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Resumo: A identificação do perfil dos artigos sobre XBRL indexados na base do SCOPUS 
no Brasil e no mundo na área de negócios, gestão e contabilidade torna-se necessário para 
pesquisar como se comporta este tipo de documento. Com o propósito de encontrar o perfil 
das publicações é necessária a utilização de alguma ferramenta que dê suporte a uma 
pesquisa bibliométrica. Analisou-se qual a melhor ferramenta para este tipo de pesquisa. 
Portanto a ferramenta ideal para esta pesquisa é o SCOPUS, pois é uma plataforma 
selecionada para ajudar a conhecer os variados tipos de artigos com características 
diversas. O período analisado é entre o ano de 2003 até 2017. Foram colhidos dados com 
relação a quantidades de artigos publicados por ano, as fontes de divulgações, os autores, 
as instituições, os países e áreas de assuntos específicos. A plataforma ajudou a identificar 
103 artigos, sendo que mantém favorável uma melhor percepção sobre a produção mundial 
de pesquisas em subáreas da área de negócios, gestão e contabilidade. As diversas 
subáreas de estudo tiveram uma classificação sobre o perfil dos artigos publicados. A 
subárea de ciência ambiental, engenharia e energia destacaram o perfil do seu artigo no 
gerenciamento de sustentabilidade corporativa. Já a psicologia, arte e humanidade enfocam 
o XBRL para tomada de decisão financeira e o uso da taxonomia. A ciência da computação 
visa à adoção do XBRL. A ciência social e a maior parte dos artigos publicados na categoria 
de ciência da decisão, economia, econometria e finanças tiveram o seu perfil direcionado 
para o gerenciamento de resultados financeiros.              
      
Palavras-chave: SCOPUS. XBRL. Artigos. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

As organizações brasileiras conseguem extrair as informações contábil-financeiras 
são por meio de métodos onerosos, não convencionais aos dias atuais, sendo que é através 
de laudas e documentos em papel, processo que limita o uso da informação. No contexto 
em que se encontram as organizações no ambiente globalizado há necessidade de 
confiabilidade das informações para os agentes financeiros, que essas informações têm que 
ser precisa e tempestiva, para que seja capaz de compreender e comparar entre as 
diversidades em que as organizações estão situadas para uma tomada de decisão eficaz 
(FLORES; CORRÊA; VANTI, 2011). 
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A forma de comunicação entre empresas e usuários foi bastante modificada com o 
advento da internet, principalmente pelas suas características peculiares e seu baixo custo, 
pois toda e qualquer instituição pode utilizar para a divulgação de relatórios empresariais, e 
com isso tornar as informações contábil-financeiras com maior publicidade para o mercado. 
Pinsker e Li (2008) explicam que até pouco tempo atrás no ambiente corporativo mundial 
para as divulgações das informações contábeis por meio da internet, não havia um formato 
padrão para essas divulgações, em resposta disso, as apresentações dos relatórios 
financeiros aos usuários externos eram elaborados manualmente (FLORES; CORRÊA; 
VANTI, 2011). 

A divulgação de relatórios com informações e disponibilidades em padrão pré-
definido por meio de uma linguagem tecnológica é a principal definição do XBRL – 
eXtensible Business Reporting Language. O XBRL surgiu através da linguagem XML – 
eXtensive Markup Languag, pois é um sistema que a partir da internet melhora a 
transmissão de informações. Essas informações são produzidas de forma mais precisa, 
confiável e com menor uso de tempo com a utilização dessa ferramenta tecnológica. As 
informações podem ser trocadas eletronicamente entre os usuários mediante aos diferentes 
tipos de softwares. Com isso este meio tecnológico o XBRL surge para dá suporte e 
agilidade às informações contábil-financeiras das entidades.  (SOBERANIS, 2007). 

Em abril de 1998 iniciou os primeiros estudos sobre esta linguagem, foi neste tempo 
que Charles Hoffman, um CPA, Certified Public Accountant da empresa Knight Vale and 
Gregory, em Washington, EUA, começou a investigar o uso da ferramenta tecnológica para 
a divulgação eletrônica das informações financeiras, a linguagem XML (A 
PRESENTATION..., s/d). Ele apresentou seu projeto ao AICPA – American Institute of 
Certified Public Accountants – em julho do mesmo ano, sendo que a AICPA ficou 
interessada, desenvolveu um projeto voltado para o crescimento dessa linguagem e que o 
nome inicial do projeto foi XFRML, eXtensible  Financial Reporting Markup Language (XBRL 
HISTORY, 2009 a). 

Com o decorrer dos anos foram crescentes os interesses na área, sendo que em 
2011, já existia um consórcio internacional sem fins lucrativos e que contava com cerca de 
550 grandes empresas, estes estavam desenvolvendo a linguagem XBRL. As empresas 
eram instituições que representavam os órgãos reguladores, agências governamentais, do 
setor de tecnologia e de financeiro em todo o planeta. Na época foi implantada em diversos 
países e houve a perspectiva do aumento de disseminação a nível internacional (CORRÊA 
et al., 2009). 

A adoção da linguagem XBRL no Brasil pode ser utilizada como parte do projeto de 
convergência às normas internacionais IFRS (International Financial Reporting Standards), 
conforme é defendido pelo Conselho Federal de Contabilidade, isso facilita a formulação dos 
dados a serem utilizados interna e externamente. Não há implicação do XBRL sobre o 
desenvolvimento de novas normas contábeis, sendo que para a informação isto ajuda como 
um reforço e contribui diretamente na otimização da produção, manutenção e utilização da 
informação contábil e financeira (GERON et al., 2015).  

Perante a realidade sobre o pouco conhecimento que a população tem do uso da 
linguagem XBRL no Brasil é de suma importância pesquisar sobre o assunto em um 
contexto acadêmico. Com relação a esse sentido, foi desenvolvido um estudo bibliométrico 
procurando entender essa tecnologia de marcação. 

Portanto a relação do uso das ferramentas bibliométricas e a importância que a 
linguagem XBRL tem para a comunicação de informações financeiras no mundo e no Brasil, 
sendo que os benefícios alcançados com a adoção dessa linguagem tecnológica e as 
conseqüências originadas sobre o tema surgem à seguinte questão problema: Qual o perfil 
dos artigos sobre o XBRL indexados na base do SCOPUS no Brasil e no mundo na 
área de negócios, gestão e contabilidade? 

Essa questão de pesquisa pode ser respondida de acordo com o principal objetivo de 
identificar o perfil dos artigos sobre o XBRL indexados na base do SCOPUS no Brasil e no 
mundo na área de negócios, gestão e contabilidade, e também conforme os objetivos 
específicos, sendo que a primeira delas é preciso procurar a quantidade de artigos 
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publicados sobre o tema, já a segunda, é saber quais as universidades e periódicos que 
divulgam sobre o tema, e como terceira, é conhecer os principais estudos mais publicados 
na área. 

A atual pesquisa tem o intuito de justificar a importância do tema para contribuir 
perante a academia e os profissionais de contabilidade. Portanto para a academia é uma 
visão geral sobre o que esta sendo pesquisado do XBRL no Brasil e no mundo na área de 
negócios, gestão e contabilidade, significa que este estudo pode ajudar com a construção 
do referencial teórico de futuras pesquisas. Em nível profissional é visto que as vantagens 
são diversas com a divulgação das informações contábil-financeiras pela internet, usando a 
ferramenta tecnológica XBRL, pois os benefícios que a organização consegue com a 
eliminação de redundância no fornecimento de dados, redução da assimetria informacional 
e dos gerenciamentos de resultados, e aumento da transparência das informações 
contábeis, estes são atributos positivos para o mercado financeiro e para a economia como 
um todo. 

 
2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 
 
2.1. A LINGUAGEM XBRL 

Em 1960 surgiram as Linguagens de Marcação (Markup Languagens), foi quando se 
constatou pela IBM que os variados tipos de sistemas não integravam suas informações. 
Com o desenvolvimento da solução teve como resultado a origem da primeira linguagem de 
marcação, o GML – Generalized Markup Language. A linguagem de marcação não mais é 
do que uma metalinguagem, sendo que sua intenção é determinar um método para 
descreverem dados, que coloca uma série de regras e procedimentos que auxilia na 
identificação do funcionamento do conjunto de informações, quer dizer, um protocolo de 
normas (ALIANA, 2017). A identificação de onde e como a informação poderá aparecer 
conforme o termo “marcação” que significa “marcas” ou “labels”. Dessa maneira trata-se de 
um conjunto de símbolos colocados em um texto que demarca e rotula as demais partes 
desse texto. É por isso que é uma metalinguagem, pois essa linguagem permite construir 
uma outra linguagem. A SGML – Standard Generalized Markup Language, em 1986, que 
recebeu o ISO 8879, foi a primeira linguagem de marcação reconhecida como padrão pela 
ISO – International Organization for Standardization (ISO, 2004). 

