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Resumen

O presente estudo tem como objetivo analisar as publicações sobre o terceiro setor
nos  principais  periódicos  nacionais  listados  no  portal  da  ANPCONT  –  Associação
Nacional  de  Programas  de  Pós  Graduação  em  Ciências  Contábeis  da  área  de
contabilidade e gestão, classificados pelo QUALIS CAPES do A2 ao B2 no período de
2007-2017.  O  tipo  de  pesquisa  é  tanto  quantitativo,  como  qualitativo,  de  caráter
descritivo e exploratório. O método de pesquisa adotado foi o dedutivo e a análise da
pesquisa  foi  feita  através  da  coleta  de  artigos  nos  sites  dos  periódicos  que  se
encaixavam  na  descrição  objetivada.  Após  a  coleta  foram  levantadas  as
características das publicações, organizando-as com o auxílio do Microsoft Excel e em
gráficos  e  tabelas.  Os  resultados  encontrados  foram:  tem-se  uma  baixa
representatividade  dos  artigos  sobre  terceiro  setor,  em  relação  aos  artigos  sobre
outros assuntos da contabilidade. Tem-se também que a instituição FEA/USP, foi a
que  mais  publicou.   Os  resultados  apontaram  uma  incipiente,  porém  constante,
produção sobre terceiro setor na área de contabilidade e gestão, mas que devido a
sua importância diante da sociedade,  precisa-se reforçar e incentivar as produções
acadêmicas nessa temática. 

Palavras-chave: Contabilidade,  Terceiro  Setor,  Entidades  sem  fins  lucrativos,
Periódicos Publicações e Revistas Científicas



1. INTRODUCCIÓN

A organização da sociedade civil  está dividida em três grandes setores:   O
primeiro é o Estado, o Segundo o mercado e por último o Terceiro Setor, composto por
entidades privadas que prestam serviços públicos (TACHIZAWA, 2007). As entidades
do  terceiro  setor  suprem  de  forma parcial  a  função  do  Estado  no  atendimento  a
algumas  necessidades  sociais  (MILANI  FILHO,  2006).  Sendo  composto  pelas
entidades sem fins lucrativos, e que vem impactando de forma cada vez mais forte a
sociedade brasileira e mundial (CUSTÓDIO; JACQUES; QUINTANA, 2013).

De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (2010),  no ano de 2010 existiam 556,8 mil  entidades cadastradas no
Cadastro  Central  de  Empresas  –  CEmpre,  do  IBGE,  como  sem  fins  lucrativos
enquadradas nos grupos e subgrupos propostos pela Classification of the Purposes of
Non-Profit Institutions Serving Households - COPNI (Classificação dos Objetivos das
Instituições sem Fins Lucrativos a Serviço das Famílias). Deste total, foram retiradas
as entidades dos seguintes subgrupos de finalidades da COPNI: caixas escolares e
similares;  partidos  políticos;  sindicatos,  federações  e  confederações;  condomínios;
cartórios; sistema “S”; entidade de mediação e arbitragem; comissão de conciliação
prévia; conselhos, fundos e consórcios municipais; e cemitérios funerárias, a fim de se
chegar  ao  universo  das  entidades  consideradas  como  Fundações  privadas  e
associações sem Fins Lucrativos - Fasfil no Brasil, um total de  290.692 entidades, ou
seja, 52,2% do total, sendo o alvo deste estudo. 

Os  aspectos  gerenciais  e  estratégicos  merecem  destaque  por  parte  das
organizações que buscam o lucro, e também das instituições do terceiro setor, como
afirmam Mário et al. (2013) a falta de um planejamento estratégico, pode ocasionar
uma  ineficaz  administração  dos  recursos  materiais,  humanos  e  financeiros  das
entidades do terceiro setor. No que se refere aos aspectos contábeis das entidades
deste  setor,  para  Piza  et  al.  (2012)  a  não  profissionalização  da  administração  e
ausência  de  um  contador  na  maioria  das  instituições  do  terceiro  setor,  ou  com
insuficiente conhecimento nesta área, ocasiona a não observância, em sua totalidade,
das normas brasileiras de contabilidade por determinadas organizações.

Pesquisas  na  área  de  contabilidade  que  abordam  o  terceiro  setor  são
incipientes, se comparadas a sua importância. Buscar mais conhecimentos sobre essa
área, através do seu contexto histórico, suas nomenclaturas, suas características, sua
natureza jurídica, seus títulos, certificações e saber a importância da transparência e
da contabilidade para esse setor é fundamental, assim como, conhecer as principais
características das publicações que estão sendo feitas nessa temática.

Diante  disso,  essa  pesquisa  visa  analisar  as  publicações  em  periódicos
nacionais de contabilidade e gestão, classificados pelo QUALIS CAPES do A2 ao B2,
no  período  de  2005  a  2009,  que  disponibilizaram  seus  conteúdos  em  suas
homepages.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O  Terceiro  Setor  compreende  as  organizações  sem  fins  lucrativos,
organizações  voluntárias  privadas,  fundações  e  entidades  filantrópicas,  exerce  um
papel social muito importante, bem como econômico e político (ANHEIER e SIEBEL,
1990). 

