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Resumo
Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa realizada no site da Associação Nacional de
Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Contábeis  -  ANPCONT,  onde  foi  selecionado  os
periódicos Contabilidade, Sociedade e Gestão e ConTexto, numa janela temporal de 10 anos que vai
de 2007 à 2016, onde pretende analisar o que foi publicado e discutido. A metodologia de pesquisa
empregada para a realização desse estudo foi um levantamento bibliométrico do tipo exploratório
de natureza qualitativa. Foram pesquisados 13 artigos, onde o escopo de maior incidência foi a
prestação de contas e transparência, seguido pelas formas de gestão. Os resultados apontam que
apesar das inúmeras publicações, o terceiro setor tem muito a ser explorado devido a sua relevância
empregada no desenvolvimento da sociedade.
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RESUMO  
Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa realizada no site da Associação Nacional 
de Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - ANPCONT, onde foi selecionado os 
periódicos Contabilidade, Sociedade e Gestão e ConTexto, numa janela temporal de 10 anos 
que vai de 2007 à 2016, onde pretende analisar o que foi publicado e discutido. A 
metodologia de pesquisa empregada para a realização desse estudo foi um levantamento 
bibliométrico do tipo exploratório de natureza qualitativa. Foram pesquisados 13 artigos, onde 
o escopo de maior incidência foi a prestação de contas e transparência, seguido pelas formas 
de gestão. Os resultados apontam que apesar das inúmeras publicações, o terceiro setor tem 
muito a ser explorado devido a sua relevância empregada no desenvolvimento da sociedade.   
 
Palavras chaves: Terceiro Setor; Contabilidade; Governança Corporativa. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O cenário atual do Terceiro Setor–TS, no Brasil, vem sofrendo mudanças 
significativas devido a forma que esse Setor vem atuando na sociedade brasileira, pois 
preenche uma lacuna que o Primeiro Setor, não cumpriu com eficiência. A imprensa tem 
divulgado notícias que mostram que o Estado está a cada dia mais ineficiente para cumprir 
seu papel na sociedade. Esse processo não é recente no cenário socioeconômico brasileiro, 
mas ficou mais visível a partir da Constituição de 1988 (Tachizawa, 2012). 
 A permanência e a abrangência das atividades desenvolvidas no TS dependem de 
muitas variáveis, como por exemplo, de uma governança eficiente, transparência nos recursos 
capitados e empregados, boas práticas contábeis e sustentabilidade. Uma governança bem 
qualificada nas organizações do TS é fundamental para que seus objetivos sejam alcançados e 
essas atividades obtenham o máximo de pessoas e dê continuidade às atividades 
desenvolvidas na vida das comunidades. A adoção de boas práticas contábeis, além de trazer 
estabilidade na sobrevivência dessas organizações, precisam de evidência quando a entidade 
do TS almeja recursos do governo.  
 As lideranças dessas entidades devem agir com princípios morais e suas articulações 
políticas devem ser sempre respaldadas na ética, sendo que esta contribui para que as 
entidades tomem posse das suas identidades e mostrem suas finalidades na sociedade (Godoy, 
2008). 
 Apesar do desempenho social que o TS tem exercido na sociedade, e do 
desenvolvimento e expansão gradativa que vem sendo evidenciado nos últimos anos, percebe-
se que há muito a entender e discutir sobre o assunto. Muitos são os desafios que as 
organizações que compõem o TS têm enfrentado para se consolidar, desenvolver e cumprir a 
visão, missão e valores pelos quais foram criados. 
 Considerando os argumentos expostos, identificando a necessidade de estudar a 
evolução das temáticas abordadas nos últimos anos sobre o Terceiro Setor e sua relevância na 
sociedade, propõe-se o seguinte questionamento: Como vem sendo discutido e publicado o 
TS no Brasil?  

Desta maneira foram assumidos como objetivos específicos: identificar as temáticas 
que vem sendo abordadas nos artigos publicados sobre o TS; investigar o grau de relevância 
que o TS tem exercido no meio acadêmico; e identificar os desafios enfrentados pelas 
entidades do TS. 
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 A pesquisa encontra-se dividida em seis capítulos, iniciando por esta introdução, na 
sequência fundamentação teórica, metodologia aplicada na pesquisa, resultados obtidos das 
análises realizadas, considerações finais e principais referências. 
 
2. TERCEIRO SETOR 

Conforme Paes (2003), no período da ditadura militar a sociedade teve que se 
mobilizar para opor-se contra o autoritarismo que fez com que a consciência do TS emergisse. 
Foi um momento de afirmação da sociedade civil, introduzido inicialmente pelos setores 
cristãos progressistas, seguido de outros setores comprometidos com a democracia e o desejo 
da mudança social. Nessa época também sucederam-se mudanças quanto à caridade e o 
engajamento nas lutas sociais nas Igrejas, a aproximação com grupos oprimidos e os setores 
menos favorecidos da população que resultou em uma conscientização e organização desses 
setores (Paes, 2003). 
 Os representantes das Organizações do TS e o Governo Federal identificaram as 
principais dificuldades legais e sugestões de como mudar e inovar a atual legislação relativa 
às organizações da sociedade civil. Coordenado pelo Conselho da Comunidade Solidária 
originou-se o marco legal do TS que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de 
direito privado sem fins lucrativos que contribui com o avanço e o desenvolvimento das 
políticas sociais. (Paes, 2003). 

As entidade sem fins lucrativos definem-se como aquelas sociedades privativas que 
não distribuem a seus proprietários dividendos ou quaisquer outros resultados monetariamente 
positivos e que atuam de maneira suplementar a medida que as necessidades coletivas não são 
supridas de modo eficiente pelo primeiro setor, estando estas classificadas pela CF em 
fundações públicas e privadas; associações; sindicatos; partidos políticos; cultos religiosos e 
igrejas; cooperativas e serviço social autônomo (Brasil, 1999; Farias, 2004). 

