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Resumo
Uma  das  principais  dificuldades  de  organizações  não-governamentais  (ONGs)  está
relacionada as áreas financeira e administrativa. Buscando definir processos que assegurem os
interesses  de  todos,  temos  um conjunto  de  boas  práticas  de  governança  corporativa  que
pregam a transparência, equidade, responsabilidade corporativa e a prestação de contas. Uma
das formas de abranger todos os envolvidos e de ter uma gestão eficiente que siga as boas
práticas e ao mesmo tempo não demande tantos esforços, é por meio da utilização de sistemas
de gerenciamento  financeiro.  Existem atualmente inúmeros  sistemas disponíveis,  porém é
necessário entender a necessidade de cada organização para se implementar o sistema que
melhor combine com a instituição.
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Abstract
One  of  the  difficulties  encountered  by  non-governmental  organizations  (NGOs)  is  the
financial and administrative part of the institution. Seeking to define processes that assure the
interests  of  all,  we  have  a  set  of  good  practices  of  corporate  governance  that  preach
transparency, equity, corporate responsibility and accountability. One of the ways to reach out
to both those involved, to have an efficient management that follows good practice and does
not yet require so much effort, is through the use of financial management systems. There are
currently  many  systems  available,  but  it  is  necessary  to  understand  the  need  of  each
organization to implement the system that best matches the institution.

Keywords:  management  systems;  corporate  governance;  cloud  computing;  financial
monitoring; management solutions for NGOs.
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INTRODUÇÃO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança corporativa - IBGC - (2018), a

Governança Corporativa é um sistema que visa assegurar que os interesses de determinada

organização  sejam  satisfeitos  através  da  adoção  de  boas  práticas  que  permitem  o

monitoramento  e  uma boa gestão  da organização.  Em Organizações  Não-Governamentais

(ONGs),  a  governança  corporativa  surge  como  forma  de  garantir  que  os  interesses  dos

envolvidos  sejam  satisfeitos,  sendo  estes  sociedade,  parceiros,  órgãos  fiscalizadores  e  a

própria organização. 

Os princípios básicos que regem as práticas de governança corporativa são quatro:

transparência,  o  qual  dispõe  que  a  organização  deve  disponibilizar  de  forma  clara  as

informações  referentes  às  suas  ações  não se restringindo apenas  as  impostas  pelas  leis  e

regulamentos; equidade, que consiste em um tratamento igualitário e justo a todas as partes

interessadas;  responsabilidade  corporativa,  segundo  o  qual  os  administradores  da

organização devem cuidar da viabilidade econômico-financeira para o bom funcionamento da

organização com base em seu modelo de negócio; e accountability (prestação de contas), que

consiste na organização financeira clara e concisa da organização.

Logo, a governança corporativa em ONGs pode ser vista como uma série de regras

que os  gestores  devem seguir  com o objetivo  de  evitar  as  más  alocações  de  recursos  e,

consequentemente, a perda de credibilidade e legitimidade (SHLEIFER e VISHNY, 1997).

Diante  deste  quadro,  Armani  (2018) comenta  que é  necessário  que os  gestores  de

ONGs  revejam  suas  formas  de  coordenação,  decisão  e  relações,  aprimorando  os  seus

instrumentos de gestão administrativa e financeira. Sendo o principal desafio desses gestores,

mesclar os elementos da informalidade e democracia característicos dessas organizações com

os  níveis  de  eficiência  e  transparência  gerencial  esperados.  Pois,  conforme  enfatizam

Mendonça e  Machado Filho (2004),  enquanto as  empresas  têm o mercado de  capitais  as

instituições do terceiro setor tem o mercado de doações, sendo que a governança corporativa é

um diferencial  para  se  destacar  nesse  mercado  de  doações  e  financiadores  em busca  da

sustentabilidade da organização.
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OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Apresentar a utilização de sistemas de gerenciamento financeiro baseados em nuvem

como  uma  metodologia  eficaz,  versátil  e  econômica  para  acompanhamento  fiscal  e

econômico  e  alcance  da  governança  corporativa  em  times  Enactus  e  organizações  não-

governamentais no geral.

Objetivos Específicos:

1) Esclarecer sobre os benefícios e funcionalidade dos sistemas de gerenciamento.

2) Expor soluções que existem atualmente no mercado e como implementá-las.

3) Apresentar resultados efetivos da utilização destes sistemas em ONGs.

METODOLOGIA

A pesquisa  realizada  neste  estudo  é  classificada  como  uma  pesquisa  descritiva  e

qualitativa, já que visa descrever fatos e fenômenos de determinada realidade e se propõe a

interpretar esta realidade de modo que não pode ser quantificado.