A linguagem de marcação especifica regras para marcar os elementos e não uma 
formatação particular. Há necessidade de serem apresentados em formatos diferentes, pois 
também é utilizada na manipulação de grandes sujeitos com freqüentes mudanças. A sua 
adoção em larga escala não foi possível devido sua complexidade e por requerer grande 
área de trabalho. Porém, serviu de base para as linguagens de marcação que viriam a surgir 
com o decorrer do tempo (RICCIO; SILVA; SAKATA, 2005). 

O físico suíço Tim Berners-Lee em 1990 liderou o desenvolvimento da linguagem 
HTML – Hypertext Markup Language, sendo que o sistema foi denominado de WWW – 
World Wide Web, esse sistema em partes foi responsável pelo o uso da Internet de forma 
intensa (HOFFMAN e STRAND, 2001). O documento hipertexto tem a capacidade de inserir 
em seu conteúdo inter-relações com outras partes do mesmo documento ou com diferentes 
documentos. Normalmente essas inter-relações são apontadas por meio de uma imagem ou 
texto sublinhado ou de cor diferente (RICCIO; SILVA; SAKATA, 2005).  

Pela sua simplicidade a linguagem HTML foi responsável pela utilização em grande 
escala da Internet. O fator de muitas limitações dessa linguagem foi justamente a sua 
simplicidade, dentre estas barreiras é o de poder apresentar a informação sem formas de 
interação e o fato de ser estática (RICCIO; SILVA; SAKATA, 2005). Para Aliana (s/d), um 
arquivo em formato HTML impede que o usuário conheça como foram elaborados valores 
apresentados dos estados financeiros de uma companhia, apesar de permitir está 
apresentação.  

Em abril de 1998 iniciou os primeiros estudos sobre a linguagem XBRL, foi neste 
tempo que Charles Hoffman, um CPA, Certified Public Accountant da empresa Knight Vale 
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and Gregory, em Washington, EUA, começou a investigar o uso da ferramenta tecnológica 
para a divulgação eletrônica das informações financeiras, a linguagem XML (A 
PRESENTATION..., s/d). Ele apresentou seu projeto ao AICPA – American Institute of 
Certified Public Accountants – em julho do mesmo ano, sendo que a AICPA ficou 
interessada, desenvolveu um projeto voltado para o crescimento dessa linguagem e que o 
nome inicial do projeto foi XFRML, eXtensible  Financial Reporting Markup Language (XBRL 
HISTORY, 2009 a). Portanto em outubro desse mesmo ano o projeto foi criado para 
desenvolver um protótipo da linguagem, sendo este financiado em conjunto pela Knight Vale 
and Gregory e pelo AICPA, em 31 de dezembro ficou pronto e foi apresentado ao AICPA em 
15 de janeiro do ano seguinte (XBRL International, 2004b). 

No ano de 1998, um consórcio internacional, o W3C – World Wide Web Consortium, 
que produz tecnologias para a Web, disponibilizou formalmente a linguagem XML, sendo de 
fácil manuseio usual, com capacidade de incorporar códigos de formatação de diversos 
programas de computadores e que é compatível com a linguagem SGML (RICCIO; SILVA; 
SAKATA, 2005). Para Hoffman e Strand (2001), a linguagem pode ser editada e vista com 
qualquer editor de texto e pode também ser interpretadas por computadores. 

O arquivo XML é mais auto-suficiente do que o HTML (LIGHT, 1999), sendo que 
seus processadores disponibilizam carregá-lo usando uma tabela virtual de conteúdo 
originado do próprio arquivo. Dessa maneira os usuários precisam alterar a folha de estilo 
sem a necessidade de retornar ao servidor para constar a informação de forma diferente. 
Apesar do XML ser uma linguagem, não há como suprir aos variados tipos de necessidades, 
mesmo sendo uma linguagem para construir linguagens (HOFFMAN; STRAND, 2001). As 
mais variadas áreas como a da matemática e da física utilizam o XML, pelo motivo que foi 
surgindo por meio do tempo uma larga gama de aplicações desta linguagem. As atividades 
de negócios utilizam dessas aplicações como comércio eletrônico. Portanto cada grupo 
conforme convém as suas necessidades especificas desenvolvem a linguagem XML para si 
(RICCIO; SILVA; SAKATA, 2005).  

Assim como cada seguimento especializado de mercado buscou no XML a solução 
de seus problemas de armazenamento e distribuição eficiente da informação, também o 
mercado financeiro passou a vislumbrar que no XML poderia estar uma nova solução na 
busca de uma maneira de relatar e acessar informações (RICCIO; SILVA; SAKATA, 2005).  

Riccio; Sakata; Moreira e Quoniam (2006 p. 169) abordam que o XBRL é uma 
linguagem variante da XML e tem como objetivo principal ser uma linguagem-padrão para a 
divulgação das demonstrações financeiras, sendo que possam ser facilmente 
compartilhados, compreendidos e manuseados pelos usuários. 

A divulgação de relatórios com informações e disponibilidades em padrão pré-
definido por meio de uma linguagem tecnológica é a principal definição do XBRL – 
eXtensible Business Reporting Language. O XBRL surgiu através da linguagem XML – 
eXtensive Markup Languag, pois é um sistema que a partir da internet melhora a 
transmissão de informações. Essas informações são produzidas de forma mais precisa, 
confiável e com menor uso de tempo com a utilização dessa ferramenta tecnológica. As 
informações podem ser trocadas eletronicamente entre os usuários mediante aos diferentes 
tipos de softwares. Com isso este meio tecnológico o XBRL surge para dá suporte e 
agilidade as informações contábil-financeiras das entidades (SOBERANIS, 2007). Também 
pode ser útil na disponibilidade das informações a respeito de taxas de câmbio, de juros, ou 
até mesmo publicação de notas explicativas ou normativas por parte de agências 
governamentais (SILVA et al., 2006). 

A primeira versão do XBRL foi disponibilizada oficialmente em julho de 2000. Com o 
surgimento de novas tecnologias e experiência adquirida a partir deste momento, foi que 
ocorreram os aperfeiçoamentos, sendo que resultou no lançamento da segunda edição em 
dezembro de 2001. Portanto a versão 2.1 foi lançada em dezembro de 2003, apresentando 
a inclusão de novos tipos de dados (SILVA; SILVA; AQUINO JÚNIOR, 2006). 

Com decorrer dos anos foram crescentes os interesses na área, sendo que em 2011, 
já existia um consórcio internacional (XBRL International) sem fins lucrativos e que contava 
com cerca de 550 grandes empresas, estes estavam desenvolvendo a linguagem XBRL, as 
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empresas eram instituições que representavam os órgãos reguladores, agências 
governamentais, empresas do setor de tecnologia e de financeiro em todo o planeta. Na 
época foi implantada em diversos países e que houve a perspectiva do aumento de 
disseminação a nível internacional (CORRÊA; CALDANA; SANTELICES e ROBOLLEDO, 
2009). 

É possível levantar algumas considerações na avaliação da linguagem. É comum 
nas implementações de novas tecnologias a obtenção dificuldade primaria em um país, os 
custos para criação de grupos que possam desenvolver as taxonomias com necessidade 
especifica para cada segmento de atuação. Na redução desses custos o resultado é a união 
das entidades regulatórias nacionais para que canalizem recursos voltados para cada área, 
mantendo os esforços centrados e evitando duplicação de estudos e como conseguinte dos 
custos. O Uso do XBRL facilita a análise das informações, sendo que em diversos países já 
foi comparado com outras ferramentas tecnológicas e se constatou que esta linguagem tem 
o intuito de favorecer na preparação de relatórios. Seu uso reduz os custos de preparação 
de relatórios e a frequência de erros, uma vez que descarta a necessidade de ter que 
redigitar os dados sobre o formato de relatório para outro (MOREIRA; RICCIO; SAKATA, 
2007). 