Pelo Novo Código Civil a classificação também se segrega em: associações; união de 
pessoas que se organizam para fins não econômicos; Fundações; Dotação especial de bens 
livres destinado ao fim especificado pelo instituidor, que poderá, inclusive, declarar a maneira 
que a fundação será administrada. (Brasil, 2002) 
  No tocante a contabilidade aplicada a essas instituições estas estão ao longo do tempo 
se normatizando e contribuindo para o desenvolvimento e a sustentabilidade e assim 
garantindo a continuidade da sua existência. Bush  et al., (2012) afirmam que a pouco tempo 
não havia qualquer ato normativo contábil que regularizasse o TS e isso gerava distorções e 
procedimentos contábeis distintos, ainda que atendesse aos procedimentos contábeis padrões.  

Para remediar essa limitação o CFC editou as seguintes Normas Brasileiras Contábeis 
Técnicas (NBCT), com o fim de regulamentar os procedimentos contábeis dessas entidades:  

• NBC T 2.2 - Da documentação contábil; 
• NBC T 2.5 - Das contas de compensação 
• NBC T 3     - Conceito, conteúdo, estrutura e nomenclatura das demonstrações 

contábeis; 
• NBC T 4     - Da Avaliação Patrimonial; 
• NBC T 6     - Da divulgações das demonstrações contábeis; 
• NBC T 10 – Dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades  Diversas: 

 NBC T 10.4 - Fundações ( Resolução CFC nº 837, de 22 de fevereiro de 1999), 
revogada pela Resolução CFC nº 1.409/2012; 

• NBCT 10.18 - Entidades Sindicais e Associações de Classe ( Resolução CFC nº 838 
de 22 de fevereiro de 1999), revogada pela Resolução CFC nº 1.409/2012; 

• NBC T 10.19 - Entidades sem fins lucrativos 
• NBC T 19.4 - Incentivos fiscais, Subvenções, Contribuições, Auxílios e Doações 

Governamentais, revogada pela Resolução CFC nº 1.409/2012. 
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 Em 2012 a Resolução nº 1.409 do CFC, revogou as NBC T 10.4, 10.18 e 19.4, e 
aprovou a Interpretação da ITG 2002 que é destinada as fundações de direito privado, 
associações, organizações sociais, organizações religiosas, partidos políticos e entidades 
sindicais, submetendo essas instituições a utilizarem os princípios da contabilidade, a NBC 
TG 1000 e as normas completas da IRFS nos aspectos não abordados pela ITG 2002, 
alterando significativamente os itens do reconhecimento, as demonstrações contábeis 
obrigatórias, os métodos de avaliação de ativos e passivos e assim aplicando a convergências 
das práticas contábeis aplicadas as organizações do TS às normas internacionais de 
contabilidade (Lima, 2014).  
 As Normas citadas reconhecem que essas entidades são diferentes das demais e 
recomendam a adoção de terminologias específicas para as contas de Lucros ou Prejuízos, 
Capital e para a denominação da Demonstração do Resultado, com a finalidade de adequação 
dessas terminologias ao contexto das referidas entidades. 
 
2.1 O Papel da Governança Corporativa no TS 
 O estudo sobre a governança corporativa tem se tornado cada vez mais relevante nas 
organizações, pois é uma temática relacionada a diferentes áreas das ciências sociais que 
muitas vezes se interligam ou se complementam e com isso diversas teorias foram emergindo 
para acompanhar o desenvolvimento da governança corporativa entre elas, Frezatti (2009) 
destaca a Teoria do Stewardship, a Teoria da Dependência de Recursos, a Teoria dos 
Stakeholders, a Teoria da Democracia, a Teoria da Hegemonia Gerencia e a Teoria da 
Agência. Estas teorias evidenciam o papel do gestor, as dificuldades e os conflitos 
enfrentados, o direcionamento a ser tomado, medidas a serem seguidas e envolve também 
todo um conjunto de ética e moralidade que norteia as organizações. Essa realidade também 
se aplica as organizações do TS que cada vez mais têm desempenhado um papel relevante na 
sociedade e merece um bom gerenciamento nas suas organizações, pois para cumprirem esse 
papel na sociedade, precisam agir com ética, transparência, equidade e responsabilidade. 
 Um modelo de gestão aplicado às organizações que compõem o TS é diferenciado das 
demais organizações com fins lucrativos, e depende de cada atividade desenvolvida e 
executada pela entidade. Algumas sugestões surgem quanto ao modo de gerir essas 
organizações, esse modelo não deve ser padronizado e não podem ser considerado como um 
receituário único e definitivo a ser aplicado a todos os casos, porque cada organização é 
dinâmica e tem suas particularidades. Porém toda a gestão deve identificar nos modelos 
adotados alguns itens que norteiam os modelos de gestão. Cada Organização do TS pode 
implantar suas estratégias sociais, coerente a sua missão e visão de longo prazo, e para isso 
devem: a) identificar as estratégias genéricas cabíveis a esse tipo de organização; b) classificar 
as decisões que compõem o processo de gerenciamento em estratégias operacionais; c) 
distinguir os diferentes agentes e instituições que se integram à ONG (Tachizawa, 2012). 
 Alencastro (2017) ressalta que é importante compreender que governança corporativa 
e responsabilidade social devem caminhar juntas, isso se deve ao tratamento que uma gestão 
deve dar aos seus colaboradores, pois tanto a governança corporativa quanto a 
responsabilidade social, e toda a conjuntura que envolve esses conceitos, são relevantes para 
que as organizações que compõem o TS desempenhem suas funções trazendo qualidade de 
vida para a comunidade que está inserida.  
  
