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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório tem como objetivo apresentar, de forma sistematizada, os resultados da 

consulta “Desenvolvimento Institucional e Organizacional das Organizações Envolvidas no PAD”. 

Esta é uma versão preliminar, elaborada após revisão da tabulação dos dados da consulta e análise 

dos relatórios regionais. Espera-se que, após comentado e revisado, este relatório possa contribuir 

para o Seminário Nacional que terá lugar em novembro desse ano. 

O instrumento principal dessa consulta foi um questionário, elaborado pelo Grupo de 

Trabalho DI/DO do PAD, além dos relatórios dos Seminários Regionais, que tiveram lugar no 

segundo semestre de 1999. Secundariamente foi utilizada uma listagem, cujos dados foram 

fornecidos pelas sete agências de cooperação internacional que compõem o PAD, das entidades 

parceiras das mesmas no Brasil1.  

                                                        
1 Para maiores detalhes, ver Anexo “Metodologia da Consulta”. 
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1. CONCEPÇÕES SOBRE DI/DO 

 

 O desenvolvimento organizacional e  institucional das organizações da sociedade civil 

tornou-se mais uma das unanimidades presentes nos círculos da cooperação ao desenvolvimento. 

Em nome do desenvolvimento das organizações, muito se debate, programas de capacitação se 

realizam, recursos são investidos e grandes expectativas são anunciadas.  

 Os esforços contemporâneos para o fortalecimento das organizações da sociedade civil são 

certamente bem-vindos. Caberia perguntar, porém, de onde provém este “consenso”; quais seus 

protagonistas e interlocutores; quais as implicações para diferentes tipos de atores na cooperação e, 

acima de tudo, que mudanças sócio-políticas e culturais mais profundas ele expressa. 

 Esta seção da análise da consulta do PAD sobre DIDO tentará dar algumas indicações neste 

sentido, especialmente no que concerne às relações dentro da rede PAD. 

 

 Dissecando o consenso: enfoques, atores e conflitos 

 Em primeiro  lugar, é importante dizer que, apesar do crescente consenso acerca da 

necessidade de fortalecer as organizações da sociedade civil, não existe necessariamente 

concordância substancial sobre o conceito para designar este movimento e menos ainda sobre sua 

justificativa. Uma variedade de termos são usados: desenvolvimento organizacional, “capacity 

building” (literalmente, o desenvolvimento das capacidades de uma organização), desenvolvimento 

institucional, fortalecimento institucional, etc. Apesar da grande variedade de conceitos em voga, 

pode-se identificar dois enfoques básicos a eles subjacentes: um deles é o enfoque gerencial, que 

tende a privilegiar os desafios da gestão e das condições de eficácia e eficiência de organizações 

específicas, preocupando-se com a sua “profissionalização” através de: planejamento estratégico, 

sistema de monitoramento & avaliação com base em indicadores, captação de recursos, marketing, 

gestão administrativo-financeira, capacitação técnica dos recursos humanos, etc. (recobrindo as 

questões que no PAD se denomina de “DO”); o outro é o enfoque sistêmico,  o qual também 

integra a dimensão gerencial mas de forma articulada à dimensão sócio-política da organização, isto 

é, sua base social e legitimidade, sua transparência e credibilidade (“accountability”), sua rede de 

interlocução e ação conjunta com organizações da sociedade civil e com o Estado, sua autonomia e 

sua capacidade de oferecer serviços de qualidade e de promover processos de mudança social (o 

que no PAD se chama de “DI”). 

 Estes dois enfoques, embora sejam um tanto esquemáticos e simplificadores, não recobrindo 

a complexidade encontrada nas instituições reais, podem ser considerados como expressão de 

visões teórica e politicamente diferenciadas acerca dos desafios do assim chamado Terceiro Setor e 
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de como este deva se colocar no processo de combate à pobreza e à desigualdade e na promoção de 

uma sociedade justa, democrática e sustentável. Pelo fato de esta discussão ser relativamente 

recente, emergir no bojo de relações desiguais de cooperação internacional, e expressar um 

momento de profundas mudanças no campo da ação social, nem sempre os atores nela envolvidos 

(movimentos sociais, ONGs, organismos ecumênicos, agências, universidades, etc.) têm 

consciência plena das implicações políticas e práticas da adoção deste ou daquele termo. Neste 

sentido, o aprofundamento deste debate é mais do que oportuno. 

O ponto de vista do enfoque gerencial tende a enfatizar um papel mais instrumental e 

operacional para as organizações da sociedade civil. Muitas vezes este enfoque denota uma  

expectativa de que, com a retração das responsabilidades sociais do Estado, as organizações da 

sociedade civil (o chamado “Terceiro Setor”) assumam um papel supletivo importante na provisão 

de serviços sociais básicos (saúde, educação, assistência social, etc.). Este enfoque também tende a 

colocar sobre as organizações da sociedade civil uma grande responsabilidade no tocante ao 

combate à pobreza, possivelmente desproporcional às suas reais potencialidades. O enfoque 

expressa também um diagnóstico de que os principais problemas das organizações do setor não 

governamental  são fundamentalmente problemas de capacitação e de gestão2. Daí a “explosão” de 

cursos e programas de capacitação gerencial no Brasil. Este enfoque transparece com maior clareza 

nas definições de alguns organismos da cooperação bi e multilateral (especialmente o Banco 

Mundial, o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) e  a Agência Norte-Americana para 

o Desenvolvimento Internacional (USAID)), mas também em vários cursos sobre a gestão do 

Terceiro Setor promovidos por universidades brasileiras e mesmo por muitas ONGs de pequeno e 

médio porte. 

 Por outro lado, o ponto de vista do enfoque sistêmico tende a dar grande relevância para a 

inserção sócio-política, a credibilidade, o fortalecimento de atores sociais e a capacidade das 

organizações para impulsionar processos de mudança social duradouros. Nesta perspectiva, o 

aprimoramento organizacional e gerencial é visto como um esforço necessário mas insuficiente para 

dar conta da problemática “do poder de fogo” das organizações da sociedade civil. Além do que, os 

conteúdos, metodologias e ferramentas utilizados no fortalecimento organizacional devem ser 

desenvolvidos em coerência com as exigências sócio-políticas das organizações e do seu campo 

como um todo. Assim, neste enfoque,  a capacidade de as organizações exercerem um papel de 

protagonistas de mudanças substancial, a partir de uma posição de autonomia, mais além do que um 

mero papel de executoras de políticas, é visto como essencial para sua contribuição à inovação e 

experimentação social, para a constituição e fortalecimento de movimentos sociais, para a 
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contribuição na formulação, execução e no monitoramento crítico das políticas públicas, e para o 

estabelecimento de redes de ação internacionais pró-desenvolvimento social sustentável. O enfoque 

sistêmico mostra-se mais apto e propenso a considerar não só a dimensão do desenvolvimento de 

organizações individuais (predominante na enfoque gerencial) mas também os desafios do campo 

não governamental como um todo, considerando os fatores legais, políticos, culturais e econômicos 

que circunscrevem suas potencialidades e limites em um determinado contexto histórico-social3. 

Num sentido ainda mais amplo, pode-se articular o desenvolvimento de organizações específicas 

com o desenvolvimento institucional do seu campo de atuação como um todo, e por fim, o próprio 

desenvolvimento da expressão institucional de um projeto de mudança social. Este enfoque 

sistêmico aparece com maior clareza nas formulações do PNUD (Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento), União Européia, UNICEF e de várias das agências do PAD e de seus parceiros 

brasileiros. 

 Ao debater-se sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil é 

fundamental então explicitar-se qual o papel que se está atribuindo a elas e a outros atores na 

promoção do desenvolvimento.  

 

 A consulta DIDO do PAD 

 A consulta do PAD ilustra bastante bem esta diversidade de enfoques e de níveis de 

informação e discussão acerca da temática do assim chamado DIDO. Nas respostas dadas à questão 

sobre o entendimento das organizações sobre o DIDO, nota-se uma grande variedade de 

entendimentos e de formas de apropriação institucional da questão. A análise das respostas indica 

claramente uma forte predominância do enfoque gerencial, apropriado tanto de um modo mais 

restrito e instrumental quanto num viés de profissionalização institucional. O enfoque sistêmico 

aparece de forma significativa, mas é francamente minoritário, fator possivelmente influenciado 

pela tônica mais gerencial do próprio questionário da consulta4. 

 A apropriação restrita e instrumental do DIDO tende a enfatizar os desafios da captação de 

recursos e da gestão administrativo-financeira das organizações, concentrando-se basicamente nos 

fatores de eficiência organizacional. Alguns dos exemplos mais ilustrativos extraídos dos 

questionários são: 

 

                                                                                                                                                                                        
2 Conforme sugerido por Falconer (1999). 
3 A necessidade de o DI considerar não só organizações individuais mas também o seu campo como um todo cobrindo, 
por exemplo,  os processos coletivos de articulação estratégica foi sugerido nas conclusões da sistematização DIDO da 
região São Paulo (Ver Armani,1999a), e também por Saavedra Durão e Valarelli (2000). 
4 Conforme já indicado no relatório da sistematização da região Sudeste (ver Valarelli,2000). 
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“entendemos que o DIDO procura obter a maximização das atividades e dos resultados com um 

mínimo de recursos”; ou ainda 

 

“capacitação da equipe para melhor aproveitamento dos recursos e menor necessidade de gastos 

externos. Desta forma poderemos oferecer serviços ao público atendido”. 

 

Neste caso, as organizações parecem identificar como seus desafios de DIDO apenas 

aqueles aspectos que ameaçam sua sobrevivência institucional de forma mais direta, num contexto 

de crescentes ameaças à sua sustentabilidade. Por outro lado, uma apropriação instrumental do 

DIDO pode indicar que, em muitos casos, a organização está na verdade apenas reagindo de forma 

instintiva e individual às exigências dos seus financiadores e do contexto adverso, sem efetivamente 

se apropriar da problemática do desenvolvimento institucional, para tirar dela objetivos e temas 

estratégicos para seu trabalho e sua articulação política e para o diálogo com seus apoiadores. 

 Já a apropriação do DIDO  como profissionalização da organização, predominante nas 

respostas,  enfatiza uma variedade de fatores vistos como necessários para a atuação mais 

profissional da organização e para o desenvolvimento de suas potencialidades enquanto organização 

individual. Nesta acepção, o DIDO cobre em graus variados, desde a capacitação de quadros, o 

aprimoramento da gestão, o desenvolvimento de sistemas de PMA (planejamento, monitoramento e 

avaliação), as relações de parceria, as estratégicas de marketing e de arrecadação de fundos, até a 

realização de seus objetivos e seu impacto social.  Alguns exemplos deste tipo de apropriação 

institucional do DIDO são apresentados abaixo: 

 
“o trabalho de uma entidade tem sua eficácia diretamente ligada à capacidade de elaboração e 

definição da política institucional e organizacional; o fortalecimento, solidez e capacidade institucional 

depende do envolvimento e participação ativa dos associados, colaboradores, voluntários e funcionários na 

elaboração das políticas, prioridades (no planejamento estratégico)”; ou ainda 

 

“DI: a entidade ter estatutos atualizados em que a questão dos objetivos institucionais e as 

instâncias de poder estejam claramente definidos, que as instâncias de poder (...) não sejam somente formais 

mas tenham funcionamento efetivo; que o processo de consolidação institucional se faça não em função de 

pessoas, mas do pleno funcionamento das instâncias de poder, da participação da equipe técnica e dos 

gerentes administrativos no processo de elaboração da política geral da instituição, dos planos de trabalho, 

das avaliações (...). DO: que a estrutura organizacional da instituição, os organismos que desenvolvam 

atividades-meio, realmente dêem suporte para o desenvolvimento das atividades-fim da entidade; que haja 



 8 

fluidez no acesso e na circulação de informações; que as atividades-fim estejam organizadas e sejam 

realizadas de forma a ser possível medir os seus resultados e impactos”. 

  

 Nesta visão do DIDO abarcando os desafios da profissionalização da organização, pode-se  

identificar uma visão mais avançada, complexa e politizada do desenvolvimento institucional, no 

entanto, ainda restrita às condições de uma organização individualmente. Nesta acepção do enfoque 

gerencial, o fortalecimento da capacidade de ação e de gestão da organização em si parece ser 

condição suficiente para uma trajetória institucional exitosa e sustentável, não levando-se tanto em 

conta os fatores (legais, políticos, econômicos, operacionais, etc.) que delimitam as potencialidades 

e a sustentabilidade de cada organização individualmente, isto é, o próprio desenvolvimento 

institucional do setor e da sociedade como um todo. 

