
 

CONTABILIDADE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

 

AMBIENTE - REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL (SEER) 

Publicação de Departamento de Ciências Contábeis (DCC) da UFRN 

ISSN 2176-9036 (on-line) 

Missão  

Tem como missão constitui-se como um dos veículos de divulgação do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis (PPGCC). Este periódico é 

dirigido à comunidade científica: professores, estudantes, pós-graduandos e 

profissionais da área de Contabilidade. Os artigos encaminhados à Revista 

devem apresentar conteúdo original, podendo ter artigos publicados em 

congressos e seminários, desde que considerados relevantes. 

https://periodicos.ufrn.br/ambiente/about/editorialPolicies#focusAndScope  

 

CADERNO CRH (SCIELO) 

Publicação deUniversidade Federal da Bahia - Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas - Centro de Recursos Humanos 

ISSN 1983-8239 (on-line) 

Missão 

Divulgar artigos, ensaios e resultados de pesquisa reconhecendo a importância 

do debate e da confrontação dos resultados da pesquisa para a construção de 

um pensamento crítico nas ciências sociais. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-

4979&lng=pt&nrm=iso  

  

https://periodicos.ufrn.br/ambiente/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-4979&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-4979&lng=pt&nrm=iso


 

CONTABILIDADE 

CINT - CONTEXTO INTERNACIONAL (SCIELO) 

Publicação dePontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Instituto 

de Relações Internacionais 

ISSN 1982-0240 (on-line) 

Missão 

O propósito da revista é promover o debate acadêmico em Relações 

Internacionais, em sentido amplo, e incentivar o desenvolvimento de pesquisas 

conceitualmente inovadoras no/do/a partir do Sul Global. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

8529&lng=pt&nrm=iso  

 

CONTEXTUS - REVISTA CONTEMPORÂNEA DE ECONOMIA E GESTÃO 

(SEER) 

Publicação de  Universidade Federal do Ceará 

ISSN: 2178-9258  (on-line) 

Missão 

A Revista Contemporânea de Economia e Gestão tem por missão interagir com 

diferentes públicos e instituições no que diz respeito aos conhecimentos nas 

áreas de Economia, Administração e Contábeis, tanto em nível nacional como 

internacional, para divulgar e fomentar a produção científica nessas respectivas 

áreas. A Contextus está direcionada para pesquisadores, professores, 

estudantes e profissionais que atuam nesses ramos de estudo. Têm 

periodicidade quadrimenstral, sendo os artigos avaliados pelo sistema blind 

review por uma comissão formada pelo Conselho Editorial e Avaliadores ad hoc.  

http://www.contextus.ufc.br/2014/index.php/contextus/index  

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8529&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8529&lng=pt&nrm=iso
http://www.contextus.ufc.br/2014/index.php/contextus/index


 

CONTABILIDADE 

CVT - CONTABILIDADE E VISTA & REVISTA (DOAJ) 

Publicação de Curso de Mestrado em Ciências Contábeis, Universidade 

Federal de Minas Gerais 

ISSN 0103-734X (online) 

Missão 

A missão da Revista Contabi lidade Vista & Revista é disseminar o 

conhecimento científico na área de Contabi lidade, Controladoria e 

Finanças. 

http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabi lidadevistaerevista   

 

E&G - REVISTA ECONOMIA & GESTÃO (SEER) 

Publicação de PUC – Minas 

ISSN 1984-6606 (on-line) 

Missão 

A Revista Economia & Gestão publica artigos inéditos, originais e de reconhecida 

qualidade acadêmica elaborados por pesquisadores, professores, estudantes e 

profissionais vinculados à área das Ciências Sociais Aplicadas, tendo como foco 

o caráter interdisciplinar das Ciências da Administração, da Economia e da 

Contabilidade. A diversidade de temas neste campo de conhecimento permite a 

inclusão de diferentes seções, a saber: artigos (teórico e teórico-empírico), 

conjuntura política-econômica, da poltrona do executivo (entrevistas), ensino, 

pesquisa e aprendizagem, caso de ensino, notas de pesquisa, reflexões, 

resenhas.  