3. METODOLOGIA 
 Para obter dados para este artigo, preliminarmente foi realizada uma pesquisa 
bibliométrica do tipo exploratória com o intuito de adquirir e aprimorar os conhecimentos 
teóricos do assunto proposto.  
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 Por ser uma fonte confiável de informações, a pesquisa bibliométrica auxilia na 
atividade intelectual e ajuda no crescimento do conhecimento cultural em todas as formas de 
saberes (Fachin, 2006). 
 A pesquisa possui natureza qualitativa do tipo exploratória, Vergara (2013. p.42) 
salienta que: “a investigação exploratória, que não pode ser confundida com leitura 
exploratória, é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 
Por sua natureza, não comporta hipótese que, todavia, poderão surgir durante ou no final da 
pesquisa” .  
 A coleta de dados foi realizada entre os dias 25 de setembro a 15 de outubro 2017, 
seguindo os seguintes passos: primeiro foi utilizado como fonte de pesquisa o site da 
Associação Nacional de Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - ANPCONT 
(http://www.anpcont.org.br/), onde foram encontrados 36 periódicos que continham o assunto 
da pesquisa. E certo que o tempo é um fator limitador e entendendo que essa pesquisa não tem 
a pretensão de ser sensitiva, foram selecionados apenas dois periódicos desse site, em uma 
janela temporal de 10 anos que vai do ano de 2007 a 2016. 
 Em seguida com o objetivo de analisar o que vem sendo discutido e publicado no 
tocante ao TS foi realizada uma busca eletrônica em cada periódico utilizando as seguintes 
palavras chaves: TS; Contabilidade; Governança Corporativa. Nessa busca foram encontrados 
13 artigos que é o objeto de análise da pesquisa.  
 Posteriormente, para análise dos dados coletados, foi utilizado o método da Análise do 
Conteúdo, que segundo Bardin (2002, p.38) corresponde a "um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição das 
mensagens." [...] "A intenção da análise de conteúdo é a interferência de conhecimentos 
relativos ás condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), interferência esta que 
recorre a indicadores (qualitativos ou não)".   
 Após a realização da pesquisa, segundo a técnica da análise do conteúdo, foi elaborado 
um roteiro de extração com seis itens para analisar o material coletado obedecendo aos 
seguintes critérios: título, ano, objetivos anunciados, temáticas sustentadoras, principais 
resultados alcançados, destaques nas considerações finais/conclusão. 
 Espera-se assim contribuir no estudo do conhecimento desse setor que tem crescido 
consideravelmente nos últimos anos, pela relevância que o mesmo emprega na sociedade e 
analisar quais os impactos e contribuições que o TS exerce sobre a sociedade e seus 
interessados nos periódicos: Sociedade, Contabilidade e Gestão e Contexto. 
 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 Este capítulo tem o intuito de apresentar e discutir os resultados encontrado nos 
periódicos Sociedade, Contabilidade e Gestão que é uma revista eletrônica do programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ConTexto 
que é uma revista eletrônica quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Controladoria 
e Contabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, indicados pela Associação 
Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT). No Quadro 1 
a seguir tem-se uma visão geral dos Títulos dos 13 artigos encontrados, e os anos de cada 
publicações nos periódicos selecionados na ANPCONT. 
 

Título Per iódico Ano 

Accountability e Prestação de Contas das Organizações do TS: Uma 
Abordagem à Relevância da Contabilidade 

Contabilidade, 
Sociedade e 

Gestão 
2011 
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Gênero e Estilo de Gestão: Um Estudo em Organizações Não 
Governamentais (ONGs) Brasileiras 

Contabilidade, 
Sociedade e 

Gestão 
2011 

Características e peculiaridades das entidades do TS ConTexto 2011 

Gestão Sustentável de Instituição Assistencial Religiosa: Um estudo na 
província São Francisco de Assis (PSFA) 

ConTexto 2011 

Formalização contábil em entidade de assistência social: Um estudo de caso 
sob a ótica da gestão de custos 

ConTexto 2012 

Prestação de Contas no TS: Uma Análise das Entidades Possuidoras do 
Título de Utilidade Pública Federal no Estado do Rio Grande do Norte 

ConTexto 2012 

A Utilização de Instrumentos de Contabilidade Gerencial em Entidades do 
TS 

Contabilidade, 
Sociedade e 

Gestão 
2013 

Evidenciação Contábil: Reflexão Sobre Transparência No TS 
Contabilidade, 
Sociedade e 

Gestão 
2014 

Evidenciação Contábil em Entidades Brasileiras de TS: Adequação às 
Normas Brasileiras de Contabilidade 

ConTexto 2014 

Balanço Social no TS: Análise do Modelo IBASE com relação à 
Transparência e Prestação de Contas à Sociedade 

ConTexto 2014 

Análise do campo científico em pesquisas com a temática "TS" no Brasil 
sob a Perspectiva de redes sociais 

ConTexto 2015 

Contabilidade no TS: Estudo Bibliométrico no período de 2004 à 2014 ConTexto 2016 