Na Biologia o termo “taxonomia” é a classificação de um organismo em hierarquias 
de agrupamentos, do geral para o particular, pois reflete as relações evolucionais e 
morfológicas. De uma forma geral, entende-se como um estudo de princípios gerais de 
classificação cientifica (MERRIAN-WEBSTER). 

Na Figura abaixo pode ser visualizado o esquema básico que define a estrutura 
dessa taxonomia aplicada ao XBRL: 
 

 
Fonte: DEBRECENY, Roger; GRAY, Glen L.  
 

Labels Linkbase: estabelece o label descritivo na linguagem específica para cada item; 
Reference Linkbase: correlaciona um elemento particular da taxonomia a uma referência 
externa. Como um parágrafo específico de uma norma contábil; 
Definition Linkbase: estabelece o relacionamento estrutural dos objetos padrão: inclui: é-
uma (is-a); tem-uma (has-a); 
Presentation Linkbase: define a relação normal entre os elementos da taxonomia em uma 
perspectiva demonstrativa que não tem correspondência no significado do elemento da 
taxonomia; 
Calculation Linkbase: define as relações matemáticas entre os elementos da taxonomia.   
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O funcionamento da taxonomia do XBRL é como um dicionário que oferece 
definições padrão das informações nos relatórios financeiros e é constituída a partir dessa 
estrutura e hierarquias. Abrange as descrições dos dados numéricos e textuais a serem 
reportados em cada caso específico e preparados de acordo com tal especificação. Na 
construção da taxonomia a dificuldade encontrada é decorrente da complexidade que existe 
quando se pensa em relatórios financeiros originados de diferentes tipos de organização, 
que devem seguir padrões, regras e regulamentos de diversos países e que contêm 
variados tipos de informações (RICCIO; SILVA; SAKATA, 2005).  

Periodicamente há encontros dos membros XBRL International em conferências 
internacionais, pois possuem um comitê trabalhando regulamente por meio de conference 
calls e e-mails. O objetivo do consórcio é pesquisar, desenvolver e incentivar o crescimento 
e revisão das taxonomias para adoção do XBRL nos países. Conforme as normas contábeis 
de vários países a instituição tem produzido diversas taxonomias (XBRL International, 
2011). O consórcio possui sede nos Estados Unidos e, segundo Riccio; Sakata; Moreira e 
Quoniam (2006 p. 178) “é de competência do mesmo regular as Jurisdições (tem o 
significado na linguagem jurídica de direito) que estão presentes em diversos países”. 

O XBRL International é composto por jurisdições, sendo que cada jurisdição pode ser 
representada por um país, uma região, ou ainda, um regime internacionalmente reconhecido 
de regulação de normas contábeis ou financeiras, e pelas regras do consórcio há dois tipos 
de jurisdições. As jurisdições podem ser estabelecidas ou provisórias. Existe ainda a 
categoria que está interessada em participar desses estudos, mas que serve a organizações 
localizadas em países em que ainda não há jurisdição formada, esta é a categoria direct 
participants (XBRL International, 2011). 

Para se tornarem estabelecidas, as Jurisdições provisórias têm um prazo de até dois 
anos. Apesar de possuir um grupo de trabalho pequeno, mesmo assim, nessa jurisdição há 
competência para desenvolver uma taxonomia inicial para as normas contábeis do local 
onde estão estabelecidas. No entanto as jurisdições estabelecidas têm realizados 
progressos significativos no desenvolvimento e promoção de taxonomia por possuir diversos 
grupos de trabalho (XBRL INTERNATIONAL, 2009c).  

As jurisdições têm como principal competência a promoção de estudos visando o 
desenvolvimento de taxonomias para a padronização das informações financeiras das 
empresas que estão contidos em sua área. No entanto, têm a função de mostrar as 
vantagens da XBRL para as organizações privadas e públicas, como também ao governo 
local e auxiliar a implantação da ferramenta (XBRL INTERNATIONAL, 2009c). Em se 
tratando de funcionalidades, Moreira (2005) às distingue em três diferentes partes: a 
Taxonomia, o Instance Document e o Style Sheet. 

Os fatos financeiros são definidos pela Taxonomia, desenvolvidos conforme os níveis 
hierárquicos descritos nos relatórios financeiros, sendo que há relação com o Instance 
Document. Está última função é o responsável por informar qual o valor que tais elementos 
possuem em um período específico. A partir da leitura e interpretação destes dois elementos 
origina-se a aplicação do Style Sheet, que em conjunto com a estrutura da Taxonomia com 
os valores inseridos na estrutura pelo o Instance Document é gerado de variadas formas a 
informação, seja em PDF, Excel, HTML, Impresso, etc. (FLORES; CORRÊA; VANTI, 2011). 

A linguagem XBRL possibilita que os dados estejam legíveis por computador e sem 
nenhum custo estabelece disponibilidade para todo o investidor (EFENDI; PARK; SMITH, 
2013). Conforme Boritz e No (2008), essa linguagem foi criada para permitir aos usuários 
um meio eficaz de preparação e troca de relatórios financeiros por meio da internet. Em 
2012, depois de anos de desenvolvimento, foi verificada que o XBRL estava em fase de 
execução, quer dizer, com grande número de empresas, governos e órgãos reguladores 
adotando a linguagem. A Espanha é um exemplo, país onde muitas instituições e empresas 
têm adotado o formato XBRL para a divulgação de informações financeiras. Os espanhóis 
foram os pioneiros na implantação da nova linguagem (RODRÍGUEZ; RODRÍGUEZ, 2012). 

Gray e Miller (2009) ressaltam que com a adoção do XBRL permite fazer 
comparações dessa linguagem com outras inovações tecnológicas. O valor da informação 
será alavancado quando houver um maior número de pessoas adotando essa linguagem. 
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Para Cordery, Fowler e Mustafa (2011), a adoção necessita de um incentivo de órgãos 
reguladores e governo com a intenção de apresentar os benefícios quanto à aquisição aos 
líderes das organizações que ainda estão céticos sobre essa nova ferramenta tecnológica. 

No Brasil, o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e o CPC (Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis) com o apoio das entidades que o integram, estão construindo 
esforços no sentido de pôr em prática a tecnologia XBRL (CFC, 2017). Em 2001 as 
pesquisas foram iniciadas pelo TECSI-FEA-USP, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Edson 
Luiz Riccio. É por meio desse grupo de pesquisas (TECSI-FEA-USP) que foi criada a 
primeira taxonomia brasileira (GERON; RICCIO; GRECCO, 2015). 

Em 2008, houve um importante progresso ao submeter a taxonomia contábil 
brasileira à aprovação do Consórcio XBRL Internacional (Taxonomy Recognition Task 
Force), sendo que este trabalho foi inicialmente desenvolvido pelo laboratório TECSI-USP. 
Portanto foi formalizado um pedido do Conselho Federal de Contabilidade para adquirir a 
gestão do XBRL e uma portaria instituiu quatro grupos de trabalho: educação, marketing, 
infra-estrutura e Taxonomia (ÁVILA; ROMAN; BUENO; CARVALHO, 2009). Mediante esta 
portaria de nº 38/10, o CFC instituiu uma comissão com o propósito de desenvolver a 
jurisdição do XBRL no Brasil, credenciando o Conselho Federal de Contabilidade como 
entidade junto ao XBRL Internacional (CFC, 2017). 

A adoção da linguagem XBRL no Brasil pode ser utilizada como parte do projeto de 
convergência às normas internacionais IFRS (International Financial Reporting Standards), 
conforme é defendido pelo Conselho Federal de Contabilidade, isso facilita a formulação dos 
dados a serem utilizados interna e externamente. Não há implicação do XBRL sobre o 
desenvolvimento de novas normas contábeis, sendo que para a informação isto ajuda como 
um reforço e contribui diretamente na otimização da produção, manutenção e utilização da 
informação contábil e financeira (GERON; RICCIO; GRECCO, 2015).  

 
2.2. OS ESTUDOS NA ÁREA SOBRE OS BENEFÍCIOS E OS IMPACTOS DA ADOÇÃO DA 
LINGUAGEM XBRL 
 

Arnold et al. (2012) descrevem que o XBRL tem como pontos benéficos uma 
informação com qualidade, sendo mais eficiente para análise dos investidores e na decisão 
a ser posto pelos investidores. Conforme a opinião dos autores, os investidores usam o 
formato “marcado” do XBRL para melhor visualização dos potenciais riscos na avaliação das 
informações financeiras. 

