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Resumo:
O presente estudo tem como principal objetivo levantar os dados referentes as publicações sobre
Terceiro Setor, Redes de Colaboração e Redes no Terceiro Setor, no Brasil no período de 2003 a 2008
tendo como base de dados os periódicos da CAPES. Para tanto foram levantados elementos
conceituais sobre Terceiro Setor e Redes no Terceiro Setor. Com este estudo pretende-se contribuir
com o meio acadêmico proporcionando uma contextualização para novos estudos nesta área,
apresentando os principais artigos, referencias e autores publicados no Brasil. As características da
pesquisa estão na aplicação de uma metodologia de pesquisa quantitativa, bibliográfica, com
sustentação em um estudo bibliométricos. Os resultados mostram uma realidade onde o numero de
publicações ainda é muito pequeno frente a relevância e importância do Terceiro Setor e da formação
de Redes no Terceiro Setor.
Palavras-chave: Terceiro Setor. Redes. Bibliométrico.

Academic publications in the Third Sector and the Third Sector
Network: A bibliometric study in the 2008-2013 period.
Abstract:
This study aims to raise the data publications on Third Sector, Collaboration & Networks in the third
sector in Brazil during the period 2003-2008 having as database the CAPES journals. For both were
raised conceptual elements of the Third Sector and the Third Sector Network. This study aims to
contribute to the academic environment providing a context for further studies in this area, with the
main articles, references and authors published in Brazil. The research features are the application of a
methodology of quantitative research literature, with support on a bibliometric study. The results show
a reality where the number of publications is still very small compared to the relevance and
importance of the third sector and the networks training in the Third Sector.
Keywords: Third Sector. Networks. Bibliometric.

