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Resumo: O objetivo do artigo foi analisar as principais características das pesquisas 
nacionais, disponíveis na base Spell, que tratam da temática do federalismo fiscal. 
Para tanto realizou-se uma pesquisa bibliométrica e sociométrica com base nos 
artigos publicados e disponibilizados na referida base. É pertinente observar que, 
embora bastante discutida, especialmente no cenário internacional, a temática oferece 
diferentes abordagens capazes de serem utilizadas, o que torna a pesquisa relevante, 
principalmente ao observar o cenário nacional.  Pela análise dos dados dos artigos foi 
possível observar que as pesquisas nacionais estão relacionando a questão do 
federalismo fiscal a diferentes assuntos, os artigos normalmente são desenvolvidos 
por poucos autores, assim como não há uma forte centralidade nos periódicos, sendo 
que dois deles se destacam com três publicações cada e o período mais recente foi 
onde se observou maior concentração das publicações. No que se refere as redes de 
cooperação, três autores apresentaram redes mais fortes, inclusive entre eles, 
demonstrando, com base nos artigos analisados, serem os principais escritores 
nacionais sobre o tema, além disso, determinadas palavras, diretamente relacionadas 
a abordagem central do federalismo, são as mais frequentes entre os estudos. Por 
fim, diante das limitações apresentadas na pesquisa, especialmente por observar 
apenas artigos nacionais em uma determinada base, sugere-se que estudos 
posteriores sejam realizados, buscando aprofundar as discussões sobre o tema. 
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Abstract: The objective of the article was to analyze the main characteristics of the 
national researches, available in the Spell database, which deal with the theme of fiscal 
federalism. Therefore, a bibliometric and sociometric research was carried out based 
on the articles published and made available in that database. It is pertinent to note 
that, although widely discussed, especially in the international scenario, the theme 
offers different approaches capable of being used, which makes the research relevant, 
especially when observing the national scenario. By analyzing the data from the 
articles, it was possible to observe that national surveys are relating the issue of fiscal 
federalism to different issues, the articles are usually developed by few authors, as 
well as there is no strong centrality in journals, two of which stand out with three 
publications each and the most recent period was where there was a greater 
concentration of publications. With regard to cooperation networks, three authors had 
stronger networks, including among them, demonstrating, based on the articles 
analyzed, that they are the main national writers on the topic, in addition to certain 
words, directly related to the central approach of federalism, are the most frequent 
among the studies. Finally, given the limitations presented in the research, especially 
for observing only national articles in a given database, it is suggested that further 
studies be carried out, seeking to deepen discussions on the subject. 
Keywords: Fiscal Federalism; Bibliometrics; Sociometry; Local governments. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas discussões teóricas do federalismo fiscal observam-se várias vertentes 

exploradas, que possibilitam diferentes pesquisas na área. Entre as abordagens 

inerentes ao federalismo fiscal, é possível observar, a exemplo do que discute Oates 

(1999), as temáticas de descentralização fiscal, as atribuições de diferentes níveis de 

governo, especialmente no que refere à arrecadação tributária, transferências e oferta 

de bens e serviços, o bem-estar social e os recursos fiscais. 

A respeito do federalismo fiscal, é possível observar na literatura a existência 

de duas gerações distintas. Conforme expõe Weingast (2009), na primeira geração 

percebe-se um viés mais normativo, no qual os gestores visam maximizar o bem-estar 

social, enquanto na segunda geração, se assume a influência de outros fatores, 

especialmente aqueles relacionados a questões políticas. 

No contexto internacional várias pesquisas foram desenvolvidas ao longo dos 

anos, como os estudos de Keen (1998), Oates (1999), Rodden (2002), Brueckner 

(2006) Oates (2005), Weingast (2009), e as mais recentes como as de Evers (2015), 

Baskaran, Feld e Schnellenbach (2016) e Coria, Hennlock e Sterner (2018). Tais 

estudos apresentam diferentes abordagens ao tratar do federalismo fiscal, 

relacionando a teoria a diferentes assuntos. 
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Igualmente ao cenário internacional, as pesquisas nacionais buscam empregar 

o federalismo fiscal a diferentes contextos. Contudo, é possível observar que ainda 

não há um amplo desenvolvimento das pesquisas brasileiras sobre a temática, o que 

permite a ampliação das pesquisas na área. 