A percepção Steenkamp e Nel (2012), o uso do XBRL reduz erros e promove a 
padronização das informações financeiras com alta qualidade. Também é uma tecnologia 
que codifica os dados financeiros, por isso tem o objetivo de tornar-se mais fácil, rápido, 
mais rentável a análise e a recuperação dos dados. De acordo com Soberanis (2007), essa 
ferramenta tecnológica permite que a informação seja gerada em menor tempo com mais 
precisão e com confiabilidade. Portanto, podem trocar informações eletronicamente entre os 
usuários. Não há mudança sobre o que está sendo relatado nessa linguagem, apenas muda 
a forma como as informações contábil-financeiras são relatadas. 

Diante dos benefícios com a adoção da linguagem XBRL pode-se indicar a 
padronização das demonstrações contábeis apresentadas ao mercado, sendo que com a 
preparação dessas demonstrações é reduzido os custos, os usuários tem acesso 
simplificado, de fácil manuseio e as informações são analisadas. A linguagem XBRL 
simplifica a comunicação entre as variadas tecnologias, deixando que essas tecnologias 
atuem de uma forma mais integrada, resultando num crescimento da qualidade de dados e 
disponibilização mais rápida. Possibilita que as empresas se comuniquem com os seus 
stakeholders de uma forma eficaz. É de grande reforço a total transparência, a integridade e 
confiança nas informações em um ambiente corporativo. A bolsa de valores é beneficiada 
com o aprimoramento da eficiência da informação financeira e a transformação de tais 
informações em aplicações analíticas. Importantes benefícios são concedidos para os 
órgãos reguladores e os governos por meio de um volume reduzido de informações, assim 
como garante a precisão dos dados (CFC, 2011). 
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A padronização por meio da adoção dessa linguagem possibilita a comparação em 
todos os negócios dos dados financeiros e concedi a integralização de informações 
financeiras com a finalidade de monitoramento de uma atividade empresarial, demonstrando 
a transparência e a eficiência das informações (Chen, 2012). Conforme estudos de Kim, Lim 
e No (2012) a respeito da divulgação da informação na linguagem XBRL, apresentam que 
diminui o risco da assimetria de informação no geral e em ambientes onde ocorrem dúvidas 
sobre a informação. Para Brands (2012) o que pode alavancar o interesse dos investidores 
é a melhoria na disponibilidade, na comparabilidade e na confiabilidade dos relatórios 
emitidos na linguagem XBRL, contribuindo para o aumento de que o país seja capaz de 
atrair para o mercado de capitais investidores estrangeiros. Para Kim, Lim e No (2012) a 
adoção do XBRL tem como objetivo melhorar a qualidade das decisões das partes 
interessadas e facilitar a comunicação entre os agentes de mercados.  

 
3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Com o intuito de atingir os objetivos desta pesquisa, foi elaborada uma revisão 
bibliográfica para avaliar o conhecimento científico publicado referente ao tema escolhido e 
foram utilizados estudos bibliométricos. Conforme Vanti (2002), a técnica quantitativa de 
avaliação com o propósito de medir a difusão do conhecimento científico é direcionada a 
bibliometria. Esta mede variáveis no que diz respeito à produtividade, constatando a 
distribuição de freqüência em um conjunto de documentos. Contudo foi construída uma 
analise sobre número de pesquisadores em uma área especifica do conhecimento de forma 
a verificar sobre a quantidade produzida, sendo que foi preciso quantificar o volume de 
produção, seja em pequena ou grande escala. Portanto foi preciso identificar a quantidade 
de autores que produziram um grande número da produção científica. Verificou-se a relação 
no nível desempenho dos autores. Foi preciso estabelecer um grau de relevância de 
periódicos nesta área do conhecimento, mas que foi necessário formar um núcleo de 
periódicos de acordo com a quantidade de produção entre o número de artigos sobre este 
assunto estudado e que não deixasse à desejar sobre a importância no quesito de qualidade 
ou de relevância de uma especifica área.  

Os artigos científicos sobre os assuntos disponíveis que foram utilizados como 
amostra no segundo semestre de 2017 acabaram sendo retirados da plataforma do 
SCOPUS, pois não se esquecendo de dizer, que foi utilizado como ferramenta de auxilio o 
portal CAPES. Os dados colhidos para analise foram extraídos da fonte de estudos do 
SCOPUS, sendo este integrado ao sistema CAPES de pesquisa acadêmica. Com a maior 
base de dados de citações e resumo de literatura revisada por pares. Contudo esta 
plataforma oferece ferramentas inteligentes para rastrear, analisar e visualizar a pesquisa, 
pois fornece uma melhor percepção sobre a produção mundial de pesquisas em várias 
áreas como ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e humanidade.  

O termo “XBRL” é alvo de busca existente nos títulos e tópicos dos trabalhos 
científicos na plataforma do SCOPUS. A procura por um único termo era o bastante para a 
especificidade desse tema, sendo que a única tecnologia de pesquisa foi a linguagem 
XBRL. 

Depois do primeiro levantamento realizado, procurou-se por trabalhos científicos em 
um período específico entre os anos de 2003 até 2017, foram encontrados 485 tipos de 
documentos durante esses quinze anos. Logo em seguida tornou-se necessário que fosse 
mais específico para qual tipo de documento deveria ser realizada a pesquisa, sendo feito 
dessa maneira escolheram os trabalhos científicos que foram utilizados apenas artigo como 
tipo de texto, obteve um resultado encontrado de 224 artigos direcionados ao estudo com o 
XBRL. Contudo ainda manteve discrepante a quantidade de artigos por não selecionar uma 
área especifica da pesquisa, sendo que ainda estava sendo propocionado um extenso o 
número de artigos publicados. Então foi necessário optar por escolher a categoria de 
Negócios, Gestão e Contabilidade. Com isso, teve como resultado de pesquisa 103 artigos 
selecionados que descrevem o uso do XBRL em seus estudos. 
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Portanto foi seguida uma linha de raciocínio para verificar a quantidade de artigos 
que foram publicados em cada ano desse período a ser analisado, como também quais 
foram às fontes que publicaram e, em qual ano e o número total de suas publicações. O 
interessante que também identificado-se quais foram os autores que mais publicaram e 
quais foram os seus anos de publicações. Nessa analise sobre os autores foi necessário 
que se fizesse uma investigação se houve algum artigo nacional publicado, a quantidade e o 
anos de suas publicações. Houve a necessidade também de identificar as instituições que 
mais contribuíram para a divulgação de seus artigos, nesse caso, com relação aos artigos 
nacionais, quais as instituições que publicaram? E quais os anos de publicações? Já em 
relação aos países foi preciso classificar quais foram o que tiveram os maiores números de 
publicações. Como o Brasil foi encontrado nesta investigação sobre os países, melhorou na 
identificação da instituição e o autor nacional. E o mais importante foi o de detectar que tipo 
de área é o que tem a maior porcentagem de publicações sobre a ferramenta XBRL.      

O que ocorreu nesta investigação foi a interseção de artigos, quer dizer, houve 
artigos em comum. Principalmente no que disse a respeito às diferentes tipos de áreas.  
Portanto será explicado detalhadamente de forma clara, para que o leitor possa 
compreender e identificar o número de artigos em comum. Contudo foi estabelecido uma 
enumeração da quantidade de artigos que se repetem.    

A tabulação dos dados foi elaborada utilizando a própria plataforma do SCOPUS. 
Portanto, os gráficos foram gerados com o auxílio da ferramenta do SCOPUS. Por sua vez 
era comum esta plataforma apresentar seus gráficos em diagrama de linhas, em barras e 
por setores. Os gráficos em diagrama de linhas identificaram os anos das publicações, 
sendo que os de barra normalmente apresentaram as quantidades de publicações e os de 
setores os percentuais sobre total publicado. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1. ANALISE DOS DADOS 

 
 As analises dos 103 artigos que foram publicados entre o período de 2003 a 2017 
exclusivamente para os estudos sobre o XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 
na área do mundo de  negócios, gestão e contabilidade são apresentados por gráficos e 
tabela. 
 