http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/index  

  

http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/index


 

CONTABILIDADE 

EA - ECONOMIA APLICADA (DOAJ) 

Publicação deFaculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

ISSN 1980-5330 (on-line) 

Missão 

Divulgação de trabalhos de análise econômica aplicada a problemas 

específicos, tanto de interesse do setor público como privado, e que 

contenham, particularmente, estudos quantitativos, cujos resultados possam 

aproximar a teoria da realidade. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-

8050&lng=pt&nrm=iso  

 

FACESP - Revista de Administração FACES Journal (SEER) 

Publicação de Universidade FUMEC 

ISSN 1984-6975 (online) 

Missão 

Fomentar a produção e a disseminação do conhecimento em Administração de 

Empresas, contribuindo para o desenvolvimento e o progresso do país e da 

sociedade. 

http://www.fumec.br/revistas/facesp/index  

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8050&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8050&lng=pt&nrm=iso
http://www.fumec.br/revistas/facesp/index


 

CONTABILIDADE 

G&P GESTÃO  E PLANEJAMENTO 

Publicação de Universidade Salvador 

ISSN 2178-8030 (on-line) 

Missão 

A Revista Gestão & Planejamento (G&P) é uma publicação quadrimestral do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Salvador – 

UNIFACS, que se constitui como um espaço editorial aberto para toda a 

comunidade científica nacional e internacional, com publicação de artigos em 

todos os campos da Administração: Finanças, Marketing, Produção, Recursos 

Humanos, Estudos Organizacionais, Sistema de Informação, Turismo e 

Contabilidade, sempre com o foco na gestão. Como orientação geral, a revista 

busca, pelos critérios de qualidade e rigor, publicar ensaios, pensatas, resenhas 

e artigos científicos decorrentes de pesquisas empíricas.  

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/index  

 

GV CASOS 

Publicação de FGV – Fundação Getúlio Vargas 

ISSN 2179-135X 

Missão 

Sua missão é fomentar a produção e o uso de casos como método de ensino 

nos cursos de Administração no Brasil. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvcasos/index  

  

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/index
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvcasos/index


 

CONTABILIDADE 

ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE 

Publicação de Universidade Federal Bahia 

ISSN: 1984-9230 (online) 

Missão 

A revista Organizações & Sociedade (O&S) é uma publicação trimestral que tem 

como principal propósito disseminar pesquisas no campo dos Estudos 

Organizacionais e trabalhos de outras áreas que dialoguem e possuam claras 

implicações sobre as organizações. Acolhendo trabalhos de amplo espectro 

epistemológico, assim como que tangenciem o mainstream em Administração, a 

O&S veicula contribuições com alta consistência teórica e elevado rigor 

metodológico. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes/index  

 

PERSPECTIVA ECONOMICA 

Publicação de Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

ISSN 1808-575X (online) 

Missão 

Perspectiva Econômica é um periódico digital que acolhe a produção intelectual 

qualificada sobre os problemas relativos às Ciências Econômicas. 

http://revistas.unisinos.br/index.php/perspectiva_economica  

 

  

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes/index
http://revistas.unisinos.br/index.php/perspectiva_economica


 

CONTABILIDADE 

REVISTA ALCANCE 

Publicação de Universidade do Vale do Itajaí  

ISSN  1983-716X (on-line) 

Missão 

A missão da ALCANCE é publicar trabalhos científicos inéditos que contribuam 

para o desenvolvimento da pesquisa na área de administração de empresas. 

http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/index  

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE  E ECONOMIA 

Publicação de Universidade do Oeste de Santa Catarina 

ISSN 2179-4936 (on-line) 

Missão 

O foco da RACE é a publicação de estudos referentes à área da gestão pública 

ou privada, especialmente contemplando a contribuição científica e a 

compreensão da temática da sustentabilidade nas suas dimensões: econômica, 

ambiental e social. Os estudos submetidos à RACE deverão ter como escopo a 

análise dos diversos fatores de competitividade e de sustentabilidade das 

organizações, dos processos ou dos empreendimentos. 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/index  