 Por fim, o enfoque sistêmico, embora francamente minoritário nas respostas à consulta, 

aparece de forma significativa em muitas delas, especialmente as de alguns movimentos sociais e de 

ONGs de maior porte. Estas respostas com uma visão mais complexa, proativa e holística das 

condições de existência, funcionamento e sustentabilidade das organizações da sociedade civil, 

tendem a enfatizar o papel político das entidades enquanto protagonistas de mudanças sociais, sua 

inter-relação com outros atores sociais e, em especial, seu papel vis-à-vis o papel do Estado, a 

capacidade de influenciar processos sociais e políticos assim como a necessidade de mudanças nos 

fatores contextuais que condicionam sua contribuição. Algumas formulações ilustrativas deste 

enfoque seguem abaixo: 

 
“DIDO diz respeito ao processo de mudança gerido pelas organizações com o objetivo de fortalecer 

sua capacidade de ser ator e produzir mudanças societárias, portanto de controlar e influenciar 

fatores e sujeitos. É definido pelo contexto histórico e social e pelas características e missão 

específicos de cada organização”;  ou ainda 

 

“entendemos que a importância do DIDO não pode estar dissociado da compreensão do 

empoderamento das organizações populares e ONGs, para fazer frente ao modelo neo-liberal 

implantado nos últimos anos. Não basta apenas DI e DO – são elementos importantes e 

fundamentais – mas precisam visar uma estratégia de enfrentamento permanente ao desmonte do 

Estado (...), do beneficiamento privilegiado dos grupos externos e das elites; ou seja, há que 

aprofundar o DI e DO das organizações, cada vez mais, para acumular conhecimento, práticas, 

valores, mas [estes] precisam estar articulados com um projeto maior e diferente de sociedade”. 
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 As implicações decorrentes de um enfoque sistêmico dizem respeito, em primeiro lugar, à 

necessidade de uma atitude política proativa coletiva das organizações no tocante ao enfrentamento 

dos fatores contextuais que influenciam o desenvolvimento de sua capacidade, enquanto 

organizações e enquanto setor, para contribuir com a construção de uma sociedade justa, 

democrática e sustentável. Hoje no Brasil, isso diz respeito, fundamentalmente, à sua capacidade 

para dar sustentabilidade política e financeira à sua identidade enquanto atores políticos autônomos. 

Em segundo lugar,  a adoção de um enfoque sistêmico requer também a interlocução qualificada 

com os parceiros e financiadores, no sentido de viabilizar a construção de agendas comuns no 

âmbito do desenvolvimento institucional das organizações, do setor e das próprias relações de 

cooperação ao desenvolvimento. 

 

 Eixos de análise do Desenvolvimento Institucional 

 Na análise desta consulta nacional do PAD sobre DIDO, buscou-se sistematizar alguns 

parâmetros que pudessem ser usados como eixos de análise sobre o grau do DIDO das organizações 

da rede PAD. Estes eixos de desenvolvimento institucional são apresentados abaixo e serão 

retomados nas conclusões do presente relatório. 

 

 O DIDO de uma organização específica pode ser dimensionado a partir dos seguintes eixos 

(categorias): 

 

Base social e legitimidade e relevância da missão 

Aqui importa saber qual o grau de enraizamento social e político da organização, qual a amplitude 

de sua “base social”; também relevante é analisar-se quais são os fatores e o nível de legitimidade 

perante sua base, seus apoios, a mídia, o poder público, as universidades, as igrejas, etc.  Importante 

ainda é ver a relevância social e a consistência de sua missão e os valores que impregnam a vida 

institucional, assim como o grau de apropriação dos mesmos pelos seus integrantes. 

 
Autonomia e credibilidade 

Neste tocante é fundamental ver-se qual o grau e as formas de “responsabilização pública” 

(“accountability”) da organização, isto é, seu grau de transparência e suas formas de prestação de 

contas para os mais próximos e para a sociedade. Qual o grau de autonomia da organização e quais 

os fatores que podem pô-la em risco. Deve ver-se também em que medida a organização é capaz de 

ser uma referência pública para questões específicas. 
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Sustentabilidade 

Aqui deve se ver a compatibilidade entre o nível da receita e as necessidades da organização, assim 

como os tipos de receitas e de financiadores e suas “condicionalidades”, o nível de recursos 

próprios, a relação entre financiamento institucional e por projeto, o grau de financiamento 

nacional, e as potenciais tensões entre missão e  sustentabilidade. 

 

Organização do trabalho e gestão democrática e eficiente 

Quão adequadas e eficientes são as formas de organização do trabalho? Como se dá o processo de 

tomada de decisões e quão participativo e democrático ele é? Qual o grau de delegação de 

responsabilidades? Quão eficientes são os instrumentos de administração financeira? 

 

Quadro de recursos humanos adequados 

Ver a adequação da quantidade, do perfil (ético, político, de gênero, etc.) e da qualificação técnica 

dos recursos humanos na organização e oportunidades de capacitação;  ver também níveis salariais 

e condições de trabalho; analisar formas alternativas de agregar colaboradores (voluntários, 

estagiários, etc.).  

 

Sistema de PMA participativo e eficiente 

Grau de desenvolvimento e consolidação do sistema de planejamento, monitoramento e avaliação 

do trabalho e grau de adequação ao tipo de trabalho e ao tipo de organização; grau de flexibilidade e 

inovação no uso destas ferramentas e estímulo ao aprendizado contínuo; utilização de indicadores e 

nível de participação dos beneficiários e de outros parceiros no processo do PMA.  

 

Capacidade de produção e sistematização de informações e conhecimentos 

Capacidade de pesquisa e de produção de dados e informações relevantes socialmente, assim como 

a capacidade de sistematizar  e socializar experiências, e grau de contribuição ao debate público e 

acadêmico sobre questões sociais e do desenvolvimento. 

 

Poder para influenciar processos sociais e políticas públicas 

Consideração da capacidade  para organizar, promover e influenciar processos de mobilização, 

organização e articulação sociais, em especial, a capacidade de incidir sobre o processo de 

constituição de atores e movimentos e sobre as políticas públicas. 
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Capacidade para estabelecer parcerias e para ação conjunta 

Iniciativas e consolidação de parcerias na sociedade civil, participação em redes de intercâmbio, 

atuação conjunta com outros atores de forma consorciada. Também a capacidade de interlocução 

com o poder público, com órgãos de pesquisa, com a mídia e com o setor  privado. 

 

Já os eixos (variáveis) para o setor como um todo, poderiam ser os seguintes: 

interesses e as agendas comuns à maior parte das organizações que o compõem.  

 

Grau de articulação setorial 

Nível de articulação dentro do setor, seja sobre atividades-fim, seja sobre a agenda do setor para um 

determinado contexto e período histórico. Mecanismos de informação e comunicação e de ação e 

representação conjunta. 

 

Constituição de identidade coletiva 

Existência e grau de consolidação de uma identidade coletiva no setor, a qual expresse as visões, os 

interesses e as agendas comuns à maior parte das organizações que o compõem.  

 

Visibilidade e credibilidade do setor 

Quão visível é o setor como um todo para “fora”, para a sociedade mais amplamente e para o setor 

público e privado? Nível de iniciativa de visibilização do setor; credibilidade do setor junto a outros 

atores sociais relevantes. Capacidade de atração de quadros qualificados e de angariar apoio. 

 

Capacidade de influenciar fatores contextuais e sustentabilidade do setor 

Grau de interlocução com o poder público,  o setor privado, a mídia, as igrejas e universidades e as 

agências da cooperação internacional quanto às condições jurídicas, políticas, de financiamento e 

operacionais de existência e funcionamento do setor enquanto tal. 
 

 Estes eixos de análise do desenvolvimento institucional serviram de referência para a  

análise dos dados da consulta que segue, embora não de forma sistemática e rigorosa, uma vez que 

o questionário da consulta não oferece dados com tal amplitude, já que o mesmo tinha seu foco 

delimitado a um número menor de questões do DIDO. 
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2. PERFIL DA REDE PAD NO BRASIL 

 

A amostra a partir da qual se obteve os dados consiste de 79 entidades, assim distribuídas 
regionalmente: 

 
Tabela 1: UNIVERSO PAD 

Regiões 
Total de entidades 
que responderam 

(amostra) 

No. de entidades 
PAD respondentes 

Total de entidades 
PAD (universo) 

% em relação ao 
universo 

NORTE 13 10 14 71% 
NORDESTE 15 12 55 22% 
CENTRO-OESTE 11 08 13 62% 
SUDESTE 12 11 37 30% 
SÃO PAULO 11 08 25 32% 
SUL 17 15 26 58% 
TOTAL 79 64 170 38% 
Fonte: Consulta PAD, 1999 / Listagem das Agências Financiadoras / Consulta às Coordenações Regionais do PAD. 
Tabela organizada pelos autores. 

 
É preciso ressaltar que há algumas entidades que participam dos fóruns de discussão do 

PAD, sem contudo receber financiamento das respectivas agências, sendo que algumas destas 

responderam o questionário. Fora isso, pode-se atribuir a discrepância entre as regiões (quanto ao 

grau de retorno dos questionários) a maior ou menor articulação das regionais do PAD e das  

entidades entre si. 

Com base na representatividade da amostra de respondentes, pode-se afirmar que a rede de 

170 entidades do PAD congrega cerca de 2.868 pessoas remuneradas e 1.059 voluntários. 

Refletindo o conjunto da rede, predominam amplamente as ONGs no conjunto da amostra, 

como se pode ver na tabela abaixo. As respostas dadas à questão sobre o tipo de organização 

mostram como as alternativas oferecidas (“ONG”, “Organização Ecumênica”, “Movimento Social” 

e “Agência”) não davam conta da variedade das formas de organização presentes nessa rede. Um 

bom número de entidades assinalaram mais de uma alternativa, ou indicaram outras denominações; 

o que indica que os limites entre os atores muitas vezes não são tão nítidos. Algumas entidades que 

desenvolvem estudos e ações de capacitação/formação definiram-se como ONGs, mas também 

como movimento social ou organização ecumênica, por causa da sua ligação com um ou outro 

campo. Sob o rótulo organizações ecumênicas, também há considerável variedade: aqui estão 

incluídas tanto pastorais católicas quanto e paróquias. Finalmente, os próprios movimentos sociais 

diferem entre si, reunindo centrais sindicais, instâncias de articulação regional e movimentos locais 

específicos. Por razões metodológicas5, optou-se por reagrupar as respostas em três categorias. 

Assim, temos a seguinte distribuição: 
                                                        
5 Essa questão serviu de base para os cruzamentos. 
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Tabela 2: TIPO DA ORGANIZAÇÃO (agrupamento) 
Resposta Freqüência Percentual 

ONGs 49 62,0% 
MOVIMENTOS SOCIAIS 17 21,5% 
ORGANIZAÇÕES ECUMÊNICAS 13 16,5% 
TOTAL 79 100,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 
Observa-se, portanto, que o PAD reúne um conjunto bastante heterogêneo de entidades, 

ainda que todas pautem sua atuação por finalidades bastante semelhantes. A maior parte define a 

sua missão institucional em termos do apoio à organização dos sujeitos sociais, enquanto 

protagonistas na luta pela cidadania e pelos direitos humanos. Um número ligeiramente menor 

enfatizou a formulação/estudo de políticas alternativas de desenvolvimento. Por fim, poucas 

organizações formularam seus objetivos como sendo prestar um serviço específico. Duas 

organizações ecumênicas definiram sua missão como trabalho de evangelização. 

Tabela 3: PÚBLICO PARA O QUAL SE VOLTA O TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO 

Resposta Freqüência % Resp. % Quest. 
MULHERES 54 14,3% 68,4% 
TRABALHADORES RURAIS 46 12,2% 58,2% 
AGRICULTORES / FAMILIARES 44 11,7% 55,7% 
MORADORES DA PERIFERIA / ÁREA DE RISCO 34 9,0% 43,0% 
JOVENS 33 8,8% 41,8% 
TRABALHADORES URBANOS 32 8,5% 40,5% 
OUTRAS ONG'S 28 7,4% 35,4% 
CRIANÇAS / ADOLESCENTES 27 7,2% 34,2% 
NEGROS 16 4,2% 20,3% 
POPULAÇÃO INDÍGENA 13 3,4% 16,5% 
OPERÁRIOS 10 2,7% 12,7% 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 10 2,7% 12,7% 
IGREJAS 5 1,3% 6,3% 
HOMOSSEXUAIS 3 0,8% 3,8% 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS 3 0,8% 3,8% 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 3 0,8% 3,8% 
OUTROS 16 4,2% 20,3% 
TOTAL 377 100,0%  
Fonte: Consulta PAD, 1999.    
 

Em termos da abrangência das temáticas trabalhadas, as entidades indicaram ter uma 

abertura para novas temáticas, como as questões étnicas, de minorias e de gênero. Uma atenção 

bastante grande é dispensada aos problemas das populações rurais, o que é atestado pelo alto 

número de menções a trabalhadores rurais e agricultores familiares. Há um alto número de 

organizações que dizem ter as mulheres como público-alvo, porém, isso não significa 
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necessariamente que todas tenham um enfoque de gênero. A mesma coisa pode ser dita em relação 

a “jovens” e “crianças/adolescentes”. A temática urbana aparece em segundo plano, relacionada 

com os problemas das marginalização. Populações que emergiram mais recentemente como 

“públicos” específicos do trabalho social (portadores de deficiência, homossexuais, negros) são 

relativamente pouco mencionados, sendo que a exceção maior é o grande número de entidades que 

assinalaram os jovens como seu público-alvo e, secundariamente, os negros, público indicado por 

20% das entidades. 

Já no que se refere à abrangência geográfica da atuação, é possível dizer que as organizações 

da rede PAD atuam em diversos níveis, predominando uma combinação entre os níveis municipal, 

intermunicipal e estadual, com um índice relativamente alto de atuação em nível  nacional também 

(43%). Isso é um dado positivo dentro de um contexto que exige cada vez mais ações que consigam 

articular o local, com o regional e o nacional. No entanto, ações integradas em várias âmbitos 

colocam necessariamente maiores exigências quanto ao DIDO dessas organizações. 

