a necessidades específicas do sistema de avaliação e
baseia-se nas informações fornecidas pelos Programas de Pós-Graduação
no sistema de Coleta de Dados. A classificação é feita ou coordenada pelo
representante de cada área e passa por processo trienal de atualização. Neste
sistema os veículos de divulgação citados pelos programas de pós-graduação
são enquadrados em categorias indicativas da qualidade, podendo ser A, B
ou C, e do âmbito de circulação dos mesmos – local, nacional ou internacional. As combinações dessas categorias compõem nove alternativas
indicativas da importância do veículo utilizado, e, por inferência, do próprio
trabalho divulgado (www.qualis.capes.gov.br).
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Para seleção dos artigos que abordam controladoria, utilizaram-se os
seguintes critérios: a) artigos com a palavra Controladoria no título do artigo;
b) artigos com a palavra Controladoria no resumo do artigo; c) artigos com
a palavra Controladoria nas palavras-chave do artigo. No Quadro1 demonstrase os periódicos pesquisados. Destacam-se o nome do periódico, classificação
do periódico no sistema qualis da CAPES, período das edições pesquisadas,
periodicidade de publicação, número total de edições consultadas e número
total de artigos publicados. Em seguida consta o número de artigos sobre
controladoria e a porcentagem que representam os artigos de controladoria
sobre o total de artigos do periódico.
Quadro 1: Seleção dos periódicos para análise
Periódicos

Revista Contabilidade e Finanças
UnB Contábil
BASE - UNISINOS
Revista de Ciências da Administração
Revista de Economia e Administração
RAUSP. Revista de Administração
FACES (FACE/FUMEC)
RAE Eletrônica
Revista do Centro de Ciências
Administrativas
Revista de Administração da UNIMEP
Revista de Pós-Graduação CAPES
Revista IMES. Administração
REAd. Revista Eletrônica de
Administração
RAE - Revista de Administração de
Empresas
Revista Capital Científico
UNICENTRO
Revista de Negócios - FURB
Revista do Serviço Público
Pesquisa e Planejamento Econômico
(Rio de Janeiro)
Totais

Qualis

Ano de
Publicação

NA
NC
LA
NC
NC
NA
NC
NA
LA

2000 a 2005
2000 a 2003
2000 a 2005
2000 a 2005
2002 a 2005
2000 a 2005
2002 a 2005
2002 a 2005
2003 a 2004

LC
LC
LC
NA

2003 a 2004 Quad.
2003 a 2005 Sem.
2004 a 2005 Sem.
2000 a 2005 Bim.

7
4
7
35

57
44
33
210

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

NA

12

298

2

13

0
0
1

0,00

LC

2000 a 2005 Trim.
2000 a 2005
2003 a 2004 Anual

NC
NC
NA

2000 a 2005 Trim.
2000 a 2005 Trim.
2002 a 2005 Quad.

24
23
12

128
80
61

0
0
6

0,78
0,00
0,00

221

1.728

Periodi- N. de N. de
N. de
%
cidade Edições Artigos artigos s/ sobre o
publi- contro- total de
cados ladoria artigos
do periódico
Quad.
20
123
5
4,07
Sem.
8
46
0
0,00
Quad.
4
21
0
0,00
Sem.
12
99
0
0,00
Trim.
8
87
0
0,00
Trim.
24
211
0
0,00
Sem.
7
39
0
0,00
Sem.
8
128
0
0,00
Sem.
4
50
0
0,00

Fonte: dados da pesquisa.
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No Quadro 1 demonstra-se os 18 periódicos envolvidos no estudo. No
período analisado, foram encontradas 221 edições, com periodicidades diferentes
de publicação. De uma população total de 1.728 artigos publicados, 6 artigos
tratam sobre controladoria, o que representa apenas 0,35% do total de artigos
publicados.
Analisando o número total de artigos publicados de cada periódico
versus o total de artigos publicados sobre controladoria, a maior porcentagem é 4,07%, da revista Contabilidade e Finanças da FEA/USP, seguida
por 0,78%, da Revista Negócios da FURB. Uma possível causa para este
número reduzido de artigos sobre controladoria pode ser motivado pela limitação
na forma de busca, que somente selecionou artigos com a palavra “controladoria”.
Sendo que artigos que envolvem instrumentos usados pela controladoria,
como exemplo Balanced Scorecard (BSC), não foram selecionados.

