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RESUMO 

Este trabalho objetivou mapear e analisar as principais características metodológicas das 

produções científicas publicadas nos anais do Congresso Brasileiro de Custos (CBC), na área 

temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟, dos 4 últimos Congressos Brasileiros de 

Custos. Para atingir ao objetivo proposto fez-se uma pesquisa bibliométrica, com a utilização 

de metodologia descritiva, bibliográfica, qualitativa e quantitativa. Este artigo se justifica na 

busca por averiguar se houve aumento de publicações na temática do “setor público” para o 

Congresso Brasileiro de Custos, uma vez que Oliveira et al (2013) afirmaram haver maior 

número de publicações nesta área após a aprovação das NBCASP. A análise encontrou 111 

artigos publicados na temática estudada, a busca ocorreu mediante análise eletrônica dos 

artigos dos quatro últimos eventos. Os resultados apontam redução do percentual de artigos 

publicados na presente temática em relação ao total de publicações no congresso; teve 

predominância de autores do sexo masculino (220), contra 165 do sexo feminino; os autores 

mais prolíferos foram: Marcus Vinícius Veras Machado e Maria da Glória Arrais Peter com 5 

artigos cada, sendo que os dois possuem o hábito de escreverem juntos. A faculdade mais 

prolífera foi a UFC com 28 publicações e encontrou também que a região Sudeste é a que 

mais possui artigos publicados no CBC. Averiguou ainda que a abordagem mais utilizada é a 

quantitativa (35) trabalhos, constatou-se que o maior número de palavras-chave são 3 (três), 

com 89 aparições e as palavras-chave mais usuais foram Custos no Setor Público (34) e 

Gestão Pública (22). Espera-se com este estudo a contribuição para o desenvolvimento da 

pesquisa científica na área de Contabilidade Pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Congresso Brasileiro de 

Contabilidade; Bibliometria; Pesquisa. 

 

ÁREA TEMÁTICA: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 

 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A ciência contábil possui diferentes ramificações, cada uma, com a função de suscitar 

subsídios para a área à qual foi criada, permitindo assim, as melhores tomadas de decisões. 

Uma das divisões é a Contabilidade Pública que é responsável por gerir informações 

referentes ao setor público, sendo de extrema relevância, por ser base para a apresentação dos 

resultados dos entes públicos à população. 

A área acadêmica e de pesquisa do setor público, durante vários anos teve quantidade 

reduzida de pesquisas, seja pela dificuldade da obtenção dos dados, seja por falta de interesse 

em pesquisas nesta área.  

Entretanto, com a divulgação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público (NBCASP) em 2008, pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) esta 

realidade vem se modificando. (OLIVEIRA et al, 2013). 

Nesse sentido, o presente artigo possui a finalidade de responder ao seguinte 

problema de pesquisa: quais são as principais características metodológicas das 

produções científicas da temática ‘Custos Aplicados ao Setor Público’, do Congresso 

Brasileiro de Custo, no lapso temporal de 2011 a 2014? 

O objetivo que direcionou a presente pesquisa foi mapear e analisar as principais 

características metodológicas das produções científicas publicadas nos anais do Congresso 

Brasileiro de Custos (CBC), na área temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟, no período 

compreendido entre 2011 e 2014. 

Para melhor direcionar a pesquisa, o estudo abordou os seguintes tópicos: (i) 

levantamento do número total de artigos publicados durante o evento no lapso temporal 

estudado e o número de artigos publicados na temática em estudo, com a finalidade de 

averiguar se houve o aumento de produção, (ii) apresentação dos gêneros dos autores, pois 

assim, foi apresentou o perfil dos profissionais com maiores números de pesquisas na área 

pública para o CBC; (iii) levantamento dos autores mais prolíferos, com a busca de ressaltar 

suas atuações profissionais com a área acadêmica; (iv) exposição das principais faculdades 

que os autores são filiados, averiguando quais as principais instituições de ensino que 

pesquisam na área pública com o objetivo de publicar no CBC; (v) averiguação da região do 

Brasil, com maior número de publicações (considerando o vínculo empregatício ou 

educacional dos autores), (vi) constatação das abordagens metodológicas, permitindo entender 

qual é a principal forma de pesquisa (abordagem) para os artigos da temática pública, 

apresentados ao CBC; (vii) levantamento da quantidade de palavras-chave e (viii) 

apresentação das principais palavras-chave, que permitiu averiguar os principais temas 

pesquisados no setor público. 

A acuidade deste trabalho é disseminar o conhecimento científico da Contabilidade 

Pública, principalmente, no que se alude ao meio acadêmico, pois esta pesquisa permite o 

desenvolvimento de novos trabalhos relacionados ao setor público. 

Este trabalho torna-se, ainda mais precípuo, pois analisa os trabalhos relacionados com 

custos no setor público, uma vez que a aplicação de custos nesse setor é fundamental, pois os 

recursos públicos pertencem à população, e logo, ela deve ser informada da forma que seu 

dinheiro é gerido. (SANTOS; OLIVEIRA; TRAJANO JÚNIOR, 2013). 