 

  

http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/index
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/index


 

CONTABILIDADE 

REVISTA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

Publicação de Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração  

Missão 

A RAC é uma revista científica que tem como missão contribuir para o 

entendimento aprofundado da Administração e das Ciências Contábeis mediante 

a divulgação de trabalhos de pesquisa, análises teóricas, documentos, notas e 

resenhas bibliográficas que possam subsidiar as atividades acadêmicas e a ação 

administrativa em organizações públicas e privadas.  

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1  

 

RAD – REVISTA ADMINISTRAÇÃO EM DIÁLOGO 

Publicação de PUC-SP 

ISSN 2178-0080 (on-line) 

Missão 

O objetivo da RAD é disponibilizar conhecimento, a produção da área, bem 

como trocar experiências e resultados de pesquisa e socializar a produção dos 

especialistas e pesquisadores da PUC-SP e de outras instituições envolvidas 

com este objeto de pesquisa. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/rad  

 

  

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://revistas.pucsp.br/index.php/rad


 

CONTABILIDADE 

RAE – REVISTA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

Publicação de Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de 

Empresas de S.Paulo 

ISSN 2178-938X (on-line) 

Missão 

Fomento e disseminação da produção do conhecimento em administração. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-

7590&lng=pt&nrm=iso  

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO 

Publicação de USP 

ISSN 1809-2039 (on-line) 

Missão 

Divulgar a produção intelectual na área de inovação tecnológica, organizacional 

e de mercado, estimulando as contribuições criativas e inéditas do trabalho 

acadêmico e de pesquisa.  

http://www.revistas.usp.br/rai/index  

 

REVISTA ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE 

Publicação de Universidade Presbiteriana Mackenzie 

ISSN 1678-6971 (on-line) 

Missão 

Contribuir para a excelência na área de conhecimento de administração de 

empresas e para o desenvolvimento da ação administrativa nas organizações 

via a divulgação de trabalhos de pesquisa científica na forma de artigos de 

desenvolvimento teórico e artigos teórico-empíricos inéditos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-

6971&lng=pt&nrm=iso  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=pt&nrm=iso
http://www.revistas.usp.br/rai/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=pt&nrm=iso


 

CONTABILIDADE 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Publicação de Fundação Getulio Vargas 

ISSN 1982-3134 (on-line) 

Missão 

Desde 1967, a Revista de Administração Pública - RAP vem concentrando 

esforços para servir de instrumento indispensável ao aperfeiçoamento 

continuado de pesquisadores, professores, gestores e atores sociais e políticos 

comprometidos com a efetividade e a equidade da ação pública.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-

7612&lng=pt&nrm=iso  

 

REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA 

Publicação de SUSTENERE  Publishing Corporation 

ISSN 2179-684X (on-line) 

Missão 

A Revista Brasileira de Administração Científica é uma publicação científica em 

língua portuguesa, espanhola ou inglesa (com informações complementares 

em línguas estrangeiras) e tem por objetivo promover discussões, disseminar 

idéias e divulgar resultados de pesquisas (com enfoques locais, nacionais e 

internacionais) relacionadas à Administração. 

http://sustenere.co/journals/index.php/rbadm/index  

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
http://sustenere.co/journals/index.php/rbadm/index


 

CONTABILIDADE 

REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA 

Publicação de Fundação Getúlio Vargas 

ISSN 1806-9134 (on-line) 

Missão 

Visa o estudo de assuntos econômicos, sob seus aspectos científico, teórico e 

aplicado. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-

7140&lng=pt&nrm=iso  

 

REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS 

Publicação de FGV 

ISSN 1679-0731 (on-line) 

Missão 

A Revista Brasileira de Finanças é a publicação oficial da Sociedade Brasileira 

de Finanças e visa o progresso e a disseminação do conhecimento sobre 

finanças no Brasil por meio da publicação de artigos técnicos em todos os 

campos da pesquisa em finanças e economia financeira.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index  

 

REVISTA BRASILEIRA  DE GESTÃO DE NEGÓCIOS 

Publicação de  Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. 