Essas organizações que fazem parte do terceiro setor são consideradas como
uma resposta da sociedade civil  face às dificuldades e problemas enfrentados em
cenários  de  crise  econômica,  enfraquecimento  de  políticas  sociais  e  falha  na
implantação de um estado de bem-estar social. Nesse ínterim, surge a relevância das
atividades  exercidas  por  essas  organizações  que  se  associam  com  os  principais



papéis  exercidos  pelo  Estado,  ou  primeiro  setor,  como a  promoção  adequada  de
recursos e serviços públicos, na distribuição de produtos e serviços de forma gratuita,
na  regulação  de  atividades  econômicas  e  na  capacitação  de  indivíduos  pouco
qualificados (DEFOURNY, HULGARD e PESTOFF, 2014).

Nesse contexto surge a importância de manter em alta a credibilidade destas
entidades.  Conforme  afirma  Costa  (2005),  sendo  a  credibilidade  um  fator
preponderante para a sobrevivência dessas organizações,  a prestação de contas e
transparência tornam-se importantes ferramentas para que a entidade demonstre aos
seus diversos stakeholders – os membros da organização, doadores privados, Estado,
etc. – que os recursos estão sendo geridos de forma eficiente e eficaz e garantindo
que os resultados e objetivos sejam atingidos.

 Em se tratando de um setor em crescimento na sociedade, e uma área que
carece de conhecimento, de pesquisas e de profissionais qualificados na contabilidade
do  terceiro  setor  e  diante  da  necessidade  de  se  conhecer  a  origem,  linhas  de
pesquisa, das publicações realizadas com essa temática, surge a seguinte pergunta-
problema:

Qual a origem das publicações sobre o terceiro setor em periódicos nacionais
da área de contabilidade e gestão, classificados pelo QUALIS CAPES do A2 ao
B2 no período de 2008-2018?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Analisar as publicações sobre o terceiro setor nos periódicos nacionais listados
no portal da ANPCONT – Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em
Ciências  Contábeis  da área de contabilidade  e  gestão,  classificados  pelo  QUALIS
CAPES do A2 ao B2 no período de 2008-2018.

1.2.2 Objetivos específicos

 Identificar  os  principais  periódicos  da  área  contábil  e  gestão,  para  em
seguida localizar as publicações que abordam a temática do terceiro setor;

 Verificar  o  quantitativo  de  trabalhos  sobre  terceiro  setor  em  relação  às
demais publicações;

 Identificar as principais linhas de pesquisa das publicações analisadas. 

1.3 JUSTIFICATIVA

Estudos como este já foram realizados anteriormente. É o caso do trabalho de
conclusão de curso apresentado ao Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais
da Universidade Federal de Pernambuco no ano de 2017, BEZERRA (2017), sob o
título  “Terceiro  setor:  uma  análise  sobre  as  características  das  publicações  em
periódicos nacionais da área de contabilidade e gestão, classificados pelo qualis capes
do A1 ao B2 no período de 2010-2016”, cujo objetivo era analisar as características
das  publicações  sobre  o  terceiro  setor  em  periódicos  nacionais  da  área  de
contabilidade e gestão, classificados pelo QUALIS CAPES do A1 ao B2 no período de
2010-2016, concluindo que houve uma diminuição na produção cientifica. 
A atual pesquisa diferencia-se pelo fato de explorar o período de tempo, de 2005 a
2009, permitindo traçar, em complementação ao trabalho acima citado, tudo que foi
publicado  nas  principais  revistas  científicas  nacionais  de  Contabilidade  Gestão
melhores classificadas, segundo o QUALIS CAPES, nos últimos 12 anos, sendo de
extrema relevância  para pesquisadores  que desejam conhecer  e escrever  sobre a



área, além de também de ser material de base para as próprias organizações sem fins
lucrativos, que terão material de qualidade para servir de consulta e auxiliá-las numa
melhor gestão.

2. MÉTODO

Neste  capítulo  são  apresentados  os  procedimentos  metodológicos  que
orientaram o presente estudo, além dos dados da população estudada a da análise
dos  dados  da  pesquisa.  De  acordo  com  Gil  (2010,  p.  17)  metodologia  é  “o
procedimento racional  e sistemático que tem como objetivo proporcionar  respostas
aos problemas que são propostos”.

2.1 TIPO DE PESQUISA

O presente estudo aqui desenvolvido quanto aos seus objetivos, caracteriza-se
como uma pesquisa de caráter  exploratório  e descritivo,  pois  os dados verificados
serão descritos de forma a observar, registrar e apresentar os resultados obtidos.

Segundo  Prodanov  e  Freitas  (2013,  p.51),  entende-se  como  pesquisa
exploratória: “quando a pesquisa se encontra na fase preliminar e tem como finalidade
proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando
sua  definição  e  seu  delineamento”.  Assim,  sendo  a  pesquisa  realizada  possui
característica  exploratória  a  respeito  do  levantamento  bibliográfico  na  temática  do
Terceiro Setor dentro das revistas de contabilidade do ano de 2005 a 2009.

É considerada também uma pesquisa descritiva, pois de acordo com Vergara
(2003, p.47), “A pesquisa descritiva expõe características de determinada população
ou de determinado fenômeno”. Sendo a pesquisa descritiva, por fazer uma análise dos
artigos selecionados com o objetivo de conhecer de uma melhor forma os estudos que
vem sendo abordado a respeito do Terceiro Setor dentro da contabilidade.

Quanto  aos  procedimentos  técnicos,  a  pesquisa  é  considerada  como
bibliográfica,  pois  foi  realizada  por  meio  de  livros,  websites,  artigos  e  legislação
aplicável,  visando  identificar  aspectos  teóricos  relacionados  à temática,  bem como
artigos  específicos  para  desenvolver  o  resultado  da  pesquisa.  Segundo  Fonseca
(2002, p.32) “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências
teóricas  já  analisadas,  e  publicadas  por  meios  escritos  e  eletrônicos,  como livros,
artigos científicos.