A estrutura deste artigo é composta por cinco partes: a primeira é a presente seção, 

com a apresentação do tratamento dado ao estudo, após aparece a revisão de literatura 

discorrendo sobre a Contabilidade Pública, estudos bibliométricos, leis da bibliometria e 

estudos anteriores sobre a aplicação da bibliometria em artigos da área de Contabilidade 

Pública. A terceira seção apresenta a metodologia adotada no presente artigo, após a análise 

dos resultados e para finalizar as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 



 

 

 

 

Nesta seção apresentam-se os conceitos de Contabilidade Pública, de estudo 

bibliométrico, de leis da bibliometria e apresenta trabalhos bibliométricos que tratam da 

Contabilidade Pública. 

 

2.1 Contabilidade Pública 

 

A Contabilidade Pública passa por uma etapa essencial, com a adoção de uma 

Contabilidade convergindo às normas internacionais. (SANTOS; OLIVEIRA; TRAJANO 

JÚNIOR, 2013). Segundo Rosa (2011), o objetivo deste processo é a geração de informações 

contábeis para diferentes esferas do governo de um país, permitindo que elas ofereçam maior 

compreensibilidade aos usuários. 

As referidas alterações se iniciaram em 2007, quando o CFC publicou os princípios de 

Contabilidade sobre a perspectiva do setor público. Esta publicação foi importante, pois 

assim, a Contabilidade Pública teve uma base para a realização de seus trabalhos 

determinados pelo Conselho. 

Em 2008 foi publicado as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (NBCASP). E em 2012 houve a tradução das International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS), que são as Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público. 

(OLIVEIRA et al, 2013). 

A Contabilidade Pública tradicional realizou e ainda realiza, de forma falha, a 

mensuração dos eventos econômicos passados das entidades públicas, focada na execução 

orçamentária e financeira, mas não evidenciando todos os atos e fatos que realmente afetam o 

patrimônio público. (SANTOS; OLIVEIRA; TRAJANO JÚNIOR, 2013). 

Para Bezerra Filho e Feijó (2012), a Contabilidade Pública no Brasil passa por um 

momento de renovação estrutural efetiva e com importantes atualizações daí decorrentes. 

Nesse sentido, Marques (2003), afirma que ela vem visando ser uma ferramenta para gestão 

da informação, ou seja, permite a tomada de decisão, atendendo as funções da Contabilidade e 

não apenas para a prestação de contas, como ainda acontece. 

Cruvinel e Lima (2011), acrescentam que esta nova Contabilidade Pública presta 

informação financeira mais detalhadas e confiáveis do patrimônio público, apresenta que as 

receitas e despesas serão alocadas as metas de desempenho governamental e não apenas 

conforme os orçamentos aprovados. 

A „Nova Contabilidade Pública‟ é classificada como gerencial, permitindo assim, o 

controle e a geração de informações confiáveis que auxiliam nas tomadas de decisões. Estas 

mudanças permitirão que as informações sejam mais transparentes, facilitarão o trabalho dos 

órgãos de controle e de harmonização e a Contabilidade será uma ferramenta efetiva de 

decisão política, econômica e social. (SANTOS; OLIVEIRA; TRAJANO JÚNIOR, 2013). 

Logo, verifica que existe a tendência da “substituição” da Contabilidade Pública 

tradicional, com foco orçamentário e financeiro, para a Contabilidade Pública gerencial, que 

permite aos gestores dos órgãos públicos as melhores tomadas de decisões, de forma que 

darão melhor destinação ao dinheiro da população. 

 

2.2 Estudo Bibliométrico 

O estudo bibliométrico busca é aquele que possui o papel de alçar subsídios para tratar 

de enfoques, além de levantar produções futuras de documentos em determinada área do 

conhecimento. (NICHOLAS; RITCHIE, 1978). 

Segundo Oliveira et al (2013), a bibliometria é precípua para a propagação da 

produção científica, sendo que afere a influência de pesquisadores ou periódicos, consentido 

traçar um perfil dos mesmos e suas tendências, bem como evidencia áreas temáticas. Neste 



 

 

 

trabalho existe a evidenciação da área temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟, do 

Congresso Brasileiro de Custos. 

Os principais aspectos de uma pesquisa bibliométrica são:  
a. Disciplina com alcance multidisciplinar que analisa os aspectos mais 

relevantes e objetivos da comunidade impressa; 

b. Estudo das organizações e de seus setores científicos e tecnológicos a 

partir das fontes bibliográficas e patentes para identificar os autores, suas 

relações, suas tendências; 

c. Estudo quantitativo das unidades físicas publicadas, ou das unidades 

bibliográficas ou de seus substitutos; 

d. Aplicação de métodos matemático e estatístico ao estudo do uso que se 

faz dos livros e outros meios dentro e nos sistemas de bibliotecas; 

e. Estudo quantitativo da produção de documentos como se reflete nas 

bibliografias. (SPINAK, 1998, p. 142). 

Os trabalhos bibliométricos “tentam quantificar, descrever e prognosticar o processo 

de comunicação escrita.” (GUEDES; BORSCHIVER, 2009, p. 2). De acordo com Araújo 

(2006), esta forma de pesquisa não é direcionada apenas na mensuração, mas na compreensão 

da contextualização da produção e dos seus autores, e estabelece uma parceria entre as 

técnicas bibliométricas e abordagens teóricas. 