1 Introdução
O Terceiro Setor constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, formado a partir de
iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. (VISCONTI,
2001). No Brasil, observa-se o crescimento deste segmento, coexistindo com os dois setores
tradicionais: o primeiro setor, aquele no qual a origem e a destinação dos recursos são
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públicas, corresponde às ações do Estado e o segundo setor, correspondente ao capital
privado, sendo a aplicação dos recursos revertida em benefício próprio.
Para obter maior eficácia em suas ações as entidades sem fins lucrativos têm procurado se
articular em redes, pois como afirma Falconer (1999) “as organizações do terceiro setor não
poderão mais atuar de forma isolada se pretenderem abordar de forma séria os complexos
problemas sociais para os quais são geralmente criadas”. Atuar em redes pode fortalecer,
dar maior credibilidade e publicidade as ações do Terceiro Setor, compartilhando recursos e
informações.
Frente a uma realidade onde as organizações do Terceiro Setor vem, desde os anos noventa,
em fase de expansão no Brasil com grande inter-relação com demais áreas e instituições, não
tem despertado interessante no direcionamento de pesquisas cientificas.
Afim de analisar a evolução das pesquisas nesta área, esta pesquisa busca responder a
seguinte pergunta: Qual a frequência de produção acadêmica no Brasil em pesquisa científica
sobre Terceiro Setor e Redes no Terceiro Setor?
Desta forma, o presente estudo tem por objetivo levantar os dados referentes a publicação
sobre Terceiro Setor e Redes no Terceiro Setor no Brasil no período de 2003 a 2008 tendo
como base de dados os periódicos da CAPES. Com este estudo espera-se chamar a atenção
dos pesquisadores e das instituições de ensino e pesquisa para a grande demanda de
informações na área do Terceiro Setor, bem como a insuficiência de informações disponíveis
nos periódicos.
Neste contexto, justifica-se a realização desta pesquisa por contribuir como base para que os
novos estudos possam ter uma visão do material que já esta disponível, facilitando e
agregando informações relevantes aos novos artigos produzidos.
2 Fundamentação teórica
2.1 Terceiro setor
De acordo com Asaf Neto (2006), as entidades do terceiro setor são formadas basicamente por
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que buscam o bem-estar social na
comunidade em que atuam.
O conceito de Terceiro Setor inclui as instituições filantrópicas dedicadas à prestação de
serviços nas áreas de saúde, educação e bem-estar social, organizações voltadas para a defesa
de grupos específicos da população, como mulheres, negros e povos indígenas, ou de proteção
ao meio ambiente, promoção do esporte, cultura e lazer. Engloba as experiências de trabalho
voluntário, pelas quais cidadãos exprimem sua solidariedade mediante doação de tempo,
trabalho e talento para causas sociais. (BRASIL, 1998)
Também é importante considerar o que aponta Boudens (2000) quando defende a ideia de que
o Terceiro Setor não deve ser confundido com “setor terciário”, que costuma ser designado o
setor de serviços, ou seja, o conjunto de produtos da atividade humana que satisfazem uma
necessidade da população, sem assumir a forma de um bem material.
No Brasil, observa-se o crescimento de um “terceiro setor”, coexistindo com os dois setores
tradicionais: o primeiro setor, aquele no qual a origem e a destinação dos recursos são
públicas, corresponde às ações do Estado e o segundo setor, correspondente ao capital
privado, sendo a aplicação dos recursos revertida em benefício próprio. O terceiro setor
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constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, formado a partir de iniciativas privadas,
voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. (VISCONTI, 2001)
Dentre tais entidades, encontram-se as Organizações Sociais - OS, as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, as associações em geral, as fundações e outras
entidades sem fins lucrativos com objetivos eminentemente públicos. (ASSAF NETO, 2006)
Nesta definição, agregam-se, estatística e conceitualmente, um conjunto altamente
diversificado de instituições, no qual incluem organizações não governamentais, fundações e
institutos empresariais, associações comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, assim
como várias outras instituições sem fins lucrativos.
As organizações e entidades sem fins lucrativos tornaram-se os principais agentes de solução
de problemas, tornando-se mais importante a medida que os problemas sociais se agravaram e
o Estado tornou-se insuficiente para resolve-los. (MAXIMIANO, 2012).
Salamon, (1998) destaca cinco características básicas que uma entidade deve possuir para ser
considerada de Terceiro Setor ou sem fins lucrativos: ter estrutura organizacional mínima e
significativa estabilidade; ser não-governamental; não distribuir lucros aos seus e dirigentes,
reinvestindo-os na própria organização; ser auto-adminstrada e independente do controle de
qualquer entidade fora da organização.
Para Visconti (2001), os problemas sociais são um grande desafio para qualquer sistema de
gestão, a demanda é grande, os recursos insuficientes, fatos que acabam gerando a
incompetência do Estado em resolver estes problemas. As organizações e entidades sem fins
lucrativos, caracterizadas como instituições do Terceiro Setor, tornaram-se uma grande força
para auxiliar na solução de problemas sociais, chamando pessoas, comunidades e instituições
para se organizar e atuar frente a situação crescente de problemas que afetam a população.
Estes fatos moldaram o atual contexto vivenciado pelas organizações do Terceiro Setor,
contudo, ao mesmo tempo em que o espaço de atuação é ampliado, fruto das próprias
demandas sociais da população, há um “enxugamento” das fontes de recursos. O
estabelecimento de critérios mais rígidos de estruturação, organização e demonstração de
resultados evidenciou a necessidade de investimentos no aumento da profissionalização e da
capacitação institucional, principalmente de gestão organizacional e de recursos.
(VISCONDI, 2001)
Quando se trata da destinação de recursos públicos sempre haverá obstáculos, às instituições
de Terceiro Setor que não se adaptarem a legislação, terão grande dificuldade de
financiamento, reconhecimento institucional e regulamentação. Porém também é possível
destacar avanços significativos que podem contribuir decisivamente para a construção do
capital social brasileiro, incorporando visões mais abrangentes das necessidades e anseios da
população e criando programas e projetos inovadores para resolução de problemas sociais e
na promoção da qualidade de vida.
2.2 Redes de Colaboração
As relações interpessoais parte do pressuposto de que os relacionamentos são constitutivos da
natureza humana e são elementos definidores da identidade dos atores sociais. Elias (1994)
afirma que “cada pessoa parte de uma posição única em sua rede de relações e atravessa uma
história singular até chegar à morte”.
No campo das Ciências Sociais, os atores e as organizações podem ser agrupados em redes, as
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chamadas redes sociais de colaboração, que devem ser trabalhadas a fim de investir na
ampliação e na reprodução da cooperação solidária em todos os níveis de organização na
expectativa de otimização da ação coletiva em prol de um objetivo comum.
Conforme apresenta Bava (1996), as redes se formam a partir do aperfeiçoamento das
relações entre pessoas e grupos, com base na reciprocidade, confiança e laços de
solidariedade, criando um ambiente de alta concentração de participação cívica, que se revela
mais favorável a um melhor desempenho institucional, reafirma identidades, compromissos e
interesses comuns.
Para Diniz (2009), formar uma rede de colaboração é somar esforços e reunir recursos para
atuar no mercado com maior poder de negociação, enfrentar uma situação econômica adversa,
dominar novas tecnologias entrelaçando pessoas e organizações, e ao mesmo tempo trabalhar
os objetivos comuns com um mesmo foco. Trabalhar em rede é possível compartilhar as
dificuldades comuns, bem como os recursos, formando relações sociais em que todos juntos
são mais fortes.
A organização de empresas em rede tem sido assunto constante, sugerindo o entrelaçamento
de um conjunto de pessoas e organizações, ligadas por meio de relações sociais amplamente
utilizados para analisar fenômenos intraorganizacionais e interorganizacionais. Através da
formação de redes as organizações passam a ter uma visão diferente quando a situação se
torna difícil, encarando os problemas, com mais força. Trata-se, pois de uma reação que
consequentemente viabiliza melhores resultados, ou seja, há uma otimização de esforços
através da ação coletiva, na luta pelos objetivos de desenvolvimento do grupo. (AKETA,
1999)
Osborn e Hagedoorn (1997), trabalham com a institucionalização e a dinâmica evolucionária
das alianças interorganizacionais e das redes enquanto base para a construção de uma teoria
integrada, contudo muitos autores advertem que o problema das alianças reside na escolha dos
parceiros cujas estratégias se assemelhem aos objetivos da organização em particular.
Também consideram que cada participante de uma rede pode ter uma clara missão, porém as
intenções dos participantes em cada tipo de aliança ou rede podem ser amplamente diferentes.
Klijn (2002), confirma esta ideia quando afirma que esta institucionalidade se compõe em
torno do planejamento deliberado, da divisão do trabalho e da articulação estratégica voltada
para a manipulação do ambiente em que opera a rede, ou seja, a rede se desenvolve pelo
trabalho coletivo especificamente planejado. O que leva as organizações a formarem redes de
colaboração é, na verdade, a grande complexidade do ambiente econômico, social,
tecnológico e de negócios, onde estão inseridas.
Os relacionamentos que emergem desse contexto fazem com que as organizações passem a
atuar de forma conjunta pela dificuldade, cada vez maior, de agirem de forma individual. As
redes de colaboração agem de forma positiva, somando os pontos fortes, aumentando a
competitividade, armando-se para o cenário no qual estão inseridas e para se adaptar a essas
novas condições. (COUTINHO, 2006)
Para Rambo (2004), a colaboração estabelecida dentro de uma rede pode levar a
transformações importantes nas organizações participantes, pois a presença de uma rede densa
de relações colaborativas pode mudar as percepções sobre a competição. As organizações
podem sentir que não é mais necessário ter a propriedade privada e exclusiva de um ativo para
extrair seu valor, e os participantes da rede começam a ser encarados como parceiros e não
mais como concorrentes.
Para Coutinho (2006), a tendência à cooperação vem se concretizando porque alguns

