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Nos últimos anos, o terceiro setor tem 
enfrentado vários novos desafios, desde a 
demanda maior por mais transparência e 
prestação de contas, passando por maiores 
exigências para obtenção de recursos, até o 
próprio declínio da economia. 

O foco na maneira como essas organizações 
gerenciam suas finanças e fazem uso dos 
recursos obtidos através de contribuições e 
outras parcerias tem aumentado.

Em um mundo cada vez mais digital, qual-
quer deslize ou ação que indique irrespon-
sabilidade por parte das organizações da 
sociedade civil na gestão de suas finanças 
pode rapidamente abalar a reputação da 
instituição.

Uma solução que ofereça possibilidades de 
monitoramento correto do desempenho 
de cada projeto ou programa, acompanha-
mento de orçamentos e correta prestação 

de cont as, demonstrando alto nível de trans-
parência para essas organizações, torna-se 
fundamental para que as equipes financeiras 
possam obter resultados sólidos.

Infelizmente as soluções tradicionais, softwa-
res de gestão desenvolvidos para empresas 
comerciais ou uso de planilhas eletrônicas, 
estão longe de ser soluções ideais.

Soluções paliativas não irão resolver esses 
problemas.

Apenas softwares que desde a concepção 
e durante todo o desenvolvimento tiveram 
como foco solucionar problemas relaciona-
dos ao terceiro setor e todas as peculiari-
dades dele se mostrarão como opções real-
mente viáveis para essas organizações.

Resumo Executivo
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Ao contrário de empresas comerciais, cujo 
foco principal é o lucro e a valorização diante 
dos acionistas, as organizações do terceiro 
setor não têm fins econômicos.

Normalmente estas organizações carecem de 
maior flexibilidade financeira em relação às 
empresas comerciais, porque dependem de 
contribuições que na maioria das vezes são 
de pessoas físicas ou jurídicas, que não irão 
usufruir do produto ou serviço oferecido.

Ou seja, os recursos captados são destina-
dos ao fornecimento de bens ou serviços a 
pessoas diferentes daquelas que estão finan-
ciando a iniciativa. 

Desta forma, muitas vezes esses recursos 
vêm com algumas ressalvas; a organização 
deverá ser capaz de demonstrar a capaci-
dade de geri-los corretamente e garantir que 

serão devidamente aplicados na ação social 
proposta no momento da captação. 

A ênfase em relatórios financeiros para 
atores externos torna crítica a necessidade 
dessas organizações de buscarem soluções 
que facilitem a devida prestação de contas.

Organizações sem fins lucrativos precisam 
acompanhar e informar as finanças de forma 
segregada entre projetos, programas, sub-
venções, fundos, o que vai muito além de um 
controle financeiro geral da organização.

Além disso, por terem doações e contribui-
ções como principais fontes de renda, elas 
se diferenciam da maioria dos padrões con-
tábeis e financeiros presentes em empresas 
comerciais. 

A Gestão Financeira do Terceiro Setor

Fluxo de Caixa e Orçamentos
Pelo fato de as organizações da sociedade 
civil dependerem de contribuições financei-
ras, o fluxo de caixa pode ser extremamente 
difícil de ser previsto. 

E por não haver necessariamente uma rela-
ção direta entre o aumento da demanda do 
serviço prestado pela organização e o sur-
gimento de novas fontes de renda, muitas 
vezes a procura maior pelos serviços pode 

levar a uma crise de gestão.

Por essas razões, o controle dos custos e a 
criação de orçamentos são atividades críti-
cas para o sucesso das entidades do terceiro 
setor, o que define o acompanhamento do 
fluxo de caixa e a gestão de orçamentos 
como dois pilares da gestão financeira dessas 
organizações.
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Cada vez mais, gestores e equipes financeiras 
de organizações da sociedade civil se tornam 
conscientes da necessidade de antecipar 
problemas, sugerir soluções e articular resul-
tados financeiros pontuais para se manter à 
frente de uma área extremamente dinâmica 
como é o terceiro setor.

Infelizmente os sistemas financeiros tradi-
cionais não estão preparados para auxiliar 
as equipes financeiras das organizações no 
enfrentamento desses desafios, gerando 
desperdício de grande parte de sua energia, 
tempo e esforço.

Tais sistemas não foram desenvolvidos para 
automatizar processos ou rotinas específi-
cas do cotidiano de organizações do terceiro 
setor, tampouco para prover os diversos rela-
tórios ou demonstrações exigidas à maioria 
dessas entidades.

