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Em agosto de 2013, data em que tínhamos con-

cluído já o processo de avaliação acadêmica 

dos artigos submetidos a Cuadernos de Contabi-

lidad, 14 (35) (julho-dezembro de 2013) rece-

bemos os resultados da II atualização 2012 do 

Publindex, que  informou-nos que a partir do 

dia 1 de julho de 2012 e até o dia 30 de junho de 

2014 a revista tinha sido avaliada e classificada 

como A2.

Esta nova categoria vai aplicar, então, a 

partir do nosso número 33, julho-dezembro 

de 2012, e se estenderá até nosso futuro núme-

ro 37 que corresponde ao período janeiro-junho 

de 2014. Incluir-se-ão também nesta categoria 

os números especiais que a revista gerar du-

rante este lapso, incluindo a edição especial de 

2013 Quatro anos de convergência contábil na 

Colômbia: resultados, transformações e desafios, 

que esperamos vai ser impressa em dezembro 

de 2013.

A participação de todos os autores, avalia-

dores, membros do comitê científico e edito-

rial e a de outros atores foi fundamental para 

lograr este resultado e manter o nosso perma-

nente crescimento no sistema nacional. 

A revista trabalha agora para, de um lado, 

fazermos parte de índices como RedALyc, 

Scopus e ISI-WoK, e do outro, acrescentar a 

qualidade e visibilidade da publicação entre a 

comunidade de pesquisadores, docentes, pro-

fissionais e discentes da contabilidade pública e 

áreas afines tanto da Colômbia quanto dos ou-

tros países aonde já temos crescente presencia.

Além do significativo que puder acarretar 

a classificação A2, a revista Cuadernos de Con-

tabilidad tem ampliado a participação da co-

munidade contábil da Pontifícia Universidade 

Javeriana, dos outros programas de contabili-

dade da Colômbia e de um cada vez maior nú-

mero de profissionais de outros países, como o 

México, a Argentina, o Brasil, Portugal e a Ve-

nezuela, interessados em temas contábeis e de 

finanças afines aos tópicos de interesse da re-

vista. O número de artigos que se apresentam 

para cada chamada é cada vez maior, exigindo-

nos mais qualidade e rigorosidade dos comitês 

de avaliação; esperamos ao tempo conseguir 

isso redundar em melhor qualidade do que pu-

blicamos.

Enquanto o número de artigos baseados em 

projetos de pesquisa têm se incrementado, ar-

ranjamos manter aberto o espaço para que ou-

tros trabalhos, igualmente de qualidade ainda 

que não derivados de projetos de pesquisa, con-

tinuarem a serem divulgados e submetidos a 

processos de avaliação idênticos aos artigos que 

são derivados.

Para nós é bem importante que a produção 

intelectual em temas contábeis —vier ou não de 

projetos formais— seja divulgada e informada à 

comunidade contábil da Pontifícia Universida-

de Javeriana, do resto do país e dos outros paí-



ses. Com isso, também, procuramos não cair 

presos dos formalismos envolvidos tantas vezes 

nos processos de indexação e reclassificação.

Entre estes trabalhos têm se publicado ar-

tigos, além de aportes sobre a discussão de 

revistas acadêmicas contábeis e os vários signi-

ficados de qualidade que com certeza tem atrás 

de elas, resenhas, entrevistas, etc. Esperamos 

que a comunidade docente e profissional con-

tábil continue fazendo uso deste espaço que a 

revista manterá sempre vigente.

Revistando a conformação dos últimos nú-

meros, más sim a pretensão de uma revisão 

sistemática dos conteúdos dos artigos —tanto 

derivados de projetos de pesquisa quanto não—, 

podem se definir duas grandes tendências de pu-

blicação. Uma primeira que poderia corres-

ponder com questões de conhecimento técnico 

contábil e finanças; e outra, um olhar de corte 

mais social e crítico da contabilidade, incluin-

do referências à formação profissional. Tenho 

certeza que esta classificação não é isenta de po-

lêmica, mas espero fazê-la somente com pro-

pósitos ilustrativos que permitam reafirmar a 

identidade da revista como publicação acadê-

mica, plural e diversa.

No primeiro tipo de textos, que di em no-

mear técnicos, podem aparecer refletidas gran-

des tendências temáticas em torno de tópicos 

contábeis. Esta revista tem incluído trabalhos, 

especialmente na área da contabilidade finan-

ceira, derivados dos processos de convergência 

da Colômbia e outros países para o uso dos 

Padrões Internacionais de Contabilidade, ou 

IFRS (pelas suas siglas em inglês). Evidente-

mente essa é uma das maiores preocupações 

da disciplina e a profissão contábil e vários 

trabalhos de pesquisa já contribuíram com 

ideias, efeitos e olhares críticos sobre aquelas 

questões. Mesmo, nestes próprios trabalhos 

observa-se uma tendência a superar trabalhos 

descritivos de comparação normativa para tra-

balhos de avaliação de efeitos da norma e 

trabalhos técnicos derivados dos IFRS em dife-

rentes tipos de organizações, tanto das cotadas, 

quanto das pequenas e médias empresas.