5
organismos de cooperação técnica passaram a interessar-se cada vez mais, e os próprios
organismos de financiamento e fomento ao desenvolvimento estão dando tratamento
diferenciado para a formação de redes de cooperação, tanto através de consórcios quanto nos
arranjos produtivos locais.
2.3 As Redes e o Terceiro Setor
As redes têm sido aplicadas aos mais diversos contextos, e não são apenas empresas publicas
ou privadas com fins lucrativos que podem beneficiar-se da organização em redes. Segundo
Castells (1999), “a lógica do funcionamento de redes, tornou-se aplicável a todos os tipos de
atividades, a todos os contextos e a todos os locais que pudessem ser conectados”.
Este movimento, que atinge toda a sociedade contemporânea, esta presente também nas
instituições do terceiro setor, que corresponde as organizações sem fins lucrativos que vem
ganhando cada vez mais destaque na sociedade. Não sendo órgãos públicos, nem tampouco
empresas orientadas para a lucratividade, ocupam um terceiro espaço, entre o público e o
privado, combinando características de ambos.” (Landim & Beres 1999).
Com relação à capacidade de articulação, Falconer (1999) afirma que:
“as organizações do terceiro setor não poderão mais atuar de forma isolada se
pretenderem abordar de forma séria os complexos problemas sociais para os quais
são geralmente criadas... O paradigma do século XX segundo o qual problemas são
melhor enfrentados por organizações formais é, aos poucos, substituído por um
modelo que enfoca a necessidade de articulação em redes. Em lugar de privilegiar o
espaço organizacional, olha para as relações: entre indivíduos, grupos, organizações,
setores”.