Segundo Pritchard (1969), na bibliometria existe a aplicação de métodos matemáticos 

e estatísticos. Splitter, Rosa e Borba (2012), complementam que a bibliometria é um 

procedimento importante para determinar e visualizar os indicadores das publicações 

científicas de uma área do conhecimento. 

Em conformidade a Vanti (2002), o objetivo de se aplicar a bibliometria é fazer uma 

análise da produção científica, que é publicada em livros, artigos de anais, documentos e 

periódicos. E Santos e Rausch (2009), acrescentam que estas pesquisas admitem a avaliação 

da informação registrada e fornece modelos estatísticos e matemáticos, logo, é uma 

ferramenta importante para analisar os dados referenciais, o que gera subsídios para o 

monitoramento. 

Conclui-se, que a pesquisa bibliométrica é um estudo que aborda os estudos de outros 

autores, com a finalidade de verificar uma tendência e obter informações que serão usadas 

para disseminar o conhecimento. 

 

2.3 Leis da Bibliometria 

 

Para a realização dos estudos bibliométricos existem três leis que direcionam a análise 

da produção científica, sendo elas: Lotka, Zipf e Bradford. 

A Lei de Lotka, que também é conhecida como Lei do Quadrado Inverso, tem a 

função de mensurar à produtividade de pesquisadores. Esta lei adota como base que os autores 

de maior prestígio em determinada área do conhecimento produzem mais trabalhos do que 

aqueles que possuem menores prestígios. (VANTI, 2002; SILVEIRA, 2012). E Ribeiro 

(2013), complementa que a lei de Lotka apresenta a produtividade dos autores, mediante um 

modelo de distribuição de tamanho x frequência em determinado adjacente de publicações, 

permitindo avaliar os perfis dos autores, em periódicos. 

Portanto, verifica que a Lei de Lotka tem a finalidade de estudar os autores, partindo 

da premissa que os autores com maior prestígio em determinada área do conhecimento produz 

mais que autores com menor prestígio. 

A Lei de Bradford ou Lei de Dispersão possui a finalidade de avaliar a produtividade 

de periódicos sobre determinados assuntos, em um mesmo grupo de periódico. (VANTI, 

2002). Ela mensura a atração dos periódicos sobre a adoção de certo tema, relacionando a 



 

 

 

relevância dos periódicos em uma área do conhecimento, o surgimento e o desenvolvimento 

de linhas de pesquisas. (RIBEIRO, 2013; SILVEIRA, 2012).  

Logo, esta lei busca a avaliação dos periódicos, sendo que a comparação de duas ou 

mais revistas, principalmente, as com melhores Qualis permite a averiguação do que as 

principais revistas de determinada área estão publicando. 

A Lei de Zipf ou Lei do Mínimo Esforço analisa a ocorrência de palavras em um 

texto, permitindo a geração de uma lista que é classificada em termos de um assunto e permite 

estabelecer uma relação temática automática. (VANTI, 2002). Esta lei avalia a quantidade de 

palavras em vários textos, sendo que gera uma lista de termos em uma temática, permitindo 

assim, observar qual tema é tratado nos artigos científicos ou livros, sendo que a principal 

forma é mediante as palavras-chave. (RIBEIRO, 2013; SILVEIRA, 2012). 

Então, esta lei é responsável por avaliar os assuntos basais tratados pelos autores nos 

periódicos. 

Os nomes destas leis são provenientes de três pesquisadores, que se destacaram por 

suas descobertas importantes, sendo, portanto, arrogados as leis o nome dos pesquisadores.  

Existem buliçosos autores e pesquisadores que aplicam o uso da bibliometria na 

Contabilidade, mas como aludido, anteriormente, na área da Contabilidade Pública, os estudos 

são escassos, logo, apresentar-se-á alguns estudos bibliométricos, realizados no Brasil, que 

acometem ao referido tema. 

 

2.4 Estudos Anteriores 

 

Trabalhos bibliométricos reminiscentes à área da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público têm sido estudados, em pouco número, no Brasil. Diante deste fato, realça alguns 

trabalhos, com os principais aspectos relevantes, permitindo aos leitores melhor compreensão, 

do que foi realizado no Brasil sobre Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

O trabalho de Gomes et al (2008), abordou as principais características no que tange a 

metodologia, técnicas de coleta e análise de dados e referencial teórico. Os autores 

pesquisaram encontraram nos anais do EnANPAD e Congresso USP de Controladoria e 

Contabilidade, no lapso temporal de 2004 a 2007, 42 artigos concernentes à Contabilidade 

Pública. A metodologia utilizada pelos autores contou com pesquisa descritiva, bibliográfica e 

documental, com a utilização de bibliometria e abordagem qualitativa/quantitativa. Os 

resultados encontrados apontaram que 6 instituições de ensino são responsáveis pela 

concentração de 54,76% dos artigos públicos nestes dois congressos; no trato da metodologia 

dos artigos analisados existe a prevalência das pesquisas exploratórias, de caráter quantitativo 

e são os livros a principal fonte bibliográfica. 

