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A dimensão do Terceiro Setor 

• > 10 milhões de ONGs no mundo com 47,6 milhões 

de colaboradores, contribuindo com 5,9% do PIB 

mundial 

• > 338.000 ONGs no Brasil, gerando mais de 1,7 

milhões de colaboradores (5,3% do total de todas 

as organizações) 

• No Brasil, as áreas de Saúde, Educação e 

Assistencia Social são as que áreas que mais 

empregam (~70%), entretanto a grande maioria 

das organizações são de cunho religioso. 

Fontes: Universidade John Hopkins / IBGE 



Tecnologia da Informação  

• Não custa caro e não é luxo!  

• As organizações não precisam utilizar tecnologias 

atuais e complexas.  Pode-se utilizar tecnologias 

simples e existentes. 

• Replicar idéias de outras organizações pode trazer 

grandes vantagens. 

• Conhecer  mais sobre a tecnologia da informação 

é fundamental no processo de gestão. 

 

 



Organizações do Terceiro Setor 

Missão 

Tecnologia da Informação 

Modelos de Gestão 

Comunicação 

Processos internos 

Serviços 

Colaboradores 

Voluntários 



A importância do uso da tecnologia da 

informação 

• Aumenta a eficiência, a transparência e a 
visibilidade da organização. 

• Ajuda a criar uma presença pública. 

• Aumenta a capacidade de se comunicar com os 
parceiros,clientes e patrocinadores. 

• Melhora a qualidade dos serviços prestados.  

• Permite servir mais pessoas e traz mais satisfação 
para o financiador e / ou doador. 

• Propicia a redução de custos na prestação 
de serviços e é uma ferramenta importante para 
auxiliar na gestão. 

• Permite a expansão em novas áreas e programas. 
 
 



Se é importante, por que o Terceiro 

Setor não se utiliza da TI como deveria?  

• Dificuldade para entender o que necessitam... 

• Desconhecimento sobre como conseguir o que 

precisam... 

• Dificuldade para saber qual ferramenta é mais 

efetiva... 

• Dificuldade no orçamento para adquirir tecnologia 

necessária... 

• Desconhecimento sobre em qual fornecedor de 

tecnologia confiar... 



Os principais obstáculos e desafios para  

a utilização de TI 

• Falta de experiência no uso da tecnologia 

• Resistência, desinteresse ou falta de 

conhecimento por parte dos membros 

da organização,   

• Questões de privacidade e de segurança 

• Falta de pessoal a grande maioria das 

organizações se utiliza de voluntários para ajudar 

na área de TI  

 Em resumo, as organizações tem grande 

dificuldade de se apropriar de maneira adequada 

da Tecnologia da Informação.... 



Computação em nuvem 

As organizações sem fins lucrativos estão sendo 
convidadas  "para a nuvem", e algumas já 
adotaram. Entretanto: 
 As organizações sabem realmente se utilizar da nuvem?  

 O que se pode fazer na nuvem?  

 Como elas estão sendo impactadas pelo apelo da 
nuvem?  

Algumas constatações: 
1. o email é o software em nuvem mais utilizado. 

 2. uma vez que uma organização sem fins 
lucrativos começa se utilizar de uma solução de 
software em nuvem, é provável que usará mais 
vezes. 
3. muitos colaboradores estão usando software em 
nuvem, mas nem sequer percebem... 



TechSoup JAM: Tecnologia, para que? 

• 14 Fóruns de discussão, 566 participantes de 21 
paises na Asia, Europa, Africa e Americas.  

• A tecnologia muitas vezes é  levada para o  'banco 
de trás“ para o que as questões mais urgentes 
sejam consideradas... Muitas organizações da 
sociedade civil enfrentam uma crônica falta de 
recursos humanos e financeiros 

• Objetivos principais do Jam:  
– (1) unir diferentes organizações em uma plataforma 

– (2) explorar em conjunto como a tecnologia 
pode desempenhar um papel de facilitadora nas tarefas 
diárias de uma organização, reduzindo 
custos, aumentando a produtividade e contribuindo para 
a criação colaborativa de soluções para as  
necessidades urgentes da sociedade   

– (3) conectar organizações 



TechSoup JAM: conclusões 

A plataforma da IBM em conjunto com a metodologia Jam criado 
pela IBM foi ideal para incentivar a discussão aberta, através de 
diferentes fusos horários, em diferentes culturas, em tempo real.  

 A inclusão digital pode funcionar como um meio de 
desenvolvimento social e econômico, embora as respectivas 
missões possam ser alcançadas de diferentes maneiras.  

 A tecnologia muitas vezes não é percebido como o agente 
facilitador que ela desempenha. As organizações têm 
dificuldade para entender como a tecnologia pode colaborar e 
desta forma  resultado o potencial da organização fica limitado.  

 Membros de organizações da sociedade civil,  precisam 
entender os benefícios de adotar a tecnologia como uma 
ferramenta que pode ajudar, e não impedir suas operações 
diárias. Os indivíduos precisam perceber o benefício do uso da 
tecnologia antes de dedicar-se a integrá-la em suas vidas 
diárias, a escola, ou na vida da sua organização.  



Conclusões 

• O uso da Tecnologia permite que as organizações se 

tornem mais eficiente e sustentáveis. Possibilita que as 

organizações trabalhem de modo diferente: 

– As organizações podem atingir mais pessoas com menos $ 

(exemplo: atuação nas mídias sociais) 

– Possibilitam divulgar o trabalho e a causa das organizações 
com um custo menor. 

– Facilita a construção de relacionamentos e as conexões com 

pessoas no âmbito externo das organizações. 

• As organizações vão precisar cada vez mais da 

Tecnologia da Informação para crescer e sobreviver... 



Sobre a TechSoup Global… 
• A TechSoup Global (www.techsoupglobal.org) é uma 

ONG fundada em São Francisco, nos EUA, em 1987. 

• Realiza atividades para tornar a tecnologia acessível 

às organizações sem fins lucrativos, dentre elas: 

– Doações de software; 

– Facilitação do conhecimento tecnológico; 

– Iniciativas comunitárias; 

– Interação em redes colaborativas; 

• Com o apoio de 40 parceiros doadores, a TechSoup 

realizou 9 milhões de doações em todo o mundo, 

impactando 175.000 organizações (3 bilhões de 

dólares para a economia do setor). 

http://www.techsoupglobal.org/


TechSoup Global... 

39 Paises em 5 Continentes 



• ONG’s:  solicitam 

doações 

• TSG/Parceiros: 

processam doações 

• Corporações 

parceiras: fornecem 

doações 

TechSoup Corporações 

ONGs 

Um modelo inovador de negócios 



Parceiros mundiais da TechSoup Global: 52 



www.techsoupbrasil.org.br 



Pesquisa: a utilização da TI 



O impacto da TI na organização 



O impacto da TI na organização 

A doação de licença de software gerou algum 

impacto na missão da organização? 



Dados atualizados sobre o programa 

TechSoup Brasil de Doação de Licenças 

• Registros: > 1450 organizações 

• Receberam doações: > 1000 organizações 

• Valor de mercado das doações: > US$ 12.5 M 

• Licenças doadas: > 31.000 

• Cadastro com 3000+ organizações no Brasil 
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