As redes sociais são formatadas a partir de objetivos definidos coletivamente, integram e
articulam atores sociais para o desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade,
experiência esta que também é vivenciada na realidade do terceiro setor. Desta forma a
existência de uma rede, conforme afirma Diniz (2009),
“depende de uma realidade múltipla e complexa onde o reconhecimento do outro e a
definição de objetivos comuns possibilitam a construção de um tecido social. Isso
significa que a rede social se constitui a partir da interação entre os sujeitos.

Quando se menciona a questão dos resultados, voltados para o trabalho em redes, este assunto
torna-se de extrema importância principalmente quanto à motivação e à evolução dos
processos, pois é à medida que os resultados vão se consolidando que a rede se integra cada
vez mais, sendo reconhecida a melhoria ou manutenção de seu desempenho por meio algum
tipo de relacionamento quando comparado às que apresentam baixo nível de integração
(SILVA, MOTTA e COSTA, 2007).
3 Metodologia
O principal objetivo do presente estudo esta em realizar um levantamento sobre as
publicações referentes ao Terceiro Setor, filtrando desta amostra as pesquisas sobre Redes em
terceiro setor no período de 2008 a 2013. Buscando alcançar tal objetivo, evidenciando a
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importância do tema frente as publicações sobre terceiro setor, foi utilizada a bibliometria, por
ser esta uma técnica que estuda os aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da
informação registrada.
Para o bom andamento do trabalho, foi realizado uma pesquisa quantitativa, descritiva,
exploratória, acompanhada de uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa quantitativa servirá
para oferecer informações de natureza objetiva e aparente, quantificando as publicações no
período, facilitando a interpretação dos resultados. (AMORIM, 2014)).
Já a pesquisa descritiva segundo Gil (1999), “(...) tem como principal objetivo descrever
características de determinada população ou fenômeno ou relação entre variáveis”. Além
disso, Bauren (2006, p.93) “argumenta que a abordagem quantitativa é frequentemente
aplicada a estudos descritivos, que procuram descobrir e classificar a relação entre as
variáveis e a relação de causalidade entre os fenômenos”, fatos que caracterizam o estudo.
Para dar sustentação ao estudo é fundamental a realização da pesquisa bibliográfica
levantando as principais contribuições científicas sobre o Terceiro Setor e Redes, recolhendo,
selecionando, analisando e interpretando as contribuições teóricas existentes.
Finalmente quanto a natureza temporal, foi dimensionado um corte longitudinal com aspecto
temporal de 2008 A 2013 para melhor compreensão dos dados coletados.
A consulta para definir a amostra desta pesquisa foi realizada no mês de julho de 2014 por
meio eletrônico, tendo como plataforma a base de dados dos periódicos disponíveis na
pesquisa CAPS
< http://www-periodicos-capes-gov-br.ez22.periodicos.capes.gov.br/>,
objetivando levantar as produções científicas na área do Terceiro Setor.
A amostra para a realização deste trabalho é composta por 81 artigos científicos publicados
entre janeiro de 2008 a dezembro de 2013 no Brasil, sendo consultados, através de busca
avançada, os artigos científicos que abrangessem em seu titulo as palavras: Terceiro Setor,
Organizações Sociais, Organizações Não-Governamentais e Entidades Beneficentes.
4 Apresentação e Análise dos Dados
Nesta seção serão apresentados a descrição e analise dos dados dos 81 artigos científicos
publicados entre janeiro de 2008 a dezembro de 2013 no Brasil, nos periódicos disponíveis na
pesquisa CAPES.
Para iniciar a apresentação dos dados, no Quadro 01 estão descritos estudos bibliométricos
realizados entre 2008 e 2013 encontrados na base de dados da CAPES.
Quadro 01: Estudos Bibliometricos já realizados.
Artigos
OLAK. Paulo Arnaldo; et al.
As publicações acadêmicas
da pesquisa contábil no
Brasil, no âmbito das
organizações do terceiro setor