4.2. DESCRIÇÃO DOS ACHADOS 
 

Os documentos por ano é representado no gráfico de diagrama em linhas que é 
utilizado para apresentar os artigos que foram publicados por ano. Ao observar o gráfico 01 
nota-se que não há a divulgação do ano de 2003, pois neste ano não foram publicados 
nenhum artigo sobre o assunto. No período destacado para analise, há o inicio da 
publicação dos artigos a partir do ano de 2004, pois neste ano foram publicados 03 (três) 
artigos. Nota-se que logo depois do ano de 2004 começa a acontecer um decréscimo de 
publicações, sendo que no ano de 2005 apenas 01 (um) artigo é mencionado nesse gráfico. 
Para o ano de 2006 não há nenhuma publicação. Percebe-se no gráfico que há um 
crescimento das publicações a partir de 2007, pois neste ano 02 (dois) artigos forma 
publicados. Em 2008 continua o crescimento de artigos com 03 (três). Já em 2009 são 07 
(sete) artigos publicados. Em 2010 são 10 (dez) artigos. No ano de 2011 são 12 (doze) 
artigos. O ano que têm o maior número de artigos publicados é o de 2012 com 15 (quinze). 
Mediante o gráfico, logo após 2012 começa o segundo declínio de publicações até 2013. O 
ano de 2013 equipara com 2010 tendo o mesmo número de artigos publicados, que são 10 
(dez). Observa-se no gráfico que após o ano 2013 até 2015 há um acréscimo de 
publicações. Na equiparação, o ano de 2014 também iguala com o de 2011, isto é, são 12 
(doze) artigos. Visto que 2015 é o segundo maior ano de publicação com 13 (treze) artigos, 
sendo que neste ano percebe o último ponto crescente do gráfico. Após 2015 ocorre mais 
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um declínio, sendo que este conforme o gráfico é bem acentuado até 2017.  Portanto no ano 
de 2016 diminui o número de publicações para 09 (nove) artigos. No ano seguinte, 2017, 
continua a diminuir o número de publicações para apenas 06 (seis) artigos. 

   
Gráfico 01: Documentos por ano. 

 

Fonte: Scopus (2017). 
 
 Os documentos por ano e por fonte significam que o gráfico 02 tem a intenção de 
apresentar a fonte e o ano de publicação do artigo, sendo que será descrito a analise deste 
diagrama de linhas de forma decrescente, ou seja, indicar por ordem do maior para o menor 
a fonte que mais publicou os artigos. É importante perceber que a pesquisa foi elaborada 
com base nas cinco fontes que mais publicaram os artigos. 
 A classificação da fonte começa ser descrita pela seguinte forma: 
 As duas primeiras fontes que mais publicaram os artigos foram a International 
Journal of Digital Accounting Research e a International Journal of Accounting Information 
Systems, sendo que a primeira fonte tem publicado 12 artigos e a segunda 11, a soma das 
duas resulta em um total de 23 artigos publicados. 
 A publicação dos artigos pela International Journal of Digital Accounting Research 
foram de duas para cada ano de 2010, 2011, 2012 e 2013, sendo que apenas uma 
publicação para 2015, em 2016 retorna duas publicações e no último ano 2017 com uma 
publicação, o que representa no total dos artigos publicados de 11,65%. Na International 
Journal of Accounting Information Systems foram de duas publicações para o ano de 2008 e 
também em 2010. Já no ano de 2012 foram quatro publicações e em 2013, 2014 e 2016 
foram de uma para cada ano. Esta fonte também apresenta um percentual de 10,68% dos 
artigos do período pesquisado. A fonte Journal of Information Systems representa 9,70% 
dos artigos divulgados, com três artigos em 2012, um em 2013, quatro em 2015 e dois em 
2017.  A Issues in Accounting Education teve suas publicações em dois anos, sendo cinco 
artigos publicados em 2010 e apenas um em 2012. Portanto está possui 5,83% dos totais 
dos artigos. A quinta fonte mostrada no gráfico é a Journal of Energing Techonologies in 
Accounting que também representa 5,83% dos artigos publicados no período pesquisado. 
Esta teve suas publicações nos referentes anos de 2011 e 2013 com uma publicação cada. 
E também com duas publicações tanto para o ano de 2015 como para 2016.  Contudo estas 
cinco fontes de pesquisa que publicaram seus artigos no período investigado somam-se a 
um total de 45 artigos, pois equivale a 43,69% do total dos 103 artigos publicados.  
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Gráfico 02: Documentos por ano e por fonte. 

 

 

Fonte: Scopus (2017). 
 
 Os documentos por autor no período estudado verificou-se um total de 153 autores 
que publicaram sobre o assunto na área de negócios, gestão e contabilidade, mas no 
contexto aqui apresentado foram selecionados apenas onze autores. Destes onze autores, 
os dez primeiros foram os que mais tiveram publicações e o décimo primeiro escolhido entre 
os autores é para mostrar que existe um artigo nacional publicado no período. Somando-se 
todos esses onze autores, eles representam 7,19% do total de autores. A adição dos artigos 
publicados por esses onze autores são de 40 em relação ao total de artigos publicados. 
Portanto essas contribuições são de suma importância para a expansão do conhecimento 
da linguagem. 
 Os onze autores que mais publicaram conforme ordem de classificação:  

1º. Debreceny, Roger S., com seis publicações, sendo que representa 5,83% dos totais 
de artigos publicados e 15% sobre os onze primeiros autores; 

2º. Farewell, Stephanie M., também com seis publicações, sendo que também 
representa 5,83% dos totais de artigos publicados e 15% sobre os onze primeiros 
autores; 

3º. Troshani, Indrit possui cinco publicações, representa 4,85% dos totais de artigos 
publicados e 12,50% sobre os onze primeiros autores; 

4º. Felden, Carsten têm quatro publicações, representa 3,88% dos totais de artigos 
publicados e 10% sobre os onze primeiros autores; 
Todos os autores classificados entre a quinta colocação até a décima têm publicado 

três artigos cada um, pois eles representam individualmente 2,91% dos totais de artigos 
publicados e para cada um são destacados por 7,50% sobre os onze autores escolhidos 
para analise. O décimo primeiro autor classificado é MOREIRA, José Rogério Poggio, sendo 
que este tem como co-autor DA SILVA, Paulo Caetano S., os dois autores são brasileiros, 
juntos seu único artigo representa 0,97% do total dos artigos publicados no período e 2,50% 
dentre os onze autores escolhidos. Logo em seguida têm-se a tabela com as informações 
das publicações desses autores no período:   
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Tabela 01: Resumo de publicações por ano e por autor. 
Ano Quantidade de publicações Autores 

2004 1 Troshani, Indrit. 
2007 1 Troshani, Indrit. 
2008 1 Vasarhelyi, Miklos A. 

2009 

1 Debreceny, Roger S. 
1 Felden, Carsten. 
1 Piechocki, Maciej Iej 
1 Roohani, Saeed J. 

2010 

2 Debreceny, Roger S. 
3 Farewell, Stephanie M. 
1 Roohani, Saeed J. 

2011 

1 Debreceny, Roger S. 
1 Farewell, Stephanie M. 
2 Felden, Carsten. 
1 Piechocki, Maciej Iej 
1 Rea, Michele A. 
2 Trinkle, Brad S. 
1 Valentinetti, Diego. 

2012 

1 Debreceny, Roger S. 
1 Farewell, Stephanie M. 
1 Piechocki, Maciej Iej 
1 Rea, Michele A. 
1 Trinkle, Brad S. 
1 Valentinetti, Diego. 
1 Vasarhelyi, Miklos A. 

2013 

1 Rea, Michele A. 
1 Valentinetti, Diego. 
1 Vasarhelyi, Miklos A. 
1 Moreira, José Rogério Poggio 

2014 

1 Debreceny, Roger S. 
1 Farewell, Stephanie M. 
1 Roohani, Saeed J. 

2015 2 Troshani, Indrit. 

2016 
1 Troshani, Indrit. 
1 Felden, Carsten. 

Total: 40 - 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

Ainda continuando com as apresentações dos dados das publicações, utiliza-se de 
um gráfico de número 03 em barras em ordem decrescente sobre os onze autores 
escolhidos que publicaram no período para o contexto do mundo de negócios:   
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Gráfico 03: Documentos por autor.  

 

Fonte: Scopus (2017). 
 