Quanto  à  natureza,  pode  ser  considerada  uma  pesquisa  aplicada,  a  qual  Silva  e

Menezes  (2001,  p.  20)  afirmam  pretender  “gerar  conhecimentos  para  aplicação  prática

dirigida à solução de problemas específicos”.

Quanto à coleta de dados, foi realizada tanto através de pesquisas bibliográficas que

contribuíssem  para  o  desenvolvimento  dos  temas  envolvidos  no  trabalho:  governança

corporativa e sistemas de gerenciamento financeiro,  quanto através de análise  documental

com relatórios e planilhas utilizados pelo time Enactus UFPA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sistemas de gerenciamento baseados em nuvem

Em uma época na qual inovar é buscar por conhecimentos que excedam a organização

criando-se um link entre o as informações externas e internas em prol de uma nova maneira
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de gerenciamento e na qual há uma crescente no número de atividades da organização e dos

recursos por ela administrados,  a adoção de sistemas de gerenciamento em nuvem é uma

maneira eficiente e menos dispendiosa de melhorar a organização e começar a implantar os

princípios da governança corporativa.

As aplicações em nuvem garantem que ONGs com espaços e orçamentos limitados

possam criar estruturas de gestão semelhantes a de grandes organizações, sem a necessidade

de grandes  investimentos  em infraestrutura  e  garantindo a versatilidade necessária  para  o

desenvolvimento das atividades de qualquer local.

Um dos muitos benefícios na implantação desses sistemas é a facilidade no uso, pois

além  de  apresentarem  em  sua  maioria  interfaces  intuitivas,  não  necessitando  de  um

conhecimento técnico elevado para a  manipulação,  ainda contam geralmente com suporte

técnico oferecido pelas empresas. Há ainda outra facilidade que alguns sistemas permitem o

controle  e  acompanhamento  via  aparelhos  móveis  através  de aplicativos  instalados  e  que

tenham conexão com a internet, possibilitando assim o acesso rápido e remoto. E, além disso,

a  utilização  desses  sistemas  garante  as  reduções  de  documentação  física  e  de  perda  de

arquivos, visto que eles possibilitam que todos os dados e arquivos sejam armazenados em

nuvem. 

Sistemas de gerenciamento financeiro

Os sistemas de gerenciamento financeiro, especificamente, permitem aos gestores um

leque  de  funcionalidades  que  podem auxiliar  na  tomada  de  decisões  com apenas  alguns

“cliques”, como a visualização de um planejamento financeiro organizado e integrado com

controle de contas a pagar e receber, fluxo de caixa, relatórios fiscais, emissão de boletos e

notas fiscais, análises de performance financeira e muito mais.

Atualmente, existem muitos serviços baseados em nuvem que proporcionam diversas

soluções para o gerenciamento financeiro. Na figura a seguir estão algumas das marcas mais

utilizadas do mercado.
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Figura 1 - Sistemas de gerenciamento existentes no mercado

Fonte: http://blog.b2bstack.net/as-principais-ferramentas-para-gestao-financeira-empresarial/

É necessário levar em consideração dois fatores durante a implantação de um sistema

de gerenciamento financeiro em uma ONG. O primeiro é compreender a real necessidade da

organização e quais as atividades-chave para seu crescimento. Com isto, será possível definir

quais funcionalidades devem ser essenciais  no sistema a ser adotado e quais informações

necessitam ser  trabalhadas.  O segundo fato  a  ser  considerado é  o valor  que  a  instituição

dispõe para  investir  na  aquisição  desses  sistemas,  pois  dependendo do plano adquirido  o

sistema pode apresentar mais ou menos recursos.

Depois de ser feita a análise das necessidades e estipulado os limites de investimento

para  aquisição,  deve-se  fazer  um  levantamento  de  todos  os  sistemas  de  gerenciamento

financeiro  disponíveis  no  mercado  que  atendem  o  perfil  da  instituição.  Uma  prática

importante durante a escolha do sistema a ser implantado é, primeiramente, utilizar as versões

gratuitas e desta forma testar suas funções principais e sua adequação à organização e suas

necessidades.

Implantando o sistema em um time Enactus

Primeiramente, para que possam ficar evidenciadas as melhorias alcançadas pelo Time

Enactus UFPA através da adoção de um sistema de gerenciamento financeiro baseado em

nuvem, é  preciso descrever  como ocorreu o processo de escolha do software através  dos

passos  descritos  anteriormente:  análise  das  necessidades  e  atividades-chave  e  análise  da

disponibilidade financeira para investimento.
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A análise das necessidades mais urgentes da área financeira do Time Enactus UFPA e

das atividades-chave identificou os seguintes pontos para a escolha do sistema:

 Problemas no controle de entradas e saída da organização;
 Falta de agrupamento das receitas e despesas por categoria;
 Necessidade da geração de relatórios e gráficos que facilitassem a tomada de 

decisão.