Assim, o estudo é relevante e diferencia-se dos demais ao buscar compreender 

o estágio evolutivo das pesquisas nacionais sobre o federalismo fiscal, a partir de uma 

análise bibliométrica e sociométrica. Assim, justifica-se por demonstrar os principais 

assuntos tratados, os periódicos que mais publicam sobre o assunto, os principais 

autores que escrevem sobre o tema no cenário nacional, assim como as principais 

palavras que são utilizadas e que podem servir de mecanismos de buscas para 

artigos. 

Observada a pertinência de se explorar o referido tema, inclusive para esta 

modalidade de pesquisa, assim como da oportunidade de observar a evolução dos 

estudos nacionais, pretende-se com a pesquisa responder: Quais as características 

das pesquisas nacionais disponíveis na base Spell a respeito do federalismo fiscal? 

Diante da questão de pesquisa exposta, o objetivo geral da pesquisa é analisar 

as principais características das pesquisas nacionais, disponíveis na base Spell, que 

tratam da temática do federalismo fiscal. Para tanto foram coletados os artigos sobre 

o tema na referida base, seguido da análise das principais características, como 

assunto central, cooperação entre autores, periódico de publicação, palavras 

frequentes, entre outros. 

O estudo delimita-se à área de finanças pública, especificamente ao 

federalismo fiscal, num recorte temporal dos estudos que varia entre os anos 2000 e 

2018, disponibilizados na base nacional Spell. O estudo contribui para o avanço das 

pesquisas na área tendo em vista que permite observar as temáticas mais exploradas 

nas pesquisas nacionais, contribuindo, ainda, para os pesquisadores, ao nortear a 

respeito das principais características dos estudos, servindo como parâmetro de 

busca para pesquisas futuras. 

Assim, subdivide-se o estudo em cinco seções, das quais se tem, além desta 

introdução, a fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, a análise e a 

discussão dos resultados e as conclusões. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção que trata da fundamentação teórica apresenta-se uma breve 

discussão conceitual a respeito do federalismo fiscal, tratando de suas principais 

abordagens e definições; e da bibliometria e sociometria, com ênfase nas principais 

leis da bibliometria e das características centrais da sociometria. 

 

2.1 FEDERALISMO FISCAL 

 

O federalismo fiscal está diretamente relacionado a arrecadação e a alocação 

dos recursos públicos. A ideia central da teoria, conforme defende Oates (1999), 

direciona para o entendimento de que o governo nacional é o responsável pela 

estabilização econômica e pela distribuição dos recursos, e admite-se que os 

governos subnacionais possuem algumas restrições. 

O federalismo fiscal está pautado em modelo no qual são percebidos diferentes 

centros de decisão, dos governos nacionais e subnacionais, que necessitam de regras 

que delimitem as suas atuações de maneira ordenada (SUZART, 2013). No que se 

refere a oferta de bens e serviços públicos, os entes delimitam a oferta a sua jurisdição 

visando atender aos cidadãos e promover o bem-estar social (OATES, 1999). 

Uma das premissas básicas do federalismo é a denominada economia do bem-

estar, na qual os entes públicos são avaliados em termos de eficiência de alocação 

dos recursos públicos e na distribuição da renda (OATES, 1999). Além disso, Suzart, 

Zuccolotto e Rocha (2018) destacam que um dos principais campos de análise do 

federalismo fiscal reside na discussão a respeito do impacto das atribuições de 

funções entre diferentes níveis de governo, dando ênfase à autonomia arrecadatória 

municipal e ao papel das transferências intergovernamentais. 

Assim, percebe-se a essência de governos de diferentes níveis, que possuem 

autonomia e restrições para determinadas ações, especialmente na distribuição e 

alocação dos recursos, para provimento de bens e serviços públicos (KEEN, 1998). 

Assim, percebe-se a relevância de se observar o modelo federativo em diferentes 

cenários, inclusive o modelo federativo brasileiro, que segundo Suzart (2013) possui 

algumas particularidades em termos de descentralização. 
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No cenário brasileiro os governos subnacionais possuem autonomia para 

organizar suas finanças, o que permite que aloquem os recursos para atender o 

melhor interesse da população local (SUZART, 2013). Com base no que expõe o autor 

é perceptível a existência de diferenças entre os diferentes níveis de governos, no que 

se refere à alocação, distribuição arrecadação e estabilização. 