Roza, Machado e Quintana (2011), verificaram a caracterização da produção científica 

sobre Contabilidade Pública no Encontro de Administração Pública e Governança (ENAPG) e 

na Revista de Administração Pública (RAP) no período de 2004 a 2009. A metodologia foi 

descritiva, documental, qualitativa e bibliométrica. Os resultados apresentaram que a 

produção científica sobre Contabilidade Pública, no ENAPG e na RAP tem maior número de 

pesquisas de caráter empírico, os temas mais pesquisados foram controle e transparência das 

contas públicas, maior parte dos estudos foram elaborados por 2 autores, sendo as faculdades 

mais prolíferas Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Brasília (UnB). 

Souza, Silva e Araújo (2012), analisaram a situação da produção científica da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público nos periódicos que utilizam o SEER e o SciELO. A 

metodologia do trabalho baseou em pesquisas descritivas, bibliográficas e qualitativa. Os 

autores analisaram 564 edições, sendo encontrados 152 artigos relacionados com a 

Contabilidade Governamental. Verificaram, entre os periódicos consultados, que os mais 

prolíferos foram: Contabilidade, Gestão e Governança (19), Revista de Administração Pública 



 

 

 

(17), Revista Universo Contábil (11) e Enfoque: Reflexão Contábil (10). A maioria dos 

autores pertence ao sexo masculino, com a titulação de doutor. As instituições mais prolíferas 

foram USP e UnB, a maioria das referências utilizadas nos trabalhos analisados são de origem 

nacional, e os periódicos que tiveram o maior número de referências em língua estrangeira são 

aqueles que possuem melhor classificação Qualis da CAPES. 

Oliveira et al (2013), verificaram o perfil das publicações em Contabilidade Aplicada 

no Setor Público, nos anais dos Congressos da USP de Controladoria e Contabilidade, no 

Congresso da Associação Nacional de Programas de Pós graduação em Ciências Contábeis 

(ANPCONT) e no Congresso Brasileiro de Custos (CBC), entre o período de 2007 a 2011. A 

metodologia adotada foi descritiva, bibliográfica, qualitativa e quantitativa e tem a 

caracterização de ser um estudo bibliométrico. Os resultados encontrados demonstraram que: 

12,16% dos artigos tratam do referido assunto, sendo que o CBC foi o mais prolífero (69%); a 

temática com maior destaque foi Gestão de Custos no Setor Governamental, seguida de 

Custos Aplicados ao Setor Público, que juntas correspondem a 57% dos artigos; na 

classificação entre teórica e empírica percebe-se que a maioria dos trabalhos é empírica para 

os congressos da USP e ANPCONT e teórica para CBC; na análise da metodologia verificou 

que a mais adotada é bibliográfica, documental e estudo de caso, correspondendo a mais de 

90% em relação a outras metodologias. A coleta de dados mais utilizada é a documental 66% 

e existe predominância de uma pesquisa qualitativa (61%) dos trabalhos analisados. 

Diante do apresentado, percebe-se que, as pesquisas na área de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público continuam escassas no Brasil, mas que existe a tendência destas 

pesquisas se expandirem, devido, principalmente, a preponderância da teoria empírica e 

descritiva. (OLIVEIRA et al, 2013). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo classifica-se quanto aos objetivos como uma pesquisa descritiva, 

com o emprego da bibliometria para a análise dos dados, quanto aos procedimentos é 

classificada como bibliográfica e quanto à abordagem é qualitativa e quantitativa. 

As pesquisas descritivas são aquelas que se configuram intermediárias entre os estudos 

exploratórios e explicativos, sendo que seu objetivo é identificar, descrever, comparar, a cerca 

de um assunto, um fenômeno ou uma população e estabelece analogia entre as variáveis. 

(BEUREN et al, 2003; GIL, 2002). Neste estudo são identificados os dados da produção 

científica sobre „Custos Aplicados ao Setor Público‟ do Congresso Brasileiro de Custos. 

A pesquisa bibliográfica é utilizada para levar o leitor ao entendimento do tema 

proposto no trabalho, sendo as principais fontes de pesquisas livros, revistas, periódicos, 

dicionários, entre outros (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Segundo Cervo e Bervian (1983) 

a pesquisa bibliográfica tem a função de explicar o problema a partir de referências teóricos 

publicados em documentos, sendo que ela busca conhecer e analisar as contribuições culturais 

e científicas do passado sobre determinado tema.  

De acordo com Beuren et al (2003) a pesquisa qualitativa visa realçar as principais 

características não contemplados na pesquisa quantitativa e realiza uma análise mais profunda 

sobre o objeto estudado. Para Richardson (1999) esta pesquisa descreve a complexidade de 

um problema e analisa a relação entre determinadas variáveis. 

A pesquisa quantitativa é aquela que utiliza números, com a finalidade de ter precisão 

dos resultados, evitando distorção de análise e interpretação. (GRESSLER, 2003). E aproveita 

instrumentos estatísticos para a coleta dos dados. (RICHARDSON, 1999; BEUREN, 2006).  