Por fim, do ponto de vista da abordagem, é de caráter quantitativo e qualitativo,
a fim de realizar o levantamento dos dados necessários para a análise, interpretando
os resultados e ampliando os conhecimentos acerca do assunto. Segundo Prodanov e
Freitas (2013), na pesquisa qualitativa os pesquisadores têm a tendência de analisar
de forma intuitiva seus dados, não se requer métodos e técnicas estatísticas e existe
um vínculo que não pode ser quebrado entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não pode ser traduzido em números. Para Martins e Theóphilo (2009: p
107),  “as  pesquisas  quantitativas  são  aquelas  em  que  os  dados  e  as  evidências
coletadas podem ser quantificados, mensurados. Os dados são filtrados, organizados
e tabulados”.

2.2 MÉTODO DE PESQUISA

Segundo  Marconi  e  Lakatos  (2003),  o  método  se  caracteriza  por  uma
abordagem ampla dos fenômenos da natureza e da sociedade em um conjunto de
processos  utilizados  em  determinada  investigação.  Para  o  desenvolvimento  desta
pesquisa é empregado o método dedutivo.

O método dedutivo,



Proposto  pelos  racionalistas  Descartes,  Spinoza  e  Leibnitz,
pressupõe  que  só  a  razão  pode  levar  ao  conhecimento
verdadeiro.  Por  intermédio  de  uma  cadeia  de  raciocínio  em
ordem  descendente,  da  análise  do  geral  para  o  particular,
chega a uma conclusão. Em outras palavras, numa influência
dedutiva,  se  as  premissas  são  verdadeiras,  a  conclusão  é
necessariamente verdadeira (DIEHL e TATIM, 2004, p 49).

Tendo como característica a observação e análise dos fatos em casos gerais
para estabelecer uma verdade particular.

2.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Este  trabalho  limitou-se  às  publicações  nos  periódicos  de  contabilidade  e
gestão  nacionais,  com  classificação  QUALIS  CAPES  do  A2  ao  B2  segundo  a
avaliação no triênio 2013 a 2016, no período de 2005 a 2009.  Para realizar a busca
pelos periódicos  foi  acessado o site da ANPCONT -  Associação Nacional  de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis, no link chamado “Periódicos”,  onde foi possível
visualizar  a  lista  dos  principais  periódicos  de  contabilidade  do  Brasil.  Nessa  lista
constam um total  de  36 periódicos,  mas apenas 19 se encaixavam dentro  destas
classificações. No entanto, o periódico Advances in Scientific and Applied Accounting
–  ASAA  apresentou  divergência  quanto  ao  seu  QUALIS  CAPES,  que,  quando
pesquisado,  no  dia  15  de  outubro  de  2017,  no  site  da  Plataforma  Sucupira,
apresentava a classificação como A2, enquanto que nessa mesma data,  o site da
ANPCONT  classificava  a  revista  como  B1,  demonstrando  que  o  site  estava
desatualizado.  Sendo  assim  foi  realizado  a  consulta  da  classificação  de  todas  as
revistas  listadas  no  site  da  ANPCONT,  no  site  da  Plataforma Sucupira,  a  fim  de
consultar a classificação correta e atual dos periódicos em questão. 

Após a análise de todas as edições dos 19 periódicos, no período de 2005 a
2009, a  Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade – REUNIR e a
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade tiveram suas primeiras edições no ano
de 2011, ficando de fora do espaço temporal abordado nesta pesquisa, observou-se
que numa população de 1.397 publicações publicadas em revistas de contabilidade e
gestão, 20 artigos eram sobre Terceiro Setor.

2.4 COLETA DE DADOS

Os dados coletados para essa pesquisa,  artigos científicos sobre o terceiro
setor, foram obtidos nos sites dos periódicos de contabilidade selecionados, de modo
a obedecer aos seguintes critérios:

a) No  website  da  ANPCONT,  foram  escolhidos  os  periódicos  eletrônicos
utilizados  na pesquisa,  de acordo com o tópico  anterior,  delimitação  da
pesquisa.

b) Posteriormente foi realizada pesquisa por publicações que tratassem sobre
Terceiro  Setor  em  todos  os  sites  dos  periódicos.  Foi  visualizado  cada
edição da revista onde buscou-se identificar os seguintes termos, isolados
ou combinados, nos títulos, nos resumos e nas palavras-chave: “terceiro
setor”,  “entidades  sem  fins  lucrativos”,  “entidades  religiosas”,  “OSCIP”,
“entidade sem finalidade lucrativa”, “Organizações não governamentais“ ou
“organizações  com  fins  sociais”,  e  selecionava-se  os  artigos  que
apresentassem  algum  desses  termos  escritos  em  português  ou  outra
língua.  Vale  ressaltar  que,  durante  as  buscas  por  artigos,  também  se
observou e selecionou-se alguns artigos que não possuíam nenhum dos
termos  supramencionados,  mas  que  possuíam  alguma  relação  com  o



terceiro setor. Até esta fase tinham sido identificados 20 artigos de um total
de 1397.

c) Em seguida, foi feito uma planilha no Microsoft Excel, contendo os dados
sobre as revistas e suas publicações sobre o TS para análise.

d) Todos  os  dados  foram tabulados,  analisados  e  comparados  através  do
Microsoft Excel, assim como a elaboração de gráficos.