Em menor proporção, foram publicados ou-

tros trabalhos na área de asseguração e questões 

como governança corporativa, em relação com 

os processos de convergência. Mesmo assim, 

entre este tipo de trabalhos técnicos ligados em 

ocasiões às implicações contábeis da avaliação, 

tem se apresentado trabalhos de finanças e à 

aplicação de modelos de avaliação em organi-

zações e mercados de capitais, o que permitiu 

reafirmar as ligações disciplinares entre conta-

bilidade e finanças. Neste grupo de artigos, os 

trabalhos da contabilidade de gestão, que inclui 

desde a contabilidade de custos até a estratégi-

ca, através de temas como o capital intelectual, 

têm estado com reiterada importância em nos-

sa publicação. A maioria destes artigos usa me-

todologias quantitativas e esquemas de pesquisa 

científica próprios das ciências básicas.

Felizmente para nossa revista, a participa-

ção deste tipo de trabalhos tem sido tão valiosa 

que permitiu conformar, por vez primeira, para 

2013 um número monográfico dedicado à con-

vergência contábil com motivo dos quatro anos 

deste processo na Colômbia, e espera seguir a 

fazê-lo nos seguintes anos em questões como a 

contabilidade de gestão, asseguração, contabili-

dade governamental e os relatórios de responsa-

bilidade social empresarial, dentre outras.



De outra parte, um segundo grupo de tra-

balhos de corte mais social e crítico incluiu 

artigos sobre os relatórios de responsabilidade 

social empresarial, o papel da informação con-

tábil ante a sociedade e as reflexões e contri-

buições em temas de epistemologia contábil e 

formação profissional. A generalidade destes 

trabalhos propõe que o escopo do contábil não 

se limite ao quadro normativo e suas implica-

ções técnicas, senão a relações disciplinares da 

contabilidade com a sociologia, economia polí-

tica ou filosofia, entre outras abordagens e com 

profundas preocupações pela dimensão ins-

trumental que ainda hoje impera no processo 

de formação dos contadores públicos. Encon-

tram-se ali trabalhos empíricos e quantitativos, 

mas sobretudo trabalhos teóricos e qualitativos 

com especial uso dos estudos de caso. 

Estas tendências configuraram a identidade 

da revista e esperamos desde aí estiver contri-

buindo à plural e diversa comunidade contá-

bil do país, da América Latina e do planeta. A 

publicação acadêmica por si própria não tem 

mérito, senão na medida em que se puser ao 

serviço das comunidades profissionais e sociais 

que vem nestes documentos referentes para 

posteriores trabalhos ou até mesmo para gerar 

questionamentos e críticas aos seus conteúdos.

Essa pluralidade de conteúdos tem permi-

tido a Cuadernos de Contabilidad uma dinâmica 

de crescimento e solidez na que foi fundamen-

tal o papel dos professores envolvidos como 

autores, mas também do crescente número de 

pesquisadores e docentes que fazem parte dos 

nossos comitês de avaliação.

Daqui para frente, a revista espera seguir 

avançando nos processos para subir na hierar-

quia do Sistema Nacional de Ciência e Tec-

nologia, SNCyT, e em especial dar os passos 

necessários para sua inclusão em bases como 

SCOPUS e ISI e outras afins. Conforme pre-

visto no nosso plano estratégico e em relação 

com as metas estratégicas da área contábil e da 

Faculdade de Ciências Econômicas e Adminis-

trativas da Pontifícia Universidade Javeriana, 

esperamos ser uma revista de categoria A1 em 

2016 e que as tarefas planejadas e as que esta-

mos a executar, assim nos permitam.

Mas, ao mesmo tempo, estamos confian-

tes de que devemos traçar estratégias para a 

revista ser acolhida e usada com muita maior 

intensidade pelas comunidades docentes e pro-

fissionais da Colômbia e outros países. Não 

queremos fazer da revista um meio só de di-

fusão para uma comunidade cerrada de pesqui-

sadores; queremos entregar documentos de 

qualidade que sejam úteis para a docência e a 

discussão e o crescimento profissional. E fa-

zendo-o, esperamos seguir a publicar artigos e 

outro tipo de documentos com as mesmas ten-

dências técnicas e de crítica social já resenhadas, 

mas de qualidade e pertinência cada vez maior 

para diversos grupos de interesse e leitores de 

nossa revista.

Esperamos, então, desenvolver mais e 

melhores estratégias —como ampliar a parti-

cipação de professores nos comitês científico 

e editorial— que mantenha-nos comunicados 

com comunidades acadêmicas e profissionais 

diversas; seguir recorrendo à configuração 

amplia e diversa que caracterizou os números 

regulares; manter e incrementar os números 

monográficos; estimular a publicação de outro 

tipo de documentos como resenhas, ensaios, 



etc. e, é claro, suster o espaço para divulgar 

trabalhos de alta qualidade —sejam estes deri-

vados ou não de projetos de pesquisa— em es-

panhol mas possivelmente também em outras 

línguas como português e inglês.

Se estes projetos, intenções, planos e resul-

tados seguem sendo acompanhados de incre-

mentos nas condições para uma adequada gestão 

editorial, acadêmica, administrativa e financeira 

da revista, como até hoje tem feito a universida-

de mediante a Editorial Pontifícia Universidade 

Javeriana, a sua Faculdade de Ciências Econômi-

cas e Administrativas, e em particular do Depar-

tamento de Ciências Contábeis, a presencia viva 

e cada vez mais visível de Cuadernos de Contabili-

dad está garantida no futuro.
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