ISSN 1983-0807 (on-line) 

Missão 

Revista Brasileira de Gestão de Negócios é um veículo voltado para a 

divulgação e o fomento do debate científico em Administração e Contabilidade 

e tem como missão disseminar estudos e pesquisas que possam contribuir 

para a melhoria da Gestão em Organizações. 

https://rbgn.fecap.br/RBGN/index  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7140&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7140&lng=pt&nrm=iso
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index
https://rbgn.fecap.br/RBGN/index


 

CONTABILIDADE 

REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO 

Publicação de UNICAMP. 

ISSN 2178-2822 (on-line) 

Missão 

Periódico interdisciplinar com foco em estudos da inovação. Tem o propósito 

de servir ao debate acadêmico sobre a inovação e os avanços científicos e 

tecnológicos e seus impactos econômicos, sociais, organizacionais e 

ambientais, contribuindo para a disseminação de novos conhecimentos e para a 

formulação de políticas públicas e a gestão de organizações privadas. 

http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/index  

 

REVISTA CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

Publicação de Universidade de Fortaleza 

ISSN 2318-0722  (on-line) 

Missão  

A Revista Ciências Administrativas – RCA tem como missão levar aos seus 

leitores o conhecimento do novo e relevante nas áreas de interesse da revista, 

por meio de divulgação de artigos resultantes de pesquisa científica inédita, 

compromissados com a sociedade, o desenvolvimento socioambiental, científico 

e cultural.  

http://periodicos.unifor.br/rca/index  

 

  

http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/index
http://periodicos.unifor.br/rca/index


 

CONTABILIDADE 

REVISTA CONTABILIDADE E FINANÇAS 

Publicação de Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária 

ISSN 1808-057X (on-line) 

Missão 

Divulgar a produção científica inédita e relevante na área de Contabilidade, 

Controladoria, Atuária e Finanças, produzida por professores, pesquisadores, 

alunos e profissionais do Brasil e do exterior, selecionada exclusivamente com 

base em qualidade e efetiva contribuição para o desenvolvimento do 

conhecimento científico nesses campos. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-

7077&lng=pt&nrm=iso  

 

REVISTA DE CIÊNCIAS GERÊNCIAIS 

Publicação de IES da Kroton Educacional 

ISSN: 2178-6909 (on-line) 

Missão 

A Revista de Ciências Gerenciais da Kroton Educacional é uma publicação com 

foco acadêmico/científico na área empresarial, contábil e de gestão. Esta revista 

possui periodicidade semestral e destina-se, principalmente, à publicação de 

trabalhos científicos e acadêmicos produzidos pela comunidade científica nas 

áreas de Administração, Contabilidade e Economia. 

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/rcger/index  

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso
http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/rcger/index


 

CONTABILIDADE 

REVISTA DE CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÕES 

Publicação de USP. 

ISSN: 1982-6486 (on-line) 

Missão  

A Revista de Contabilidade e Organizações é uma publicação eletrônica, 

quadrimestral e gratuita. Seu objetivo é divulgar artigos e casos obtidos por meio 

de pesquisa teórica, empírica ou de ensaios teóricos de pesquisadores de todo 

país, e do exterior. Os trabalhos podem abranger práticas de contabilidade e de 

gestão das organizações em diferentes setores, áreas geográficas e 

especialidades funcionais. 

http://www.revistas.usp.br/rco/index  

 

REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO 

Publicação de Universidade Federal Rio Grande do Sul. 