 Tabela 4: ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA 

Resposta Freqüência % Quest. 
MUNICIPAL 36 45,6% 
INTERMUNICIPAL 39 49,4% 
ESTADUAL 41 51,9% 
INTERESTADUAL 22 27,8% 
NACIONAL 34 43,0% 
INTERNACIONAL 8 10,1% 
NÃO RESPONDEU 2 2,5% 
TOTAL 182  
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 

Por fim, as organizações da rede surgiram em sua maioria na década de 80, ou seja, durante 

o período de redemocratização do país, da construção de importantes movimentos sociais e no 

contexto da elaboração da nova Constituição.  

Tabela 5: ANO DE FUNDAÇÃO 

Faixas No. de entidades Percentual 
Até 1969 8 10,1% 
1970-79 13 16,5% 
1980-89 41 51,9% 
1990-99 13 16,5% 
Não Respondeu 4 5,0% 
TOTAL 79 100,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999. 
Tabela organizada pelos autores   

 

Nessa rápida caracterização da rede PAD, percebe-se uma certa heterogeneidade quanto ao 

tipo de organizações e ao trabalho que desempenham. Por outro lado, a maioria das organizações já 
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têm um período de mais de dez anos de experiência e uma atuação de abrangência, no mínimo, 

estadual/regional. Esse conjunto de entidades possuem, portanto, um acúmulo de experiências e 

especificidades que devem ser levadas em conta na discussão de DI/DO. 
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3. TRANSFORMAÇÕES NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO 

 

Para entender os desafios postos hoje ao desenvolvimento institucional das organizações, é 

preciso situá-los no contexto da década de 90, em especial no que diz respeito ao aprofundamento 

das desigualdades, às mudanças nas políticas de cooperação internacional e à emergência do 

“Terceiro Setor” num contexto de reforma do Estado. Vale a pena ressaltar que, embora muitas 

mudanças tenham sido negativas do ponto de vista do desenvolvimento institucional da rede PAD, 

o processo é ambivalente: em face de um contexto adverso, as organizações foram impelidas a um 

processo de inovação e experimentação, que proporcionou também avanços. 

 

 3.1) Contexto sócio-econômico e político 

Essa última década marcou a consolidação do neoliberalismo enquanto referencial das 

políticas governamentais. No Brasil, o desmonte das já precárias políticas sociais, iniciado no 

governo Collor, teve continuidade no governo Fernando Henrique Cardoso. O resultado dessas 

políticas foi o aumento da desigualdade social, sem que se retomasse o crescimento econômico. Nos 

últimos anos, esse quadro tem criado problemas também para as organizações da sociedade civil. 

Em função da retração do Estado e do agravamento da situação social, elas enfrentam maiores 

exigências em relação às suas ações. Ademais, abre-se a perspectiva dessas organizações passarem 

a oferecer serviços públicos que o Estado não proverá mais de forma direta. A redução dos recursos 

advindos da cooperação internacional, por outro lado, criou dificuldades para essas organizações 

sustentarem-se financeiramente. A ação combinada desses fatores “empurrou” muitas organizações 

para um processo de reestruturação institucional, que afetou tanto a sua dinâmica de trabalho quanto 

as suas prioridades de ação. 

Essa percepção é compartilhada pela maior parte das organizações: quando perguntadas 

sobre as principais mudanças que afetaram a organização nos últimos cinco anos, cerca de 82% 

mencionam “políticas econômicas”, seguida por 67% que mencionaram “neoliberalismo”. Um 

número menor mencionou “políticas sociais” (58%) e “reformas do Estado” (43%); todavia, a 

semelhança entre as alternativas prejudica qualquer análise mais profunda. Além disso, observa-se 

algumas diferenças quanto ao tipo de organização: para as organizações ecumênicas, a “conjuntura 

religiosa” foi um fator bastante importante; já os movimentos sociais foram bem mais enfáticos em 

apontar o “neoliberalismo” e as “reformas do Estado” como principais mudanças. Curiosamente, foi 

bem menor o número de ONGs, em relação a organizações ecumênicas e movimentos sociais, que 

mencionou “políticas sociais” como uma mudança relevante. 
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Quanto às conseqüências dessas mudanças, as organizações identificaram o “financiamento” 

como a mais importante: cerca de 90% assinalou essa alternativa, o que certamente tem correlação 

com as mudanças nas políticas de cooperação internacional (ver próximo item). Embora tenha sido 

mencionada em menor grau que as outras alternativas, a questão da “identidade da organização” é 

relevante: cerca de um quinto das organizações admitirem terem sido afetadas em sua identidade é 

uma proporção alta, que permite avaliar o quão profundas foram as mudanças experimentadas nos 

últimos anos. Esse aspecto foi sentido particularmente na Regional Norte, na qual quase 40% das 

entidades assinalaram essa alternativa. 

 

Tabela 6: ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO QUE FORAM AFETADOS 
Resposta Freqüência Percentual 

FINANCIAMENTO 71 89,9% 
ESTRUTURA 47 59,5% 
PRIORIDADES DE AÇÃO 46 58,2% 
METODOLOGIA DE TRABALHO 41 51,9% 
PÚBLICO ATENDIDO 40 50,6% 
SERVIÇOS OFERECIDOS 37 46,8% 
IDENTIDADE DA ORGANIZAÇÃO 15 19,0% 
DESESTÍMULO / PESSIMISMO 2 2,5% 
OUTROS 5 6,3% 
Fonte: Consulta PAD, 1999. 

 
Diante da extensão dessas mudanças, é razoável afirmar que a qualidade do trabalho das 

organizações caiu. Essa constatação é reforçada pelos comentários das organizações em relação a 

esse ponto: a maioria delas mencionou a redução do escopo do trabalho (em termos de público-alvo 

e abrangência geográfica) e dos serviços oferecidos. Um número significativo comentou que gasta 

mais tempo que antes na captação ou geração de recursos. Em contrapartida, houve organizações 

que salientaram aspectos positivos. Por exemplo, algumas mencionaram que a necessidade de 

priorizar determinadas ações levou a um trabalho mais dirigido e uma gestão mais 

profissionalizada. Além disso, também foi mencionada uma maior abertura para parcerias com o 

poder público. Como conseqüência desse processo, impõe-se a necessidade, em si positiva, de que 

as organizações ganhem em visibilidade e transparência (accountability) em relação ao conjunto da 

sociedade (ver 5a.parte desse relatório, seção “Captação de Recursos Públicos”). 

No que se refere à relação entre as organizações e o Estado, há um novo elemento a ser 

considerado, a saber, o surgimento da figura das OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público)6. A partir desse marco legal, abre-se a possibilidade de acesso a fundos públicos, 

                                                        
6 As OSCIPs constituem-se no primeiro marco de reconhecimento legal das ONGs brasileiras. Foram criadas pelas Lei 
9790, de 23 de março de 1999, a qual foi por sua vez regulamentada em 30 de junho do mesmo ano. 
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mediante termos de parceria, para as entidades que se cadastrarem no Ministério da Justiça e forem 

reconhecidas como OSCIPs. A princípio, essa lei constitui um avanço em termos do 

reconhecimento da função pública desempenhada por essas organizações. Entretanto, até o 

momento, o seu impacto tem sido mínimo, por duas razões. 

1. Poucas organizações têm procurado o registro de OSCIP e muito poucas o têm conseguido. Isso 

porque ainda persistem muitas dúvidas quanto às reais vantagens em tornar-se OSCIP e também 

porque o Ministério da Justiça parece ter instaurado trâmites burocráticos que fogem ai espírito 

da lei em questão, tornando complexo e demorado um processo que se esperava simples.  Além 

disso, há organizações que temem perder seu status de “filantrópica” e sua autonomia de ação.  

2. Não foram especificados até agora quais fundos poderiam ser acessados por meio do título de 

OSCIP. Assim sendo, não há nenhum incentivo maior para se empenhar em consegui-lo, a não 

ser a perspectiva futura de que se abram canais de acesso a esses fundos. 

 

 

 3.2) Relações de Cooperação Internacional 

Nos últimos anos, tem havido, por parte das agências de cooperação internacional, um 

movimento no sentido de reduzir o aporte de recursos para a América Latina, focalizando sua 

atuação nas áreas mais pobres do mundo, e também de aumentar as exigências para seleção e apoio 

a projetos. Entre as mudanças ocorridas nos últimos cinco anos, esse foi o aspecto mais lembrado 

pelas organizações do PAD (85%). A proporção foi ligeiramente mais alta entre as ONGs (90%) do 

que entre os outros tipos de entidades. 

Além dos problemas relativos à forte dependência financeira das organizações do PAD em 

relação às fontes internacionais (ver 4a. parte deste relatório), as relações de cooperação 

internacional também se modificaram no sentido de uma maior pressão por resultados, de um lado, 

e uma intensificação do diálogo entre agências e parceiros. A diminuição dos recursos afetou mais 

sensivelmente as entidades da região sul; refletindo a orientação de que essa região, sendo a “menos 

pobre” do Brasil, não é prioritária nas políticas de financiamento das agências do PAD. Porém, isso 

não quer dizer que as outras regiões não tenham sido afetadas pela diminuição do fluxo de recursos 

advindos da cooperação internacional. A pressão por resultados é mencionada como um fator que 

pode desviar as organizações de suas próprias finalidades, uma vez que são obrigadas a dedicar 

mais tempo e recursos à elaboração de projetos dentro das linhas das agências; além disso, a 

exigência de que os projetos tenham um impacto mais amplo cria para as organizações a 

necessidade de uma reestruturação interna. Por fim, quando perguntadas sobre as dificuldades e os 

avanços na cooperação internacional, as organizações enfatizaram que: 
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1. As dificuldades se devem basicamente às políticas das agências financiadoras, bem como à falta 

de estrutura e “visibilidade” das próprias organizações. 

2. Os avanços dizem respeito principalmente a maior sensibilidade das agências, abrindo maiores 

possibilidades de diálogo. Também foi mencionado o crescimento das articulações entre as 

próprias organizações brasileiras, que assim ganham maior visibilidade diante das agências, o 

que por sua vez leva à aprovação de novos projetos. 

 
Os dados da lista de parceiros produzida pelas próprias agências-PAD (ver Tabela 7 abaixo), 

indicam que nada menos do que 47 organizações deixaram de ser apoiadas por estas agências em 

pouco mais de dois anos (1998-2000)7. Estes cortes afetaram em maior grau entidades sediadas em 

São Paulo e, secundariamente, nas regiões Norte e Sul.  

 
Tabela 7: NÚMERO DE ENTIDADES QUE DEIXARAM DE SER FINANCIADAS PELAS AGÊNCIAS 
DO PAD (Período 1998-2000) 
Região Freqüência Percentual* 
SÃO PAULO 14 56,0% 
SUL 9 34,6% 
NORDESTE 8 14,6% 
NORTE 6 42,9% 
SUDESTE 6 16,2% 
CENTRO-OESTE 4 30,8% 
TOTAL 47 27,7% 
Fonte: Lista Parceiros do PAD, 2000. 
Tabela organizada pelos autores. 
*calculado em relação ao número de entidades financiadas atualmente em cada região. 

 
 
 3.3) Novas exigências para o trabalho das organizações 

Paralelamente ao aumento das condições impostas pelas agências financiadoras, as 

organizações se vêem diante de outro desafio. Cada vez mais, principalmente dentro do novo 

enfoque de combate à pobreza dos órgãos multilaterais, as organizações não-governamentais têm 

sido vistas como uma alternativa à ação governamental. Isso significa que, para além da 

reivindicação e participação em políticas públicas (seja diretamente, seja pela assessoria a atores 

sociais diversos), essas entidades teriam que oferecer, elas próprias, os serviços públicos. Essa 

convicção vem sendo reforçada pelo crescimento do “Terceiro Setor”, tanto no Brasil assim como 

no mundo inteiro, tanto em número de pessoas que nele trabalham (empregados e voluntários), 

quanto em montante de recursos angariado. 

                                                        
7 O número de 47 entidades corresponde às organizações que tinham apoio financeiro de alguma(s) agência-PAD antes 
de 1998 e deixaram de tê-lo entre 1998 e 2000. Este número, porém, parece subestimado, uma vez que identificou-se 
alguns casos de corte de apoio que não estavam indicados nas lista das agências.  
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Uma pesquisa comparativa realizada pela Johns Hopkins University em 22 países (em 

conjunto com o ISER para o Brasil), apontou uma média mundial de participação do “Setor SFL” 

(Sem Fins Lucrativos) no total da população ocupada de 4,8%, ficando o Brasil com uma média 

mais baixa, de 2,2%. Além disso, essa pesquisa mostra que a população ocupada no setor SFL no 

país tem crescido acima do nível geral: 44,38% de crescimento no período 1991-95, contra 19,86% 

de crescimento da população ocupada total. É claro que esse recorte é muito mais amplo do que o 

campo das organizações da rede PAD; entretanto, mesmo a área de “Desenvolvimento e Defesa de 

Direitos”, que estaria mais próxima ao âmbito de atuação das organizações da rede PAD, 

experimentou um crescimento, em termos do pessoal ocupado, de 35,66% no mesmo período; em 

1995, esse subsetor empregava 13.721 pessoas, além de contar com 26.729 voluntários.  