A aplicação da pesquisa quantitativa nos estudos bibliométricos é fundamental, pois 

segundo Araújo (2006) a bibliometria consiste numa técnica quantitativa e estatística que 

mede os índices de produção e dissemina o conhecimento científico. Encontra opinião 



 

 

 

semelhante em Guedes e Borschiver (2009) que dizem ser a bibliometria uma ferramenta 

estatística que mapea e gera indicadores de tratamento e gestão da informação e 

conhecimento. Para Macias-Chapula (1998) a bibliometria aborda as características 

quantitativas das produções científicas e suas dispersões, sendo que desenvolve padrões e 

modelos matemáticos para melhor aferir os processos bibliométricos, permitindo assim, 

formar previsões e amparar tomadas de decisões. 

A escolha da temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟ foi ocasionada por esta 

área está em auge, principalmente, devido às mudanças pela qual a Contabilidade Pública está 

passando. O objetivo desta temática é apresentar artigos que abordam “metodologias de 

custeio desenvolvidas e/ou adaptadas às necessidades do setor público.” (CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CUSTOS, 2013a). O motivo da escolha do período é que esta temática tem 

apenas nos 3 últimos congressos. 

A coleta de dados foi realizada, inicialmente, com o levantamento de todos os artigos 

da temática „Custos Aplicados no Setor Público‟ dos 3 últimos Congresso Brasileiro de 

Custos.  

Foram encontrados 528 (quinhentos e vinte e oito) artigos publicados nas sete 

temáticas do Congresso Brasileiro de Custos, no lapso temporal de 2011 a 2014, sendo que na 

temática em estudo encontrou-se 111 trabalhos. 

Para realizar a coleta dos dados referentes ao sexo dos autores e das faculdades a que 

eles estavam vinculados observou-se esta referência após o título dos artigos. É necessário 

frisar que no nome dos autores que possuíam mais de uma faculdade, considerou-se apenas a 

primeira. 

Para definir a metodologia do trabalho, primeiramente fez a leitura do resumo, e nos 

artigos que não apareciam qual a abordagem realizou-se a leitura dos procedimentos 

metodológicos utilizados pelos autores.  

Para realizar a análise das palavras-chave, a coleta foi feita olhando o tópico 

“palavras-chave” dos artigos. 

Após a coleta dos dados, as informações colhidas foram trabalhadas em planilhas do 

Microsoft Excel 2007®. 

 

4 RESULTADOS 

 

Para melhor apresentação dos resultados fez a divisão em tópicos, sendo um total de 5: 

o primeiro levantou o número de artigos por ano; o segundo analisou os autores (avaliou qual 

o sexo de autor que mais publica no CBC na presente área temática e também os autores mais 

prolíferos); o terceiro as faculdades (analisou qual a instituição de ensino mais prolífera e qual 

a região brasileira se concentra a maior parte das publicações); o quarto a metodologia 

(verificou a abordagem do trabalho em quantitativa, qualitativa, quantitativa/qualitativa ou 

não mencionada) e o quinto as palavras-chaves (avaliou qual é a maior frequência de número 

de palavras-chaves e também quais foram as palavras-chaves mais utilizadas). 

 

4.1 Artigos 

 
Gráfico 1 – Quantidade de artigos publicados na área temática 



 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores mediante pesquisa 

 

No lapso temporal de 2011 a 2014 foram publicados 528 artigos nas sete temáticas do 

Congresso Brasileiro de Custos. A temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟ teve 111 

artigos, representando 21,02%. A quantidade de artigos publicados na temática “Custo 

Aplicado ao Setor Público” teve a maior quantidade em 2011, com 31 artigos e representando 

33% dos artigos do congresso, após esse ano a quantidade de artigos vem reduzindo. 

As informações apresentadas no Gráfico 1, não corrobora com a afirmação de Oliveira 

et al (2013), que afirmaram existir aumento de pesquisas na área de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público. Constatou-se que o aumento foi próximo da publicação das NBCASP, mas 

após ocorreu o inverso. 

 

4.2 Autores 

 
Gráfico 2 – Sexo dos autores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores mediante pesquisa 

 

No mote do sexo dos autores com artigos publicados na temática “Custo Aplicado ao 

Setor Público” é possível analisar, com base no Gráfico 2 que são 385 autores, 220 do sexo 

masculino e 165 do feminino.  



 

 

 

O ano que teve a maior quantidade de autores foi em 2012, com 103 autores, o ano 

que teve o maior número de autores do sexo masculino foi em 2011. Na análise da média de 

quantidade de autores por artigo, percebe-se a busca dos autores por escreverem em parceria, 

sendo que houve aumento de 2011 para 2014. Na média por autores, os maiores valores foram 

em 2011, com uma percentagem de 62% para o sexo masculino. 

O presente trabalho corrobora com os estudos de Souza, Silva e Araújo (2012), pois 

existe predominância de autores do sexo masculino. 