Organização do TS: Uma Abordagem Bibliométrica 
Contabilidade, 
Sociedade e 

Gestão 
2016 

Quadro 1 - Artigos Analisados 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 No ano de 2011 foram encontrados quatro artigos sendo dois artigos no periódico 
Contabilidade, Sociedade e Gestão sob o título de Accountability e Prestação de Contas das 
Organizações do TS: uma abordagem à relevância da Contabilidade (Carneiro  et al., 2011); 
Gênero e Estilo de Gestão: um estudo em organizações não governamentais (ONGs) 
brasileiras (Gomes  et al., 2011). E dois artigos no periódico ConTexto sob o título de: 
Características e peculiaridades das entidades do TS (Voese; Repczuk, 2011) ; Gestão 
Sustentável de Instituição Assistencial Religiosa: um estudo na província São Francisco de 
Assis (PSFA) (Souza  et al., 2011).  
 Observa-se que, no ano de 2011, os títulos publicados foram bem variados, 
concordando assim com o que foi evidenciado no referencial teórico, onde mostra uma 
heterogeneidade e evolução gradativa desse setor ao longo dos anos. Paes (2003) afirma que 
no período da ditadura militar (1964-1985) foi um momento de afirmação da sociedade civil, 
concordando assim com Santos (2012), que mostrou que na década de 1970 houve uma 
expansão significativa de associações civis, movimentos sociais, sindicatos, grupos em defesa 
do meio ambiente e das minorias e, em 1995, a partir da Reforma do Estado a valorização do 
TS passou a ser percebida, e assim progressivamente o TS vem se firmando mais, explicando 
assim uma variedade de assuntos abordados em 2011. 
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 No ano de 2012 foram publicados dois artigos no periódico ConTexto sob o título de:  
Formalização contábil em entidade de assistência social: um estudo de caso sob a ótica da 
gestão de custos (Fagundes et al., 2012); Prestação de Contas no TS: uma análise das 
entidades possuidoras do título de utilidade pública federal no Estado do Rio Grande do Norte 
(Souza et al., 2012) e não houve publicação no periódico Contabilidade, Sociedade e Gestão. 
 Percebe-se que os títulos publicados no ano de 2012, ainda são reflexos dessa 
evidenciação gradativa que o TS vem sofrendo ao longo do tempo, posto isso, é importante 
observar que as organizações do TS têm contribuído para o avanço e desenvolvimento das 
políticas sociais, e a contabilidade aplicada a essas instituições estão ao longo do tempo se 
normatizando e contribuindo para o desenvolvimento e a sustentabilidade, garantindo assim a 
continuidade da sua existência. Percebe-se que apesar da evolução gradativa do TS em 
relação a sua relevância na sociedade, houve pouco interesse por parte dos pesquisadores em 
publicar nesses periódicos comparando com o ano de 2011. 
 Em 2013 somente o periódico Contabilidade, Sociedade e Gestão publicou um artigo 
sob o titulo de: A Utilização de Instrumentos de Contabilidade Gerencial em Entidades do TS 
(Mário  et al., 2013). 
 O título publicado no ano de 2013 evidencia uma busca por entender como a 
contabilidade gerencial tem ajudado as organizações do TS, isso confirma o que foi abordado 
no referencial teórico desta pesquisa, sinalizando que a Contabilidade Gerencial e as normas 
contábeis se tornaram essenciais para as organizações de modo geral e para as organizações 
que compõem o TS, pois são ferramentas úteis para que os gestores dessas entidades 
desempenhem uma governança justa e transparente, além de demonstrar de forma clara e 
segura se os recursos recebidos foram e estão sendo aplicados corretamente para os fins que 
se destinaram.  
 No ano de 2014, foram levantados três artigos, um artigo no periódico Contabilidade, 
Sociedade e Gestão sob o título de: Evidenciação Contábil: Reflexão Sobre Transparência No 
TS (Campos et al., 2014) e dois artigos no periódico ConTexto, sob os títulos de: 
Evidenciação Contábil em Entidades Brasileiras de TS: adequação às normas brasileiras de 
Contabilidade (Gollo  et al., 2014); Balanço Social no TS: análise do modelo IBASE com 
relação à transparência e prestação de contas à sociedade (Oro  et al., 2014). 
 Notou-se que os títulos empregados nos artigos publicados voltaram a evidenciar a 
questão da prestação de contas e transparência, é certo que esse assunto é fator determinante 
para a existência e permanência de muitas organizações do TS, pois muitas delas dependem 
de recursos externos, na maioria das vezes, do Setor Público. 
 Nos títulos publicados no ano de 2014 também se evidencia a adequação ás Normas 
Brasileiras de Contabilidade e sobre esse assunto Horngren (2004) afirma que independente 
das organizações serem do Primeiro, Segundo ou TS, os gestores são beneficiados quando a 
contabilidade fornece informações que os ajudam no processo de gestão para planejar e 
controlar as operações das suas entidades. É certo que muitas entidades que compõe o TS 
ainda estão longe de estarem totalmente adaptada e colocando em prática o que determina as 
Normas Brasileiras de Contabilidade. 
 Em 2015 somente o periódico Contexto publicou um artigo sob o título de: Análise do 
campo científico em pesquisas com a temática "TS" no Brasil sob a Perspectiva de redes 
sociais (Vesco  et al., 2015). 
 Esse foi o título mais diferente publicado de todos os artigos pesquisados, sinalizando 
assim que o TS ainda tem muito campo a ser explorado na área de pesquisa científica com 
essa temática. 
 No ano de 2016 foram publicados dois artigos, um artigo no periódico Contabilidade, 
Sociedade e Gestão sob o título de: Contabilidade no TS: Estudo Bibliométrico no período de 
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2004 à 2014 (Rodrigues et al., 2016) e no periódico ConTexto sob o título de: Organização do 
TS: Uma Abordagem Bibliométrica (Godoy  et al., 2016). 
 Evidenciou-se que em 2016 foi o ano da pesquisa bibliométrica e notou-se um 
interesse em pesquisar o que foi publicado sobre a temática TS, comprovando que de fato há 
muito a se estudar e entender como funciona esse setor, suas potencialidades na sociedade, as 
limitações e desafios que enfrentam as organizações desse seguimento.  
 Atentando para uma janela temporal dos artigos e análise (ver figura 1), observou-se 
que a temática TS é pouco abordada entre os pesquisadores acadêmicos dentro do universo da 
pesquisa proposta em uma década. Isso coaduna com o artigo publicado na revista ConTexto 
sob o título Contabilidade no TS: estudo bibliométrico no período de 2004 á 2014 (Rodrigues 
et al., 2016), onde os autores constatam que foram poucas as publicações sobre  esse tema.  
Contrariando essa conclusão, o artigo publicado pela Revista Sociedade, Contabilidade e 
Gestão intitulado: Organização do TS: uma abordagem bibliométrica (Godoy  et al., 2016), 
mostrou que há muita pesquisa acerca de organizações do TS, mas concluiu que pouco são os 
autores que persistem nessa temática e dão continuidade às pesquisas.  
 Provavelmente essa contradição se deu por diversas variáveis no tocante ao acesso das 
organizações que compõem o TS e a elaboração da própria proposta da pesquisa estipuladas 
em ambos os artigos. Entende-se, dessa forma, que não se tem uma resposta concreta do 
porquê de não ter mais publicações sobre essa temática.  
 