O contexto descrito acima em rápidas pinceladas, obrigou as organizações a tomar algumas 

iniciativas para enfrentar as mudanças na sua dinâmica de atuação e no público com que se 

relacionam. As reações mais assinaladas foram: “diversificação das formas de captar recursos” 

(principalmente no caso das ONGs); “capacitação dos quadros” (principalmente entre os 

movimentos sociais e organizações ecumênicas); “estabelecimento/reforço das redes de 

articulação”; e “novo sistema de planejamento” (especialmente nas organizações ecumênicas).  

 

Tabela 8: INICIATIVAS ADOTADAS PARA ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS 
Resposta Freqüência % Quest. 

DIVERSIDADE DE FORMAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 60 75,9% 
CAPACITAÇÃO DOS QUADROS 53 67,1% 
ESTABELECIMENTO OU REFORÇO DE REDE DE ARTICULAÇÃO 51 64,6% 
NOVO SISTEMA DE PLANEJAMENTO 48 60,8% 
CORTE DE PESSOAL 38 48,1% 
PROJEÇÃO DA IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO 32 40,5% 
PROJETOS CONSORCIADOS 20 25,3% 
COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 19 24,1% 
MUDANÇAS ADMINISTRATIVAS / FINANCEIRAS 4 5,1% 
FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 3 3,8% 
MECANISMO DE AVALIAÇÃO 3 3,8% 
OUTROS 4 5,1% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 
O grande número de entidades que mencionaram “redes de articulação” e “projetos 

consorciados” como iniciativas expressa um aspecto positivo: as mudanças já citadas estimularam o 

aumento do trabalho conjunto dessas organizações. Esse fato não apenas permite uma 

racionalização dos recursos utilizados, mas também potencializa o trabalho dessas organizações, 

que podem dividir entre si tarefas complementares. 
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Chama a atenção ainda o fato de que praticamente metade das organizações admitiram ter 

feito cortes de pessoal. Isso vai na direção contrária do que vem se observando sobre o aumento de 

postos de trabalho no “Terceiro Setor”, inclusive no subsetor de “Desenvolvimento e Defesa de 

Direitos”. Na tentativa de estimar a dimensão desse corte, pediu-se às organizações informações 

sobre os contratados e demitidos nos cinco últimos anos. Devido a ambigüidades na formulação da 

pergunta, o dado é impreciso, mas permite ter uma impressão em que medida houve redução de 

pessoal nas organizações do PAD. 

A partir dos dados da tabela, pode se perceber que ocorreram (i) reduções de postos de 

trabalho e (ii) rotação intensa do pessoal empregado nessas organizações. Embora não tão ruim 

quanto a diminuição pura e simples do quadro de pessoal, esse fenômeno tende a acarretar 

dificuldades para a continuidade dos projetos desenvolvidos pelas organizações. Além disso, 

também pode ter reflexos sobre a qualidade dos recursos humanos, já que implica no emprego de 

pessoas com menor experiência de trabalho nesse campo. A alta rotatividade de pessoal é causada 

pelos baixos salários combinados com aumento das exigências de trabalho, mas também pela 

grande instabilidade/insegurança quanto ao futuro das organizações do setor. 

 

Tabela 9: QUADRO DE PESSOAL: distribuição de funcionários por tamanho de organização8 (período 
1995-99) 

Respostas CONTRATADOS Média* DEMITIDOS Média* QUADRO 
ATUAL Média* Demitidos/ 

Quadro atual 
Pequena  
(até 10 
funcionários) 

339 7,5 183 4,1 241 5,4 75,93% 

Média  
(entre 11 e 20 
funcionários) 

438 21,9 180 9,0 291 14,6 61,86% 

Grande  
(mais de 21 
funcionários) 

519 37,1 413 29,5 902 64,4 45,79% 

TOTAL  1296 16,4 776 9,8 1434 18,2 54,11% 
* por entidade. 
Fonte: Consulta PAD, 1999. 
Tabela organizada pelos autores. 
 

Vale a pena ressaltar o fato que o corte de pessoal foi mencionado na mesma proporção 

(cerca de 50%) por entidades pequenas, médias e grandes, bem como por ONGs, Movimentos 

Sociais e Organizações Ecumênicas. Isso indica que o impacto da crise foi generalizado, atingindo o 

conjunto da rede PAD e colocando uma série de dificuldades para o Desenvolvimento Institucional 

desta. Para algumas organizações, as perdas foram muito altas, chegando à extinção de todo o 

                                                        
8 Nessa questão, houve diferenças na compreensão da pergunta; assim, dependendo da organização, a coluna 
“contratados” podia incluir tanto os que foram contratados no período, quanto os que já trabalhavam antes dele e 
continuam no quadro de pessoal. 
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quadro de pessoal. Para outras, que não sofreram perdas dão drásticas, uma conseqüência do corte 

de pessoal, combinado com o aumento das demandas e a complexificação das atividades, é a 

sobrecarga de trabalho. Isso, por outro lado, não significa maior dedicação ou profissionalização: as 

organizações têm, por vezes, diminuído a carga horária e possibilitado ao seu pessoal técnico 

prestar consultorias independentes, como forma de compensar os baixos salários. 

Outras conseqüências negativas dizem respeito à identificação do quadro de funcionários 

com a organização. Por um lado, a rotatividade dificulta a formação de novas lideranças, pois as 

pessoas passam a ficar menos tempo em uma organização. Por outro lado, há uma tendência de 

aumentarem os casos de ações trabalhistas por parte das pessoas demitidas. 

O incentivo ao trabalho voluntário tem sido apontado como um dos trunfos das organizações 

não-governamentais. No levantamento, observou-se que cerca de 40% das organizações faz uso de 

voluntários. 

Tabela 10: Voluntários 

Tamanho da entidade Número de 
entidades 

Número de 
Voluntários 

Média por 
entidade 

Pequena (até 10 funcionários) 19 128 6,7 
Média (entre 11 e 20 funcionários) 7 509 8,3 
Grande (mais de 21 funcionários) 6 881 146,8 
TOTAL 32 9059 34,2 
Fonte: Consulta PAD, 1999. 
Tabela organizada pelos autores. 
 

Mesmo sem ter dados comparativos que nos permitam traçar a evolução do voluntariado nas 

entidades do PAD, é razoável afirmar que a tendência é de crescimento10. Entretanto, o 

engajamento voluntário ainda se concentra fortemente nas maiores entidades, conforme se pode ver 

na tabela acima. Se dividirmos o número total de voluntários (1059) pelo total de entidades 

respondentes (79), obtém-se uma média muito significativa de 13 voluntários/entidade, a qual cai 

para 2,8 para as pequenas organizações, 2,5 para as médias e sobe a 63 para as grandes.  É 

importante concluir com um questionamento, acerca do qual os dados não nos informam: até que 

ponto o trabalho voluntário está integrado na dinâmica da organização, isto é, em que medida há 

uma utilização “profissional” do voluntariado? 

 

                                                        
9 Além desses, o Centro de Estudos Bíblicos (CEBI) indicou mais 8.000. Embora tenha se referido no questionário a 
“voluntários”, trata-se na verdade de participantes de grupos de base, cujo engajamento não pode ser confundido com o 
voluntariado tal como é geralmente entendido no âmbito das ONGs e movimentos sociais. Por isso, esse número não foi 
computado a fim de evitar distorções. 
10 É preciso lembrar que o trabalho voluntário envolve certos riscos legais, relacionados com a possibilidade da 
organização ser obrigada, mediante ação judicial, a pagar encargos trabalhistas. Esse problema só foi equacionado com 
a Lei 9732, de 11 de dezembro de 1998, que regulamenta o trabalho voluntário. Essa lei estabelece que o voluntário 
deve assinar um termo de adesão, que isentaria a entidade de quaisquer problemas decorrentes do vínculo empregatício. 
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 3.4) Atuação das organizações: conflito entre sustentabilidade e missão? 

Antes de encerrar a descrição do contexto em que se dá a discussão atual sobre DI/DO, cabe 

fazer uma indagação sobre a relação entre as condições postas hoje para a ação das organizações do 

PAD e as finalidades a que elas se propõem. Ainda que não tenham sido os aspectos mais 

destacados, as questões ligadas ao próprio trabalho e identidade foram mencionadas por um número 

significativo de organizações. Isso também vale para o problema do corte de pessoal: até que ponto 

isso não está prejudicando as entidades parceiras do PAD a desenvolver projetos de longo prazo? 

O mais perturbador é que algumas das conseqüências negativas apontadas pelas 

organizações as impelem no sentido contrário das tendências e oportunidades que se desenham para 

esse campo. Dessa forma, ao mesmo tempo em que tanto agências quanto parceiros enfatizam a 

necessidade de implantar métodos de PMA, de ampliar o impacto das ações desenvolvidas etc., as 

organizações se vêem obrigadas a restringir a contratação de assessorias externas, reduzir o escopo 

do trabalho que realizam e dedicar cada vez mais tempo na busca de alternativas de financiamento, 

com perdas no que se refere à articulação e formação. Além disso, a diminuição/instabilidade do 

quadro de funcionários acarreta maior tempo gasto em integração/capacitação e treinamento re 

recursos humanos, com conseqüente prejuízo para o aprendizado institucional. Por fim, o aumento 

da concorrência entre as organizações por recursos e espaço é um indicador nefasto em termos do 

Desenvolvimento Institucional da rede PAD como um todo. 

Por outro lado, no módulo 2 do questionário, que se destinava especificamente a captar a 

percepção das organizações acerca das mudanças dos últimos anos, tanto as perguntas quanto as 

respostas tenderam a desenhar um quadro em que as mudanças são percebidas quase que totalmente 

como externas, impostas de fora. Fica a dúvida se as agências, o PAD e as entidades não tiveram 

um papel mais ativo nessas mudanças. Por exemplo, até que ponto as iniciativas tomadas pelas 

organizações foram uma resposta a situações externas, e até que ponto não decorreram de 

necessidades endógenas de desenvolvimento? Algumas transformações, mesmo sendo 

conseqüência do período de crise, são importantes para o Desenvolvimento Institucional das 

organizações. Entre estas, podem ser mencionadas: 

1. maior profissionalização da gestão, e conseqüentemente um uso mais racional dos recursos 

disponíveis; 

2. priorização das ações, como resultado tanto da escassez de recursos quanto da necessidade de 

apresentar efeitos mais imediatos; 

3. incremento da ação conjunta com outras organizações (redes, etc.) e  maior disposição para 

estabelecer parcerias com o poder público, o que possibilita um maior alcance para o trabalho 
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das organizações, assim como implica em maior responsabilização pública (“accountability”) e 

visibilidade institucional. 

Para concluir esta caracterização do contexto em que estão atuando as organizações da rede 

PAD, é importante retomar a relação entre as mudanças ocorridas e as conseqüências disso para a 

identidade e autonomia das organizações. Por um lado as entidades parceiras estão buscando 

alternativas para enfrentar o novo cenário que se delineia. Isso certamente as leva a repensar seu 

papel e avaliar sua atuação institucional, o que em si é algo positivo. Por outro lado, há indícios de 

que algumas das medidas tomadas para enfrentar a crise acabam afastando as organizações de sua 

missão original, ameaçando tornarem-se um fim em si mesmas. Essa questão perpassará a discussão 

sobre o desenvolvimento do PMA e as alternativas de financiamento na rede. 
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4. SITUAÇÃO ATUAL DO PMA E DEMANDAS EM DI/DO NO PAD 
 

 4.1) O Ciclo de PMA 

Nessa parte do relatório, pretende-se verificar em que grau as organizações incorporam os 

procedimentos de planejamento, monitoramento e avaliação, tomando isso como um indicador do 

DI das organizações. De início, pode-se dizer que as organizações estão cientes da importância das 

práticas de PMA: foram muito poucas as que disseram não realizar nenhuma forma de 

planejamento, monitoramento ou avaliação. 

 

Integração dos procedimentos  

Para que se possa analisar as práticas de planejamento na rede PAD, é importante saber 

quantas organizações fazem planejamento e, além disso, se isso é uma atividade regular: tem pouco 

impacto o uso aleatório de técnicas de planejamento, por mais sofisticadas que sejam. 

A grande maioria das organizações fazem tanto planejamento por projetos quanto 

institucional. Esse é um traço positivo, pois indica que as organizações do PAD incorporaram o 

processo de planejamento na sua dinâmica de atuação. 

Além da adoção do planejamento como algo rotineiro, a consolidação desse planejamento 

também é um aspecto importante. Uma forma de medir isso é verificar a periodicidade do 

planejamento e da avaliação.  

 

Tabela 11: TEMPO DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
Resposta Freqüência Percentual 

MENSAL 11 13,9% 
SEMESTRAL 9 11,4% 
ANUAL 51 64,6% 
BIENAL 2 2,5% 
TRIENAL 42 53,2% 
QUINQUENAL 4 5,1% 
NÃO RESPONDEU 1 1,3% 
Fonte: Consulta PAD, 1999. 

"Sua organização faz planejamento por projetos?"

16,5%

2,5%

81,0%

NÃO
NÃO RESPONDEU

SIM

"Sua organização faz planejamento institucional?"