 
Tabela 1 – Autores mais prolíferos 

 

2011 2012 2013 2014 Total 

Marcus Vinicius Veras Machado 1 2 1 1 5 

Maria da Gloria Arrais Peter 1 2 1 1 5 

Jaime Crozatti 2 1 0 1 4 

Adriano Antonio Nuintin 0 1 0 3 4 

Leandro Rivelli Teixeira Nogueira 0 1 0 3 4 

Maria Aparecida Curi 0 1 0 3 4 

Francisca Francivânia Rodrigues Ribeiro Macêdo 0 1 2 0 3 

Jorge Eduardo Scarpin 1 1 1 0 3 

Leonardo Flach 1 2 0 0 3 

Letícia Fernandes de Negreiros 0 0 3 0 3 

Saulo Fabiano Amancio Vieira 0 0 3 0 3 

Amanda de Oliveira Gomes 1 1 0 1 3 

Luiz Antônio Abrantes 0 2 0 1 3 

Gideon Carvalho Benedicto 0 1 0 2 3 

Fonte: Elaborada pelos autores mediante pesquisa 

 

A totalização de autores, não levou em consideração a sequência que o autor apareceu 

no artigo, se como autor ou co-autor. Seguindo esta metodologia verificou que foram 318 

autores distintos a publicarem na área temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟ do CBC. 

De acordo com a Tabela 1, verifica que os autores mais prolíferos foram: Marcus 

Vinícius Veras Machado e Maria da Glória Arrais Peter com 5 (cinco) artigos cada um. Com 

4 (quatro) artigos publicados encontraram-se: Jaime Crozatti, Adriano Antonio Nuintin, 

Leandro Rivelli Teixeira Nogueira e Maria Aparecida Curi, com 3 (três) encontra-se: 

Francisca Francivânia Rodrigues Ribeiro Macêdo, Jorge Eduardo Scarpin, Leonardo Flach, 

Letícia Fernandes de Negreiros, Saulo Fabiano Amâncio Vieira, Amanda de Oliveira Gomes, 

Luiz Antônio Abrantes e Gideon Carvalho Benedicto. Com 2 (dois) artigos encontra-se 29 

autores e com 1 (um) artigo 275 autores. 

Para explicar o motivo de estes autores serem os dois mais prolixos, fez-se uma 

pesquisa em seus currículos Lattes, de suas atuações profissionais e de suas publicações 

envolvendo o setor público.  

Marcus Vinícius Veras Machado ministra as disciplinas de Planejamento e Orçamento 

Público e Contabilidade Governamental, Controladoria na Administração Pública, 

Contabilidade Governamental I e II, neste sentido, averigua que ele é um profissional com 

bastante experiência na área pública, o que ocasiona o seu destaque na temática – Custos 

Aplicados ao Setor Público, do Congresso Brasileiro de Custos. É importante ressaltar que 

além dos cinco artigos publicados no Congresso Brasileiro de Custos, na temática Custos 

Aplicados ao Setor Público, ele teve mais onze artigos tratando de Contabilidade Pública 

aprovados em revistas, no lapso temporal de 2011 a 2014, ele publicou um livro dentro da 



 

 

 

temática de auditoria na área pública, e dois capítulos de outros dois livros, e mais 21 artigos 

publicados em outros congressos tratando do tema Contabilidade Pública. 

Maria da Glória Arrais Peter ministra as disciplinas de Gestão de Custos na 

Administração Pública, Planejamento e Orçamento Público, Finanças Públicas, Controladoria 

na Administração Pública, ou seja, é uma profissional que está engajada na área da 

Contabilidade Pública, o que ocasiona seu destaque no Congresso de Custos, na temática - 

Custos Aplicados ao Setor Público. Outro fato que merece destaque, que além dos seus cinco 

artigos aprovados no CBC a autora escreveu entre 2011 e 2014, mais oito artigos tratando de 

Contabilidade Pública para periódicos, vinte e um para Congressos e um livro sobre auditoria 

pública. 

Desta forma, percebe-se que Marcus Vinícius Veras Machado e Maria da Glória 

Arrais Peter são pesquisadores voltados a Contabilidade Pública, o que justifica ser os autores 

com mais artigos aprovados no Congresso Brasileiro de Custos. Outro fator que merece 

destaque é que os dois autores formam parceria para escreverem, tanto que os cinco trabalhos 

publicados por eles, havia a parceria entre eles. 

Os temas mais publicados pelos autores são Custos no Setor Público, Transparência no 

Setor Público, Orçamento e Controle Interno na Gestão Pública, com estas informações é 

possível averiguar que estes temas são recomendados para pesquisadores, que queiram se 

ingressar na área pública para pesquisar, uma vez que autores com currículos tão 

incrementados realizam estudos nestas áreas. Ao relacionar a quantidade de artigos 

publicados pelos autores constata a utilização da Lei de Lokta, ou seja, autores privilegiados 

na área possuem os maiores números de publicações. 

 

4.3 Faculdades 

 
Tabela 2 – Faculdades mais prolíferas 

Instituições de Ensino Superior 2011 2012 2013 2014 Total 

UFC 5 9 6 8 28 

UnB 2 4 5 12 23 

USP 12 4 1 5 22 

UFMG 5 8 4 

 

17 

UFV 3 11 

 

2 16 

UFSC 5 9 

  

14 

FURB 3 5 4 2 14 

UFRN 2 4 4 4 14 

UEL 

  

13 

 

13 

UNIFAL 

 

3 

 

10 13 

UFGD 2 

 

8 

 

10 

UERJ 

   

10 10 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante pesquisa 

 

O total de faculdades a terem artigos publicados na área temática „Custos Aplicados ao 

Setor Público‟ foram 85. 