2.5 ANÁLISE DE DADOS

Realizada a busca, coleta e organização dos dados, iniciou-se a analise dos
mesmos. Foram verificadas as características das publicações sobre organizações do
terceiro setor em revistas cientificas nacionais da área de contabilidade no período de
2005-2009. 

Para análise  foi  levantado:  quantas publicações existiam em cada edição e
quantas delas abordavam a temática do terceiro setor; verificou-se ainda a proporção
entre material publicado e a temática de terceiro setor por periódico; o comportamento
da  porcentagem  de  publicações,  a  respeito  do  terceiro  setor,  por  periódicos  em
relação  ao  total  de  publicações;  a  quantidade  de  publicações  sobre  TS  por  ano;
quantidade  de  autores  por  publicação;  foi  realizada  a  análise  do  quantitativo
considerando o número as vezes que o nome do autor aparecia em meio aos autores
da publicação; realizou-se a análise também por instituição de ensino, onde cada autor
informava em que instituição trabalhava ou lecionava,  caso essa informação fosse
omissa,  se levava em consideração a  instituição que o  mesmo informava ter  sido
discente, para que assim pudesse ser feita a análise por instituição; análise do total de
vezes  que  determinado  gênero  teve  participação  na  produção  dos  trabalhos
científicos, foi levado em consideração a totalidade de participação, independente do
autor  ter  participado  em mais  de uma publicação;  identificou-se quais  os tipos  de
pesquisa mais frequentes entre as publicações analisadas qualitativo, quantitativo ou
qualitativo e quantitativo; e por fim identificou-se as temáticas abordadas e principais
resultados por publicação. 

À medida que os dados foram sendo coletados nas fontes de busca, foram
sendo confeccionados gráficos e tabelas para auxiliar na interpretação da informação.

3. RESULTADOS

3.1 REVISTAS PESQUISADAS

Inicialmente foi feito o levantamento dos principais periódicos nacionais na área
de contabilidade segundo o site da ANPCONT. Em seguida, verificou-se através do
International Standard Serial Number - ISSN de cada periódico no site da Plataforma
Sucupira,  quais  revistas  possuíam avaliação  do A2 ao B2 no QUALIS CAPES no
quadriênio 2013-2016 e todos aqueles com essas características, passaram a fazer
parte desta pesquisa.  Desta forma, encontrou-se 19 periódicos conforme consta na
tabela 1. 

PERIÓDICO INSTITUIÇÃO QUALIS
Advances in Scientific and Applied Accounting – ASAA ANPCONT A2

Brazilian Business Review – BBR FUCAPE/ES A2

Contabilidade Vista & Revista UFMG/MG A2

Revista Brasileira de Gestão de Negócios – RBGN FECAP/SP A2

Revista Contabilidade & Finanças (USP) FEA/USP A2

Revista Contemporânea de Contabilidade – RCC UFSC/SC A2

Revista de Contabilidade e Organizações – RCO FEA-RP/USP A2

Revista Universo Contábil FURB/SC A2

BASE (UNISINOS) UNISINOS/RS B1

Custos e @gronegócio on line UFRPE B1

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade – REPEC Abracicon/DF B1

Revista Enfoque: Reflexão Contábil UEM/PR B1

Contabilidade Gestão e Governança – CGG UnB B2



Pensar Contábil CRC/RJ B2

Revista Catarinense da Ciência Contábil CRC/SC B2

Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade –
REUNIR

UFCG – CCJS B2

Revista  de  Contabilidade  do  Mestrado  em  Ciências
Contábeis da UERJ

UERJ/RJ B2

Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade UNEB B2
Sociedade, Contabilidade e Gestão PPGCC/UFRJ B2

Tabela 1 – Revistas escolhidas para análise
Fonte: Elaboração própria, 2017.

Com base na tabela 1, verifica-se que dentre as revistas pesquisadas, oito (8)
pertencem ao QUALIS A2, ou seja, as maiores quantidades de revistas pesquisadas
estão entre as melhores avaliadas, quatro (4) revistas possuem o QUALIS B1 e sete
(7) possuem o QUALIS B2.

3.2 PUBLICAÇÕES A RESPEITO DO TERCEIRO SETOR SELECIONADOS PARA 
ANÁLISE

Foi feito uma análise dos artigos publicados de cada revista, dos anos de 2007
a 2017, onde se foi levantado quantas publicações existiam em cada edição e quantas
delas abordavam a temática do terceiro setor, a tabela 2 apresenta a informação de
total de publicações. A Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade –
REUNIR e a  Revista  de Gestão,  Finanças e Contabilidade tiveram suas primeiras
edições  no  ano  de  2011,  ficando  de  fora  do  espaço  temporal  abordado  nesta
pesquisa.

