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INTRODUÇÃO

Os relatórios contábeis são “a exposição resumida e

ordenada dos principais fatos registrados pela

contabilidade, em determinado período” (IUDÍCIBUS,

1998).

Marion (2008), cita para o balanço patrimonial como

um meio de se “identificar a saúde financeira e

econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer

data prefixada”. O balanço patrimonial é dividido em

duas colunas, elas que são divididas em ativo em um dos

lados, e o passivo e o patrimônio líquido somados do

outro lado (IUDÍCIBUS, 1998).

Identificar qual o perfil dos estudos acerca do tema
balanço patrimonial publicados na base de dados SPELL,
compreendidos entre 2013 a 2017.

Classificação metodológica a natureza teórica, junto com 
uma abordagem qualitativa, de objetivo descritivo e com 
procedimento bibliométrico e documental.

Dentre os autores que tiveram publicações sobre o assunto
tratado, os que mais se destacaram foram Vinícius Gomes
Martins e de Jorge Katisumi Niyama com duas publicações
cada representando 2,81% do total de autores. A Universidade
de São Paulo foi a que mais teve artigos publicados no
período, com um total de 9 artigos representado 13,24%,
seguido pela Universidade de Brasília e pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte com 6 publicações que são
um total de 8,82% do total. Os periódicos que mais tiveram
publicação são a Revista Evidenciação Contábil & Finanças
da Universidade Federal da Paraíba, seguidas da Revista
Contexto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Revista Enfoque: Reflexão Contábil da Universidade Estadual
de Maringá e a Revista Pensar contábil.
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