Série
Temporal
7 Anos
(2000 a
2006)

Base de Dados

Principais Conclusões

Capes
FEA/USP
Enanpad
Bases dos PPG`S:
Furb/Unifecap/Unisinos

- Pesquisas nessa área são embrionárias, e a
disseminação ocorre quase que totalmente em
congressos;
- A grande maioria produziu apenas um texto
acadêmico, mostrando a falta de consistência da
pesquisa na área.
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ALMEIDA. M. I. Ribeiro; et
al. Estratégia no terceiro
setor: Uma análise
bibliométrica e de correlação
sobre a abordagem
acadêmica do tema
MACHADO. A. C. Marins; et
al. Mapeando a abordagem
estratégica em publicações
acadêmicas sobre o terceiro
setor

CHAGAS, M. J. R.; et al.
Publicações acadêmicas de
pesquisas em contabilidade
sobre terceiro setor no Brasil
análise do período de 2007 a
2009

Pesquisa
realizada em
05/2011
abrangendo
toda base se
dados da ISI
- Web Of
Science

- ISI - Web Of Science

- Tendências como o uso dos métodos de pesquisa
Estudos de Caso e Groudend Theory;
- Esforço para desenvolver teorias de gestão e
estratégia que contemplem a realidade destas
organizações, porém adaptando modelos
corporativos à realidade do TS, sem aprofundar na
questão das suas peculiaridades.

10 Anos
(1997 a
2006

- ANPAD

- Coesão dos Temas como estrutura e processos
com a formação de estratégia ou stakeholders e
alianças estratégicas como prática do terceiro Setor;
- Predominância de artigos enquadrados na área de
administração Publica e Gestão Social - (26 de 40
Artigos)

3 Anos
(2007 a
2009)

- Teses e dissert. da
Capes
- FEA/USP
- Anais do Enanpad
- Revista de
Contabilidade e
Finanças da USP
- Revista Brasileira de
Contabilidade

- Evolução no número de trabalhos publicados, sendo
em sua maioria de dissertações;
- Os artigos publicados em revistas continuam sem
grande expressão;
- Outras áreas têm a preocupação de estudar sobre
Terceiro Setor, tais como Direito, Psicologia, Serviço
Social e Ciências Sociais, dentre outras. Isso mostra
a interdisciplinaridade existente nesta área de
pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao todo foram quatro artigos, reunindo publicações sobre Terceiro Setor no Brasil até o ano
de 2011, utilizando várias bases de dados. Analisando estes estudos é possível compreender
que as pesquisas na área do Terceiro Setor ainda estão em fase inicial, pois são poucos os
estudos e não abrangem o universo de atuação do Terceiro Setor.
Pelo Terceiro Setor estar relacionado a outras áreas, isto se mostra refletido nos estudos
interdisciplinares contemplando Direito, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais dentre
outras, com predominância de publicações enquadradas na área de Administração Pública e
Gestão Social.
No Quadro 02 estão os dados de estudos em Redes aplicados ao Terceiro Setor, pesquisados
na base de dados da CAPES.
Quadro 02: Estudos Em Redes no Terceiro Setor
Artigo