 
Figura 1 - Janela temporal das publicações acerca do TS. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  
 Constatou-se também que durante os 10 anos investigados nos periódicos 
Contabilidade, Sociedade e Gestão e ConTexto, houve uma evolução crescente de 
publicações, onde o ápice se deu no ano de 2011 com dois artigos publicados nos dois 
periódicos, no ano de 2014 com três publicações e no ano de 2016 com dois artigos 
publicados. 
 Analisando os objetivos dos artigos pesquisados, elaborou-se a tabela 1, contendo seis 
focos extraídos de cada objetivo anunciado nos 13 artigos selecionados no período de 2011 a 
2016. 
 

Tabela 1- Frequência de publicações por  foco 

Foco 
Frequência 

% 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prestação de contas e Transparência 1 1 0 2 0 0 30,77 
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Formas de  Gestão em relação a Estilo 
e Gênero 

2 1 0 0 0 0 23,08 

Investigações bibliométricas sobre o 
TS 

0 0 0 0 1 2 23,08 

Características e peculiaridades 
aplicáveis às entidades do TS 

1 0 0 0 0 0 7,69 

Adequação as Normas de 
Contabilidade 

0 0 0 1 0 0 7,69 

Contabilidade Gerencial 0 0 1 0 0 0 7,69 

Total 
4 2 1 3 1 2 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
 Sobre o foco Prestação de Contas e Transparência, houve a frequência de uma 
publicação no ano de 2011 (Carneiro  et al., 2011) e outra em 2012 (Souza et al., 2012), só foi 
publicado novamente em 2014 (Campos  et al., 2014) e (Oro  et al., 2014), onde mais dois 
artigos foram publicados, não ouve publicações nos anos de 2015 e 2016, e isso corresponde a 
30,77% dos artigos publicados entre os anos de 2011 a 2016. 
 Sobre o foco Formas de Gestão em relação a Estilo e Gênero, houve uma frequência 
de três publicações, sendo duas no ano de 2011 (Gomes et al., 2011) e (Souza et al., 2011), e 
uma publicação no ano de 2012 (Fagundes et al., 2012) e isso equivale a 23,08 % dos artigos 
publicados entre os anos de 2011 a 2016, ressalta-se que nos anos de 2013 a 2016 não foram 
publicados artigos relacionado e esse foco. 
 Sobre o foco Investigações bibliométricas sobre o TS, houve uma frequência de uma 
publicação em 2015 (Vesco  et al., 2015) e duas publicações no ano de 2016 (Rodrigues et al., 
2016) e (Godoy  et al., 2016), correspondendo assim a 23,08 % dos artigos publicados entre 
os anos de 2011 a 2016, não foram publicados artigos sobre esse foco nos anos de 2011 a 
2014. 
 Sobre o foco características e peculiaridades aplicáveis às entidades do TS, houve 
apenas uma frequência de publicação em 2011 (Voese; Repczuk, 2011), e isso equivale a 7,69 
% dos artigos publicados entre os anos de 2011 a 2016, nos anos de 2012 a 2016 não foram 
publicados artigos referente a esse foco. 
 Sobre o foco adequação as normas de Contabilidade, houve uma publicação em 2014 
(Gollo  et al., 2014), isso corresponde a 7,69% dos artigos publicados entre os anos de 2011 a 
2016, nos anos de 2011 a 2013 nada foi publicado relacionado a esse foco e o mesmo ocorreu 
nos anos de 2015 á 2016.  
 Sobre o foco Contabilidade Gerencial, um artigo foi publicado no ano de 2013 (Mário 
et al., 2013), correspondendo assim 7,69% dos artigos publicados entre os anos de 2011 a 
2016, e nos anos de 2011 e 2012 não houve publicações, repetindo o mesmo nos anos de 2014 
a 2016. 
 Analisando o que foi apresentado como objetivo de cada artigo, observou-se que o 
foco que mais se repete é a questão da prestação de contas e transparência, cerca de 30,77%, 
entende-se que esse percentual se deu devido a prestação de contas está intrinsecamente 
ligada a arrecadação de verbas e garantia de sustentabilidade dessas organizações, e vale 
ressaltar que a prestação de contas e transparência é uma forma de evidenciar se as atividades 
das organizações que compõem o TS estão de fato atingindo a finalidade pela qual foram 
criadas. Além disso, Tachizawa (2012) concluiu que é uma tendência mundial o emprego de 
investimento nesse setor, mostrou um levantamento feito em pesquisas que no Brasil foi 
investido cerca de US$ 10 bilhões que representava na época 1,5% do PIB, esses dados tem 
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chamado a atenção dos governantes e da sociedade para que haja uma evidenciação e 
prestação de contas e das atividades que essas organizações se propões a fazer. 
 Outros dados relevantes analisados, foram focos de Formas de Gestão em relação a 
Estilo e Gênero, e Investigações bibliométricas sobre o TS, cerca de 23,08% em cada foco, 
isso revela que existe uma preocupação em conhecer e estudar como vem sendo gerida essas 
organizações, Frezatti (2009) afirma que diversas teorias foram emergindo para acompanhar o 
desenvolvimento da governança corporativa, e apesar desses conceitos terem surgido para as 
organizações com o objetivo de lucro, pode ser aplicado para o gerenciamento das 
Organizações que compõem o TS, essas teorias tem como objetivos evidenciar o papel do 
gestor, as dificuldades e conflitos que enfrentam, direcionar  as medidas a serem seguidas e 
envolve também todo o conjunto de ética e moralidade que norteia as organizações. 
 Analisando também os focos adequação as normas de Contabilidade, características e 
peculiaridades aplicáveis às entidades do TS e Contabilidade gerencial, que evidenciaram 
7,69% cada uma, entende-se que as organizações que compõem esse setor ainda estão 
engatinhando quanto a esses focos, conforme evidenciado no referencial teórico, até bem 
pouco tempo não havia qualquer ato normativo contábil que regularizasse o TS e isso gerava 
distorções e procedimentos contábeis distintos, ainda que atendesse procedimentos contábeis 
padrões, foi então, que Conselho Federal de Contabilidade editou Normas Brasileiras 
Contábeis Técnicas (NBCT), com o intuito de regulamentar os procedimentos contábeis 
dessas entidades, como é algo relativamente novo, muitas entidades ainda precisam evoluir 
em relação às adequações das normas, e consequentemente a aplicabilidade da contabilidade 
como instrumento de gerenciamento desse setor.  
 Em observação a que esses artigos viam considerando como temática sustentadora, 
elaborou-se seis quadros, um por cada ano de publicação para ver o que vem a sustentar as 
temáticas sustentadoras nas publicações nos periódicos Contabilidade, Sociedade e Gestão e 
ConTexto. 
 No quadro 2 temos quatros artigos (Carneiro  et al., 2011); (Gomes et al., 2011); 
(Voese; Repczuk, 2011) e (Souza et al., 2011) descritos pelas temáticas sustentadoras 
publicados no ano de 2011, onde dois artigos estão no periódico Contabilidade, Sociedade e 
Gestão e dois artigos no periódico ConTexto. 
  