 Os documentos por afiliação significam as instituições que participaram de 
publicações no período, quer dizer, as universidades que estão vinculadas as publicações 
dos artigos sobre o assunto no mundo de negócios, gestão e contabilidade. No contexto são 
escolhidas quinze universidades, sendo que os quatorzes primeiros são os que têm o maior 
número de publicações e o décimo quinto é para destacar a única universidade nacional que 
publicou um artigo na área. A soma dos artigos das instituições aqui escolhidas é de um 
total de 54, pois estas representam 52,43% sobre o total dos artigos divulgados no período. 
Estas quinzes instituições estão classificadas conforme a ordem do número de divulgações 
dos artigos de forma decrescente.  
 A instituição que lidera o maior número de artigos publicados é a University of 
Arkansas at Little Rock com seis artigos, sendo três publicados em 2010, um em 2011, outro 
em 2012 e o último em 2014. Estes seis artigos equivalem a 5,83% sobre o total de todos os 
artigos publicados no período. Em segundo lugar a Rutgers University-Newark Campus com 
cinco artigos publicados, pois tem publicado no ano de 2008, 2010, 2012, 2013 e 2015 
apenas um artigo para cada ano. Já em terceiro colocado a University of Adelaide com 
também cinco artigos, tem publicado em 2004 um artigo, um em 2007, dois para 2015 e 
diminuiu para um em 2016. Com a mesma quantidade de artigos publicados dos dois 
últimos anteriormente explicados, a University of Hawaii at Manoa publicou apenas uma 
para cada ano desde 2009 até 2012 e em 2014. Estas universidades que apresentaram 
cinco artigos em suas publicações representam cada uma 4,85% do total de todos os artigos 
publicados.  A quinta e a sexta colocada respectivamente publicaram quatro artigos cada 
uma. A Technische Universitat Bergakademie Freiberg que em 2011 obteve duas, uma para 
2012 e uma em 2016. Já a Bryant University em 2009, 2010, 2013 e 2014 teve um artigo 
para cada um desses anos. Portanto estas universidades com quatro publicações 
representam 3,88% cada uma do total dos artigos publicados.               

Logo em seguida é apresentado um gráfico de número 04 em barras com as 
instituições escolhidas para melhor entendimento do contexto:   
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Gráfico 04: Documentos por instituições. 

 

Fonte: Scopus (2017). 
 
 Para darmos continuidade ao entendimento do gráfico de número 04, percebe que as 
instituições a partir da sétima colada até a décima quarta publicaram cada uma três artigos, 
pois estas representam individualmente 2,91% do total de artigos publicados no período 
pesquisado. Sejam elas sequencialmente, a University of G. d’Annunzio Chieti and Pescara 
que tem publicado apenas um para cada ano de 2011 a 2013. A Old Dominion University 
que é de dois para 2011 e um para 2014. A Florida Atlantic University que têm publicado 
uma para cada ano de 2008, 2013 e 2016. A San Diego State University também de uma 
para cada ano de 2010, 2015 e 2016.  Em 2010 a University of Central Florida tem publicado 
um e dois em 2012. Já para o ano de 2009 e 2012 a University of New South Wales UNSW 
Australia tem publicado apenas um para cada um desses dois anos. Em meados de 2015 e 
2017 a University of Queensland teve dois para o primeiro ano e um para o segundo. Na 
décima quarta instituição classificada a The California State University apresentou um para 
cada ano de 2012, 2013 e 2016.  
 O décimo quinto colocado classificado foi selecionado diante de outras instituições 
que tiveram até mais publicações do que este, mas é necessário para apresentar a única 
instituição nacional que publicou um artigo no período apresentado para estudo. Portanto a 
Universidade Salvador - UNIFACS que em 2013 publicou seu artigo com o titulo de Um 
modelo de gerenciamento para integrar SOA e XBRL (A management model for integrating 
SOA and XBRL) dos autores MOREIRA, José Rogério Poggio e DA SILVA, Paulo Caetano 
S., com fonte de publicação na Internacional Journal of Digital Accounting Research. Esta 
publicação representa apenas 0,97% entre todos os artigos publicados dos anos 
pesquisados.  

No gráfico são verificadas as instituições que mais contribuíram para o crescimento 
do conhecimento do assunto na área de negócios, sendo que das 39 instituições 
investigadas estas quinze representam 38,46% do total.   
 Os documentos por país no gráfico de número 05 em barras a seguir são 
apresentados os países que mais publicaram nesses últimos quinze anos: 
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Gráfico 05: Documentos por país. 

 

Fonte: Scopus (2017). 
 
 O país que mais teve publicações nesses últimos quinze anos é os Estados Unidos 
da América com sessenta e duas publicações, isto representa 60,19% do total de todos os 
artigos publicados. Em segundo colocado é a Austrália com quinze publicações que 
equivale a 14,56% do total dos artigos publicados. A Alemanha esta posicionada em terceira 
colocada com oito publicações, sendo que esta representa 7,77% do total de artigos. Logo 
em seguida é a Itália com seis publicações. O Canadá e o Reino Unido cada um publicou 
cinco artigos. Já a Malásia e Espanha foram quatro artigos cada. A China com três artigos. 
A Romênia e Taiwan foram de duas publicações para cada país. Os quatro últimos países 
classificados no gráfico que são a Albânia, Brasil, Finlândia e Grécia publicaram apenas um 
artigo cada. 
 Os documentos por área de assunto são os artigos que foram desenvolvidos por 
subáreas da área de Negócios, Gestão e Contabilidade que abrangem o assunto sobre o 
XBRL, sendo que estas subáreas estão classificadas em Ciência Ambiental (Environmental 
Science), Engenharia (Engineering), Energia (Energy), Psicologia (Psychology), Artes e 
Humanidade (Arts and Humanitis), Ciências Sociais (Social Sciences), Ciência da 
Computação (Computer Science), Ciências da decisão (Decision Sciences) e Economia, 
Econometria e Finanças (Economics, Econometrics and Finance). Contudo é necessário 
ressaltar que todos estes artigos foram pesquisados para uma área especifica de negócios. 
Então a área de Negócios, Gestão e Contabilidade engloba todas as subáreas, pois esta 
área detém os 100% dos artigos publicados. 
 O gráfico de número 06, que é o gráfico por setores a seguir apresenta as diversas 
subáreas de Negócios, Gestão e Contabilidade com seus respectivos percentuais:   
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Gráfico 06: Documentos por área de assunto. 

 

Fonte: Scopus (2017). 
 
 Conforme foram pesquisados os artigos por cada subárea, encontrou-se um total de 
124 artigos publicados. O interessante é que distingue dos 103 artigos publicados no 
período, mas isso se deve a soma das repetições dos artigos. Isso que dizer que teve mais 
de um departamento que obteve artigos em comum, sendo que foi identificado que um 
artigo pode esta em um contexto de uma subárea e de outra, ou até mais de duas. Portanto 
vai depender dos interesses comuns do uso da ferramenta XBRL.      
 O departamento de ciência ambiental, engenharia e energia publicaram cada uma 
um artigo, sendo que é o mesmo artigo para os três departamentos, então há a interseção 
dessas três subáreas sobre um artigo. Na psicologia, arte e humanidade cada um desses 
dois departamentos publicaram dois artigos, que os mesmos possuem interseção entre si 
sobre os dois artigos.  Duas publicações e dois artigos em comum. Em ciências sociais 
foram 13 artigos publicados, dentre eles apenas um é comum a outra subárea. A ciência da 
computação que teve 24 artigos publicados, sendo que 16 são comuns a outras subáreas. 
Na ciência da decisão são 37 artigos publicados e 36 artigos comuns a outros 
departamentos. Já em economia, econometria e finanças tiveram 43 artigos publicados e 27 
artigos em comuns com as demais subáreas.  
 Conforme os perfis identificados sobre cada subárea é importante falar que os 
departamentos de ciência ambiental, engenharia e energia têm o objetivo de prevenir futuros 
danos relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança, sendo que resulta em 
um melhor controle sobre o gerenciamento de sustentabilidade corporativa. A psicologia, 
arte e humanidade usam a taxonomia XBRL para a qualidade dos padrões de dados em 
relatórios financeiros com a capacidade de que o sistema tem de se comunicar de forma 
transparente com outro sistema, sendo que contribui para que os investidores tomem as 
decisões financeiras. A ciência social utiliza do mapeamento de itens de linhas de 
demonstrações financeiras para a taxonomia com as habilidades para criar e integrar os 
relatórios baseados em XBRL como um sistema de informações financeiro moderno que 
influência no gerenciamento de resultados financeiros. A ciência da computação visa à 
necessidade urgente para melhorar a amizade dos investidores, especialmente a 
transparência e a interoperabilidade das demonstrações financeiras das empresas, pois a 
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conscientização e a intenção de adotar o XBRL, uma vez que os usuários, preparados e 
reguladores possam entender todo o conceito de XBRL. As percepções de tecnologias de 
rede e tecnologias relacionadas que facilitam o uso do XBRL, exercem influência positiva 
significativa na sua adoção. Já com relação à ciência da decisão, economia, econometria e 
finanças, houve descobertas sobre evidências que incentivam os órgãos reguladores e a 
comunidade de suporte da tecnologia XBRL a adotar o novo requisito de divulgação em 
relatórios, sendo que houve a discussão sobre os efeitos do XBRL sobre a utilidade dos 
dados financeiros e foram feitos analises sobre o potencial para melhorar a utilidade das 
informações em torno do gerenciamento dos resultados financeiros. Cada vez mais, o XBRL 
fornece a base tecnológica para a comunicação de informações financeiras. 