Autor (a)s

Aplicação de
análise de redes
sociais de
informação a uma
editora do
terceiro Setor

Silvia Ferreira

Relações de
poder em uma
rede do terceiro
setor: um estudo
de caso

Áureo Magno
Gaspar Pinto
Luciano Antônio
Prates
Junqueira

Objetivo

Principais Conclusões

- Analisar se a participação do
terceiro setor nas parcerias
locais, estratégicas e
multissetoriais que constituíram
o projeto da Terceira Via para a
coordenação do bem estar
social.
- Analisar as relações de poder
em uma estrutura de rede de
organizações sem fins
lucrativos, Cooperapic, para
avaliar se concentração de
poder no núcleo gestor da rede
poderia ser um fator de
manutenção da integridade
estrutural.

Dois grandes paradoxos
1 - O terceiro setor emana a parceria da
vontade popular ao mesmo tempo que atua
como corresponsável pela governação;
2 - Estas organizações necessitariam de
maior variedade na governação, porém não
abrange esta variedade operacional.
- Relações entre os subgrupos da
Cooperapic são mais intensas do que na
rede como um todo, havendo um equilíbrio
entre interesses coletivos e individuais;
- As medidas não indicaram que a rede
disponha de capacidade de mobilização,
possivelmente porque foram extraídas num
contexto pouco turbulento e sem grandes
desafios externos;

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dos oitenta e um artigos analisados, apenas dois abordaram as Redes como foco do estudo,
gerando uma demanda de novas pesquisas que explorem a relação do Terceiro Setor com os
demais setores, uma vez que está na essência destas organizações atuarem em parceria com
outras instituições na promoção de ações de melhoria, configurando uma rede de colaboração.
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Analisando os dados dos referenciais bibliográficos dos artigos foi possível chegar aos dez
autores e suas obras mais utilizadas nas publicações.
Quadro 03: Autores mais utilizados nas referências bibliográficas.
Autor

Quant.de Cit.s
no Referencial

SALAMON, Lester M

25

FERNANDES, Rubem
César

20

KOTLER, Philip

18

DRUCKER, Peter F.