Portanto os sistemas financeiros tradicionais 
não são capazes de lidar com todas essas 
particularidades de forma natural. Na maio-
ria das vezes, o que se vê são tentativas de 
caminhos alternativos dentro desses sistemas 
ou mudanças em processos, gerando mais 
trabalho para que o software consiga atender 
parcialmente às demandas. 

Diversas são as formas como as organiza-
ções do terceiro setor recebem suas contri-
buições: doações, subvenções, patrocínios, 
auxílios, venda de produtos, organização de 
eventos, produção de materiais, contratos de 
prestação de serviços, entre outras opções.

Recursos que serão alocados em diversos 

projetos e/ou programas, os quais deverão 
ter as finanças monitoradas e reportadas 
frequentemente. Algo que dificilmente será 
praticado de forma eficaz quando utiliza-
dos softwares desenvolvidos para empresas 
comerciais. 

Tentar fazer uso deles poderá levar a um 
aumento tão grande da carga de trabalho da 
equipe financeira que talvez seja até inviável 
tentar manter diversas fontes de financia-
mento. 

Ninguém espera que o trabalho do gestor 
de uma organização sem fins lucrativos seja 
tarefa fácil, mas a maioria dos sistemas 
de gestão que essas organizações utilizam 
podem tornar tarefas do dia a dia muito mais 
complicadas e extensivas.

A utilização de planilhas eletrônicos ou 
softwares tradicionais e obsoletos acaba 
gerando muitos processos manuais, o que 
além de aumentar a propensão a erros con-
some grande parte do tempo e energia da 
equipe financeira. Isso frustra os colabora-
dores, que passam a perceber a tecnologia 
como algo que dificulta o trabalho ao invés 
de facilitá-lo.

Quando a gestão das finanças de organi-
zações do terceiro setor é feita através de 
softwares tradicionais ou de planilhas eletrô-
nicas, a equipe financeira tende a computar 
dados de forma repetitiva em diversos módu-
los ou guias, pois não existe integração direta 
entre a movimentação diária e os diversos 
projetos e orçamentos. 

Desvantagens das soluções 
tradicionais

http://www.facebook.com/bhbit.sistemas/
https://twitter.com/bhbit_sistemas
https://www.linkedin.com/company/bh-bit
https://plus.google.com/+bhbitbelohorizonte


6

Soluções para o Terceiro Setor

www.bhbit.com.br contato@bhbit.com.br| 

POR QUE O TERCEIRO SETOR PRECISA DE UMA SOLUÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA EXCLUSIVA

| 

Dificuldades de crescimento
À medida que a organização cresce, par-
ticipar de novos editais e gerir os fundos 
recebidos de fundações ou parcerias com o 
governo são tarefas que demandam cada vez 
mais tempo e atenção. 

A organização deverá ser capaz de estimar os 
custos de cada programa/projeto com pre-
cisão, cumprir prazos estabelecidos, alocar 
corretamente os recursos para cobertura dos 
custos e realizar a devida prestação de con-
tas.

As soluções tradicionais não têm contribu-
ído para tornar esse trabalho mais fácil. Por 
exemplo, realizar algumas tarefas em plani-
lhas eletrônicas irá exigir da equipe financeira 
longas horas de análise e consolidação de 
dados. E o problema pode escalar rapida-
mente.

Com o atual cenário econômico, recursos 
financeiros têm se tornado cada vez mais 
escassos. E, para a organização sem fins 
lucrativos continuar conseguindo novas 
fontes de recursos, ou até mesmo manter 
as fontes atuais, é fundamental demonstrar 
responsabilidade financeira. Pois, de forma 
geral, reputação é tudo quando se fala des-
sas entidades. 

É necessário ter ferramentas que possibili-
tem validar a prestação de contas e manter a 
transparência da organização de forma clara 
e breve. Passar por processos de auditoria 
em que não exista fácil acesso a informações 
centralizadas e seja necessário avaliar junto 
a auditores movimentações presentes em 
planilhas, ou ter de explicar exceções em        
softwares complexos e ultrapassados, só tor-
nará o processo ainda mais traumático.
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Por que um Software de Gestão 
Financeira específico?
Softwares desenvolvidos especificamente para as necessidades do terceiro setor podem benefi-
ciar imediatamente essas organizações.

Um software voltado para o terceiro setor permitirá elevados níveis de transparência e prestação 
de contas à organização, além de possibilitar a realização de sólidas decisões estratégicas e con-
servar sua reputação com a comunidade e o público em geral.