Portanto foram identificados 39 artigos em comuns nas nove áreas especificas dos 
124 artigos publicados por elas, pois houve um total de 42 repetições. Contudo essas 
repetições são divididas pela metade que é igual a 21 os números de interseções, sendo 
que esta interseção é a diferença encontrada entre os 124 artigos publicados pelas áreas e 
os 103 do departamento de negócios, gestão e contabilidade. 

 
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 A elaboração desta pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos artigos sobre 
XBRL indexados na base do SCOPUS no Brasil e no mundo na área de negócios, gestão e 
contabilidade, sendo que o ponto principal pelo qual ocorreu o interesses por esse 
problema, devido ao fato de que o XBRL é pouco difundido. Principalmente no Brasil são 
poucas as empresas que utilizam esta ferramenta como auxilio de divulgação de relatório 
financeiros com informações e disponibilidade padrão pré-definido. Já faz um tempo que 
diversos países já adotaram esse tipo de ferramenta, pois é de suma importância para o 
controle financeiro das entidades. Por tanto foi necessário pesquisar como se comporta os 
artigos que publicaram sobre o XBRL, que dizer identificar o perfil dessas publicações. Para 
encontrar o perfil das publicações foi necessária a utilização de alguma ferramenta que 
desse suporte a uma pesquisa bibliométrica. Contudo foi preciso analisar qual a melhor 
ferramenta para este tipo de pesquisa. Então houve o consenso de que a plataforma do 
SCOPUS seria a ferramenta ideal que ajudaria neste tipo de pesquisa. O período analisado 
foi entre o ano de 2003 até 2017. Outras questões também foram levantadas, como a 
quantidades de artigos publicados por ano, as instituições, os autores, países, fontes de 
divulgações e áreas especifícas.     

Para atingir os objetivos desta pesquisa foi feito uma revisão bibliográfica que avaliou 
o conhecimento científico publicado referente ao tema escolhido e foi utilizada uma 
ferramenta da bibliometria. Esta técnica quantitativa de avaliação tem o propósito de medir a 
difusão do conhecimento científico. Esta mede variáveis no que diz respeito à produtividade, 
constatando a distribuição de frequência em um conjunto de documentos. É revelado que 
um número restrito de pesquisadores em uma área especifica do conhecimento produziu 
bastante, mas em contrapartida um grande volume de pesquisadores produziu pouco. Então 
foi identificado que pouco os autores produziram grande parte da produção científica. A 
quantidade com relação ao desempenho de muitos autores que há um baixo volume de 
publicação é igual à produção deste número reduzido de autores. Portanto foi possível 
estabelecer o grau de relevância de periódicos na área do conhecimento, um núcleo de 
periódicos foi formado por periódicos que produziram o maior número de artigos sobre dado 
assunto estudado, certamente com maior qualidade ou relevância para a área especifica.   

A plataforma do SCOPUS ajudou a identificar 103 artigos disponibilizados conforme 
suas ferramentas inteligentes que rastrearam, analisaram e visualizaram a quantidade de 
artigos publicados sobre o tema, que estão estabelecidos as universidades e periódicos, 
sendo que favoreceu uma melhor percepção sobre a produção mundial de pesquisas em 
várias áreas encontradas da ciência ambiental, engenharia, energia, psicologia, artes e 
humanidade, ciências sociais, ciência da computação, ciência da decisão, economia, 
econometria e finanças.  
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O autor RICCIO, Edson Luiz não foi encontrado na base de dados no período 
pesquisado. Os seus estudos foram uns dos primeiros a serem publicados, mas devido os 
seus trabalhos não terem sido publicados no período indexado na plataforma SCOPUS, ele 
não é apresentado nos resultados apurados.    

Com relação aos achados encontrados na pesquisa, pode-se dizer que as diversas 
áreas de estudo tiveram uma classificação sobre o perfil dos artigos divulgados. A área de 
ciência ambiental, engenharia e energia destacaram o perfil do seu artigo no gerenciamento 
de sustentabilidade corporativa. Já a psicologia, arte e humanidade enfocam o XBRL para 
tomada de decisão financeira e o uso da taxonomia. A ciência social enfoca sobre o 
gerenciamento de resultados financeiros. A ciência da computação visa a adoção do XBRL. 
A maior parte dos artigos publicados na categoria de ciência da decisão, economia, 
econometria e finanças tiveram o seu perfil direcionado para o gerenciamento de resultados 
financeiros.              

Para futuros estudos é necessário que se façam pesquisas mais abrangentes com 
relação aos estudos bibliométricos, que pode ser utilizados ferramentas que auxiliem em 
melhores resultados, como estes citados: Lei de Zipf, ou Lei do Mínimo Esforço, mede a 
frequência do surgimento das palavras em diversos textos. A Lei de Bradford, ou Lei de 
Dispersão, verifica a produtividade das revistas e sobre um determinado assunto num 
conjunto de revistas é estabelecida as áreas de dispersão. Contudo é possível estabelecer 
um melhor grau de relevância de periódicos sobre áreas especificas do conhecimento, pois 
um núcleo de periódicos é constituído por outros periódicos que produzem uma maior 
quantidade de artigos sobre um assunto em especial, certamente com maior qualidade ou 
relevância para a área desejada. A Lei de Bradford é um instrumento vantajoso para a 
expansão de políticas de aquisição e de descarte de periódicos com compatibilidade da 
gestão de sistemas de recuperação da informação, gestão da informação e do saber 
científico e tecnológico. (Guedes & Borschiver, 2005). Há chance de esta lei estabelecer o 
grau de relevância de periódicos que agem em áreas do conhecimento específico. A maior 
publicação de artigos por meio de periódicos sobre determinado assunto contribui para 
estabelecer um núcleo que possa ser provavelmente de qualidade superior e que possui 
maior relevância na área do conhecimento específico.  Conforme este princípio são 
submetidos a um número limitado de periódicos os artigos iniciais de um assunto em 
especial.   
 
REFERÊNCIAS  
 
ALIANA, Toni, XBRL: elreporting financeiro sobre Internet. Disponível em: 
<HTTP://www.asset.es/miembros/articulo_antoni_aliena.doc>. Acesso em: 05 abr. 2017. 
 
ARNOLD, Vicky; BEDARD, Jean C.; PHILLIPS, Jillian R.; SUTON, Steve G. The impact of 
tagging qualitative financial information on investor decision making: Implications for XBRL. 
International Journal of Accounting Information Systems, v. 13, p. 2–20, 2012. 
 
ÁVILA, F.; RAMON, D.; BUENO, A.; CARVALHO, E. L.: XBRL A Ferramenta da 
transparência. Revista TN Petróleo, nº 64, pp. 80-81, Março/Abril 2009.  
 
BORITZ, J. Efrim; NO, Gyun Won. The SEC’s XBRL voluntary filing program on EDGAR: a 
case for quality Assurance. Current Issues in Auditing, v 2, n. 2, p. 36-50, 2008. 
 
BRANDS, Kristine. Global XBRL Reporting Update. Strategic Finance, v. 93, p.64-65, mai. 
2012. 
 