PERIÓDICO
 PUBLICAÇÕES

(TOTAL)
PUBLICAÇÕES

SOBRE TS

PROPORÇÃO
DE

PUBLICAÇÕES
SOBRE TS (%)

Advances in Scientific and Applied
Accounting – ASAA

03 00 0,00%

Brazilian Business Review – BBR 77 01 1,30%
Contabilidade Vista & Revista 114 02 1,75%
Revista Brasileira de Gestão de 
Negócios – RBGN

104 01 0,96%

Revista Contabilidade & Finanças 
(USP)

139 02 1,44%

Revista Contemporânea de 
Contabilidade – RCC

79 02 2,53%

Revista de Contabilidade e 
Organizações – RCO

58 00 0,00%

Revista Universo Contábil 137 03 2,19%
BASE (UNISINOS) 107 00 0,00%
Custos e @gronegócio on line 86 00 0,00%
Revista de Educação e Pesquisa 
em Contabilidade – REPEC

45 02 4,44%

Revista Enfoque: Reflexão 67 03 4,48%

http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil


Contábil
Contabilidade Gestão e 
Governança – CGG

68 01 1,47%

Pensar Contábil 117 01 0,85%
Revista Catarinense da Ciência 
Contábil 76 00 0,00%

Revista de Contabilidade do 
Mestrado em Ciências Contábeis 
da UERJ

67 01 1,49%

Sociedade, Contabilidade e 
Gestão

53 01 1,89%

TOTAL 1397 20
Tabela 2 – Publicações a respeito do TS selecionados para análise

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Conforme  a  Tabela  2,  somente  vinte  (20)  publicações  de  um  total  de  mil
trezentos  e  noventa  e  sete  (1397),  tem  relação  com  o  Terceiro  Setor  dentro  do
universo da pesquisa.  Esse número corresponde a 1,43% do total  de publicações,
sendo considerado um número bastante baixo. 

Verifica-se ainda  que em relação  a  proporção entre material  publicado  e  a
temática de terceiro setor por periódico, a  “Revista Enfoque: Reflexão Contábil” e a
“Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade – REPEC”, foram as que mais
publicaram  na  área  de  terceiro  setor,  com  4,48%  e  4,44%  respectivamente,  em
contrapartida as revistas: “Advances in Scientific  and Applied Accounting – ASAA”,
“Revista de Contabilidade e Organizações – RCO”, “BASE (UNISINOS)”, “Custos e
@gronegócio on line” e “Revista Catarinense da Ciência Contábil”  não publicaram a
respeito de TS.

3.3  PERCENTUAL  DE  PUBLICAÇÕES  POR  PERIÓDICO  SOBRE  TERCEIRO
SETOR

A tabela 3 nos mostra o comportamento da porcentagem de publicações,  a
respeito  do  terceiro  setor,  por  periódicos  em  relação  ao  total  de  publicações
encontradas a respeito da temática desta pesquisa.

PERIÓDICO
PUBLICAÇÕES

SOBRE O TS

PUBLICAÇÕES
SOBRE O TS

(%)
Advances  in  Scientific  and  Applied  Accounting  –
ASAA

00 0%

Brazilian Business Review – BBR 01 5%
Contabilidade Vista & Revista 02 10%
Revista Brasileira de Gestão de Negócios – RBGN 01 5%
Revista Contabilidade & Finanças (USP) 02 10%
Revista Contemporânea de Contabilidade – RCC 02 10%
Revista de Contabilidade e Organizações – RCO 00 0%
Revista Universo Contábil 03 15%
BASE (UNISINOS) 00 0%
Custos e @gronegócio on line 00 0%
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 02 10%



– REPEC
Revista Enfoque: Reflexão Contábil 03 15%
Contabilidade Gestão e Governança – CGG 01 5%
Pensar Contábil 01 5%
Revista Catarinense da Ciência Contábil 00 0%
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências
Contábeis da UERJ 01 5%

Sociedade, Contabilidade e Gestão 01 5%

TOTAL 20 100%
Tabela 3 – Percentual das publicações sobre o TS por periódico

Fonte: Elaboração Própria, 2017.

Com base na Tabela  3,  verificamos que a “Revista  Universo Contábil”  e  a
“Revista  Enfoque:  Reflexão  Contábil”  foram  os  periódicos  que  mais  encontrou-se
publicações na área de terceiro setor, cada uma com 15%, ou seja, três publicações.
Ao todo foram 4 revistas, que publicaram 10%, outras 6 revistas publicaram 5% de
tudo que foi publicado na área de TS. E por último, 5 revistas das 17 analisadas não
tiveram nenhuma publicação sobre o tema TS no período de tempo estudado.

3.4 PUBLICAÇÕES SOBRE TS POR ANO

Foi  analisado  também,  a  quantidade  de  publicações  sobre  TS  por  ano
conforme mostra o Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Publicações sobre TS por ano
Fonte: Elaboração própria, 2017.

O Gráfico 1 indica que o ano que mais se publicou a respeito de terceiro setor
foi  2006,  com  6  publicações,  esse  quantitativo  corresponde  a  30%  do  total  de
publicações e o ano que menos se publicou foi 2005, com 2 publicações, ou seja, 10%
do total.  Em 2007 esse número caiu para 4 publicações, no ano seguinte aumentou
para 5  publicações  e  por  fim  em 2009  caiu  para  3.  O Gráfico  1  demonstra  uma
oscilação entre os anos, quedas seguidas de incrementos nos quantitativos, o que nos



permite produzir uma linha de tendência, praticamente constante de 4 publicações por
ano.

3.5 QUANTIDADE DE AUTORES POR ARTIGO

Foi  confeccionado  a  tabela  4,  informando  a  quantidade  de  autores  por
publicação.