Destarte, percebe-se a complexidade do modelo de arrecadação e distribuição 

dos recursos tributários inerentes ao modelo federativo brasileiro, o que pode fazer 

com que os governos locais não disponham de recursos suficientes para a oferta de 

bens e serviços públicos de acordo com os anseios da sociedade (SUZART; 

ZUCCOLOTTO; ROCHA, 2018). Neste cenário, segundo os autores, percebe-se a 

relevância das transferências intergovernamentais para promover um maior bem-estar 

social em todas as jurisdições. 

Diante dos aspectos apresentados sobre a teoria observa-se a estreita relação 

com as temáticas de arrecadação e distribuição de recursos tributários, condição 

financeira local e o bem-estar social. 

 

2.2 BIBLIOMETRIA E SOCIOMETRIA 

 

As pesquisas bibliométricas e sociométricas são relevantes para se conseguir 

um uma maior compreensão da ampliação das pesquisas sobre determinado tema, 

da mesma forma, que contribui para a confirmação e para o aprimoramento ou 

consolidação do conhecimento gerado por estas pesquisas (ROSA et al. 2010)  

A bibliometria, conforme expõe Guedes e Borschiver (2005 p. 2), pode ser 

entendida como “um conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para 

estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da Informação”. Assim, este tipo de 

pesquisa permite aprofundar o conhecimento em determinada área. 

A bibliometria está relacionada ao estudo da produção científica e da sua 

comunicação (ROSA et al. 2010). De acordo com os autores, a bibliometria ganha 

espaço e é relevante nas pesquisas científicas, por mapear as informações, 

analisando a produtividade dos autores e as áreas temáticas estudadas.  

Como destacado, a bibliometria possui um conjunto de leis, das quais as 

principais são as Lei de Bradford, que está diretamente relacionada à produtividade 

em periódicos, Lei de Lotka, que se relaciona à produção científica de autores e à Lei 
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de Zipf que se refere a frequência das palavras sobre determinado assunto, seguindo 

a máxima de poucos com muitos e muitos com pouco (GUEDES; BORSCHIVER, 

2005). 

A Lei de Zipf descreve a frequência de palavras em um texto e sua respectiva 

ordem de série, a lei de Lotka, destaca que pesquisadores, considerados de maior 

prestígio em determina campo, produzem um grande volume, enquanto outros tantos, 

produzem pouco e, por fim, a Lei de Brandford visa avaliar os periódicos e a extensão 

que estes publicam sobre determinado assunto (ROSA et al., 2010). 

Já a sociometria se encarrega de estudar as redes de relacionamento 

existentes entre os estudiosos de determinado assunto (ROSA et al., 2010). Segundo 

o que se extrai do artigo citado, estes estudos vêm evoluindo, uma vez que a 

construção das redes de cooperação permite o compartilhamento do conhecimento 

facilitando, inclusive as trocas de informações para o desenvolvimento das pesquisas 

científicas. 

Vistas as definições e leis da Bibliometria, assim como as características da 

sociometria, segue a definição dos procedimentos metodológicos norteadores da 

pesquisa. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa pode ser classificada, quanto aos objetivos como uma pesquisa 

descritiva, tendo em vista que se pretende descrever as características das pesquisas 

nacionais a respeito do federalismo fiscal.  Raupp e Beuren (2009) expõe que este 

tipo de pesquisa visa descrever, relatar e comparar as variáveis estudadas. 

Quanto aos procedimentos trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo em 

vista que se utilizou como base de dados os artigos publicados, disponíveis em uma 

determina base nacional. Segundo Gil (2002), o material que compõe uma pesquisa 

bibliográfica engloba principalmente livros e artigos científicos,  

Quanto à abordagem do problema pode-se classificar a presente pesquisa 

como quantitativa, já que foram utilizadas ferramentas estatísticas para a tabulação e 

a análise dos dados da pesquisa. Para Raupp e Beuren (2009), esta tipologia é 

relevante e pode ser caracterizada pela utilização de ferramentas estatísticas desde 

a coleta até a análise dos dados. 
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Quanto aos procedimentos de coleta dos artigos, foi utilizada a base para busca 

de artigos nacionais Spell, na qual procedeu-se a busca nas palavras-chave, resumo 

e titulo, com o termo de busca “Federalismo Fiscal”, desde o ano 2000. Os artigos 

disponíveis para os filtros destacados foram baixados e após procedeu-se com a 

leitura dos resumos para verificar o enquadramento ao objetivo da pesquisa. 

