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RESUMO

O momento para uma revisão de literatura do ensino de administração é bastante oportuno, diante da enorme abrangência nacional deste curso 
de graduação e o encerramento de mais um quadriênio da CAPES (2013-2016). Essa abrangência é exemplificada pelo número  de  cursos  e  de  
matrículas,  com  reflexos  diretos  no  número  de  bacharéis  que anualmente tem seus diplomas registrados no Ministério da Educação 
(BERTERO, 2006; OLIVEIRA; SAUERBRONN, 2007). Por outro lado, demonstra-se que o ensino superior de administração de empresas manteve a 
tendência de crescimento desordenado dos demais cursos de graduação no país,  superando o número de inscrições em todos os demais cursos 
(ZOUAIN; OLIVEIRA, 2004; BERTERO, 2006; OLIVEIRA; SAUERBRONN, 2007). Conforme o cenário apresentado, este estudo tem como objetivo 
mapear a produção científica brasileira acerca do tema "Ensino de Administração no Brasil", na base SPELL, entre 2013 e 2016. Sabe-se que na 
área de administração é escassa a  literatura  especializada sobre a bibliometria (CHUEKE; AMATUCCI, 2015) e que o levantamento bibliográfico 
mais recente sobre o tema foi realizado por Bolzan e Antunes (2015) nos eventos EnANPAD, EnEPQ e na revista Administração: Ensino e Pesquisa, 
no período entre 2010 e 2015. A revisão de literatura baseou-se na contextualização sobre o Ensino de Administração no país e a compreensão 
sobre o conceito de Bibliometria e as principais leis utilizadas nesta análise (Lotka e Price). Metodologicamente, foram coletados artigos que 
contemplassem a linha de estudo em questão na biblioteca eletrônica SPELL,  selecionando-se 52 produções, e foram separadas categoricamente 
a fim de que se pudesse realizar a análise estatística e aplicação das leis bibliométricas. Inicialmente destaca-se uma notável diminuição na 
produção de artigos ano a ano no período estudado. Em linhas gerais, a maioria dos autores eram vinculados a Instituições de Ensino Superior 
(IES) do Sudeste (53%) e Sul (22,7%).  Além disso, as IES Públicas se destacaram (56,4%), com destaque para a USP, UFLA e UFMG que juntas 
representam 60% desse total. Verificou-se a predominância de publicações de natureza qualitativa (65,4%), com base na estratégia de 
levantamento de dados (65,4%) e instrumentalizados por meio de questionários (26,9%), documentos (21,2%) ou estratégias múltiplas (17,3%). 
Em relação a análise de dados, prevaleceram a análise estatística (32,7%) e a análise de conteúdo (30,8%). No tocante as referencias 
bibliográficas, através da contagem direta, foram identificados 1270 autores em um universo de 1890 publicações. A partir das considerações de 
Lotka e Price, foi observado divergências já apresentadas na revisão de literatura em relação ao proposto pelos autores e o encontrado. 
Entretanto, excluindo-se o número de autores que publicaram somente uma vez, observou-se um alinhamento entre os resultados encontrados e 
o esperado através do ajuste de Price. Por fim, estratificando-se os autores foi constatada um grupo de elite pouco produtivo. Conclui-se que a 
pesquisa nacional sobre o Ensino de Administração no Brasil no último quadriênio demonstra notoriedade em poucos autores e poucas 
instituições, não possui uma ampla variação metodológica e carece de embasamento de referencias internacionais, assim como de autores que 
possam ser classificados como altamente produtivos. Como limitações ao estudo há o fato de se ter sido utilizado somente uma base de dados, a 
utilização de somente a contagem direta dos autores e a aplicação das leis bibliométricas pertinentes somente a Lotka e Price. Entretanto é 
aconselhado pelo autor que futuros estudos visem preencher tais lacunas exemplificadas.
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