Per iódico: Contabilidade, Sociedade e Gestão 
Ar tigo: Accountability e Prestação de Contas das Organizações do TS: Uma Abordagem à Relevância da 
Contabilidade 
Temáticas Sustentadoras : Caracterização do TS / Títulos e Certificações Disponíveis / Prestação de Contas 
x Accountability no TS / Contabilidade para o TS 

Artigo: Gênero e Estilo de Gestão: Um Estudo em Organizações Não Governamentais (ONGs) Brasileiras 

Temáticas Sustentadoras : TS e Estilo de Gestão / Características dos Gêneros na Gestão 

Per iódico: ConTexto 

Ar tigo: Características e peculiaridades das entidades do TS 

Temáticas Sustentadoras : A constituição e funcionamento de organizações do TS / A Tributação do TS 

Artigo: Gestão Sustentável de Instituição Assistencial Religiosa: Um estudo na Província São Francisco de 
Assis (PSFA) 

Temáticas Sustentadoras : Organização do TS: Características gerais e Gestão / Gestão e Sustentabilidade 

Quadro 2 - Temáticas Sustentadoras utilizadas no ano de 2011 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Pode-se perceber que no periódico Contabilidade, Sociedade e Gestão existia um 
interesse em discutir sobre Prestação de Contas e isso se evidencia pelos assuntos abordados 
mostrando as características do TS, a contabilidade empregada nessas organizações e os 
instrumentos necessários para que aconteça essa prestação de contas.  
 Percebeu-se também um interesse em saber o gênero e as formas de gestão das pessoas 
que estão na direção dessas organizações. Já o periódico Contexto, contemplou o interesse em 
discutir como se constitui essas organizações e a forma de tributação e também abordou a 
questão da sustentabilidade que de certa forma está muito ligada a forma de governança na 
gestão dessas entidades e a utilização da contabilidade como ferramenta de suporte para a 
continuidade dessas organizações. 

 No Quadro 3 temos dois artigos (Fagundes et al., 2012); (Souza et al., 2012) 
publicados no periódico ConTexto no ano de 2012, e não foi publicado artigos no periódico 
Sociedade, Contabilidade e Gestão. 

Per iódico: ConTexto 
Ar tigo: Formalização Contábil Em Entidade De Assistência Social: Um Estudo De Caso Sob A Ótica Da Gestão 
De Custos  

Temáticas Sustentadoras : Entidades beneficentes e de assistência social: aspectos legais / Aspectos contábeis / 
TS / Tributação / Custo 

Artigo: Prestação de Contas no TS: Uma Análise das Entidades Possuidoras do Título De Utilidade Pública 
Federal no Estado do Rio Grande do Norte 

Temáticas Sustentadoras : TS / Título de Utilidade Pública Federal (UPF)  / Prestação de contas 

Quadro 3  - Temáticas Sustentadoras utilizadas no ano de 2012 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 Notou-se que a temática prestação de contas continuou sendo abordada, só que agora 
com um interesse nas organizações que recebem subvenções ou tem parceria e isenção ou 
incentivo fiscal com o Setor Público, a temática forma de gestão também continuou sendo 
abordada só que com a ótica da gestão de custo, a temática tributação e a contabilidade 
também foram abordadas.  
 No Quadro 4 houve somente um artigo (Mário et al., 2013) publicado no ano de 2013 
no periódico Contabilidade, Sociedade e Gestão.  
 

Per iódico: Contabilidade, Sociedade e Gestão 
Ar tigo: A Utilização de Instrumentos de Contabilidade Gerencial em Entidades do TS  

Temáticas Sustentadoras : TS / Contabilidade Gerencial / Tipos de Instrumentos de Contabilidade Gerencial / 
Estudos sobre a utilização dos Instrumentos de Contabilidade Gerencial no TS 

Quadro 4  - Temáticas Sustentadoras utilizadas no ano de 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
 Nesse ano a temática abordada foi à contabilidade gerencial e a sua utilização como 
instrumento de gerenciamento no TS, uma hipótese para que essa temática fosse abordada, 
seria pelo fato do CFC no ano de 2012 ter publicado a interpretação da ITG 2002, que 
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regulamenta e adéqua as NBCT específicas para as organizações que compõem o TS como 
relata Lima (2014). Nota-se uma queda de publicações nos periódicos selecionados.  
 No quadro 5 temos três artigos publicados, sendo apenas um artigo (Campos  et al., 
2014) no periódico Contabilidade, Sociedade e Gestão e dois artigos (Gollo  et al., 2014) e 
(Oro  et al., 2014) no periódico ConTexto.  
 

