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1. RESUMO 

Este artigo traz como tema o empreendedorismo social e como principal objetivo a 

construção de uma plataforma online de classificados de doações de bens, voltada para 

entidades do terceiro setor, trazendo a seguinte problemática: o ambiente da web será capaz 

de canalizar as doações de pessoas físicas ou jurídicas, de acordo com as necessidades das 

organizações do Terceiro Setor?. Utillizou-se pesquisa bibliográfica, permitindo explorar novas 

áreas, sendo possível que um tema seja analisado sob novo enfoque ou abordagem, 

produzindo novas considerações, permitindo a cobertura de uma gama de fenômenos mais 

ampla, principalmente quando o problema da pesquisa requer a coleta de dados muito 

dispersos no espaço, dado que a unidade observacional ou sujeito da pesquisa são todas as 

pessoas que costumam doar bens, que, geralmente, não são mais úteis, a entidades diversas, 

a fase de pesquisa de campo e análise ainda não são conclusivos, pois esta em fase de coleta. 

De acordo com Appolinário (2012), o tipo de amostra utilizada foi a não probabilística e a 

natureza é predominantemente quantitativa. 

2. INTRODUÇÃO 

O terceiro setor se faz de iniciativas privadas com fins públicos, sociais e não lucrativos, 

uma vez que suprem aquelas necessidades da população que são esquecidas pelo governo, o 

primeiro setor. Uma característica forte deste setor é que, em sua maioria, há desorganização 

no que diz respeito à comunicação, captação, armazenagem, controle e distribuição dos bens e 

produtos captados e doados. Assim, com a clara ausência de logística no processo, surge o 

conceito de Logística Social para otimizá-lo, segundo Santana; Neto; Correa (2010). 

O JC Debate (2014) ressaltou a falta de mecanismos adequados para saber qual o 

caminho das doações realizadas. As instituições não sabem como utilizar essa força de 

trabalho, apenas as de grande porte que contém recursos conseguem se organizar. Por isso, 

muitas vezes não são doados o que elas realmente precisam, pois a falta de comunicação 

entre o doador e receptor é grande, assim, Filho e Mendonça (2004) comentam que é 

necessário que exista uma forma de mecanismo que assegure que essa comunicação seja 

realizada.  

A internet é uma ferramenta poderosa no que diz respeito à relação entre as 

organizações e as pessoas, podendo suprir facilmente esses princípios, sendo canais 



intermediadores de um processo social, como os sites de classificados online, por exemplo. 

Diante das observações, acredita-se que a internet traz um grande avanço para o processo de 

comunicação das entidades do Terceiro Setor à medida que proporciona uma maior visibilidade 

com custo reduzido, possibilitando a troca de ideias e permitindo um estreitamento de laços 

com os participantes e simpatizantes com suas causas e projetos sociais.  

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo construir uma plataforma online que consiga 

encaminhar e melhor distribuir o fluxo de doações de pessoas físicas ou jurídicas para 

organizações que necessitem de determinado bem. Tem-se como principais vertentes a 

canalização de doações, o encontro entre doador e receptor por proximidade, a criação de uma 

ferramenta facilitadora e moderna, visando evitar doações erradas e em excesso, evitar 

problemas de armazenagem, evitar descarte de bens que podem ser reutilizados e a 

transparência. 

4. MÉTODO 

A primeira parte de estruturação é direcionada para o resgate de informações focadas 

no tema, realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Como fundamento, aplica-

se a pesquisa quantitativa, que será empregado instrumental estatístico determinado para 

análise dos dados coletados na pesquisa empírica para comprovação das hipóteses colocadas 

primeiramente e como formas mais rápida de se conhecer seu consumidor chave. A pesquisa 

foi trabalhada em duas etapas: a descritiva, que fala sobre as características do terceiro setor, 

e a exploratória, que delineia mais claramente, durante o estudo, as categorias para análise 

das estratégias de captação de recursos. Composto de 2 (duas) páginas com 17 (dezessete) 

questões, o questionário disponibilizado via web. A interpretação será feita mediante a ligação 

com os conhecimentos obtidos na fundamentação teórica. Parte dos resultados serão 

apresentados graficamente e, posteriormente, agregados na plataforma online.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A construção do site está em desenvolvimento e para descobrir, principalmente, se o 

site seria um facilitador na hora de se fazer doações e qual o nosso público-alvo, foi feita a 

aplicação do questionário online com pessoas físicas. Já para descobrir se o site seria um meio 



de comunicação eficaz para as entidades divulgarem suas reais necessidades, foram 

realizadas conversas informais com as entidades da região.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base nos resultados já obtidos até o momento, foi possível concluir que 86% do 

público pesquisado realiza algum tipo de doação. Desses 86%, a sua maioria é do sexo 

feminino (76%) e com faixa etária entre 30 e 59 anos (38%). E quando perguntados se um site 

de classificados para doações que mostrasse as entidades próximas a ele e o que elas 

realmente precisam receber facilitasse o processo de doação, há uma aceitação de 88%. Já 

nas entidades, todas têm acesso à internet e alguém para lidar com a ferramenta e concordam 

que um site como esse facilitaria o processo de doações. 
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