ISSN 1413-2311  (on-line) 

A REAd é aberta a todos os temas relativos à gestão das organizações, com a 

missão de publicar trabalhos científicos (artigos, estudos de caso e casos de 

ensino) relevantes, inéditos e que reflitam o estado da arte para o 

desenvolvimento da Administração.  

http://seer.ufrgs.br/index.php/read/about/editorialPolicies#focusAndScope  

  

http://www.revistas.usp.br/rco/index
http://seer.ufrgs.br/index.php/read/about/editorialPolicies#focusAndScope


 

CONTABILIDADE 

REVISTA DE ECONOMIA CONTEMPORÂNEA 

Publicação deInstituto de Economa da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro 

ISSN 1980-5527 (on-line) 

Missão 

Desenvolver o debate acadêmico sobre temas de relevância para a política 

econômica, dentro da Teoria Econômica, Economia Aplicada e áreas afins, 

cujos temas sejam relevantes para a economia em particular do Brasil e da 

América Latina, e para o avanço do conhecimento nas ciências econômicas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-

9848&lng=pt&nrm=iso  

 

REGE REVISTA DE GESTÃO 

Publicação de USP 

ISSN 2177-8736 (on-line) 

Missão  

A REGE, Revista de Gestão, é uma publicação trimestral para divulgação de 

trabalhos de natureza acadêmica relacionados a temas da  Administração de 

Empresas. Seu objetivo é  colaborar para a  disseminação do conhecimento 

por meio da publicação de trabalhos que  atendam a critérios de qualidade 

científica e relevância na área de  Administração. Busca ainda 

obter diversidade e abrangência nos  temas publicados, bem como na origem 

geográfica dos autores, de modo a garantir uma cobertura ampla da pesquisa 

em Administração  realizada em nível nacional. A revista procura  também 

incentivar o envio de artigos em inglês ou espanhol, com o objetivo de permitir 

a  disseminação de seu conteúdo internacionalmente. 

http://www.regeusp.com.br/default.asp?idpagina=1  

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-9848&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-9848&lng=pt&nrm=iso
http://www.regeusp.com.br/default.asp?idpagina=1


 

CONTABILIDADE 

REVISTA ELETRÔNICA GESTÃO E SERVIÇOS 

Publicação de Metodista 

ISSN 2177-7284 (on-line) 

Missão  

Publicar textos nas áreas de Gestão e Serviços, objetivando a contribuição 

para o desenvolvimento deste campo do saber contemplando: Gastronomia, 

marketing, turismo, recursos humanos, logística, gestão pública, gestão 

financeira, processos gerenciais e áreas correlatas sob uma perspectiva crítica, 

coerente e interdisciplinar. 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/REGS/index  

 

REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA 

Publicação de Editora 34 

ISSN 1809-4538 (on-line) 

Missão 

Publicar trabalhos sobre teoria econômica e ciência política, teóricos e 

aplicados, que envolvam Estado e mercado. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-

3157&lng=pt&nrm=iso  

 

  

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/REGS/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3157&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3157&lng=pt&nrm=iso


 

CONTABILIDADE 

REVISTA DE GESTÃO SOCIAL AMBIENTAL 

Publicação de Universidade Federal Bahia 

ISSN 1981-982X (on-line) 

Missão 

A Revista de Gestão Social e Ambiental (RGSA) é um periódico que busca 

analisar a teoria e prática de gestão social e ambiental em organizações, 

englobando a ética aplicada. A missão da RGSA é servir como fórum de 

debates para avançar no entendimento e influenciar a prática da gestão social 

e ambiental nas organizações.  

https://www.revistargsa.org/rgsa/index  

 

REVISTA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

Publicação de Universidade Federal de Pernambuco. 

Missão 

Este periódico é dirigido à comunidade científica: professores, estudantes, pós-

graduandos e profissionais da área de Contabilidade e áreas correlatas 

(Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Engenharia de 

Produção, Sistemas de Informação, dentre outras). O objetivo é que a RIC se 

constitua num veículo para a divulgação da pesquisa e da prática contábil, 

inclusive estudos de casos, ampliando e promovendo o debate sobre a 

Contabilidade. 

http://www.revista.ufpe.br/ricontabeis/index.php/contabeis/index  
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