1
AUTOR

2
AUTORES

3
AUTORES

4
AUTORES

TOTAL DE
ARTIGOS

3 6 8 3 20

15% 30% 40% 15% 100%
Tabela 4 – Quantidade de autores por publicação

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Conforme a tabela 4, a maioria dos trabalhos publicados, mais precisamente
08, tiveram participação de 3 autores por publicação e esse número equivale a 40% do
total de publicações. Logo em seguida vem os artigos com 2 autores, equivalendo a
um total de 6 artigos (30%). Em terceiro lugar ficaram as publicações com 1 autor,
juntamente com aqueles publicados por 4 autores, correspondendo a 3 artigos (15%). 

3.6 AUTORES QUE MAIS PUBLICARAM

Foi realizada a análise do quantitativo considerando o número as vezes que o
nome do autor aparecia em meio aos autores da publicação no período de 2005 a
2009 nos periódicos avaliados. A Tabela 5 mostra essa informação.

AUTORES
NÚMERO DE

PUBLICAÇÕES
Adriana  Maria  Procópio  de  Araújo,  Alexandre  Assaf  Neto  e
Mariana Simões Ferraz do Amaral Fregonesi

2

Aline  Lins,  Amanda  Batista  Feitosa,  Andson  Braga  de  Aguiar,
Aneide Oliveira Araújo, Armando Madureira Borely, Augusto César
Oliveira  Camelo,  Carlos  Pedrosa  Neto,  Carmen  Esther  Falcon
Perez,  Cássia  Vanessa  Olak  Alves,  Cleberson  Luiz  Santos  de
Paula, Delci Tamanini, Disley Pereira dos Santos, Edgar Passoni,
Edileusa Godói  de Sousa,  Érika Patrícia  de S.  Martins Camelo,
Fabiano  Maury  Raupp,  Gabriel  Moreira  Campos,  Gilberto  de
Andrade  Martins,  Haroldo  Guimarães  Brasil,  Helda  Kelly  dos
Santos Pereira, Helton Cristian de Paula, Idalberto José das Neves
Júnior,  Ilse  Maria  Beuren,  Irani  Maria  da  Silva  Oliveira,  Juana
Fuentes Perdomo, Juliano Bósio, Julio Sergio de Souza Cardozo,
Luiz  Carlos  Miranda,  Maíra  Assaf  Andere,  Maliah  Sulaiman,
Marcelle  Colares  Oliveira,  Orleans  Silva  Martins,  Paulo  Antônio
Deodoro,  Paulo  Arnaldo  Olak,  Paulo  Roberto  Giollo,  Poueri  do
Carmo Mário,  Raimundo  Nonato  Rodrigues,  Rodrigo  Fernandes
Malaquias,  Romualdo  Douglas  Colauto,  Tacilla  da  Costa  e  Sá
Siqueira Santos, Tatiana Cristina de Brito Paulino, Valdir Machado
Valadão Junior,  Valmor  Slomski,  Vera Maria Rodrigues Ponte e
Vladimir Arthur Fey.

1



Total de participações   51
Tabela 5 – Autores que mais publicaram

Fonte: Elaboração Própria, 2017.

Alguns autores são mais produtivos que outros. Foram detectados 48 autores
no total das 20 publicações analisadas. De acordo com a Tabela 5, os autores Adriana
Maria Procópio de Araújo, Alexandre Assaf Neto e Mariana Simões Ferraz do Amaral
Fregonesi foram os  que  mais  apareceram entre  os  artigos  sobre  o  terceiro  setor
pesquisados, no total foram 2 participações de cada um. Em seguida temos os demais
45 autores que possuíam apenas uma participação nos artigos. 

3.7 PUBLICAÇÕES POR INSTITUIÇÃO

Realizou-se a análise também por instituição de ensino, conforme Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Publicação por Instituição
Fonte: Elaboração própria, 2017.

Observou-se um total de 48 autores, que aparecereram uma ou mais vezes
nas publicações.  Cada autor informava em que instituição trabalhava ou lecionava,
caso essa informação fosse omissa, se levava em consideração a instituição que o
mesmo informava ter sido discente, para que assim pudesse ser feita a análise por
instituição. Houve algumas situações em que os autores eram alunos de programas de
pós-graduação  multiinstitucional,  é  o  caso  do  Programa  Multiinstitucional  e  Inter-
Regional  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Contábeis  da  UnB/UFPB/UFRN,  dessa
forma, foi atribuído uma referência para cada instituição. Desta forma chegou-se a 55
referências a instituições feita por cada autor. Segundo o Gráfico 2, a instituição que
mais  apareceu  entre  os  artigos  foi  a  FEA/USP  –  Faculdade  de  Economia,



Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, com 06 representações
(10,91%) segundo seus autores informaram. A segunda instituição mais representada
foi a UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, sendo 5 vezes representada em
publicações. As terceiras mais representadas foram a FEA-RP/USP – Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo juntamente com a UFPE – Universidade Federal de Pernambuco e a UFRN -
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 3 representações em publicações.
Por fim, 13 instituições entre as 27 mencionadas, foram representadas 2 vezes, e 9
foram representadas apenas uma vez.

3.8 GÊNERO DOS AUTORES

Conforme tópico “Autores que mais publicaram”, verificou-se uma totalidade 48
autores, e um total de 51 participações nas publicações estudadas. 

Como a intenção deste tópico é analisar  o total  de vezes que determinado
gênero teve participação na produção dos trabalhos científicos estudados, foi levado
em  consideração  a  totalidade  de  participação  (51),  independente  de  o  autor  ter
participado em mais de uma publicação. 