Finalmente, a amostra para o presente estudo foi de 17 artigos nacionais. A coleta 

ocorreu no mês de maio de 2019 

Após a leitura dos resumos e a seleção da amostra, procedeu-se com a 

tabulação dos principais aspectos do artigo. Os procedimentos de análise dos dados 

se deram por laços de cooperação entre os autores, que caracteriza a sociometria 

empregada no artigo, assim como a tabulação das áreas temáticas, periódicos, 

publicação por ano e a nuvem de palavras, a fim de verificar as leis de Lotka, Bradford 

e Zipf. Os softwares utilizados para análise foram o Office Excel, o UCINET para rede 

de cooperação entre autores e o site <https://www.wordclouds.com/> para a nuvem 

de palavras   

Assim, o estudo limita-se a análise de artigos nacionais disponibilizados em 

uma base específica. Não comtempla a totalidade dos artigos nacionais e não está 

direcionado à análise de estudos internacionais sobre o tema. Além disso, os termos 

de busca e os filtros utilizados podem não comtemplar todos os estudos do tema 

disponíveis na base. 

A seguir, procedeu-se a análise e discussão dos resultados visando atingir o 

objetivo proposto. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a análise 

dos artigos que compõem a amostra. Para tanto, serão destacadas as características 

gerais destes artigos, as redes de cooperação entre autores e a frequência de 

palavras, especialmente para discutir as principias leis da bibliometria e os 

pressupostos da sociometria. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS ARTIGOS  

 

https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
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Como destacado anteriormente, com base nos filtros de busca utilizados e na 

leitura de resumos dos artigos, todos os artigos retornados foram admitidos para 

pesquisa, a amostra final do estudo foi de 17 artigos que tratam do federalismo fiscal, 

disponíveis na base Spell, publicados após ano de 2000.  

Inicialmente, a análise dos artigos recai sobre a temática central apresentada, 

o que permite observar os principais assuntos discutidos no cenário nacional, que 

estão sendo relacionados ao federalismo fiscal. 

Na Tabela 01, foram descritos os títulos dos artigos, seguidos da definição dos 

autores e ano de publicação. Esta análise é relevante ao dar uma noção geral sobre 

as temáticas e, também, para descrever os artigos da amostra. 

 

QUADRO 01- ARTIGOS DA AMOSTRA 
Título Autor (Ano) 

Federalismo fiscal, atribuições fiscais constitucionais e equalização 
regional: EUA, Alemanha e Brasil em perspectiva comparada 

Bachur (2005) 

Federalismo e estratégias eleitorais em sistemas proporcionais com 
lista aberta: o caso do Brasil 

Bijos (2012) 

Gastos sociais dos municípios e desequilíbrio financeiro Bovo (2001) 

Novo critério de rateio do fundo de participação dos estados: efetivo 
ou inócuo? 

Castro (2018) 

Análise da Relação entre a Eficiência e as Fontes de Recursos dos 
Gastos Municipais no Ensino Fundamental 

Diniz e Corrar (2011) 

Mudança institucional e gestão metropolitana no Brasil: o 
municipalismo autárquico e as finanças municipais metropolitanas 

Fernandes e Wilson (2013) 

Quando nem todas as rotas de cooperação intergovernamental 
levam ao mesmo caminho: arranjos federativos no Brasil para 
promover capacidades estatais municipais. 

Grin e Abrucio (2018) 

Estrutura Arrecadatória e Desenvolvimento Socioeconômico dos 
Municípios Mineiros 

Leroy et al.  (2017) 

Classificação dos municípios mineiros em relação à composição de 
suas receitas 

Massardi e Abrantes (2014) 

Federalismo fiscal e municipalização: uma releitura da trajetória do 
brasil 

Miranda e Oliveira (2010) 

Previsão da despesa total com pessoal e encargos sociais a partir 
das receitas do FUNDEB e do sus: um estudo nos municípios 
paraibanos 

Queiroz et al. (2015) 

Condicionantes políticos e técnicos das transferências voluntárias 
da União aos municípios brasileiros 

 Soares e Melo (2016) 

Federalismo fiscal e as transferências intergovernamentais: um 
estudo exploratório com os municípios brasileiros. 