4 Descrição e análise dos resultados
As análises são apresentadas em duas abordagens: quantitativa e qualitativa. A quantitativa é motivada por utilizar estatística, auxiliando para
alcançar o objetivo da pesquisa. A qualitativa apresenta análises além das
empregadas na quantitativa, por exemplo, autores com maior número de
publicações.
4.1 Análise quantitativa
Apresenta-se na análise quantitativa o número de artigos encontrados
sobre controladoria por ano, o número de artigos por periódico, o número
de autores por artigo e autores com maior número de publicações.
4.1.1 Artigos publicados por ano
Foram investigados 6 anos de publicação nos periódicos selecionados,
mas alguns deles iniciaram suas publicações após o ano de 2000, por isso
foram considerados a partir da data de início de circulação do periódico. O
Gráfico 1 apresenta por ano o número de artigos publicados sobre controladoria.
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Gráfico 1: Artigos publicados por ano

Fonte: dados da pesquisa.

Em relação aos periódicos considerados, observa-se que o maior número
de artigos publicados sobre controladoria encontra-se nos anos de 2001 e
2003, com 33,33% de artigos publicados, seguido dos anos 2002 e 2004,
com 16,68%. Em 2000 e 2005 não foram encontrados artigos publicados
sobre controladoria.
4.1.2 Publicação de artigos por periódico e região
No Quadro 2 compara-se a publicação de artigos sobre o tema controladoria publicados em periódicos, por instituições e regiões.
Quadro 2: Número de artigos por periódico e por região
Instituição/Estado
USP/SP
FURB/SC
Total de Periódicos

Periódico
Revista Contabilidade e Finanças
Revista de Negócios

N. de artigos
5
1
6

% de artigos
83,33
16,67
100

Fonte: dados da pesquisa.

Com a Lei de Bradford, uma das leis e técnicas da bibliometria que,
embora concebida para analisar a produtividade de periódicos científicos, tem
sido empregada em outras abordagens, como citado por Pinheiro (1983 p. 65):
se os periódicos forem ordenados em ordem de produtividade decrescente de artigos sobre um determinado
assunto, poderão ser distribuídos num núcleo de periódicos mais particularmente devotados a esse assunto e
em diversos grupos ou zonas contendo o mesmo
número de artigos que o núcleo, sempre que o número
de periódicos e das zonas sucessivas for igual a 1:n:n2.
18
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Com o uso da bibliometria, por meio da Lei de Bradford, é possível estimar
o grau de relevância de periódicos em dada área do conhecimento. Os periódicos
que produzem maior número de artigos sobre dado assunto, formam um núcleo de
periódicos, supostamente são de maior qualidade ou relevância para aquela área
(SAES, 2000).
Analisando o Quadro 2, observa-se que a FEA/USP apresenta maior grau
de relevância, com 83,33% das publicações em sua revista Contabilidade e
Finanças. Esse maior grau de relevância em termos de publicações no periódico
da FEA/USP pode ser motivado pelo fato de ser a primeira universidade a
oferecer o curso de Mestrado em Ciências Contábeis e a única com Doutorado
em Ciências Contábeis em funcionamento. A FURB apresenta um artigo
publicado sobre o tema controladoria, em revista cujo foco é negócios,
denominada Revista de Negócios. Tal deve-se ao fato da autora ter realizado seu
mestrado no Programa responsável pela editoração da revista.
4.1.3 Publicação por autor
Apresenta-se no Quadro 3 os artigos que abordam o tema controladoria,
os respectivos títulos, autores, a IES de origem e o número de autores dos
respectivos artigos.
Quadro 3: Autores por artigo
Título do Artigo

Governança empresarial, riscos e controles
internos: a emergência de um novo modelo de
controladoria
Estudo do impacto de um curso MBA em
controladoria na evolução de seus egressos
O profissional de controladoria no mercado
brasileiro do surgimento da profissão aos dias
atuais
O suporte informacional da controladoria para o
processo decisório da distribuição física de produtos
Da contabilidade à controladoria:
a evolução necessária
Controladoria como geradora de informações
para subsidiar decisões administrativas

Nome dos autores
dos artigos
Nilton Cano Martin
Lílian Regina dos Santos
José Maria Dias Filho
Fábio Frezatti
Silvia Kassai
José Ricardo Maia
de Siqueira
Wagner Soltelinho
Verônica de Miglio Moura
Ilse Maria Beuren
Nilton Cano Martin
Arlete Regina Floriani