De acordo com os dados, sobre o gênero dos autores que publicaram sobre
terceiro setor, tem-se uma participação de 21 autores do gênero feminino, ou seja,
41,18% e de 30 autores do gênero masculino,  que equivale  a 58,82% do total.  O
percentual  de  participação  das  mulheres  é  inferior  ao  dos  homens,  no  entanto  a
diferença não foi discrepante.

3.9 TIPO DE PESQUISA METODOLÓGICA

Identificou-se quais os tipos de pesquisa mais frequentes entre as publicações
analisadas.  O  critério  de  análise  foi  feito  de  modo  que  as  publicações  fossem
classificadas em um dos tipos abaixo:
a) Qualitativo;
b) Quantitativo;
c) Qualitativo e quantitativo; ou
d) Não informado

Dessa forma, se chegou ao Gráfico 3 auxiliou nessa análise.
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Gráfico 3 – Tipo de Pesquisa



Fonte: Elaboração própria, 2017.

Conforme o Gráfico 3, a maior parte das publicações em que foi constatado o
tipo  de  pesquisa  é  do  tipo  qualitativa,  correspondendo  a  5  de  um  total  de  20
publicações, ou seja, 25%. As pesquisas classificadas como sendo tanto qualitativas,
quanto  quantitativas  ficaram  em  segundo  lugar,  representadas  por  4  publicações
(20%). Das pesquisas que se identificaram como sendo quantitativas, temos apenas
duas representantes (10%). E por fim, 9 publicações (45%) não informaram seu tipo
de  pesquisa.  Esse  último  percentual  foi  considerado  extremamente  alto,  pois  a
identificação  o  tipo  de  pesquisa  é  um  elemento  essencial  em  qualquer  produção
científica.

Dentre as publicações encontradas, verificou-se que 25% dos artigos versam
sobre  Disclosure,  35%  sobre  Contabilidade  Gerencial,  15%  sobre  Contabilidade
Financeira e 25% sobre outros temas, conforme pode ser visto na Tabela 7.

LINHAS DE
PESQUISA

TÍTULO DA(S) PUBLICAÇÃO(ÕES)

Disclosure

Informações  para  prestação  de  contas  e  avaliação  de
desempenho de OSCIP´s que operam com microcrédito:
um estudo multicaso.

Proposta  de  registro  e  evidenciação  das  variações
patrimoniais  decorrentes  da  opção  pelo  certificado  de
entidade beneficente de assistência social – CEAS.

Prestação  de  contas  das  organizações  não
governamentais  brasileiras:  uma  investigação  sobre
terminologia contábil.

Demonstração  de  valor  adicionado:  aplicação  em  uma
instituição do terceiro setor de Minas Gerais.

La valoración del voluntariado en el Tercer Sector.

Contabilidade
Gerencial

O  uso  de  indicadores  de  desempenho  em  fundações
privadas.

A teoria das estruturas organizacionais  de Mintzberg e a
gestão  estratégica  de  custos:  um  estudo  nas  ONGS
paulistas.

Gestão baseada em valor aplicada ao terceiro setor.
A  Gestão  Estratégica  de  Custos  nas  Organizações  do

Terceiro Setor: um Estudo de Caso no Estado da Paraíba.
A  importância  do  gerenciamento  contábil  para  as

organizações do terceiro setor.
Auditoria  como  ferramenta  estratégica  de  controles  de

ONGS.
Controladoria  como  uma  opção  à  sustentabilidade

econômica nas organizações de Terceiro Setor: o caso de
uma associação.

Contabilidade
Financeira

Metodologia  SROI:  uma  proposta  para  cálculo  do  valor
socioeconômico das organizações do terceiro setor.

Mensuração do Retorno Social de Organizações sem Fins
Lucrativos  por  meio  do  SROI  –  Social  Return  On
Investiment

Estudo  Sobre  a  Captação  de  Recursos  Materiais  e
Financeiros em Entidades do Terceiro Setor Situadas nas
Cidades de Vila Velha e Vitória (ES).

Outras As publicações acadêmicas da pesquisa contábil no Brasil,



no âmbito das organizações do terceiro setor.
A Contribuição do Contador para a Gestão das Empresas

do  Terceiro  Setor:  uma  pesquisa  de  campo  no  Distrito
Federal.

As  Diferentes  Dimensões  da  Sustentabilidade  em  Uma
Organização da Sociedade Civil:  Uma Análise da Prática
Social do Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia.

Controle  das  ações  sociais  em  instituições  de  ensino
superior  para  renovação  do  certificado  de  entidade
beneficente e assistência social.

Procedimentos  de  controle  interno  nas  mesquitas  em
Malásia.

Tabela 7 – Linhas de pesquisa por publicação
Fonte: Elaboração própria, 2017.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivou-se nesta pesquisa analisar as publicações sobre o terceiro setor nos
periódicos  nacionais  listados  no  portal  da  ANPCONT  na  área  de  contabilidade  e
gestão, classificados pelo QUALIS CAPES do A2 ao B2 no período de 2005-2009,
sendo analisadas 20 publicações com estas características, desprezando-se todas as
demais.  Constatou-se  que  durante  o  período  analisado  não  houve  uma  evolução
quanto ao número de artigos publicados. Dentre as revistas pesquisadas, um total de
19, 8 pertencem ao QUALIS A2, 4 revistas possuem o QUALIS B1 e 7 possuem o
QUALIS B2. A Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade – REUNIR
e a  Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade tiveram suas primeiras edições no
ano de 2011, ficando de fora do espaço temporal abordado na pesquisa.

