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A sociedade atualmente está dividida em três setores socioeconômicos, sendo o primeiro setor 

o Governo, o segundo representado pelas empresas privadas, e o terceiro setor formado pelas 

entidades sem fins lucrativos. Surge, por volta da década de 70, na América do Norte, a 

contabilidade por se caracterizar como uma ciência social aplicada que deve acompanhar 

todos os setores da sociedadede forma a auxiliar os usuários internos e externos, para isso, 

faz-se necessário que os profissionais da área busquem conhecimento científico para o melhor 

desenvolvimento prático das funções. Sendo assim, a presente pesquisa tem por objetivo 

analisar a produção de trabalhos acadêmicoscom enfoque em contabilidade do terceiro setor 

publicados em revistas brasileiras de contabilidade classificadas na Qualis Capes A1 a B4 

entre os anos de 2013 à 2016. Para o alcance dos resultados a pesquisa apresenta caráter 

descritivo, visto que a mesma irá analisar os artigos quanto ao seu enfoque, tipologia e 

abordagem, para isso utilizou-se a técnica bibliométrica. Foi realizada também a análise de 

conteúdo, tendo em vista que a pesquisa busca verificar as principais características da 

produção científica relacionada a contabilidade aplicada ao terceiro setor apresentando 

abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos de busca foram utilizados os termos 

“Terceiro Setor”, “Organizações Sem Fins Lucrativos” e “Entidades Sem Finalidade 

Lucrativa”. A partir desta busca foram encontradas 27 revistas, apresentando um resultado de 

98 artigos, no entanto, quando realizada a análise dos resumos pode-se verificar que apenas 

12 artigos abordavam a contabilidade do terceiro setor dentro da delimitação temática, sendo 

então a amostra da pesquisa. Desta forma esta pesquisa pretende identificar o estado da arte 

da produção científica sobre contabilidade aplicada ao terceiro setor, publicadas em revistas 

brasileiras de contabilidade classificadas na Qualis Capes A1 a B4 entre os anos de 2013 à 

2016, e realizar a análise quanto ao seu enfoque, abordagem e tipologia. 
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