Per iódico: Contabilidade, Sociedade e Gestão 

Artigo: Evidenciação Contábil: Reflexão Sobre Transparência No TS 

Temáticas Sustentadoras : Divulgação / Transparência e Responsabilidade 

Per iódico: ConTexto 

Artigo:  Evidenciação Contábil em Entidades Brasileiras de TS: Adequação às Normas Brasileiras de 
Contabilidade  

Temáticas Sustentadoras : TS / Evidenciação Contábil no TS / Estudos Relacionados 
 

Artigo: Balanço Social No TS: análise do modelo IBASE com relação á transparência e prestação de contas à 
Sociedade 

Temáticas Sustentadoras : Accountability e TS / Balanço social 
 

Quadro 5  - Temáticas Sustentadoras utilizadas no ano de 2014 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Mostra um crescimento nas publicações, tanto o periódico Contabilidade, Sociedade e 
Gestão como o ConTexto comparando com os anos anteriores, no periódico Contabilidade, 
Sociedade e Gestão, voltou-se a publicar sobre a temática prestação de contas com enfoque na 
transparência e responsabilidade social no Balanço Social, já no periódico ConTexto a 
temática foi voltada para adequação das normas de contabilidade. 
 No quadro 5 o periódico Contexto publicou apenas um artigo (Vesco;  et al., 2015) no 
ano de 2015, já o periódico Contabilidade, Sociedade e Gestão não fez publicação nesse ano.  

Per iódico: ConTexto 

Ar tigo: Análise do campo cientifico em pesquisas com a temática "TS" no Brasil sob a Perspectiva de Redes 
Sociais 

Temáticas Sustentadoras : Redes Sociais / Análise de Redes Sociais baseada em small worlds/ Redes Sociais: 
análises de ligação preferencial, centro-periferia e centralidade / TS / Relevância do TS no campo da pesquisa 
científica 

Quadro 6  - Temáticas Sustentadoras utilizadas no ano de 2015 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
  
 As temáticas sustentadoras desse artigo incorporou dois tópicos principais, a literatura 
sobre redes sociais e suas configurações;  TS e sua relevância para a pesquisa científica. Esse 
artigo evidenciou uma abordagem bem distinta de todos os artigos selecionados no periódico 
Contabilidade, Sociedade e Gestão e periódico Contexto, essa evidência ressalta que existe 
muito a ser explorado nesse seguimento. 
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 No quadro 7 temos dois artigos publicados nos periódicos Contabilidade, Sociedade e 
Gestão e ConTexto no ano de 2016, sendo que um artigo (Rodrigues et al., 2016)  foi 
publicado no periódico Contabilidade, Sociedade e Gestão e um artigo (Godoy;  et al., 2016) 
no periódico ConTexto. 
 

Per iódico: Contabilidade, Sociedade e Gestão 

Ar tigo: Organização do TS: Uma Abordagem Bibliométrica 

Temáticas Sustentadoras : TS  

Per iódico: ConTexto 

Ar tigo:  Contabilidade no TS: Estudo Bibliométrico no período de 2004 à 2014 

Temáticas Sustentadoras : TS / TS e a contabilidade / Estudos Empíricos Bibliométricos Anteriores 

Quadro 7  - Temáticas Sustentadoras utilizadas no ano de 2016 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
  