1,3%

6,3%

92,4%

NÃO RESPONDEU

NÃO

SIM
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Prevalece o planejamento anual e trienal, o que está de acordo com os cronogramas das 

agências financiadoras. Também indica que as entidades adotam um planejamento com metas de 

longo prazo. O mesmo pode ser dito em relação à avaliação: A grande maioria (88,6%) realiza 

avaliações periódicas, geralmente semestrais e anuais. 

 

Tabela 12: PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO 
Resposta Freqüência Percentual 

SEMANAL 6 7,6% 
MENSAL 28 35,4% 
SEMESTRAL 40 50,6% 
ANUAL 46 58,2% 
BIENAL 1 1,3% 
TRIENAL 22 27,8% 
EVENTUAL 9 11,4% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 
A partir desses dados, conclui-se que a grande maioria das organizações incorporaram a 

prática do PMA na sua dinâmica de trabalho, integrando esses procedimentos dentro de um ciclo.  

 

Adequação dos procedimentos 

Os métodos de PMA não devem ser adotados acriticamente, sob pena de não se adequarem à 

realidade das organizações que os empregam. Em conseqüência, é importante verificar se as 

organizações estão utilizando métodos adequados ao seu porte e a sua finalidade. No caso das 

entidades parceiras do PAD, nota-se, em que pese a imprecisão do dado, que há, por um lado, 

implementação dos métodos pré-estruturados, e por outro lado, adaptação flexível dos mesmos às 

necessidades dessas entidades: a maioria das entidades respondeu que adota métodos já existentes, 

mas que trabalha com método próprio11. 

 

Tabela 13: MÉTODO DE PLANEJAMENTO ADOTADO 
MÉTODO DE PLANEJAMENTO 
ADOTADO Método já existente Combina Métodos Método Próprio 

Resposta Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual 
SIM 53 67,1% 36 45,6% 46 58,2% 
NÃO  25 31,6% 5 6,3% 29 36,7% 
NÃO RESPONDEU 1 1,3% 38 48,1% 4 5,1% 
TOTAL 79 100,0% 79 100,0% 79 100,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.       

 

                                                        
11 Estamos aqui deixando de lado os problemas derivados da má formulação das questões, pois não é claro o que 
diferencia um método “já existente” de um método “próprio”. 
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Um outro indicador importante para analisar a adequação dos procedimentos é quem toma a 

iniciativa de implantá-los: caso o PMA seja visto apenas como uma norma das agências de 

cooperação internacional, é maior a possibilidade de que ele não se integre nos objetivos da 

organização. Porém, e coerentemente com o que os dados indicaram até esse momento, as 

organizações se colocam como protagonistas desse processo, ao lado das agências: nenhuma 

entidade disse estar fazendo avaliação apenas por solicitação dos financiadores. Mais: um número 

bastante alto declarou estar realizando avaliação apenas por iniciativa própria. 

 

Tabela 14: INICIATIVA DA AVALIAÇÃO 
Resposta Freqüência Percentual 

POR INICIATIVA PRÓPRIA E POR SOLICITAÇÃO DOS FINANCIADORES 48 60,8% 
SEMPRE POR INICIATIVA PRÓPRIA 30 38,0% 
NÃO RESPONDEU 1 1,3% 
TOTAL 79 100,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 
Em suma, é possível afirmar que as organizações estão, em maior ou menor grau, se 

apropriando de métodos de PMA, podendo-se observar um certo grau de adaptação e flexibilidade 

quanto ao seu desenvolvimento. O que não significa que este seja um processo livre de dificuldades, 

já que muitas vezes os procedimentos podem estar sendo integrados de forma mecânica, sob a forte 

expectativa dos financiadores. A ênfase me questões metodológicas do PMA indicada para temas de 

aprofundamento e capacitação no PAD nesta consulta parece reforçar o limite do desenvolvimento 

do PMA nas entidades. 

 

Consolidação dos procedimentos 

Nessa seção, o que se pretende é medir o quanto os procedimentos estão consolidados na 

dinâmica de trabalho da organização. Mesmo que uma entidade tenha decidido implementar um 

processo de PMA adequado, é preciso saber há quanto tempo isso vem sendo feito, e qual o grau de 

envolvimento do conjunto da organização. 

O levantamento indica que por volta de 40% das organizações adotam o método atual de 

planejamento há mais de cinco anos, e que quase dois terços já o utilizam há pelo menos três anos. 

Portanto, há uma certa continuidade na utilização dos métodos, o que em si é bastante positivo. 

 

Tabela 15: TEMPO DE UTILIZAÇÃO DESSE MÉTODO DE PLANEJAMENTO 
Resposta Freqüência % Quest. 

MENOS DE UM ANO 6 7,6% 
ENTRE UM E TRÊS ANOS 17 21,5% 
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ENTRE TRÊS E CINCO ANOS 21 26,6% 
MAIS DE CINCO ANOS 31 39,2% 
NÃO RESPONDEU 8 10,1% 
TOTAL 83 105,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 
Por outro lado, os dados indicam que as decisões do processo de PMA ainda permanecem 

bastante concentradas nas instâncias executivas, com pouca participação dos beneficiários e do 

conjunto dos envolvidos; além disso, as instâncias externas costumam ser mais presentes no início 

do processo, do que no desenrolar do mesmo. Entre as instâncias decisórias, também há uma certa 

concentração das tarefas nas mãos da diretoria, em detrimento do conjunto dos associados ou 

militantes. 

 

Tabela 16: PARTICIPAÇÃO DAS INSTÂNCIAS NO PLANEJAMENTO 
PARTICIPAÇÃO DAS 
INSTÂNCIAS NO 
PLANEJAMENTO 

Identificação do 
Contexto 

Reuniões de 
Planejamento 

Discussão/ 
Aprovação do 

Plano 

Revisão do Plano 

Resposta Freqüên
cia 

% 
Quest. 

Frequên
cia 

% 
Quest. 

Frequên
cia 

% 
Quest. 

Frequên
cia 

% 
Quest. 

Instâncias decisórias internas         
DIRETORIA 54 68,4% 49 62,0% 61 77,2% 50 63,3% 
ASSOCIADOS 24 30,4% 13 16,5% 30 38,0% 15 19,0% 
MILITANTES 12 15,2% 11 13,9% 11 13,9% 8 10,1% 
CONSELHOS 7 8,9% 6 7,6% 6 7,6% 5 6,3% 
COORDENAÇÕES 6 7,6% 7 8,9% 7 8,9% 7 8,9% 
ASSEMBLÉIAS / 
PLENÁRIAS 

4 5,1% 2 2,5% 5 6,3% 4 5,1% 

Instâncias executoras          
EQUIPE EXECUTIVA 54 68,4% 56 70,9% 54 68,4% 53 67,1% 
EQUIPE TÉCNICA 48 60,8% 51 64,6% 45 57,0% 46 58,2% 
SETOR ADMINISTRATIVO 30 38,0% 43 54,4% 41 51,9% 38 48,1% 
Instâncias externas         
BENEFICIÁRIOS 32 40,5% 18 22,8% 17 21,5% 22 27,8% 
COLABORADORES 30 38,0% 18 22,8% 18 22,8% 17 21,5% 
PARCEIROS 25 31,6% 16 20,3% 16 20,3% 16 20,3% 
         
OUTROS 11 13,9% 8 10,1% 10 12,7% 8 10,1% 
NÃO RESPONDEU 2 2,5% 2 2,5% 2 2,5% 2 2,5% 
TOTAL 339 429,1% 300 379,7% 323 408,9% 291 368,4% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.         

 
Em relação à avaliação, o que se pode acrescentar é que a participação das beneficiários e 

dos associados é sensivelmente menor, em todas as etapas; com exceção, talvez do último 

momento, a análise do relatório final. Visualizando o planejamento e a avaliação em conjunto, tem-

se a impressão de que a participação externa tende a ser maior nas duas “pontas” do processo de 

PMA, enquanto o seu desenrolar fica a cargo das instâncias técnicas/executivas e da direção. Além 

disso, na avaliação como um todo parece haver menos participação do que no momento de planejar. 



 29

Entretanto, é preciso analisar com cuidado esses números, tendo em vista também que, entre as 

organizações questionadas, 65% declararam fazer reuniões com beneficiários para acompanhar a 

execução do planejamento, e 57% informaram realizar avaliação interna com beneficiários e 

parceiros (ver próximo seção). 

 

Tabela 17: PARTICIPAÇÃO DAS INSTÂNCIAS NA AVALIAÇÃO 
PARTICIPAÇÃO DAS 
INSTÂNCIAS NA 
AVALIAÇÃO 

MOMENTO, 
REFERÊN CIA E 
METODOLOGIA 

CONSTRUÇÃO 
DE 

INDICADORES 

COMPOSIÇÃO 
DA EQUIPE 

ANÁLISE DO 
RELATÓRIO 

FINAL 
Resposta Freqüênci

a 
% 

Quest. 
Frequên

cia 
% 

Quest. 
Frequên

cia 
% 

Quest. 
Frequên

cia 
% 

Quest. 
Instâncias decisórias internas         
DIRETORIA 50 63,3% 36 45,6% 35 44,3% 52 65,8% 
ASSOCIADOS 6 7,6% 5 6,3% 3 3,8% 21 26,6% 
CONSELHOS 6 7,6% 5 6,3% 4 5,1% 5 6,3% 
COORDENAÇÕES 4 5,1% 3 3,8% 4 5,1% 4 5,1% 
MILITANTES 3 3,8% 3 3,8% 1 1,3% 4 5,1% 
ASSEMBLÉIAS / 
PLENÁRIAS 

1 1,3% 1 1,3% 1 1,3% 2 2,5% 

Instâncias executoras          
EQUIPE EXECUTIVA 48 60,8% 46 58,2% 43 54,4% 50 63,3% 
EQUIPE TÉCNICA 47 59,5% 44 55,7% 37 46,8% 45 57,0% 
SETOR ADMINISTRATIVO 22 27,8% 22 27,8% 18 22,8% 37 46,8% 
Instâncias externas         
BENEFICIÁRIOS 7 8,9% 7 8,9% 5 6,3% 18 22,8% 
COLABORADORES 13 16,5% 14 17,7% 4 5,1% 23 29,1% 
PARCEIROS 18 22,8% 20 25,3% 10 12,7% 24 30,4% 
         
OUTROS 12 15,2% 9 11,4% 8 10,1% 11 13,9% 
NÃO RESPONDEU 3 3,8% 3 3,8% 3 3,8% 3 3,8% 
TOTAL 240 303,8% 218 275,9% 176 222,8% 299 378,5% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.         

 
Os dados apresentados nessa seção corroboram a idéia de que a prática do planejamento foi 

incorporada pela maior parte das organizações do PAD, na medida em que há uma continuidade nos 

métodos utilizados. Porém, a implementação dos procedimentos tem engajado desigualmente as 

diversas instâncias da organização, bem como os diferentes atores envolvidos no processo. Isso é 

um aspecto negativo em termos do desenvolvimento organizacional, pois dificulta o processo de 

capacitação de quadros, e conseqüentemente, de aprendizado institucional. 

 

Sofisticação dos procedimentos 

O objetivo aqui é avaliar o avanço das organizações do PAD em termos da sofisticação (i.e., 

precisão, eficácia) dos instrumentos de PMA utilizados. Além da caracterização dos próprios 
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instrumentos, tomar-se-á como indicador também a existência ou não de assessoria em cada uma 

das fases. 

Em termos do planejamento, foram citados freqüentemente métodos estruturados tais como: 

1. Planejamento Estratégico Situacional (PES), mencionado 14 vezes; 

2. Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos (ZOPP), mencionado 10 vezes; 

3. Método Altadir de Planificação Popular (MAPP), mencionado 7 vezes; 

Outros métodos utilizados são o Planejamento Participativo, o Marco Lógico, o Ciclo de 

Gerenciamento de Projetos e o PERT/CPM. Paralelamente, muitas organizações mencionaram 

apenas o PMA ou o “planejamento estratégico”, sem especificar. Além disso, são citados como 

métodos próprios formas inspiradas pela educação popular (como o Instrumento de Compreensão 

da Ação - ICA) e também as diversas formas de discussão com parceiros e beneficiários. Isso 

poderia indicar o uso de métodos menos elaborados. 

No que se refere ao acompanhamento, percebe-se que ele se destina geralmente à supervisão 

das atividades cotidianas, sendo que as reuniões ainda são o instrumento mais utilizado. Chama a 

atenção, no entanto, a expressiva proporção de organizações que declararam fazer acompanhamento 

da execução orçamentária. 

Tabela 18: INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
Resposta Freqüência % Quest. 