CHEN, Yu-Che. A comparative study of e-government XBRL implementations: The potential 
of improving information transparency and efficiency. Division of Public Administration, 
Northern Illinois University, DeKalb, USA - Available online 19 August 2012. 
 



19 

CORDERY, Carolyn J.; FOWLER, Carolyn J.; MUSTAFA, Khairil. A solution looking for a 
problem: factors associated with thenon-adoption of XBRL. Pacific Accounting Review, v. 23, 
n. 1, 2011. 
 
CORRÊA, R.; CALDANA, D. F.; SANTELICES, D. C.; ROBOLLEDO, O. M.: Diccionario de 
Conceptos, Términos y Acrónimos Relacionados con XBRL. Instituto de Auditoria Interna y 
Gobierno Corporativo de Chile. A. G. GRUPO DE ESTUDIOS XBRL. 126 p. Maio 2009. 
 
CFC (Conselho Federal de Contabilidade). (2017). XBRL. Disponível em: 
http://www.cfc.org.br/conteudo.aspx?codMenu=295. Acesso em 01/05/2017. 
 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Disponível em: 
http://www.cfc.org.br/conteudo.aspx?cdMenu=297. Acesso em 01 de maio de 2017.  
 
DEBRECENY, Roger; GRAY, Glen L. Are we there yet? A research perspective on the 
extensible business reporting language (XBRL). In: EUROPE AN ACCOUNTING 
ASSOCIATION CONGRESS, Praga, 2004. 
 
EFENDI, Jap; PARK Jin Dong; SMITH, L. Murphy. Do XBRL filings enhance informational 
efficiency? early evidence from post-earnings announcement drift. Journal of Business 
Research, v. 67, n. 6, p. 1099-1105, 2014. DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.05.051. 
 
FERREIRA, AUGUSTA; SANTOS, CARLOS. (2008). Linguagem XBRL: Suporte à 
consolidação de contas na administração pública. Revista Universo Contábil, ISSN 1809 – 
3337, Blumenau, v. 4, n. 4, p. 126 – 139, out./dez.  
 
FLORES, J. S.; CORRÊA, R. M.; VANTI, Adolfo A. Análise das características dos artigos 
publicados sobre a linguagem XBRL em revistas científicas de PPG’s stricto sensu de 
contabilidade no Brasil. RIGC, v. 9, n. 18, p. 1-17, 2011. 
 
GERON, CECÍLIA MORAES SANTOSTASO; RICCIO, EDSON LUIZ e GRECCO, MARTA 
CRISTINA PELUCIO. (2015). 12th International Conference on Information system & 
Technology Management – CONTECSI. Estudo Bibliométrico: Trabalhos sobre a linguagem 
XBRL no web of science. 
 
GRAY, Glen L.; MILLER, Dadid W. XBRL: solving real-world problems. International Journal 
of Disclosure and Governance, v. 6, n. 3, p. 207–223, 2009. 
 
GUEDES, V. L., & BORSCHIVER, S. (2005). Bibliometria: uma ferramenta estatística para a 
gestão da informação e do conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação e de 
avaliação científica e tecnológica. Encontro Nacional de Ciência da Informação, 6, 1-18. 
 
HOFFMAN, Charles; STRAND, Carolyn, XBRL Essentials.New York: AICPA, 2001. 
 
ISO. InternationalOrganization for Standardization.Disponível em: <http://www.iso.org>. 
Acesso em 05 abr. 2017. 
 
KIM, Joung W.; LIM, Jee-Hae; NO, Won Gyun - The Effect of First Wave Mandatory XBRL 
Reporting across the Financial Information Environment. Journal of Information Systems, 
v. 26, n. 1, p. 127–153, 2012. 
 
LIGHT, Richard. Iniciando em XML. São Paulo: Makron Books, 1999. 
 
MERRIAN-WEBSTER. Merrian-Webster Online Dictionary. Disponivel em: <http://www.m-
w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=taxonomy>. Acesso em: 01 mai. 2017. 



20 

MOREIRA, O.: 2005. O XBRL no Brasil: Um estudo empírico com as empresas de capital 
aberto. São Paulo, SP. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo-FEA – USP, 136 p. 
 
MOREIRA, Orandi; RICCIO, Edson Luiz; SAKATA, Marici Cristine Gramacho. A 
Comunicação de Informações nas Instituições Públicas e Privadas: O Caso Xbrl — 
Extensible Business Reporting Language no Brasil. Adm. Pública, v. 41, n.4, Jul./Ago. 
2007. 
 
PRADO, ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA. (2012). IMPACTO DA ADOÇÃO DA 
LINGUAGEM XBRL SOBRE A ASSIMETRIA INFORMACIONAL: Uma análise empírica nas 
empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Universidade DE Brasília 
– UnB; Universidade Federal da Paraíba – UFPB; Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN. 
 
PRESENTATION on XBRL, A. Disponível em: <http://www2.truman.edu/~a1690/xbrl2.htm>. 
Acesso em: 01 mai. 2017. 
 
PRITCHARD, A. Statistical bibliography or bibliometricas? Journal of Documentation, v. 
25, n. 4, p. 348-349. 1969. 
 
QUINTEIRO, CARLOS EDUARDO. (2008). XBRL e Governança Corporativa: Uma 
contribuição referente ao discloure. 5º Congresso internacional de gestão da tecnologia e 
sistema de informação. USP – Universidade de São Paulo, São Paulo – Brasil. Jun.. 
 
RICCIO, EDSON LUIZ; SILVA, PAULO CAETANO DA; SAKATA, MARICI CRISTINE 
GRAMACHO (organização). A Divulgação de Informações Empresariais (XBRL – Extensible 
Business Reporting Language). Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2005.  
 
RICCIO, E.; SAKATA, M.; MOREIRA, O.; QUONIAM, L.: Introdução ao XBRL: Nova 
linguagem para a divulgação de informações empresariais pela internet. Ci. Inf. [online]. 
2006, vol. 35, nº 3, pp. 166-182. 
 
RODRÍGUEZ, Tomas Escobar; RODRÍGUEZ, Susana Gago. “We were the first to support a 
major is innovation". Research into the motivations of spanish pioneers in XBRL. Spanish 
Accounting Review, v. 15, n. 1, p. 91-108, 2012. 
 
ROSSI, T.; SCHMIDT, P.. (2011). Teoria e prática para a adoção do XBRL. Contexto, Porto 
Alegre, v. 11, n. 19, p. 43 – 60, 1º semestre. 
 
SCOPUS (2017). Disponível em: https://www-scopus-com.ez13.periodicos.capes.gov.br/. 
Acesso em: 08 out. 2017. 
 
SILVA, Paulo Caetano da; SILVA, Luiz G. Cordeiro da; AQUINO JÚNIOR, Ivanildo J. de S.. 
XBRL: eXtensible Business Reporting Language. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 
2006. 
 
SOBERANIS, O.H.( Diciembre, 2007). Extensible Business Reporting Language (XBRL) El 
inicio del fin de los papeles de concentración. Tecnológico de Monterrey Campus Puebla - 
Escola de Graduados e Innovación. Journal de Investigacion, pp.44. 
 
STEENKAMP, L.P.; NEL, G.F. - The adoption of XBRL in South Africa: an empirical study. 
The Electronic Library, v. 30, n. 3, p. 409-425, 2012. 



21 

VANTI, NADIA A.P. (maio/ago 2002). Da bibliometria à webometria: uma exploração 
conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do 
conhecimento. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162. 
 
____. XBRL History. 2004b. Disponível em: <http://www.xbrl.org/history-print.aspx>. Acesso 
em: 01 mai. 2017. 
 
XBRL HISTORY: a. New York, 2009. Disponível em: 
<http://www.xbrl.org/RoleOfJurisdictions/>. Acesso em: 05 de abril de 2017. 
 
XBRL International. Progress Report: Transforming Business Reporting: eXtensible Business 
Reporting Language. In: 9th XBRL INTERNATIONAL CONFERENCE. Auckland, 2004a. 
 
XBRL INTERNACIONAL: c. New York, 2009. Disponível em: 
http://www.xbrl.org/AboutTheOrganisation/. Acesso em: 01 de maio de 2017. 
 
XBRL Internacional. (2011). About XBRL International. New York. Disponível em 
http://www.xbrl.org/AboutXBRL. Acesso em 01/05/2017. 
 
 

 