 Percebe-se novamente um aumento no interesse das publicações, tanto o periódico 
Contabilidade, Sociedade e Gestão, como o periódico ConTexto, como se pode notar nas 
temáticas sustentadoras desses artigos publicados um interesse de ambos os periódicos em 
abordar o estudo bibliométrico, entende-se assim que existe uma preocupação em entender e 
discutir o que vem sendo publicado acerca do TS que também é objetivo desse artigo. 
 No que diz respeito aos dois últimos critérios elaborados para análise desse artigo, 
entende-se que os principais resultados alcançados e os destaques nas considerações finais ou 
conclusões, convergem-se em resultados semelhantes e assim podem ser apresentados e 
analisados em conjunto. E assim, apresentaremos e discutiremos esses critérios baseados nos 
focos apresentados na Tabela 1. 
 Os resultados alcançados e os destaques nas considerações finais ou conclusões em 
relação ao foco Prestação de contas e Transparência, descobriu-se que: a) somente as 
organizações que recebem verbas do Setor Público procuram obedecer a Lei nº 9.790/99 e 
evidenciar suas demonstrações financeiras. b) A transparência na maioria das organizações 
pesquisadas é distante da realidade. c) A divulgação da prestação de contas na grande maioria 
é interna, deixando a sociedade sem acesso a essas informações. d) A totalidade das 
organizações pesquisadas consideram a contabilidade importante como ferramenta na 
prestação de contas, mas não mantém um controle rigoroso quanto à divulgação dessas 
informações e assim acabam por não utilizar todo o potencial informativo que a contabilidade 
pode oferecer à sociedade através da evidenciação dos dados contábeis. e) Sobre as 
Demonstrações publicadas: Nenhuma das entidades pesquisadas teve 100% de declarações 
publicadas. F) Os relatórios dos auditores não apresentaram as demonstrações financeiras 
totalmente  
Sobre o foco Formas de gestão em relação a estilo de gênero, conclui-se que: a) Com relação 
aos valores organizacionais cultuados pelas organizações pesquisadas, os resultados apontam 
que o valor considerado mais importante pelos respondentes foi o “ respeito” , que está 
diretamente ligado a estima às pessoas e suas opiniões. b) Verificou-se também que 100% das 
ONGs têm planos traçados para o futuro. 
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No tocante ao estilo de liderança os gestores pesquisados seguem o estilo de liderança voltado 
para as pessoas: a) no que se refere ao perfil dos gestores pesquisados que responderam a esta 
pesquisa, contatou-se que a maioria é do gênero feminino. b) Sobre a orientação para o poder, 
o estudo demonstrou que não houve direcionamento para o maquiavelismo. c) Outros valores 
considerados importantes foram “comprometimento” , que está ligado à identificação do 
respondente com a missão da organização; “dedicação”, que é a promoção do trabalho com 
afinco. d) Sobre as formas de gestão, ficou evidente que os gestores se profissionalizem e se 
capacitem para que as organizações se desenvolvam de forma adequada e que muitas vezes o 
gestor não tem ciência do instrumento que a contabilidade pode trazer para entidade. 
Quanto ao foco das investigações científicas publicadas sobre o TS, observaram-se: a) o 
campo de pesquisa centra-se em autores pertencentes à Região Sudeste. b) A principal 
abordagem das pesquisas desenvolvidas foi a qualitativa. c) Em relação à análise de redes, 
verificou-se que a configuração estrutural da área, em relação aos autores, satisfaz aos 
parâmetros de small worlds, já em relação às instituições isto não foi confirmado. d) Em 
relação aos principais resultados identificados nas pesquisas parecem existir dificuldades por 
parte das entidades do TS, especialmente na consolidação de modelos de gestão. e) A maior 
parte dos artigos analisados com esse foco sobre as atividades que essas organizações 
executam foi bem variada não se fixando em um tipo único de organização. 
Sobre o foco características e peculiaridades aplicáveis às entidades do TS, conclui-se que: a) 
no Brasil ainda não se tem uma legislação mais direcionada para esse setor, sendo necessário 
seguir normas técnicas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como utilizar de 
forma adaptada às leis destinadas às empresas privadas ou órgãos públicos. b) No que se 
refere às categorias e características existentes, destacam-se questões relativas ao superávit, ao 
patrimônio e as fontes de recursos. c) Evidenciou também que títulos e registros públicos 
contribuem para a diferenciação e categorização das entidades, inserindo-as em regimes 
jurídicos específicos e dando condição de receberem verbas públicas e privadas e pode 
facilitar a captação de investimentos privados e a obtenção de financiamentos, além de 
demonstrar à sociedade certa credibilidade e transparência. 
Em respeito ao foco adequação as normas de Contabilidade, conclui-se que: a) as empresas do 
TS, em especial as analisadas neste estudo, apresentaram baixos índices de evidenciação. b) 
Outro ponto encontrado foi de que a estrutura padronizada pelo Ministério da Justiça não 
atende todos os itens mínimos obrigatórios trazidos pelas NBCs. c) Ficou evidente que muitas 
vezes as entidades divulgam apenas as informações necessárias para que a prestação de contas 
passe pelo sistema do Ministério da Justiça, e, se houvesse uma melhoria no padrão exigido, 
as entidades acabariam sendo obrigadas a controlar e divulgar certos dados, o que aumentaria 
a taxa de evidenciação. 
Sobre o foco Contabilidade Gerencial, conclui-se que: a) a maioria das instituições que 
utilizam algum método de custeio o faz para fins de controle sobre os recursos, o que também 
está relacionado à prestação de contas – e não ao controle da gestão da entidade. b) Em 
relação ao método de custeio e processo de cálculo, a maioria das instituições não calcula o 
custo e quando o faz é apenas no momento de formulação de projetos. c) A ausência de um 
planejamento estratégico, que gere práticas de orçamento e de gestão integradas, aliada a 
ausência de sistemas de custos adequados para os fins de controle gerencial, torna a ação e o 
processo dessas entidades verdadeiras atividades de “sorte”  ou de muita dependência de 
fatores externos. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O presente trabalho teve como objetivo principal analisar o que vem sendo publicado 
nos periódicos Contabilidade, Sociedade e Gestão e ConTexto nos anos de 2007 à 2016. Essa 
pesquisa conseguiu 13 produções de artigos publicados nos referidos periódicos indicados 
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pela ANPCONT. Constatou-se que a média de publicações por ano é de 1,3 e isso indica 
pouco artigo abordando à temática pesquisada, merecendo mais atenção dos pesquisadores, já 
que esse setor tem impactado a sociedade e contribuído para o seu desenvolvimento social e 
econômico.  
 Observou-se que apesar dos periódicos que serviram de objeto da pesquisa pertencem 
as regiões Sul e Sudeste, houve investigações em organizações resididas nas regiões Nordeste 
e Centro-Oeste. A principal abordagem das pesquisas desenvolvidas foi à qualitativa. 
 Observando as quantidades de artigos publicados, o periódico ConTexto foi o que 
mais publicou artigos, um total de oito artigos nos anos pesquisados e cinco artigos no 
periódico Sociedade Contabilidade e Gestão, isso indica que existe muito espaço para 
publicações com a temática TS, já que nesse tema existem vários aspectos a  serem 
aprofundados e desenvolvidos. A principal temática abordada sobre o TS nos 13 artigos 
pesquisados foi o foco de Prestação de Contas e Transparência, deduz-se que seja porque a 
prestação de contas influencia significativamente na sustentabilidade dessas organizações.   
 Outro foco importante que foi abordado foi à gestão desenvolvida por essas entidades, 
conclui-se que precisa haver uma profissionalização dos gestores e adotar as recomendações 
da governança comparativa em suas administrações.  
 Entende-se que o estudo sobre o TS ainda precisa ser explorado e discutido não só na 
área da pesquisa, mais principalmente por aqueles que de forma direta e indireta compõem a 
liderança desse seguimento, para compreender a complexidade, e a diversidade que essas 
organizações são estruturadas, as obrigatoriedades e as conformidades que as normas e leis 
acarretam para o TS. Observou-se também que apesar dos órgãos competentes já terem feito 
adaptações e regularidades específicas ao TS, ainda falta mais direcionamentos e legislações 
específicas para esse seguimento. 
 Recomendam-se outras pesquisas no sentido de desenvolver essa temática, que 
atualmente se encontra carente de estudos científicos no Brasil. 
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