REUNIÕES DA EQUIPE DE TRABALHO 74 93,7% 
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 67 84,8% 
REUNIÕES ENTRE A EQUIPE DE TRABALHO E OS BENEFICIÁRIOS 51 64,6% 
PLANILHA DE CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 49 62,0% 
QUADRO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 49 62,0% 
O PROJETO GLOBAL 47 59,5% 
O TEXTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 37 46,8% 
DIÁRIO DE CAMPO 10 12,7% 
REUNIÕES AMPLIADAS (ASSEMBLÉIAS / ENCONTROS NACIONAIS) 6 7,6% 
AVALIAÇÕES 3 3,8% 
OUTROS 9 11,4% 
NENHUM 1 1,3% 
TOTAL 403  
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 
Por fim, na fase de avaliação, um aspecto positivo é que mais de 80% das organizações 

utilizam sistematicamente algum instrumento para avaliar; esse número confere, grosso modo, com 

o número de organizações que disseram fazer avaliações periódicas. 
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Tabela 19: “SUA ORGANIZAÇÃO UTILIZA SISTEMATICAMENTE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO?” 
Resposta Freqüência Percentual 

SIM 64 81,0% 
NÃO 12 15,2% 
NÃO RESPONDEU 3 3,8% 
TOTAL 79 100,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 
Por outro lado, o que se nota é que há uma grande diversidade de tipos de instrumentos: 

desde reuniões entre técnicos e beneficiários até relatórios, planilhas e fichas. Deve-se ressaltar que 

foram raras as entidades que mencionaram indicadores de qualquer tipo, o que demonstra que esse 

instrumento ainda não foi incorporado à prática de PMA. Além disso, prevalece a avaliação interna 

da organização, apesar do significativo número que conta com assessoria externa (ver abaixo). 

Menos de um terço das entidades passam por avaliação externa. 

Tabela 10: FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Resposta Freqüência % Quest. 

AUTO-AVALIAÇÃO 62 81,6% 
AVALIAÇÃO INTERNA COM ASSESSORIA EXTERNA 45 59,2% 
AVALIAÇÃO INTERNA COM PARTICIPAÇÃO DE BENEFIC. E PARCEIROS 43 56,6% 
AVALIAÇÃO EXTERNA 25 32,9% 
OUTROS 4 5,3% 
NÃO RESPONDEU 2 2,6% 
TOTAL 181  
Fonte: Consulta PAD, 1999    

 
Quanto à assessoria, os dados indicam que a maior parte das organizações do PAD tem 

acesso a esse recurso somente na fase de planejamento, conforme se pode ver na tabela abaixo; uma 

fração bastante expressiva da rede PAD não tem acesso a nenhum tipo de assessoria em PMA. É 

interessante notar que embora quase 60% indique “avaliação interna com assessoria externa” na 

pergunta sobre formas de avaliação, um número menor declara ter acesso à assessoria para 

avaliação. 

Tabela 11: ASSESSORIA 
“SUA ORGANIZAÇÃO CONTA 
COM ASSESSORIA PARA:” Planejamento Acompanhamento Avaliação 

Resposta Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual 
SIM 48 60,8% 23 29,1% 32 40,5% 
NÃO 31 39,2% 54 68,4% 46 58,2% 
NÃO RESPONDEU 0 0,0% 2 2,5% 1 1,3% 
TOTAL 79 100,0% 79 100,0% 79 100,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.       

 
Pode-se tirar, a respeito do ciclo de PMA, duas conclusões complementares entre si. A 

primeira é que as organizações do PAD assumem a importância da utilização desses procedimentos, 
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de forma integrada e sistemática. De maneira geral, o emprego dos métodos de PMA parece 

flexível, revelando um avanço em relação à aplicação mecânica dos mesmos e uma busca de 

adequação à realidade institucional das organizações. Essa impressão é reforçada pela estabilidade 

no uso desses métodos; ainda que o aprendizado institucional possa ser limitado pela concentração 

das decisões nas mãos das instância executoras. Por outro lado, o uso ainda muito restrito de 

indicadores, e, em menor grau, de assessoria externa indica que ainda há lacunas e incertezas no 

processo, especialmente no que se refere aos instrumentos mais sofisticados. O fato de que as 

organizações estejam conscientes da importância do PMA e tenham alcançado aperfeiçoamentos 

consideráveis não significa que não existam dificuldades fortes em lidar com os conceitos e os 

procedimentos de PMA. Em outras palavras, se há um consenso em torno da necessidade destes, 

não há tanta clareza no momento de desenvolvê-los e utilizá-los. 

 

 4.2) Desenvolvimento Organizacional e Institucional 

Demandas em DI/DO 

A respeito das suas dificuldades no processo de PMA, as entidades do PAD mencionaram 

três tipos: 

 “Metodológicas”, ligadas à compreensão dos próprios conceitos e métodos em PMA; 

 “Institucionais”, referentes à falta de recursos e estrutura para implementar satisfatoriamente os 

procedimentos; 

 “Políticas”, relacionadas ao grau de prioridade conferido ao processo de PMA pelos diversos 

setores da organização nele potencialmente  envolvidos (equipe, diretoria, beneficiários, etc.).  

Quando perguntadas sobre os temas prioritários para aprofundamento, a maioria das 

organizações mencionou dificuldades operacionais, principalmente necessidades de capacitação em 

PMA. Uma parcela significativa declarou precisar de aprofundamento em indicadores, o que 

demonstra que as entidades tem clareza da necessidade de aperfeiçoar seus instrumentos de PMA. 

Um número menor de entidades chamou a atenção para os conflitos entre a sua missão institucional 

e as necessidades estruturais. Em torno de cinco entidades mencionaram diretamente a necessidade 

de fortalecer a comunicação entre parceiros e discutir o papel das ONGs no cenário atual. 

Aproximam-se dessa forma de um enfoque sistêmico de Desenvolvimento Institucional, na medida 

em que o compreendem não apenas como o fortalecimento de uma organização isolada, mas de 

todo um ambiente que pode propiciar a essas entidades uma ação mais difundida. 
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A necessidade de capacitação fica ainda mais clara tendo em vista que a maioria das 

organizações do PAD não têm tido acesso a cursos, conforme se observa no gráfico. 

A título de comparação, incluiu-se aqui uma tabela extraída de um levantamento realizado 

pela Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais junto a suas filiadas. Ainda que a 

amostra tenha outras características (o PAD inclui organizações ecumênicas e movimentos sociais, 

além de ONGs), serve para estabelecer um parâmetro. Nota-se também nesse caso que as maiores 

necessidades identificadas pelas ONGs são relativas à gestão e aos processos de PMA. 

 

Tabela 12: NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO (ABONG) 
Quais necessidades de capacitação em gestão administrativa você identifica na 
sua ONG? 
1. Administração / gestão / gerenciamento 36% 
2. Planejamento estratégico / avaliação 11% 
3. Informática / Internet 11% 
4. Elaboração, gerenciamento, monitoramento de projetos 10% 
5. Marco legal / legislação trabalhista 10% 
6. Política de comunicação institucional 5% 
Fonte: Consulta ABONG, 1998. 

 
Apoio ao DI/DO 

O conjunto dessas informações aponta claramente para a necessidade de apoio, por parte das 

agências de cooperação, ao Desenvolvimento Institucional das organizações. 

 

Acesso a cursos de capacitação em DI/DO

55,7%

6,3%

38,0% NÃO 

NÃO RESPONDEU

SIM

Recebe Financiamento para DI/DO?

6,3%

32,9%

60,8%

NÃO RESPONDEU
NÃO 
SIM

Financiamento é suficiente para DI/DO?

16,5%

75,9%

7,6%
NÃO RESPONDEU
NÃO 
SIM
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Nos gráficos acima fica bastante visível a posição das organizações em relação aos recursos 

para DI/DO. Ao mesmo tempo em que três quintos delas recebam recursos para DI/DO, uma 

proporção ainda maior declara que esses recursos são insuficientes para as suas necessidades. As 

justificativas para tanto geralmente giram em torno da resistência das agências em financiar 

atividades-meio, embora tenha sido mencionado diversas vezes que está havendo uma mudança de 

postura por parte destas. Por outro lado, é ainda mais difícil obter recursos públicos para DI/DO 

especialmente a “liberação” de dirigentes ou ativistas. Assim, o Desenvolvimento Institucional das 

organizações depende muitas vezes de recursos próprios. Por fim, há também a pressão por 

resultados imediatos e tangíveis, o que acaba deixando pouco espaço às iniciativas de DI, que é um 

processo de longo alcance. Essa visão é corroborada até certo ponto pelos dados da tabela abaixo: 

70% das entidades dizem não contar com apoio externo para desenvolver cursos de capacitação. 

Diversas entidades organizam cursos, seminários e “workshops” com os seus próprios recursos. A 

maioria, contudo, quando perguntada a respeito, não conseguiu identificar ações específicas em 

DI/DO, citando muitas vezes atividades rotineiras da organização, o que pode indicar um baixo grau 

de compreensão da problemática do desenvolvimento institucional. Um número reduzido disse não 

possuir qualquer recurso próprio que pudesse ser empregado em DI/DO. 

Tabela 13: APOIO EXTERNO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
Resposta Freqüência Percentual 

SIM 21 26,6% 
NÃO  55 69,6% 
NÃO RESPONDEU 3 3,8% 
TOTAL 79 100,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 

Tendo em vista o conjunto dos dados apresentados nessa parte do relatório, conclui-se que 

os indicadores são, de modo geral, positivos no que se refere à implementação de um ciclo de PMA. 

Porém, cabe questionar se esses avanços expressam um amadurecimento de uma cultura de 

planejamento institucional, ou se indicam antes uma aceitação da agenda das agências 

financiadoras. As agências, por sua vez, dependem dos seus parceiros para implementar seu próprio 

processo de PMA, o qual, por sinal, não parece ter atingido ainda um nível ótimo de 

desenvolvimento12. Daí talvez a tendência em buscar a padronização dos métodos utilizados por 

esses parceiros. Até que ponto estão sendo levadas em conta nesse processo, as particularidades da 

realidade brasileira e de contextos específicos, com as quais as organizações precisam lidar? 

                                                        
12 Ver Durão & Pacheco, 1999. 
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Ressalta-se aqui mais uma vez a importância de uma discussão que abarque o desenvolvimento 

institucional de toda a rede de organizações, incluindo-se aí as particularidades da sua atuação. 
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5. POSSIBILIDADES DE CAPTAÇÃO E GERAÇÃO DE RECURSOS  

 

Levando em conta tanto o contexto de diminuição do aporte de recursos via cooperação 

internacional, quanto o estado atual do desenvolvimento institucional das organizações do PAD, é 

necessário discutir quais são as alternativas de financiamento na rede. 

Diante da tendência de que seja cada vez mais difícil acessar recursos das agências de 

cooperação internacional, algumas alternativas têm sido desenvolvidas pelas organizações. Uma 

delas é um maior direcionamento na captação de recursos públicos, perspectiva influenciada pelo 

projeto de reforma do Estado empreendido pela administração púbica federal. Esse projeto propõe 

que serviços sociais públicos fiquem crescentemente ao cargo de organizações da sociedade civil, 

que bem poderiam ser Organizações Sociais13, entidades privadas sem fins lucrativos (entidades 

filantrópicas, fundações, etc.) ou ONGs. As principais expressões desse projeto é a lei das 

Organizações Sociais e a lei das OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público). 

Um outro caminho seria a diversificação das fontes de recursos, o que tornaria as entidades 

parceiras menos dependentes de uma ou outra agência. Isso significa, além da multiplicação de 

fontes externas, a captação de recursos junto a fundações nacionais e, principalmente, ao setor 

privado. E uma terceira forma poderia ser a geração própria de recursos. A seguir, procurar-se-á 

discutir, a partir dos dados da consulta, essas alternativas e seus limites. 
 

Tabela 14: FONTES DE RECURSOS -PAD 

FONTES DE 
RECURSOS* 

Cooperação 
Internacional 

Agências 
do PAD 

Organizações 
Multilaterais ou 

Bilaterais 

Recursos 
Públicos 

Nacionais 

Recursos 
Nacionais 
Soc. Civil. 

Recursos 
Nacionais 

Setor 
Privado 

Recursos 
Próprios 

Total (por 
região) 

Regiões Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

NORTE 11 84,6 9 69,2 1 7,7 4 30,8 1 7,7 0 0,0 6 46,2 13 100 

NORDESTE 15 100 8 53,3 3 20,0 8 53,3 5 33,3 0 0,0 7 46,7 15 100 

SUL 17 100 12 70,6 1 5,9 5 29,4 5 29,4 0 0,0 13 76,5 17 100 

SÃO PAULO 11 100 6 54,5 4 36,4 6 54,5 1 9,1 1 9,1 6 54,5 11 100 

CENTRO-OESTE 11 100 5 45,5 2 18,2 3 273 3 27,3 0 0,0 4 36,4 11 100 

SUDESTE 12 100 7 58,3 5 41,7 7 58,3 2 16,7 2 16,7 9 75,0 12 100 

TOTAL 77 97,5 47 59 16 20 33 42 17 22 3 4 45 57 79 100 

                                                        
13  As Organizações Sociais (OS) são uma figura jurídica criada pela Lei Nº 9637 de 15 de maio de 1998, resultado 
direto do atual processo de reforma do Estado, através da qual órgãos estatais (considerados serviços não exclusivos do 
Estado) passam a ser geridos de forma relativamente autônoma por organizações da sociedade civil, com repasse a estas 
do patrimônio, recursos humanos e dotação orçamentária do (extinto) órgão público. A gestão é controlada através de 
um contrato de gestão, onde são estipulados objetivos, metas e padrões de qualidade, e de um conselho de 
administração com representação tanto do governo quanto da sociedade civil. 
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*Percentuais se referem ao total de entidades por região. 
Fonte: Consulta PAD, 1999. 
Tabela organizada pelos autores. 

 
 
Estes dados correspondem, grosso modo, àqueles produzidos pela pesquisa da ABONG, 

conforme indicado na tabela 15 abaixo. 
 