Considerando-se as publicações e fazendo uma comparação entre o número
de publicações  sobre  o  terceiro  setor  e  as  publicações  sobre  outras  temáticas  da
contabilidade. Nas revistas analisadas constatou-se que das 1297 publicações totais,
apenas 20 são sobre terceiro setor. Esse número representa 1,43% das publicações.
Constatou-se  também  que  em  relação  a  proporção  entre  material  publicado  e  a
temática de terceiro setor por periódico, a  “Revista Enfoque: Reflexão Contábil” e a
“Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade – REPEC”, foram as que mais
publicaram na área de terceiro setor, com 4,48% e 4,44% respectivamente, seguido da
Revista  Contemporânea  de  Contabilidade  –  RCC  (2,53%)  e  da  Revista  Universo
Contábil (2,19%).  Considerando apenas o universo das 20 publicações, verificou-se
que a “Revista Universo Contábil” e a “Revista Enfoque: Reflexão Contábil” foram os
periódicos que mais encontrou-se publicações na área de terceiro setor,  cada uma
com 15%, ou seja, três publicações.  Ao todo foram 4 revistas, que publicaram 10%,
outras 6 revistas publicaram 5% de tudo que foi publicado na área de TS. E por último,
5 revistas das 17 analisadas não tiveram nenhuma publicação sobre o tema TS no
período de tempo estudado.

Quanto  ao  ano  de  publicação,  percebeu-se  que  não  há  uma tendência  no
aumento das publicações e sim manter uma constante de 4 publicações ao ano. O que
ocorreu foi uma oscilação de aumento e redução nas publicações dos anos de 2005 a
2009. O ano que apresentou menos publicações foi exatamente o ano de 2005, com 2
publicações e os anos com maiores quantitativos de publicações foram 2006 e 2008,
com 6 e 5 publicações respectivamente. Dada a média anual encontrada, entende-se
que  é  necessário  estimular  os  pesquisadores  da  comunidade  acadêmica  a
desenvolverem pesquisas sobre o tema terceiro setor.

No que se refere às principais  características levantadas neste estudo, com
relação  a  quantidade  de  autores  que  participaram  de  cada  artigo,  a  maioria  dos
trabalhos publicados, 08, tiveram participação de 3 autores por publicação, logo em
seguida  vem os  artigos  com 2  autores,  equivalendo  a  um total  de  6  artigos.  Em
terceiro lugar ficaram as publicações com 1 autor e com 4 autores, correspondendo a
3 artigos.  Dos  autores  presentes  nas publicações,  observou-se a  presença de  48
autores no total das 20 publicações analisadas. Os autores Adriana Maria Procópio de
Araújo, Alexandre Assaf Neto e Mariana Simões Ferraz do Amaral Fregonesi foram os
que  mais  apareceram,  foram 2 participações  de  cada  um.  Os  demais  45  autores
possuíam apenas uma participação nos artigos. Além disso, a participação de autores
do  gênero  masculino  é  maior  do  que  o  gênero  feminino,  foram  encontradas  21
participações do gênero feminino e 30 do gênero masculino.

Observou-se que  o  tipo  de  pesquisa  presente  nas  publicações  foram de 5
qualitativas,  2 quantitativas,  4 tanto qualitativa,  quanto quantitativa e 9 publicações
analisadas (45%) não informaram qual o tipo de pesquisa utilizada. E a instituição que
mais foi  representada nos artigos, de acordo com o informado pelos autores,  foi a



FEA/USP com 06 representações (10,91%). A segunda instituição mais representada
foi  a  UFMG,  sendo  5  vezes  representada  em  publicações.  As  terceiras  mais
representadas  foram a  FEA-RP/USP,  juntamente  com a UFPE e a  UFRN,  com 3
representações em publicações.  Por fim, 13 instituições, entre as 27 mencionadas,
foram representadas 2 vezes, e 9 foram representadas apenas uma vez.

Em relação à origem das publicações encontradas, e respondendo a pergunta
de  pesquisa,  verificou-se  que  5  artigos  abordam  sobre  Disclosure,  7  sobre
Contabilidade Gerencial, 3 sobre Contabilidade Financeira e 5 sobre outros temas.

Embora a análise feita neste trabalho e as conclusões alcançadas limitem-se
de diversas formas, a começar pela avaliação do QUALIS CAPES no quadriênio 2013-
2016 dos periódicos analisados, assim como o período de tempo, que é de 2005 a
2009, o tema proposto que foi terceiro setor, não podendo assim ser generalizado.
Bem como não foi possível verificar a avaliação do QUALIS CAPES no período de
2005 a 2009,  a fim de trazer maior fidedignidade na classificação das publicações
apresentadas neste trabalho. Entende-se que este trabalho auxiliou o meio acadêmico
ao  levantar  os  principais  dados  e  resultados  sobre  a  produção  científica  sobre  o
terceiro setor nos principais periódicos nacionais e melhores classificados no QUALIS
CAPES, estes que poderão ser utilizados por gestores de entidades do terceiro setor e
por  conseguinte  auxiliar  nas  decisões,  bem como por  pesquisadores  interessados
nesta temática. 

Sugere-se que novas pesquisas semelhantes a esta sejam feitas, ampliando a
amostra,  no  sentido  de  incluir  os  demais  periódicos  nacionais  existentes  que  não
foram investigados por este trabalho, bem como ampliar o espaço temporal. Sendo
que  os  resultados  dessas  futuras  pesquisados  poderão  ser  comparados  com  os
atuais.
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