IES
USP

N. de
Autores
3

USP

2

USP

2

UFSC

2

USP

1

FURB

1

Fonte: dados da pesquisa.
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O número de autores por artigo, analisado no Quadro 3, demonstra
que 50% dos artigos publicados possuem dois autores, em seguida 33,33%
dos artigos possuem 2 autores, um único artigo possui três autores, o que
representa 16,66%.
4.1.4 Tamanho dos artigos
No Quadro 4 demonstra-se o tamanho de cada artigo publicado, medido
pelo número de páginas.
Quadro 4: Tamanho dos artigos
Título do Artigo
O profissional de controladoria no mercado brasileiro
- do surgimento da profissão aos dias atuais
Controladoria como geradora de informações para
subsidiar decisões administrativas
Da contabilidade à controladoria:
a evolução necessária
O suporte informacional da controladoria para o
processo decisório da distribuição física de produtos
Estudo do impacto de um curso MBA em
controladoria na evolução de seus egressos
Governança empresarial, riscos e controles internos: a
emergência de um novo modelo de controladoria

Instituição
USP

N. de páginas
12

FURB

16

USP

22

USP

21

USP

12

USP

16

Fonte: dados da pesquisa.

Evidencia-se que o número de páginas dos artigos apresenta-se com
variações. O maior artigo contém 22 páginas, sendo que o menor artigo
apresenta 12 páginas. A média de páginas dos artigos é de 15,57 páginas.
A Revista Contabilidade e Finanças da USP, em suas normas de
publicação, delimita que o artigo não exceda 25 páginas e tenha no mínimo
de 15 páginas, incluindo as referências bibliográficas. O número de páginas
depois de editada a revista se altera em relação ao que foi definido nas normas
editoriais. Por isso foram encontrados dois artigos publicados na Revista Contabilidade e Finanças, com 12 páginas. Para publicação na Revista Negócios
da FURB, a delimitação é de que o artigo não exceda 15 páginas, incluindo
o resumo e as referências bibliográficas, não definindo o número mínimo de
páginas. Ressalte-se que o espaçamento entre linhas também interfere nesse

20
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número. Além disso, o tamanho da folha do periódico se reflete no número
de páginas do artigo publicado.
4.1.5 Autores com maior número de publicações
Apresenta-se no Gráfico 2 a quantidade de artigos publicados por autor.
Esta informação permite a análise dos autores com maior número de publicações em periódicos sobre o tema controladoria.
Gráfico 2: Autores com maior número de publicações

Fonte: dados da pesquisa.

Baseado na Lei de Lotka da bibliometria (VOOS, 1974), que aborda
sobre produtividade de autores, analisando o Gráfico 2 verifica-se que Nilton
Cano Martin apresenta a maior produtividade no período investigado, com
2 artigos publicados, especificamente sobre o tema controladoria.
4.2 Análise qualitativa
A análise qualitativa permite examinar os artigos com maior profundidade,
apresentando dados diferentes da análise quantitativa. Apresenta-se nessa
análise a tipologia empregada pelos artigos, número de citações e referências.
4.2.1 Tipologia dos artigos com o tema controladoria
No Quadro 5 apresenta-se a tipologia utilizada pelos artigos publicados
sobre o tema controladoria, descrevendo-se o nome do periódico, a instituição
de origem, a tipologia e o título.
Contab. Vista & Rev., v. 18, n. 1, p. 11-26, jan./ mar. 2007
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Quadro 5: Tipologia dos artigos publicados sobre o tema controladoria
Periódicos

Instituição Tipologia
de origem
Revista Contabilidade
USP
Pesquisa
e Finanças
Descritiva
Revista Contabilidade
e Finanças
Revista Contabilidade
e Finanças

USP

Revista Contabilidade
e Finanças
Revista Contabilidade
e Finanças

USP

Revista de Negócios

USP

USP

FURB

Título do Artigo

O profissional de controladoria no mercado
brasileiro do surgimento da profissão aos
dias atuais
Pesquisa
Estudo do impacto de um curso MBA em
Exploratória controladoria na evolução de seus egressos
Pesquisa
Governança empresarial, riscos e controles
Exploratória internos: a emergência de um novo modelo
de controladoria
Pesquisa
Da contabilidade à controladoria:
Explicativa a evolução necessária
Pesquisas O suporte informacional da controladoria
Exploratória para o processo decisório da distribuição
física de produtos
Pesquisa
Controladoria como geradora de
Descritiva informações para subsidiar decisões
administrativas

Fonte: dados da pesquisa.