18

FALCONER, Andrés
Pablo

17

TENÓRIO, Fernando
Guilherme

17

FISCHER, Rosa Maria

14

OLAK, Paulo Arnaldo

13

RABINOVICI,
Andrea.
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Obras consultadas
Estratégias para o fortalecimento do terceiro setor. - 1997
A emergência do Terceiro Setor – Uma revolução associativa global. - 1998
Defining the nonprofit sector: a cross-national analysis. - 1997
In search of the non-profit sector. I: The question of definitions. - 1992
The Civil Society Sector. Society. - 1997
Proyecto de estudio comparaivo del Sector No Lucratio de la Univ. Johns Hopkins - 1999
O que é o terceiro setor? - 1997
Privado, porém público: o terceiro setor na América Latina. - 1994
Privado, porém público: o terceiro setor na América Latina. - 2002
Elos de uma cidadania planetária. - 1995
Sem fins lucrativos: as organizações não-governamentais no Brasil. – 1998
A Generic Concept of Marketing. - 1998
Administração de Marketing: a edição do novo milênio. - 2000
Administração de Marketing. - 2006
Marketing estratégico para instituições educacionais. - 1994
Marketing para Organizações Que Não Visam Lucro. - 1994
Marketing para Organizações que não visam o lucro. - 1978
Marketing para Organizações que não visam o lucro. - 1988
Strategies for Introducing Marketing into Nonprofit Organizations. - 1979
Princípios de Marketing. - 1998
Princípios de Marketing. - 2005
Marketing 3.0: As forças que estão definindo o novo mark.centrado no ser humano. – 2010
Marketing Público: como atrair invest., emp.e tur.para cidades, regiões, est. e países. - 1995
Como liderar a mudança: por que os esforços de transformação fracassam . - 2005
Oito Erros Fatais. – 1998
As novas realidades: no gov.e na pol.na econ.e nas emp.,(...) - 1997
Dirección de instituciones sin Fines de Lucro - 2001
Administração de organizações sem fins lucrativos, princípios e práticas. - 1994
Administração de organizações sem fins lucrativos, princípios e práticas. - 1997
Drucker: o homem que inventou a administração. - 2006
O melhor de Peter Drucker: o homem. - 2001
Administrando em tempos de grandes mudanças. - 1996
Terceiro Setor: Ferramenta de auto-avaliação para empresas. - 2001
Managing the Non-Profit Organization. – 1990
A Promessa do Terceiro Setor. - 1999
A promessa do terceiro setor 1. - 2000
Recursos privado para fins públicos: As grantmakers brasileiras. - 2001
A promessa do TS: um estudo sobre a const. sem fins luc. e do seu campo de gestão. - 2002
Desafios da parceria governo e terceiro setor. – 1998
Gestão de ONGS: principais funções gerenciais. - 2000
Gestão de ONGS: principais funções gerenciais. - 2001
Gestão de ONGS: principais funções gerenciais. - 2005
Gestão de ONGS: principais funções gerenciais. - 2006
Gestão de ONGS: principais funções gerenciais. - 1997
Gestão de ONGS: principais funções gerenciais. - 1998
A trajetória do Programa de Estudos em Gestão Social (Pegs). - 2006
Gestão social: metodologia e casos. - 1998
Um espectro ronda o Terceiro Setor: o espectro do mercado. - 1999
Um espectro ronda o Terceiro setor: o espectro do mercado. – 2006
O desafio da colaboração: praticas de resp. entre empresas e Terceiro Setor. - 2002
Estado, Mercado e T.Setor: uma análise conceitual das parcerias intersetoriais. - 2005
Monitoramento de Projetos Sociais: um Desafio para as Alianças Intersetoriais. - 2003
Desafios da parceria governo e terceiro setor. - 1998
Alianças estratégicas intersetoriais para atuação social. - 2003
The Effects of Recog. and Group Need on Volunt.: A Social Norm Perspective. – 1998
Conceitos econ. aplicados à cont. de entidades privadas sem fins lucrativos. - 1999
Contabilidade de entidades sem fins lucrativos não governamentais. - 1996
Contabilidade para entidades sem fins lucrativos (terceiro setor). - 2006
As public. acadêmicas da pesq.contábil no BR, no âmbito das org.do Terc. Setor . - 2008
A solidez da súmula vinculante e a fragilidade da súmula impeditiva de recursos. – 2005
Organizações Não Gov.e Tur. Sustentável: trilhando conceitos de part.e conflitos. – 2009
ONGs Ecos de um Turismo Sustentável. - 2005
Organizações Não Gov., com.e turismo na Amazônia brasileira: conflitos e sustent.. – 2008
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Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado. - 2001
Reforma da nova gestão pública: agora na agenda da América Latina, no entanto... - 2002
A nova esquerda: uma visão a partir do sul. - 2007
A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. - 1998
Entre o Estado e o mercado: o público não-estatal. - 1999
A Reforma do Estado para a Cidadania: a reforma ger. bras. na persp.internacional. – 1998

Fonte: Elaborado pelo autor.