Veja quais são as principais vantagens de um bom software financeiro voltado para o terceiro 
setor:

Alocação de recursos e detalhamento de custos por projetos e/ou programas
Permite que a equipe financeira registre receitas e despesas relacionadas a um projeto ou pro-
grama. É ainda capaz de, a qualquer momento, demonstrar às partes interessadas a situação 
financeira de cada projeto dentro da organização.

Flexibilidade em planejamento e criação de orçamentos
Possibilita a criação de orçamentos, permitindo emular diversos cenários tanto para projetos 
individuais quanto para a organização como um todo. O orçamento representa também uma 
importante ferramenta para controle financeiro, definindo limites de gastos que possam ser 
impostos por alguns financiamentos. Além de servir como documento formal para processos de 
pedidos de subvenção ou concessão de crédito, sendo, portanto, sinal de transparência e boa-fé.

Informações em tempo real
Disponibiliza o acesso ao software através de tecnologias compatíveis com a nuvem, permitindo 
um repositório único para informações centralizadas, rápida visualização da situação financeira 
da organização através de painéis de controle, além dos mais diversos relatórios apresentando 
informações atualizadas.

Consolidação financeira
Para organizações sem fins lucrativos com várias entidades operando em diversos locais, o soft-
ware deve oferecer acessos multientidade, permitindo que gestores tenham rápido acesso a 
várias entidades e relatórios que retratem uma visão consolidada.
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Flexibilidade na montagem de relatórios
Diferentemente dos sistemas financeiros tradicionais, que medem apenas resultados de déficit 
e superávit, um sistema voltado para o terceiro setor deve ser flexível o bastante para satisfazer 
a necessidade de diversas audiências: membros do conselho, auditores, financiadores, equipe 
interna, público em geral.

Rateio de custos indiretos
Possibilitar o rateio de alguns custos que não estejam diretamente associados a um único pro-
jeto, programa, subvenção ou convênio. 

Monitoramento de convênios e subvenções
Permitir o monitoramento detalhado das transações, separando atividades relacionadas a convê-
nios ou subvenções, além de rapidamente ser possível verificar se os limites para os gastos defini-
dos no orçamento estão sendo respeitados.

http://www.facebook.com/bhbit.sistemas/
https://twitter.com/bhbit_sistemas
https://www.linkedin.com/company/bh-bit
https://plus.google.com/+bhbitbelohorizonte


9

Soluções para o Terceiro Setor

www.bhbit.com.br contato@bhbit.com.br| 

POR QUE O TERCEIRO SETOR PRECISA DE UMA SOLUÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA EXCLUSIVA

| 

Como escolher um bom Software de 
Gestão Financeira
Escolher o melhor software de gestão financeira pode ser crucial para o melhor desempenho e 
crescimento da sua organização, por isso é tão importante compreender os benefícios propostos 
e também os riscos que poderão ser evitados ao avaliar possíveis soluções.

Antes de investir tempo e dinheiro em um novo sistema de gestão financeira, é importante iden-
tificar todas as necessidades de sua organização e verificar quais pontos deverão ser atendidos 
pelo novo sistema.

Preciso de um software específ ico para o terceiro setor?
Para determinar se sua organização necessita de um software voltado para o terceiro setor, e não 
das soluções tradicionais (softwares comerciais ou planilhas), faça a si mesmo estas perguntas:

• A sua organização trabalha com mais de um convênio ou subvenção?

• Você precisa mensurar os resultados obtidos em cada programa ou projeto?

• Você tem despendido muito tempo tentando gerar relatórios financeiros em aplicativos  
 como planilhas eletrônicas ou editores de texto?

• O restante de sua equipe precisa desperdiçar dias buscando informações para montar   
 relatórios gerenciais por não ter acesso a relatórios disponibilizados em seu sistema   
 financeiro?

• Você consegue manter todos os orçamentos dentro do seu atual software financeiro ou  
 são necessárias outras ferramentas?

• A sua organização possui fundos que precisam respeitar algumas restrições específicas   
 (por exemplo, a forma como recursos deverão ser empregados, limite de gastos    
 associados a algumas despesas, entre outras)?

• Você precisa apresentar relatórios a seus financiadores e contribuintes sobre como os   
 recursos estão sendo gastos?

• Aprimoramentos na segurança e controles internos poderão ajudar a diminuir erros na   
 entrada de dados e possíveis fraudes, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade   
 dos dados financeiros?

• Muito do seu tempo é consumido realizando conciliações manuais e fechamentos, ou até  
 mesmo adotando controles externos, para atender aos requisitos de alguns relatórios   
 exigidos?
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• Sua organização passa horas coletando e analisando dados e medindo resultados obtidos  
 através de recursos provenientes de subvenções ou contratos mais complexos?

Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, sua organização deverá buscar um software 
que seja desenvolvido especificamente para atender a essas demandas. Uma solução voltada às 
organizações do terceiro setor.

Para encontrar a melhor opção de software para a sua organização, além de ele ter de atender a 
diversas das necessidades listadas acima, é necessário observar outros fatores que possam con-
tribuir para o processo de tomada de decisão:

Reputação da empresa
A compra do software sinaliza apenas o início de um relacionamento com a empresa fornece-
dora. A fornecedora que você escolher deve estar comprometida com um futuro relacionamento 
de longo prazo com sua base de clientes; deve ter um olhar voltado para o terceiro setor e estar 
atenta às necessidades de seus usuários.

Alguns exemplos de questionamentos que deverão ser feitos:

• Esta empresa está comprometida com soluções exclusivas para o terceiro setor?   
 Cuidado com soluções originalmente desenvolvidas para o comércio que passaram   
 por “adaptações”.

• Há quanto tempo esta empresa vem desenvolvendo soluções para o terceiro setor? Vários  
 anos de experiência podem ter dado à empresa uma melhor compreensão sobre as   
 necessidades das organizações da sociedade civil, quando do desenvolvimento do   
 seu software de gestão.

• A empresa tem uma filosofia em relação aos seus clientes ou uma visão clara sobre como  
 ela pretende contribuir com as organizações sem fins lucrativos?

Durante seu processo de escolha, procure por soluções que sejam recomendadas por seus 
usuários. Converse com usuários que utilizem soluções que você esteja considerando adquirir.

Certifique-se de falar não só com pessoas que realizem trabalhos do dia a dia no sistema mas 
também com gestores que utilizam as informações do sistema com uma visão mais estratégica. 
Procure obter, além de informações sobre o sistema, informações também sobre o serviço pres-
tado pela empresa fornecedora.

Afinal, outros fatores além do software deverão ser observados:

• Como é possível entrar em contato com o suporte?

• Qual é a velocidade do atendimento do suporte?

• Qual é o nível de experiência dos agentes do suporte em assuntos relacionados à gestão  
 financeira voltada para o terceiro setor?

• Como os usuários atuais avaliam os atendimentos do suporte?
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"Através de incansáveis pesquisas, que muitas vezes avançavam a madrugada 

conheci uma ferramenta inovadora para a gestão estratégica, o Economato, 

desenvolvido pela BHBIT Soluções para o Terceiro Setor. Sempre muito atenciosos, 

os colaboradores da BHBIT deram todo o suporte para a implantação do Econo-

mato.

Hoje, os recursos financeiros da AMA são geridos de forma automatizada e com 

informações precisas para apoiar decisões estratégicas, a manutenção do CEBAS, 

além de facilitar a prestação de contas para os investidores e aliados".

André Di Senna 

Secretário Geral da AMA

• A empresa oferece atualizações de software ou apenas cobre a correção de possíveis   
 bugs?

• Com que frequência a empresa atualiza o software com melhorias e novos recursos? Ela  
 tem se mantido atenta às necessidades de seus usuários e também às regulamentações e  
 à legislação vigente?

• A empresa oferece o devido treinamento para utilização do software? Qual é o nível de  
 expertise e experiência dos treinadores?

• Durante o treinamento é alocado algum tempo para que a organização possa melhor   
 esclarecer seus desafios? São levantadas situações particulares de cada organização para  
 um melhor aproveitamento do treinamento e do software?

Escolher a melhor solução para sua organização pode levar tempo, mas os resultados são surpre-
endentes.
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Conclusão

Sobre a bhbit

Os riscos envolvidos em continuar utilizando soluções que não coloquem sua equipe à frente dos 
desafios envolvidos na gestão é um preço alto demais para as organizações da sociedade civil.

De maneira natural, cada vez mais essas organizações optarão por softwares voltados para o 
terceiro setor, pois essas são soluções que podem realmente contribuir para o avanço de suas 
missões.

Para conhecer mais sobre o Economato, software de gestão financeira exclusivo para o terceiro 
setor, acesse: www.bhbit.com.br/economato.

A bhbit há mais de 10 anos oferece as mais diversas soluções de tecnologia para ONGs e Congre-
gações Religiosas. Dedicada exclusivamente ao atendimento às organizações do terceiro setor, 
oferece soluções em software, consultoria em TI e desenvolvimento de soluções Web. Atua com 
diversas organizações no cenário nacional e as auxilia na progressão de suas missões. Para mais 
informações, acesse www.bhbit.com.br.
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