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Há  três décadas se  debate  o desafio do “desenvolvimento sustentável”  e  da  “sustentabilidade
ambiental”, termos que expressam a  preocupação com a preservação do  meio ambiente  para as gerações
futuras. Mais recentemente, muitas organizações sociais começam a discutir e enfrentar o desafio de construir
sua própria “sustentabilidade institucional”, como forma de dar maior sustentação às ações sociais. Enquanto
a  sustentabilidade ambiental expressa  a  necessidade de equilíbrio entre  vida social e  natureza,  a
sustentabilidade de uma organização diz respeito à capacidade de tornar a sua missão e  seu  projeto
institucional duradouros.

No fundo, a sustentabilidade institucional também expressa a necessidade de um equilíbrio, só que das
organizações com seu entorno: apenas uma  adequada sinergia  entre  elas e “fontes de força” sociopolítica,
técnico-gerencial e financeira pode conferir às  organizações uma boa condição de sustentabilidade. Para
que uma entidade tenha êxito  neste  sentido, ela  precisa  se  preocupar com as três dimensões da
sustentabilidade  institucional: a  dimensão sociopolítica, que  enfoca  os vínculos sociais e  políticos que
conferem legitimidade e força à organização; a dimensão técnico-gerencial, referente à qualidade da equipe,
do trabalho e do sistema de gestão; e a dimensão financeira, relativa à mobilização e uso de recursos.

As pessoas que lideram ações sociais vêm se  dando conta  de que  não basta  dedicar- se  apenas   às
ações  em  si;  é  cada  vez  mais  necessário  se  preocupar  também  com  a sustentação de todo o trabalho.
Esta preocupação com a sustentação do trabalho é o que tem sido denominado “sustentabilidade”. Nesta
perspectiva, uma organização não pode apenas se  preocupar  com  arrecadação  de  fundos  e  desleixar,  por
exemplo,  em  relação  à qualificação de seus recursos humanos, ao seu sistema de gestão ou à necessidade
de ter uma sólida base social, pois sua sustentabilidade depende de tudo isso ao mesmo tempo.

Se, por um lado, as organizações sociais conquistaram uma situação na qual são mais conhecidas
e  valorizadas no país, por  outro, elas estão agora  sob maior  escrutínio  público, assumindo maiores
responsabilidades perante a população em geral, a mídia e os governos. Com isso, as organizações sociais e
ONGs são crescentemente  percebidas e  tratadas como “organizações de interesse  público”. Daí ser
fundamental que elas se desenvolvam institucionalmente, reforçando sua credibilidade e sustentabilidade.

Para  tanto, se  torna imperioso que enfrentem três desafios-chave: o primeiro diz  respeito  ao
fortalecimento  da  credibilidade,  seja através  da  intensificação  dos vínculos com  sua base social, pela
democratização de  sua  estrutura  decisória, pela  melhor comunicação  externa, ou ainda pela adequada
prestação de contas de seu trabalho à sociedade. O segundo desafio  se  refere  à  necessidade  de  aperfeiçoar
o   seu   sistema  de   gestão,   tanto   no   que concerne  ao planejamento estratégico institucional, como aos
instrumentos de monitoramento e  avaliação, de forma a  alcançar resultados mais satisfatórios. Por  fim, o
terceiro desafio é o da sustentabilidade financeira, pelo qual as organizações devem desenvolver a capacidade
de mobilizar  recursos suficientes para  realizar a  contento seu  trabalho, para o que, devem cada vez mais
combinar a geração de recursos próprios  (campanhas, doações, venda de materiais e  serviços), e  o
estabelecimento de parcerias com empresas e instituições sociais, com o acesso a recursos públicos. 

Em suma: para que as organizações sociais obtenham crédito público e apoio financeiro, já não basta
que os fins de suas ações sejam meritórios; faz-se necessário que as próprias organizações o sejam.
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