Suzart, Zuccolotto e Rocha 
(2018) 

Dívidas dos Governos Subnacionais brasileiros: uma análise sob a 
ótica do federalismo fiscal.  

Suzart (2013) 

A Administração Tributária dos Municípios Brasileiros Tristão (2002) 

Condicionantes da arrecadação tributária: uma análise para os 
municípios de Minas Gerais 

Vieira, Abrantes, Almeida, 
Silva e Ferreira (2017) 

Implicações do esforço de arrecadação no desempenho 
socioeconômico dos municípios de Minas Gerais 

Vieira et al.  (2017) 

FONTE: Dados da pesquisa. 
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Observa-se, nos artigos apresentados, que várias temáticas estão sendo 

exploradas pelos pesquisadores ao tratar do federalismo fiscal. Entre as principais 

temáticas observam-se os gastos públicos, as arrecadações e transferências 

intergovernamentais, as questões políticas, além de estudos voltados a discussão 

geral sobre a própria teoria. Cabe ressaltar, que a maioria dos estudos descritos são 

realizados nos cenários de governos locais. 

Pelos estudos apresentados é possível observar as tendências das pesquisas 

nacionais sobre o federalismo fiscal, que estão voltadas a diferentes contextos e 

propõe discussões a respeito de variados assuntos, conforme já descritos. A partir 

destas análises, vê-se que a autonomia arrecadatória dos governos e a condição 

financeira dos governos locais, que fazem parte da abordagem do federalismo fiscal, 

estão sendo tratadas mais frequentemente nos estudos, enquanto a questão 

relacionada ao bem-estar social, aparece com menor frequência entre os estudos e 

não fazem parte das discussões base dos estudos. 

Outra característica pertinente do conjunto de artigo é a evolução das 

publicações ao longo dos anos. Assim, a Figura 01 apresenta as publicações por ano, 

demonstrando a evolução nas discussões sobre o assunto. 

 

FIGURA 01 – PUBLICAÇÃO POR ANOS 

 
FONTE: Dados da Pesquisa. 

 

Com base na Figura 1, percebe-se que no período de 2000 até 2012, as 

publicações alternaram entre uma ou duas a cada ano, demonstrando que as 

publicações de artigos, disponíveis nesta base, não eram realizadas com frequência, 

0
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o que demonstra que as pesquisas a respeito do assunto, ainda está em estágio inicial 

de investigação, uma vez que poucas são as pesquisas a respeito do tema. 

Percebe-se que os anos de 2017 e 2018 foram os que possuem mais artigos 

publicados, com três artigos em cada ano, tal fato, embora sejam números pequenos 

de artigos, indica uma certa evolução na publicação sobre federalismo fiscal no 

cenário nacional. Os artigos publicados nestes dois anos representam cerca de 1/3 

do total de artigos do período analisado. 

Além das publicações por ano, é pertinente observar quais os principais 

periódicos que estão publicando artigos sobre federalismo fiscal no cenário nacional. 

A Tabela 01 apresenta os periódicos que publicaram os artigos disponíveis na base 

Spell, com o respectivo número de publicações. 

 
TABELA 01- PERIÓDICOS 

Periódico N° de Artigos 

Revista de Administração Pública 3 

Revista do Serviço Público 3 

Gestão & Regionalidade 2 

Administração Pública e Gestão Social 1 

Advances in Scientific and Applied Accounting 1 

Cadernos Gestão Pública e Cidadania 1 

DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO 1 

Enfoque Reflexão Contábil  1 

Revista Administração em Diálogo 1 

Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade 1 

Revista Universo Contábil 1 

Sociedade, Contabilidade e Gestão 1 

TOTAL 17 

FONTE: Dados da Pesquisa. 

 

Com base na Tabela 01 observa-se que 12 periódicos diferentes publicaram 

artigos sobre a temática federalismo fiscal, dos quais nove publicaram apenas um 

artigo cada e outro publicou dois artigos. Os periódicos que mais publicaram foram a 

“Revista de Administração Pública” e a “Revista do Serviço Público”, totalizando 3 

artigos publicados em cada periódico destacado. 