Nos artigos publicados, conforme Quadro 5, pode-se notar que na
Revista Contabilidade e Finanças da USP, quatro são da tipologia de
pesquisa exploratória e um de pesquisa descritiva. Já o publicado na Revista
de Negócios da FURB emprega pesquisa descritiva. No período pesquisado,
nos artigos sobre controladoria, nota-se uma tendência para a tipologia de
pesquisa exploratória.
4.2.2 Número de citações e referências por artigos com o tema
controladoria
Apresenta-se no Quadro 6 o número de citações e referências por artigo,
destacando-se o título do artigo, a instituição de origem do primeiro autor,
o número de citações e o número de referências de cada artigo.
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Quadro 6: Número de citações e referências por artigos
Título do Artigo
O profissional de controladoria no mercado brasileiro.
Do surgimento da profissão aos dias atuais
O suporte informacional da controladoria para o
processo decisório da distribuição física de produtos
Estudo do impacto de um curso MBA em
controladoria na evolução de seus egressos
Governança empresarial, riscos e controles internos:
a emergência de um novo modelo de controladoria
Controladoria como geradora de informações para
subsidiar decisões administrativas
Da contabilidade à controladoria: a evolução
necessária
Totais
Média de Citações
Média de Referências
Desvio Padrão das Citações
Desvio Padrão das Referências

Instituição
de origem
USP

N. de
citações
33

N. de
Referências
14

USP

44

30

USP

11

10

USP

38

31

FURB

22

13

USP

75

60

223
37,16
26,33
21,95
18,79

158

Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que o artigo “a contabilidade à controladoria: a evolução
necessária” contou com 75 citações e 60 referências, ficando acima da
média em relação ao número de citações e referências dos demais artigos.
A média das citações dos artigos é 37, 16, com desvio padrão de 21,95. A
média de referências dos artigos analisados é de 26, 33, com o desvio
padrão de 18,79.

5 Considerações finais
O objetivo do estudo foi analisar a inserção da controladoria em artigos
de periódicos nacionais classificados no sistema Qualis da CAPES. Para
tanto, foram analisados 18 periódicos nacionais, por meio de pesquisa
descritiva, do tipo levantamento, com abordagem quantitativa e qualitativa.
Para o período analisado, do ano de 2000 a 2005, o universo pesquisado
foi de 221 edições dos 18 periódicos nacionais, com um total de 1.728 artigos
encontrados. Dos periódicos pesquisados, poucos são restritos à área de
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contabilidade, muitos são de áreas afins. Há outros periódicos específicos
da área contábil no Qualis da CAPES, mas que não foram considerados
nesta pesquisa porque estavam com edições atrasadas na época da pesquisa
ou porque não estavam disponíveis no sítio as últimas edições.
Observa-se que além da Revista Contabilidade e Finanças da USP,
que está diretamente ligada à área contábil, apenas a Revista de Negócios
da FURB publicou um artigo sobre controladoria. O periódico da FEA/USP
destacou-se com 83,33% dos artigos publicados. Resultado que pode ser
motivado por ela possuir o mestrado mais antigo no país e o único
doutorado em funcionamento em Ciências Contábeis. Além disso, é o único
periódico do Qualis da CAPES de contabilidade com qualificação NA.
A análise demonstra que não houve crescimento relevante no número
de artigos publicados sobre o tema de controladoria. Entre os 1.728 artigos
encontrados na presente pesquisa, somente seis são sobre o tema
controladoria. Assim conclui-se que é restrita a inserção da controladoria
nos artigos publicados nos periódicos nacionais classificados no sistema
Qualis da CAPES.
Considerando que a pesquisa desenvolvida limitou-se a artigos de
periódicos nacionais, não englobando periódicos internacionais, sugere-se
uma pesquisa de maior abrangência, incluindo os periódicos internacionais.
Outra abordagem mais ampla poderia incluir instrumentos utilizados pela
controladoria, em vez de limitar a busca pelo termo controladoria no título,
resumo e palavras-chave dos artigos.
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