De acordo com a Tabela 2, verifica-se que a faculdade mais prolífera foi a UFC (28) 

publicações, seguida pela UnB (23), USP (22), UFMG (17), UFV (16), UFSC, FURB, UFRN 

(14), UEL e UNIFAL (13), UFGD e UERJ (10) publicações. 

Logo, o presente estudo não corrobora com os estudos de Roza, Machado e Quintana 

(2011) e de Souza, Silva e Araújo (2012), que tiveram a USP e UnB como as faculdades mais 



 

 

 

prolíferas, entretanto neste estudo, a UnB e USP aparecem como segunda e terceira, 

respectivamente, com maior número de autores filiados as mesmas. 

A soma das faculdades com o maior número de artigos publicados, ou seja, da UFC 

até UERJ, são responsáveis por 43,12% das publicações na temática „Custos Aplicados ao 

Setor Público‟ do CBC, podendo ser uma característica para a Lei dos Quadrados Inversos, 

porém aplicados as universidades. 

 
Gráfico 3 – Distribuição das Instituições com maiores publicações 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No trato da região com maior número de faculdades participantes encontra-se que os 

estados que compõem o Sudeste (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo) 

são os responsáveis por 42% da produção dos artigos de “Custos Aplicados ao Setor Público”, 

do Congresso Brasileiro de Custos. 

O Sul composto pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é 

responsável por 23% da produção do Congresso Brasileiro de Custos, na temática “Custo 

Aplicado ao Setor Público”. 

Neste sentido, averigua que 7 estados, duas regiões são responsáveis pela publicação 

de 65% da produção do CBC, na temática analisada. 

Este estudo não corrobora aos estudos de Rezende, Leal e Machado (2014), pois eles 

encontraram que a região mais prolífera em publicação foi a Sul, enquanto neste estudo foi o 

Sudeste. 

 

4.4 Metodologia 

 
Tabela 3 – Abordagem dos artigos 

Forma da Abordagem 2011 2012 2013 2014 Total 

Quantitativo 14 5 11 5 35 

Não mencionado 9 4 6 5 23 

Qualitativo 5 12 1 8 25 

Quantitativo/qualitativo 2 10 5 8 27 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante pesquisa 

 

Na Tabela 3, verifica-se a abordagem utilizada nos artigos da temática „Custos 

Aplicados ao Setor Público‟ do CBC ao longo do lapso temporal estudado.  

A abordagem mais utilizada foi a quantitativa que apareceu em 35 trabalhos, sendo 14 

em 2011, 5 em 2012, 11 em 2013 e 5 em 2014. Os artigos com característica quantitativo e 



 

 

 

qualitativo tiveram 27 artigos, sendo de 2, 10, 5 e 8, respectivamente para os anos 2011, 2012, 

2013 e 2014. 

Os trabalhos, com abordagem qualitativa, foram 25, sendo 5 para 2011, 12 para 2012, 

1 para 2013 e 8 em 2014. E os artigos que não tiveram abordagem mencionada foram 23 

trabalhos, sendo 9, 4, 6 e 5, respectivamente para 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Com os resultados apresentados na Tabela 3 é possível averiguar que os autores com 

artigos publicados na temática de “Custos Aplicados ao Setor Público”, do Congresso 

Brasileiro de Custos focam os estudos em trabalhos quantitativos, ou seja, eles buscam 

quantificar os resultados dos custos para o setor público. 

O presente artigo diverge dos estudos de Oliveira et al (2013), pois a pesquisa mais 

utilizada nos trabalhos analisados pelos autores supracitados foram a qualitativa. Por outro 

lado, converge aos estudos de Rezende, Leal e Machado (2014), que encontraram como 

principal forma de abordagem utilizada a quantitativa. 

 

4.5 Palavras-chave 

 
Tabela 4 – Palavras-chave mais prolíferas 

Quantidade de Palavras 2011 2012 2013 2014 Total 

Uma palavra-chave 0 0 0 0 0 

Duas palavras-chave 0 1 1 0 2 

Três palavras-chave 26 26 16 21 89 

Quatro palavras-chave 2 4 6 3 15 

Cinco palavras-chave 3 0 0 2 5 

Total 30 31 23 26 110 

Fonte: Elaborada pelos autores mediante pesquisa 

 

Para a quantidade de palavras-chave utilizadas nos artigos da área temática em estudo 

verificou que 89 artigos contém 3 (três) palavras-chave, sendo 26 em 2011 e 2012, 16 em 

2013 e 21 em 2014. Encontrou-se 15 artigos com 4 palavras, sendo 2, 4, 6 e 3, 

respectivamente para 2011, 2012, 2013 e 2014. As pesquisas com 5 palavras tiveram 5 

artigos, 3 em 2011 e 2 em 2014, com duas palavras-chave verificou 2 artigos , 1 em 2012 e 1 

em 2013 e não existiu nenhum artigo com apenas 1 palavra-chave. 

Portanto, a maior parte dos autores seguiu a recomendação do modelo de artigo para o 

Congresso Brasileiro de Custo, ou seja, 3 (três) palavras-chaves (CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CUSTOS, 2013b), mas não determina que seja obrigatório este número. 