Com base neste artigo pode-se perceber certa relação com o que a Lei de 

Dispersão de Bradford pressupõe, a qual presume a existência de um periódico 

central de publicação sobre determinado assunto, admitindo que outros periódicos 

publiquem poucos artigos e evoluam, em termos de publicação, à medida que as 

pesquisas sobre o assunto evoluam (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

http://www.spell.org.br/periodicos/ver/149/enfoque-reflexao-contabil
http://www.spell.org.br/periodicos/ver/149/enfoque-reflexao-contabil


132 
 

 

 

A seguir é apresentada a análise da frequência de palavras, com vista a 

observar os pressupostos da Lei de Lotka. 

 

4.2 REDES DE COOPERAÇÃO ENTRE AUTORES 

 

Visto os principais periódicos que publicam sobre o assunto no cenário 

nacional, é pertinente observar as características quanto a autoria nos trabalhos. A 

Tabela 02 apresenta um resumo sobre a quantidade de autores por artigos, 

destacando que a maioria das pesquisas foram desenvolvidas por um ou dois autores. 

 
TABELA 02 – AUTORES POR ARTIGO 

Autores N° de Artigos 

Um Autor 6 

Dois Autores 6 

Três Autores 1 

Quatro Autores 2 

Cinco Autores 2 

TOTAL 17 

FONTE: Dados da pesquisa. 

 

Pela Tabela 2, é possível observar que mais de 2/3 dos artigos foram 

publicados por um ou dois autores (12 artigos), e que apenas cinco foram publicados 

com mais de dois autores. Diante disso, é perceptível que os autores criem poucos 

laços de cooperação entre si, sendo mais frequentes as pesquisas com poucos 

autores 

Com a Figura 02 é possível observar as redes de cooperação entre os autores, 

e qual a centralidade nas publicações. Pela análise dos dados é possível observar os 

autores que apresentam maior cooperação, e consequentemente, tendem a ser 

considerados os principais pesquisadores do assunto, no contexto nacional, se 

considerado apenas os artigos disponíveis na Spell. 
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FIGURA 02 – REDE DE COOPERAÇÃO ENTRE AUTORES 

 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 

As redes de cooperação entre autores permitem observar que, do total de 

artigos que compõem o estudo, cinco autores não demonstraram nenhum tipo de 

cooperação e outros cinco laços, foram simples, ou seja, entre apenas dois autores. 

Além destes, foi possível observar autores com dois e três laços de cooperação, os 

quais são oriundos de apenas um artigo. 

Contudo, pode-se observar que alguns autores, mesmo diante de um número 

baixo de artigos que compõem a amostra, apresentaram laços fortes de cooperação, 

entre si. Como exemplo tem-se o autor “Luiz Antonio Abrantes”, que apresentou sete 

laços distintos de cooperação. Outros autores que apresentaram laços fortes de 

cooperação, totalizando seis laços cada, foram “Michele Aparecida Vieira” e “Marco 

Aurélio Marques Ferreira”. Vale ressaltar que os três autores com maiores laços de 

cooperação apresentam laços entre si, oriundos de mais de um artigo. 

Como observado com base na Tabela 02, os autores supracitados podem ser 

considerados como os principais autores que estão escrevendo sobre o assunto no 

cenário nacional, tendo em vista que eles apresentam maiores números de 

publicações e consequentemente apresentam laços mais fortes, podendo assim 

serem considerados como centrais na discussão do federalismo fiscal brasileiro.  
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Essa constatação corrobora o que pressupõe a Lei de Lotka, na qual se diz 

que poucos autores publicam muito e muitos publicam poucos. Na base de dados 

admitidas no artigo, percebe-se que alguns autores possuem vários artigos 

publicados, enquanto a maioria possui apenas um ou dois artigos (GUEDES; 

BORSCHIVER, 2005). 

A seguir é apresentada a análise da frequência de palavras, com vista a 

observar os pressupostos da Lei de Zipf. 

 

4.3 FREQUÊNCIA DE PALAVRAS  

 

Além disso, outra análise a ser realizada é a da frequência de palavras 

observadas nos artigos publicados a respeito do federalismo fiscal disponível na base 

Spell. Essa análise permite compreender os principais termos utilizados pelos autores 

quanto vão tratar do tema, o que direciona o entendimento de que estes são os 

assuntos mais pesquisados nesta área específica. Na Figura 03 é apresentada a 

nuvem de palavras. 

