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1. RESUMO 

Ao entrarmos nesse milênio, estamos experimentando uma das mudanças 

mais importantes em nossa vida diária. O movimento em direção à sociedade 

baseada na Internet, na economia digital, que oferece uma plataforma global sobre a 

qual pessoas e organizações interagem, comunicam-se, colaboram e buscam 

informações. As organizações do Terceiro Setor estão inseridas nesse contexto e 

estão ganhando espaço cada vez maior na sociedade. Por esse motivo, o objetivo 

desse trabalho consiste no desenvolvimento de um protótipo WEB que permitirá 

uma comunicação mais eficiente para com doadores e voluntários tendo em vista à 

captação de recursos, além da venda de produtos para geração de renda 

objetivando a continuidade e a sustentabilidade de suas atividades e ações em prol 

da sociedade. 

Visando auxiliar essas instituições através do uso da Tecnologia da 

Informação, a plataforma sugerida pode aumentar a eficiência operacional e a 

gestão, a transparência e a visibilidade da organização quanto à capacidade de se 

comunicar com os seus parceiros de projetos, patrocinadores e beneficiados. 

Em vista de analisar a importância da Tecnologia da Informação aplicada a 

captação de recursos para auxiliar Organizações de Terceiro Setor, considerando 

que este projeto poderá impactar positivamente no relacionamento com doadores e 

beneficiados de modo geral, e ampliar a visibilidade da organização e seus projetos 

em decorrência da internet. 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com o IBGE (2017), no ano de 2005 foram identificadas 338 mil 

Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos – FASFIL.  

Não sendo essas entidades públicas (Primeiro Setor), nem tampouco 

empresas privadas orientadas para a lucratividade (Segundo Setor), as 

organizações beneficentes, religiosas, esportivas, culturais, entre outras, têm sido 

agrupadas sob a denominação Organizações do Terceiro Setor e, uma das 

características marcante desse tipo de entidade é a dependência de doações para a 

sua sustentabilidade econômica, social e ambiental, conhecida como o tripé da 

sustentabilidade (Tripple Botton Line). 



 

 

Visando auxiliar essas instituições através do uso da Tecnologia da 

Informação, a plataforma sugerida pode aumentar a eficiência operacional e a 

gestão, a transparência e a visibilidade da organização quanto à capacidade de se 

comunicar com os seus parceiros de projetos, patrocinadores e beneficiados. 

 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo desse trabalho é demonstrar como uma plataforma WEB 

pode melhorar a experiência e a gestão de uma organização do Terceiro Setor, 

especialmente na captação de novos recursos. Os objetivos específicos do trabalho 

são: Analisar a situação problema de uma entidade do Terceiro Setor a fim de 

identificar e qualificar os requisitos essenciais para o desenvolvimento da plataforma 

WEB; Explorar como a tecnologia pode desempenhar um papel de facilitadora nas 

tarefas diárias de uma organização do Terceiro Setor; Conectar organizações do 

Terceiro Setor de modo a contribuir para a criação colaborativa de soluções para as 

necessidades urgentes da sociedade. 

 

4. METODOLOGIA 

Em relação a sua natureza, esta pesquisa tem caráter exploratório. Segundo 

Gehardt e Silveira (2009), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema. A pesquisa exploratória permite ao pesquisador 

conhecer mais profundamente o problema estudado, por meio do levantamento de 

informações que também lhe proporcionem desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias à cerca do mesmo. Na maioria dos casos, a pesquisa exploratória 

compreende: levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de experiências que 

possam estimular a compreensão (GIL, 2008). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizada a plataforma 

WOOCOMMERCE que permite a criação e personalização de espaços virtuais para 

venda. Nela foram utilizadas linguagens de programação como Java, JavaScript, 

HTML e CSS. O protótipo conta com áreas para arrecadação de doações, vendas 

de artesanatos produzidos ou objetos recebidos por doações, cadastro de 



 

 

patrocinadores, doadores e/ou voluntários, além da divulgação de projetos e 

atividades realizadas pela instituição.     

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se como resultado final desse trabalho, obter um protótipo de uma 

plataforma WEB que possibilitará uma gestão eficiente nas Organizações do 

Terceiro Setor destacando as seguintes funcionalidades: sistema de gerenciamento 

de perfil do usuário, controle dos parceiros e patrocinadores (sócios contribuintes), 

controle dos beneficiários, divulgação dos programas e projetos (gestão de eventos) 

e realização de vendas de produtos produzidos pelos voluntários e produtos 

procedentes de doações.  
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