Tabela 15: FONTES DE RECURSOS - ABONG 

Opções Freqüência % 
1. Agências internacionais de cooperação 146 81.11 
2. Órgãos do governo brasileiro 86 47.78 
3. Comercialização de produtos e  serviços 82 45.56 
4. Outras fontes (doações, contribuição de sócios) 73 40.56 
5. Agências multilaterais e bilaterais 48 26.67 
6. Empresas ou fundações privadas brasileiras 40 22.22 
7. Não informou nenhuma fonte de financiamento 3 1.67 
Fonte: Consulta ABONG, 1998   

 
 

 Captação de Recursos Públicos 

No contexto da redefinição do papel do Estado, uma das alternativas apontadas em termos 

de financiamento das entidades da sociedade civil é a disputa de fundos públicos disponíveis em 

suas áreas de atuação. Em um primeiro momento, delimitar-se-á a importância que esses fundos têm 

atualmente no aporte de recursos para organizações do PAD. Posteriormente, será avaliado o 

possível impacto da nova lei das OSCIPs nesse quadro. 

Conforme se pode ver na tabela acima, mais de 40% das entidades do PAD acessam algum 

tipo de recurso público, seja de que instância for (municipal, estadual ou federal). Em termos 

regionais, as organizações do Sudeste, de São Paulo e do Nordeste parecem ter maior facilidade em 

acessar recursos governamentais, em contraposição as outras regiões, entre outras razões em virtude 

da provável maior oferta de recursos públicos nessas regiões. Também há desigualdade no que se 

refere ao tipo e tamanho das entidades. Entre as ONGs, 51% têm acesso, enquanto que apenas 35% 

dos movimentos sociais e 8% das organizações ecumênicas podem dizer o mesmo. As organizações 

pequenas (até 10 funcionários) têm maior dificuldade: pouco mais de ¼ recebem algum tipo de 

recurso público, enquanto que para as entidades médias e grandes essa proporção gira em torno de 

60%. Portanto, no que diz respeito ao número de entidades, os recursos públicos são acessados 

principalmente por ONGs médias e grandes. 

Levando em conta o percentual do orçamento das entidades preenchido por recursos 

públicos, e não o número de entidades que os acessam, percebe-se algumas diferenças. Embora 

muitas organizações do PAD acessem recursos públicos, estes representam apenas uma parcela 

pequena do total dos recursos captados ou gerados: menos de 6%. Mesmo levando em conta só as 

organizações que recebem recursos públicos, a contribuição média destes no orçamento fica em 
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14%. Em sua maioria, esses recursos provêm de fundos ministeriais (MEC, Ministério do Meio 

Ambiente) ou de órgãos federais (INCRA); dois movimentos do Sul mencionaram o FAT. Em 

menor grau, aparecem convênios com governos estaduais e municipais. 

Tabela 16: FONTES DE RECURSOS: Grau de Dependência (do conjunto das organizações, em %) 

Região Cooperação  
Internacional 

Rec. Públicos 
 nacionais 

Rec. ñ govern.  
Nacionais 

Recursos  
Próprios Divisor* 

Norte 75,2 2,3 0,0 22,5 12 

Nordeste 81,9 5,7 5,6 6,8 13 

Sudeste 79,4 8,7 4,0 7,9 10 

São Paulo 82,4 5,2 1,5 11,0 10 

Sul 60,5 7,8 1,9 29,8 16 

Centro-Oeste 79,6 2,8 2,9 13,5 8 

TOTAL (MÉDIA) 75,2 5,7 2,6 16,4 69 

Fonte: Consulta PAD,1999 
Tabela organizada pelos autores. 
* Divisor = número de entidades que indicaram percentuais das suas receitas 

 

Em relação ao tipo de entidade, cabe ressaltar que, para os movimentos sociais, a 

importância do recurso público é ligeiramente maior: 18,6% para aqueles que têm acesso. As ONGs 

que obtêm recurso público, embora sejam mais numerosas, recebem proporcionalmente menos 

(12,9%), enquanto que para as organizações ecumênicas esse percentual é irrelevante. 

A título de comparação, pode-se observar que na consulta feita pela ABONG os números 

são bastante semelhantes. Metade das organizações não acessam fundos públicos; levando em conta 

apenas as que acessam, para 48% esses recursos representam um quinto ou menos do seu 

orçamento. 

Tabela 17: FINANCIAMENTO PROVENIENTE DE FUNDOS PÚBLICOS NACIONAIS EM 1997 - ABONG 

Não tem financiamento 50% 
De 0% a 10% 15% 
De 11% a 20% 9% 
De 21% a 30% 7% 
De 31% a 40% 2% 
De 41% a 50% 4% 
De 51% a 60% 2% 
De 61% a 70% 2% 
De 71% a 80% 2% 
De 81% a 90% 1% 
De 91% a 100% 5% 
Informou a fonte/não informou % 1% 
TOTAL 100% 
Fonte: Consulta ABONG, 1998. 
Dados relativos ao ano de 1997. 
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A nova lei das OSCIPs coloca novos dilemas para as organizações no que toca à captação de 

recursos públicos, conforme já foi discutido na 2a. parte desse relatório. Em síntese, o que se pode 

dizer é que, até agora, essa lei ainda não teve qualquer impacto no sentido de mudar ou facilitar as 

formas de acesso aos fundos públicos. Além disso, há atualmente dificuldades bastante grandes para 

acessar órgãos governamentais na esfera federal em função dos trâmites burocráticos necessários. 

Isso pode ser visualizado na tabela abaixo: a obtenção do título de utilidade pública vai se tornando 

mais e difícil à medida que se passa para níveis mais altos de governo.  

 

Tabela 18: RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA 

RECONHECIMENTO DE 
UTILIDADE PÚBLICA Municipal Estadual Federal 

Resposta Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual 
SIM 33 41,8% 24 30,4% 9 11,4% 
NÃO 39 49,4% 47 59,5% 61 77,2% 
NÃO RESPONDEU 7 8,9% 8 10,1% 9 11,4% 
TOTAL 79 100,0% 79 100,0% 79 100,0% 
Fonte: Consulta PAD, 1999.       

 

Seguindo a mesma lógica, é uma minoria de organizações que conseguem ser registradas no 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Além disso, o acesso é mais difícil para as 

organizações menores: apenas 8,9% têm o registro, contra 45% das médias e 57,1% das grandes. 

Nesse sentido, as ONGs se destacam em relação às outras organizações: 36,7% delas têm o registro, 

enquanto que entre as organizações ecumênicas e os movimentos sociais essa proporção é de 15,4 e 

5,9%, respectivamente. 

 

 

Esses números estão bastante próximos dos levantados pela ABONG junto às suas 

organizações filiadas. Segundo este, 44,6% das organizações têm título de utilidade pública 

Registro no CNAS
11,4%

60,8%

27,8%

NÃO RESPONDEU

NÃO

SIM
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municipal, 38,6% estadual e 19,6% federal. As organizações que não têm reconhecimento de 

utilidade pública em nenhum dos três níveis perfazem 41,3% do total. 

Além das dificuldades para conseguir os documentos ou mesmo ter conhecimento dos 

procedimentos necessários, cabe salientar também que nem sempre as organizações expressam o 

desejo de obter esse reconhecimento. No levantamento realizado pela ABONG, perto de 70% das 

organizações que não têm o título de Utilidade Pública Federal declararam não tê-lo requisitado; 

algumas por desconhecerem a importância, outras por carecerem de informações a esse respeito. 

Quando perguntadas a respeito das dificuldades na captação de recursos públicos, as 

organizações da rede PAD mencionaram três tipos: 

 Dificuldades burocráticas; além dos trâmites complexos, isso inclui também o formato dos 

fundos públicos, que nem sempre se ajusta à ação das ONGs e demais entidades da sociedade 

civil. 

 Dificuldades propriamente políticas; distribuição clientelista dos recursos, relações autoritárias, 

descontinuidade nas políticas públicas. 

 Dificuldades internas; basicamente relacionadas com a falta de preparo das próprias 

organizações, tanto em termos de falta de capacitação de RH, quanto em termos da falta de uma 

cultura de acesso a fundos públicos, o que por sua vez leva à carência de informação ou 

interesse. 

Por outro lado, os avanços reconhecidos pelas organizações são poucos e pontuais. Alguns pontos 

mencionados foram: 

 Reconhecimento do potencial/competência das ONGs; 

 Abertura de novos canais de apoio; 

 Capacidade das organizações em discutir o destino dos recursos públicos. 

 

 Geração própria de recursos 

A geração própria de recursos é um indicador ambíguo de desenvolvimento institucional. De 

um lado, permitiria em tese uma maior autonomia às organizações, na medida em que estas fossem 

menos dependentes do aporte de recursos externos. Entretanto, o que pode acontecer também é que 

a necessidade de gerar recursos acabe por desviar a entidade de suas atividades essenciais, ligadas a 

sua “missão institucional”. Portanto, não se pode tomar a priori um eventual aumento da 

contribuição dos recursos próprios no orçamento das entidades como um indício de auto-

sustentabilidade. 
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Os dados da tabela abaixo indicam que mais de 85% das organizações da rede PAD dizem 

gerar recursos próprios, sendo que as principais formas são a prestação de serviços, a venda de 

produtos e a contribuição dos associados. Para movimentos sociais e organizações ecumênicas, as 

Campanhas de Finanças e a Contribuição dos Associados tende a ser mais importante do que para 

as ONGs: enquanto dos primeiros respectivamente 59 e 46% das entidades indicaram Campanhas 

de Finanças, para as ONGs esse percentual é tão somente de 8,2%; 53% dos movimentos sociais e 

46% das organizações ecumênicas indicaram Contribuição dos Associados, contra 31% das ONGs. 

Por outro lado, a prestação de serviços é uma fonte de recursos mais típica das ONGs e 

organizações ecumênicas: para estas, os percentuais de resposta são de 53 e 46%, respectivamente, 

enquanto apenas 17% dos movimentos sociais assinalaram essa alternativa. Aqui cabe lembrar que 

essa geração de recursos implica, muitas vezes, na cobrança de serviços prestados anteriormente de 

forma gratuita. Em suma, o que se vê é que as formas de geração própria de recursos são muito 

condicionadas pelo tipo de trabalho que a entidade desenvolve.  

 

Tabela 19: GERAÇÃO/OBTENÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS 

Resposta Freqüência % Quest. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38 50,0% 
VENDAS DE PRODUTOS 37 48,7% 
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS 31 40,8% 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 21 27,6% 
CAMPANHA DE FINANÇAS 19 25,0% 
RECEITAS PATRIMONIAIS 8 10,5% 
DOAÇÕES 6 7,9% 
OUTROS 10 13,2% 
NÃO GERA RECURSOS PRÓPRIOS 3 3,9% 
NÃO RESPONDEU 8 10,5% 
TOTAL 181  
Fonte: Consulta PAD, 1999.   

 

Embora a grande maioria das organizações gere recursos próprios, nem todas chegaram a 

mencioná-los no quadro relativo às fontes de recursos: somente 57% os citaram explicitamente. 

Quanto à importância dos recursos próprios no orçamento das entidades, ela é bem mais reduzida, 

embora supere a contribuição média dos recursos públicos: cerca de 16% das receitas das entidades 

origina-se de recursos próprios. Esse percentual é bem mais elevado para os movimentos sociais 

(32%) do que para as organizações ecumênicas (19%) e ONGs (10%). Por outro lado, não há 

variações significativas em relação ao tamanho da organização.  

Conclui-se, no que toca a geração de recursos próprios, que esta é uma alternativa bastante 

explorada pelas organizações da rede PAD, mas que também tem limites. Embora quase todas 

organizações gerem recursos, apenas para os movimentos sociais eles chegam a ter um peso 
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decisivo nas suas receitas. Isso, por sua vez, expressa as diferentes características dos atores que 

integram a rede PAD: nos movimentos sociais, de maneira geral, “recursos próprios” significa 

contribuições de entidades e associados; já para as ONGs, isso se traduz em prestação de 

assessorias/consultorias e venda de produtos. Por fim, há indicação de que gerar recursos próprios 

tem sido a resposta mais imediata ao corte no financiamento internacional: como se vê na tabela Nº 

16 - “Grau de Dependência” (p. 37), na região Sul, onde o aporte de recursos via cooperação 

internacional é o menor, também é onde a proporção dos recursos próprios é maior14. 

 

 Diversificação das fontes de recursos 

A idéia de diversificar as fontes de recursos vem no sentido de diminuir a dependência das 

organizações em relação a um número limitado de agências de cooperação internacional. Isso 

implica em maior visibilidade por parte das organizações, reforçando a tendência, já mencionada, 

de aumento na “cobrança” dos resultados do trabalho das mesmas. 

Em relação às fontes externas, percebe-se que a maioria das organizações da rede PAD 

recebe financiamento de várias agências: conforme a tabela abaixo, metade das organizações têm 

pelo menos 3 fontes externas diferentes. 

Tabela 20: NÚMERO DE FONTES INTERNACIONAIS 

Resposta Abs. (%) 
Nenhuma Agência 2 2,53% 
Uma a Duas 17 21,52% 
Três a Quatro 17 21,52% 
Cinco ou Mais 24 30,38% 
NR 19 24,05% 
TOTAL 79 100,00% 
Fonte: Consulta PAD, 1999. 
Tabela organizada pelos autores.   