Pode-se verificar que os autores como FERNANDES, SALAMON e TENÓRIO, que tratam
especificamente do conceito, importância e funções do Terceiros Setor foram os mais
referenciados nos trabalhos levantados.
KOTLER é o autor que possui o maior número de trabalhos citados, quatorze, aparecendo em
dezoito referencias, mas suas obras são específicas da área de Marketing e Gestão. Os demais
autores sempre fazem considerações sobre conceitos importância da Gestão, mas o grande
foco de suas obras esta no Terceiro Setor.
DRUCKER, assim como KOTLER, fala de gestão e estratégias para as instituições sem fins
lucrativos, aplicando os conceitos de Administração para utilização no Terceiro Setor.
FALCONER e FISHER mostram em seus estudos uma grande preocupação com os desafios
enfrentados pelo Terceiro Setor, apontando as parcerias e alianças como estratégias
intersetoriais como ferramenta de atuação social.
OLAK concentra seus trabalhos no estudo da Contabilidade no Terceiro Setor, o que justifica
estar presente em treze referencias.
No Gráfico 01 são apresentados os autores que mais produziram artigos no período de 2008 a
2013, observa-se que apenas onze pesquisadores publicaram mais de um trabalho, este
número representa aproximadamente seis por cento das do total de autores. Desta forma é
possível estimar que os estudos não estejam tendo continuidade nos grupos de trabalho.

Gráfico 01: Autores que mais publicaram.

Observando as publicações de 2008 a 2013, é possível visualizar no Gráfico 02 que no ano de
2010 ocorreram o maior número de publicações, dezenove, em contrapartida, em 2013 foram
apenas cinco publicações. Corroborando com o apontamento do estudo bibliométricos de
OLAK, et al (2008) quando afirma que os estudos nesta área são insignificantes e não
mostram tendência de crescimento, mas sim de declínio.
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Gráfico 03: Quantidade de autores por artigo.

É possível verificar no Gráfico 04 que o tema Terceiro Setor é fonte de estudo de várias áreas,
sendo que a Administração, Contabilidade e Ciências Sociais, detém o maior de artigos
publicados.

Gráfico 04: Publicações por área de estudo

Conforme mostra o gráfico 05, no período de 2008 a 2013, trinta e sete artigos foram
concentrados em quatorze periódicos ou revistas, sendo a REGE - Revista de Gestão da USP
a que deteve ao maior número de pesquisas publicadas na área do Terceiro Setor.

Gráfico 05: Periódicos e revistas que mais apareceram na busca:

Considerando a relevância do assunto e o crescimento destas organizações no Brasil, o
número de publicações pode ser considerado como muito baixo. Situação agravada ainda mais
quando filtra-se os estudo sobre Redes no Terceiro Setor.
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5 Considerações Finais
Através da realização do presente estudo foi possível analisar, conforme o problema de
pesquisa, quantos e quais foram os artigos publicados no período de 2008 a 2013 na base de
dados da CAPES, relacionados a Terceiro Setor e a Redes no Terceiro Setor. Ao final dos
trabalhos foi possível compreender que as publicações na área do Terceiro Setor focando na
formação de Redes é insignificante contando com apenas dois artigos publicados no período
pesquisado. As pesquisas de Terceiro Setor, por contar com um assunto mais abrangente tem
maior representatividade com oitenta e um artigos, mas que ainda são insuficientes frente a
relevância do assunto e a necessidade de informação.
Foram levantados duzentos e um autores nas buscas realizadas, dos quais apenas onze
pesquisadores publicaram mais que duas vezes, mostrando que não a continuidade estudos
sobre o tema.
Embora em 2008 houve a implantação da IFRS, fator que deveria impulsionar a produção de
artigos, mesmo assim, os estudos em Contabilidade no Terceiro Setor não detiveram a maior
área de concentração de artigos publicados, sendo a administração e o foco na gestão, que
tiveram o maior índice com vinte e três estudos publicados.
Com relação a futuras pesquisas, pode ser interessante analisar uma série temporal posterior
para verificar se houve um maior interesse nos estudos sobre Terceiro Setor, e se estes estudos
vêm tendo continuidade. Outra recomendação seria ampliar a base de pesquisa na mesma
série temporal para periódicos internacionais, fazendo uma relação com estudos brasileiros.
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