Já em relação ao segundo fator, foi definido que o investimento na aquisição deveria

ser o menos custoso possível, mas que mesmo assim seria adquirida uma versão paga do

sistema para garantir os recursos necessários para atender as demandas identificadas.

A partir deste ponto, passou-se a etapa de testes dos sistemas disponíveis no mercado

listados abaixo:

Quadro 1 - Lista de sistemas analisados
Sistema Versão grátis Aplicativo móvel Suporte técnico Preços mensais

Conta Azul Não Sim Sim R$ 39,00
Controlle Sim Sim Sim R$ 49,00
Nibo Por 5 dias Sim Sim R$ 69,00
Flowup Sim Não Sim R$ 19,90
Bkper sim Sim Sim U$ 9,00
Meu dinheiro Sim Sim Sim R$ 9,60
Zero Paper Por 30 dias Sim Sim R$19,90

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dentre os sistemas disponíveis o selecionado foi o Zero Paper, devido ao atendimento

às necessidades organizacionais e ao fato de estar com preço reduzido durante o período do

processo de compra.

Os  resultados  obtidos  podem  ser  evidenciados  através  das  imagens  abaixo  que

demonstram as a planilha utilizada antes da adoção do sistema e as telas geradas por este.

Sendo que os principais benefícios estão ligados a maior transparência na prestação de contas,

melhor controle dos gastos e fácil identificação das maiores fontes de receitas, sendo estes

dois últimos essenciais para a tomada de decisões do gestor responsável pela área.

Na  figura 2, é apresentada uma planilha na qual eram registradas as transações de

maneira agrupada, sem identificação de pagador/recebedor, data da transação, entre outras

informações necessárias para a boa gestão do fluxo de caixa.
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Figura 2 - Tela de planilha usada para controle de caixa

Fonte: Arquivo dos autores.

Já na figura 3, podemos verificar que o sistema adotado possibilita a organização das

entradas e saídas em abas, e a inclusão de cada transação em categorias específicas. Além

disso, ela apresenta na mesma tela um gráfico que possibilita maior controle das transações.

Figura 3 - Tela do aplicativo Zero Paper

Fonte: Arquivo dos autores.

Por fim, as figuras 4 e 5 abaixo demonstram a tela inicial do sistema contendo diversas

informações agrupadas e um gráfico em pizza que pode ser gerado para analisar o percentual

de cada categoria de receita, despesa fixa ou despesa variável, respectivamente.
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Figura 4 - Tela inicial do aplicativo Zero Paper

Fonte: Arquivo dos autores.

Figura 5 - Gráfico gerado pelo aplicativo Zero Paper

Fonte: Arquivo dos autores.

Assim, a partir da adoção do sistema de gerenciamento financeiro puderam-se obter

diversos avanços no processo de gestão realizado pelo time Enactus UFPA, garantindo que a

equipe  alcançasse  maiores  níveis  de  transparência,  responsabilidade  corporativa  e

accountability,  e,  consequentemente,  desenvolvesse  boas  práticas  de  gestão  voltadas  para

governança corporativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Em primeiro lugar, enfatizamos que este trabalho alcançou deu objetivo principal de

apresentar a utilização de sistemas de gerenciamento financeiro baseados em nuvem

como  uma  metodologia  eficaz,  versátil  e  econômica  para  acompanhamento  fiscal  e

econômico e alcance da governança corporativa em times Enactus e organizações não-

governamentais no geral.

Como demonstrado, a utilização de sistemas de gerenciamento financeiro baseados em

aplicações em nuvem demonstra um grande potencial para o aumento da eficácia do controle

das finanças destas organizações, assim como para o estabelecimento dos primeiros pilares de

governança corporativa.

Contudo, a adoção do sistema foi apenas o primeiro passo para criar estruturas sólidas

e transparentes  de gestão que possam maximizar  os resultados  obtidos  pelo time Enactus

UFPA.  Ainda  é  necessário  que  as  demais  áreas  analisem  suas  atividades-chaves  e  a

viabilidade  da  implantação  de  sistemas  próprios  que  satisfaçam suas  necessidades  e  que

complementem as informações fornecidas pelos sistemas já existentes.

Por fim, recomenda-se que os times Enactus e demais organizações do terceiro setor

avaliem a possibilidade de implantação destes sistemas de gestão para que possam realizar

suas  tarefas  de  maneira  mais  eficiente  e  obter  maior  credibilidade  com  todas  as  partes

interessadas em suas atividades.
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