 
Tabela 5 – Palavras-chave mais utilizadas 

 

2011 2012 2013 2014 Total 

Custos no setor Público 8 5 10 11 34 

Gestão Pública 4 6 8 4 22 

Métodos de Custeios 3 6 2 5 16 

Contabilidade Pública 5 5 1 2 13 

Eficiência 2 1 4 5 12 

Administração Pública 6 3 1 1 11 

Análises 2 2 3 4 11 

Gastos Públicos 3 1 3 4 11 

Controle 0 6 1 3 10 

Educação 1 2 3 4 10 



 

 

 

Sistemas 3 5 0 0 8 

Ensino 2 1 3 1 7 

Resultado Econômico 3 1 2 1 7 

Despesas 2 1 2 1 6 

Indicadores 2 2 0 2 6 

Fonte: Elaborada pelos autores mediante pesquisa 

 

De acordo com a tabela 5, verifica-se que houve um total de 357 palavras-chave ao 

longo do período analisado, sendo 99 no ano de 2011, 96 para 2012, 74 em 2013 e 88 em 

2014.  

Ao analisar a ocorrência de palavras-chave verifica-se quais são os principais temas 

tratados na temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟ no CBC. Verificou-se que a palavra-

chave mais utilizada foi Custo no Setor Público que teve 34 aparições, sendo que oito em 

2011, cinco em 2012, dez em 2013 e 11 no ano de 2014, então verifica que este tema, ao 

longo do tempo, tem aumentado na temática em estudo, principalmente após 2012.  

Outro assunto tratado com frequência pelos autores de artigos para a temática “Custo 

Aplicado ao Setor Público”, do Congresso Brasileiro de Custos foi Gestão Pública, com 4, 6, 

8 e 4 publicações para 2011, 2012, 2013 e 2014, respectivamente. E o  

O presente estudo não corrobora com os estudos de Roza, Machado e Quintana 

(2008), pois naquele as palavras-chave mais utilizadas foram controle e transparência das 

contas públicas. 

Então, percebe-se a aplicação da lei bibliométrica de Zipf, permite verificar quais são 

os assuntos mais tratados na temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟ do CBC. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve a finalidade de mapear e analisar os principais pontos metodológicos 

das produções científicas publicadas nos anais do Congresso Brasileiro de Custos, no lapso 

temporal de 2011 a 2014, que tratam da temática „Custos Aplicados ao Setor Público‟. 

Para a consecução do mesmo procedeu à segregação dos artigos da temática „Custos 

Aplicados ao Setor Público‟ do CBC, e foram encontrados 111 artigos, sendo 31 em 2011, 30 

em 2012, 24 em 2013 e 26 em 2014. Logo, verificou que este estudo não corrobora com os 

estudos de Oliveira et al (2013). 

Na presente pesquisa verificou a predominância de autores do sexo masculino (220) 

contra 165 do feminino. Os autores mais prolíferos foram Marcus Vinícius Veras Machado e 

Maria da Glória Arrais Peter com 5 (cinco) artigos cada um, e encontrou-se, Jaime Crozatti, 

Adriano Antonio Nuintin, Leandro Rivelli Teixeira Nogueira e Maria Aparecida Curi, com 4 

artigos, é importante salientar que estes autores conseguiram a aprovação de três trabalhos no 

último congresso. 

As faculdades mais prolíferas foram a UFC com 28 publicações, UnB com 23 e USP 

com 22 publicações. Os resultados revelaram que 12 instituições de ensino superior foram 

responsáveis por 43,12% das publicações da temática “Custos Aplicados ao Setor Público”. E 

na análise por região brasileira percebeu-se que as instituições de ensino do sudeste possuem 

a maior quantidade de publicações. 

Na análise da metodologia constatou-se que a abordagem mais utilizada nos artigos foi 

a quantitativa com 35 artigos, seguido por quantitativa/qualitativa com 27 artigos, permitindo 

concluir que a maior parte dos artigos do CBC, para o setor público são estudos quantitativos. 



 

 

 

Na análise das palavras-chave verificou que 3 palavras-chave é o mais usual para os 

artigos da presente temática, com 89 artigos, concluindo assim, que os autores seguem a 

recomendação do modelo recomendado pelo CBC. 

Na análise das palavras-chave percebe-se que a mais prolífera foi Custos no Setor 

Público, com 34 aparições, seguida de Gestão Pública com 22, permitindo assim, concluir que 

os autores, como toda a sociedade veem a necessidade de se analisar o gastos dos recursos 

públicos, bem como a forma que os gestores direcionam os entes públicos. 

Os estudos bibliométricos, principalmente, na área da Contabilidade Pública, fornecem 

indicadores capazes de mostrar a força da produção acadêmica, o grau da evolução do 

conhecimento, os principais cenários das pesquisas científicas e, também, serve para orientar 

futuros estudos. (OLIVEIRA et al, 2013). 

O presente artigo apresenta como limitação a subjetividade na escolha do tema. Outra 

limitação é a escolha de apenas uma área temática, sempre que o CBC, apresentam 7 áreas 

que não se alteraram nos 4 últimos congressos. 

Para futuras pesquisas recomendam-se a análise de todas as áreas do Congresso 

Brasileiro de Custos, ao longo do período. Recomendam-se também fazer uma análise do 

perfil das revistas de Contabilidade Pública, com melhor qualificação Qualis da CAPES. 
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