 

FIGURA 03 – NUVEM DE PALAVRAS 

 
FONTE: Dados da Pesquisa. 

 

Pela nuvem de palavras, apresentada na Figura 03 é possível observar que 

os termos “Municípios”, “Fiscal”, “Arrecadação” e “Transferências” são alguns dos 

termos mais frequente nos artigos analisados. Se observada a literatura de modo 
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geral, as referidas palavras fazem parte da temática central do federalismo fiscal, que 

aborda, entre outros aspectos, as transferências intergovernamentais, a arrecadação 

tributária, especialmente num contexto local.  

Essa análise da nuvem de palavras pode contribuir para comprovar o que 

expõe a Lei de Zipf, que trata da frequência de ocorrência das palavras em 

determinado texto, cujas palavras de maior frequência podem ser consideradas os 

assuntos centrais da discussão a respeito do assunto (GUEDES; BORSCHIVER, 

2005). 

Assim, observadas as três principais leis da bibliometria e os laços 

sociométricos, procedeu-se com as conclusões do artigo. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O estudo teve como objetivo analisar as principais características das 

pesquisas nacionais, disponíveis na base Spell, que tratam da temática do federalismo 

fiscal. Para atingir tais objetivos realizou-se uma pesquisa bibliométrica e sociométrica 

de estudos nacionais disponíveis na base Spell que tratam da temática federalismo 

fiscal 

Observadas as leis da Bibliometria de Zipf, Lotka e Brandford, conforme 

descritas por Guedes e Borschiver, (2005), pode-se verificar que as pesquisas 

nacionais estão seguindo algumas tendências conforme pressupõem. Incialmente é 

observado que as pesquisas nacionais estão sendo publicadas em diferentes 

periódicos e por diferentes autores, sendo que, no último caso, há uma maior 

centralidade em determinado autor. Além disso, percebe-se que as palavras 

diretamente relacionadas a essência do federalismo fiscal, são as mais frequentes 

utilizadas nos estudos. 

Das temáticas abordadas nos estudos nacionais em análise, pode-se observar 

que diferentes assuntos foram tratados conjuntamente com a temática do federalismo 

fiscal. Uma tendência central entre os estudos, salvo poucas exceções, se refere ao 

fato de que os artigos estão diretamente voltados para as pesquisas nos cenários 

locais, o que também é observado nas pesquisas desenvolvidas internacionalmente. 

 Assim, pode-se observar que, embora poucas pesquisas componham o 

escopo desta análise, tendo em vista que as pesquisas nacionais estão em processo 
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de evolução em torno da temática, o estudo do federalismo fiscal no cenário brasileiro, 

está sendo discutido especialmente no cenário local, no que se refere as 

transferências intergovernamentais e arrecadação tributária e condição financeira, 

não aprofundando na variável de bem-estar social, também discutidas pela temática. 

O estudo contribui para o avanço das pesquisas sobre a abordagem do 

federalismo fiscal ao apresentar as pesquisas nacionais, disponíveis em uma base, 

demonstrando quais os pesquisadores estão tratando do assunto, quais as principais 

abordagens e relações estão sendo utilizadas e quais os principais temas que 

contribuem para a compreensão da temática. Assim, ao apresentar os elementos 

descritos possibilita a compreensão de aprofundamento no assunto e o avanço para 

novas pesquisas. 

As limitações do estudo recaem especialmente na coleta e seleção dos artigos 

que compõem esta pesquisa, tendo em vista que se optou por analisar os artigos 

nacionais disponíveis em apenas uma base, com critérios específicos de seleção. 

Assim, a utilização de diferentes bases ou a adoção de outros critérios de seleção 

certamente resultaria em resultados diversos aos aqui expostos. 

Diante da importância da temática e das limitações expostas, sugere-se que 

novas pesquisas sejam desenvolvidas com a finalidade de investigar em outras bases 

e até mesmo os eventos nacionais de maior impacto, os artigos que estão discutindo 

o federalismo fiscal. Ademais, sugere-se aprofundar nas temáticas centrais dos 

estudos visando comparar as abordagens de estudos nacionais e internacionais. 
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