 

Ainda dentro da cooperação internacional, deve se ressaltar que cerca de um quinto das 

organizações consultadas recebem algum tipo de recurso de fontes bilaterais ou multilaterais. Todas 

elas são ONGs. A captação desses recursos parece ser mais fácil para as grandes organizações: 56% 

das ONGs grandes acessam fontes multi/bilaterais, enquanto que para as ONGs médias e pequenas 

esse percentual é de 26 e 31%, respectivamente. Esses números conferem com os levantados pela 

ABONG na sua consulta: mais de um quarto das organizações filiadas têm como fontes agências 

multilaterais. A importância desses recursos é reduzida, no entanto, pelo menos tomando como 

                                                        
14 A proporção também é alta na Região Norte, mas isso se deve a uma distorção produzida pelas respostas da CUT-PA 
e da CUT-RO, para as quais os recursos próprios cobrem 100% do orçamento. Excluindo esses dois questionários, a 
média de recursos próprios para a Região Norte ficaria em 7%, enquanto que a média da cooperação internacional 
subiria para 90%. 
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referência sua contribuição em termos do total de recursos captados ou gerados pelos parceiros do 

PAD.  

Uma outra alternativa que vem sendo proposta é a captação de recursos no setor privado 

brasileiro. Na consulta, apenas três organizações da rede PAD declararam receber recursos dessa 

forma, sempre em quantidades muito pequenas. Embora seja previsível que esse número aumente 

no futuro, até o momento a contribuição das empresas brasileiras para esse campo é irrisória. Já a 

participação de entidades não-governamentais brasileiras é mais significativa: 22% das 

organizações disseram obter algum tipo de recurso dessa forma, através de Fundos de Mini-

Projetos, por exemplo. Ainda assim, essas fontes têm peso muito reduzido em termos da 

sustentação financeira das organizações da rede PAD: tomando em conjunto todos os recursos não-

governamentais nacionais (setor privado, ONGs brasileiras), estes não passam de 2,6% do total de 

recursos angariados pelas entidades. 

Apesar da diversidade de fontes ser em si um dado positivo, é possível que a multiplicação 

de agências seja sinal de uma outra lógica, prejudicial ao Desenvolvimento Institucional das 

organizações. A tendência atual é que os recursos da cooperação internacional se destinem cada vez 

mais ao financiamento por projeto, e não institucional. Diante disso, as organizações acabam 

ampliando o número de projetos, ou aceitando projetos fora da sua área de atuação. Isso leva a uma 

menor coerência institucional, com o que o trabalho da entidade acaba se fragmentando em razão da 

necessidade de obter o maior número possível de financiamentos. Mais uma vez, há uma pressão no 

sentido de desviar o foco das ações institucionais para a sobrevivência das próprias organizações, 

 

 Sustentabilidade financeira e Autonomia das Organizações 

Cabe ressaltar que há uma forte dependência das organizações do PAD em relação à 

cooperação internacional em geral. Além de praticamente todas as organizações consultadas 

receberem recursos de agências do exterior, cerca de ¾ do seu orçamento são preenchidos por esses 

recursos. Essa dependência é um pouco menor nos movimentos sociais, que mesmo assim recebem 

em média 61% dos seus recursos da cooperação internacional. Para as ONGs e organizações 

ecumênicas, essa porcentagem gira em torno de 81%. Esse perfil não se altera significativamente 

em função do tamanho das entidades, o que demonstra que mesmo organizações maiores, que em 

tese poderiam gerar maior quantidade de recursos próprios ou ter maior facilidade para acessar 

fundos públicos, continuam dependendo em grande medida dos recursos da cooperação 

internacional. 

As agências do PAD contribuem com uma boa parte dos recursos que sustentam essa rede. 

Tendo por base as entidades financiadas por essas agências e que informaram os percentuais do seu 
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orçamento, chegou-se a uma contribuição média de aproximadamente 47%. Essa média é um pouco 

mais alta para as organizações ecumênicas (56%) do que para as ONGs (45%)15. Além disso, 41% 

das entidades dependem das agências PAD para financiar mais de metade do seu orçamento, como 

se pode ver na tabela abaixo. 
 

Tabela 21: PROPORÇÃO DOS RECURSOS DAS AGÊNCIAS PAD 

Faixas  Número de entidades Percentual 
01 – 25% 8 20,5 
26 – 50% 15 38,5 
51 – 75% 10 25,6 
76 – 100% 6 15,4 
TOTAL 39 100 
Fonte: Consulta PAD, 1999. 
Tabela organizada pelos autores 

 

Em resumo, pode-se dizer que 

1. As entidades dependem ainda em grande medida dos recursos da cooperação internacional. 

2. A geração própria de recursos parece ser mais viável para os movimentos sociais, por suas 

próprias características organizativas, do que para as outras entidades. 

3. O acesso a recursos públicos, apesar de alguns avanços, é bastante difícil, em especial para as 

organizações menores; não há indicações de que esse quadro melhore com a lei das OSCIPs. 

Isso nos leva a ressaltar a importância da presença das agências de cooperação internacional, em 

especial das agências do PAD, na manutenção e desenvolvimento dessa rede de organizações; isso 

não apenas do ponto de vista do financiamento direto, mas também no que tange a capacitação das 

organizações em termos de captação e geração de recursos. Por fim, essa presença tem sido 

fundamental para salvaguardar em certa medida a autonomia e a identidade das organizações da 

rede. 

 

                                                        
15 Não e possível fazer uma estimativa confiável para os movimentos sociais, visto que só havia dois deles nesse 
conjunto de 39 entidades. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A consulta do PAD sobre o estágio do desenvolvimento institucional de suas organizações-

membro no Brasil revela uma quadro paradoxal. Os dados revelam os esforços, por vezes 

dramáticos, das organizações individuais da rede para continuar existindo e contribuindo de forma 

relevante para mudanças sociais profundas, ao mesmo tempo em que as condições para a existência 

e fortalecimento do setor enquanto tal se tornam crescentemente difíceis e desafiadores. 

 As organizações da rede, sejam movimentos sociais, ONGs ou organismos ecumênicos, 

revelam-se como expressões relevantes e legítimas de forças e processos sociais enraizados em 

contextos locais, regionais e mesmo nacional. Os dados analisados permitem inferir que a rede PAD 

é constituída de um número bastante expressivo (cerca de 170) de organizações que gozam de 

significativa autonomia e credibilidade, comungando de forma significativa dos mesmos objetivos 

estratégicos. Estas organizações, via de regra, têm feito grandes progressos no tocante ao 

aperfeiçoamento do seu sistema de PMA e ao sistema de gestão institucional. 

  Já do ponto de vista da sustentabilidade das organizações, o quadro revelado pela consulta é 

crescentemente problemático. A redução de recursos e a mudança de modalidades de cooperação da 

cooperação internacional forçou as organizações a desenvolverem outras formas de captação de 

recursos, as quais ainda não têm conseguido compensar as perdas de fontes internacionais e, ao 

mesmo tempo, têm colocado enormes dificuldades do ponto de vista gerencial.  Vive-se aqui um 

longo processo de transição que por ora mostra mais seus efeitos desastabilizadores do que seus  

eventuais efeitos regenerativos. Parece claro pela consulta que há uma crescente tensão entre a 

missão, a identidade e a autonomia das organizações e as suas condições de sustentabilidade. 

 Do ponto de vista dos efeitos negativos das mudanças do contexto na vida das organizações, 

um dos aspectos mais importantes diz respeito ao corte de recursos humanos, que afetou cerca de 

50% das organizações e à sua alta rotatividade. Outros aspectos relevantes, são a redução do âmbito 

do trabalho e do público-alvo e mudança de prioridades. Isso tudo teve um efeito conjugado nefasto 

no ambiente de trabalho, na qualidade do mesmo e na própria identidade das organizações. 

 Do ponto de vista do uso e consolidação de sistemas de PMA pelas organizações, as 

indicações tenderam a ser majoritariamente positivas, embora aspectos como o uso de indicadores e 

dificuldades metodológicas no âmbito do PMA sejam indicadas como importantes áreas para 

capacitação. Por outro lado, há também sinais de que, em certos casos, a prática de PMA tem mais a 

ver com a necessidade de responder a exigências das agências do que à convicção acerca de sua 

validade intrínseca. 
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 Tomando-se a rede PAD como um todo, é possível afirmar que  o intenso processo de 

articulação regional e nacional e o diálogo internacional por ela ensejados nos últimos seis anos 

(1994-2000), embora tenham contribuído decisivamente para a aproximação mútua, o aprendizado 

e a discussão conjunta de temas fundamentais para o desenvolvimento, ainda não conseguiu exercer 

influência significativa nas condições de sustentabilidade das organizações da rede. Os próprios 

esforços das  agências direcionados ao desenvolvimento institucional de seus parceiros nos últimos 

anos conviveram com o corte de apoio a muitos deles (47 organizações). 

 Parece fundamental que a discussão acerca do DIDO na rede PAD doravante aborde de 

forma adequada os possíveis cenários futuros e os respectivos desafios para as organizações 

brasileiras, conforme as tendências indicadas por esta consulta PAD. Neste sentido, recomenda-se 

que tais discussões pautem-se por um enfoque sistêmico do desenvolvimento institucional, pelo 

qual os desafios gerenciais das entidades sejam devidamente considerados em relação à dimensão 

sócio-política das organizações e do seu contexto, de forma a enfocar-se as questões da sua 

identidade, missão e lugar social. 

  

 Para finalizar, cabe indicar temas que necessitam ser enfrentados no diálogo entre os 

parceiros da rede PAD, a saber: (i) a discussão política e conceitual acerca do desenvolvimento 

institucional e do “lugar” das organizações da sociedade civil no processo de mudança social, e 

destas e das agências no contexto internacional; (ii) o debate acerca das formas da possível 

contribuição das agências  PAD ao DIDO das organizações brasileiras, especialmente no atual 

processo de transição, e (iii) as necessidades de aprimoramento do DIDO do próprio PAD enquanto 

rede internacional de atores diversos. 
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ANEXO 

 

METODOLOGIA DA CONSULTA 

 

Partindo da idéia de que é importante explicar como se deu o processo de preparação e 

apresentação dos dados, o que se pretende aqui é fazer alguns comentários que permitam uma 

melhor leitura das informações contidas no relatório. Também procura-se evitar com isso alguns 

mal-entendidos que porventura possam surgir. 

No início da elaboração desse relatório, tínhamos em mãos as tabelas simples e os 

cruzamentos elaborados pela sistematização nacional. Em virtude de alguns problemas detectados 

nessa tabulação procedeu-se à revisão minuciosa da mesma, por meio de uma nova contagem das 

respostas dos questionários. Foram incluídos nesse processo mais três questionários, que não 

constavam da tabulação original. 

Uma vez feitas as correções nas tabelas já existentes, foi preciso produzir algumas tabelas 

novas, em particular no módulo relativo à sustentabilidade financeira e na questão referente ao 

regime de trabalho do pessoal da organização. Nessa última questão, aliás foi preciso padronizar os 

métodos de contagem do número de funcionários da organização, que variavam nos relatórios das 

sistematizações regionais. Optamos, nesse caso, por considerar como funcionários todos os que 

tivessem sido citados nas categorias 1 a 5 da questão M4B. Todas as tabelas elaboradas durante a 

elaboração do relatório estão indicadas como “tabela organizada pelos autores”, sendo portanto 

nossa a responsabilidade pelos dados expostos. 

Uma outra informação introduzida neste relatório foi o cálculo do universo da amostra com 

a qual estávamos trabalhando. Para tanto, foi pedido às agências do PAD que indicassem quais as 

entidades brasileiras que delas recebem financiamento. A comparação desses dados com os 

questionários deu margem a algumas discrepâncias, o que nos levou a consultar a coordenação 

nacional do PAD acerca dos mesmos. Até o fechamento da versão preliminar desse relatório, 

tínhamos o retorno apenas da coordenação regional do Centro-Oeste; isso significa que podem 

ocorrer alterações posteriores nas tabelas da 1a.parte desse relatório (“Perfil da rede PAD no 

Brasil”). Por fim, acabamos por delimitar o universo da seguinte forma: 

1. Todas as organizações que constavam na lista fornecida pelas agências como recebendo 

atualmente financiamento; 
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2. Todas as organizações que, mesmo não constando na listagem, haviam indicado 

explicitamente16 serem financiadas por pelo menos uma agência do PAD no questionário. 

Chegamos, assim, a um total de 64 entidades financiadas pelas agências do PAD e que responderam 

ao questionário, além de outras 15, com as quais se compõe a amostra de 79 entidades. 

É preciso ressaltar ainda a importância dos Seminários Regionais, que tiveram lugar no final 

de 1999. Os relatórios dessas discussões foram muito úteis para a na fase de redação, pois ajudaram 

a esclarecer pontos no quais os dados eram insuficientes. 

Por último, vale a pena lembrar que essa consulta, pelas suas próprias características, não foi 

cercada do rigor e da sofisticação de uma pesquisa acadêmica. Assim sendo, necessariamente a 

leitura dos dados apresentados deve ser cautelosa, especialmente no que se refere ao alcance das 

conclusões. 

 

                                                        
16 Algumas organizações mencionaram apenas “cooperação internacional” no questionário; nesse caso, foram contadas 
só no caso de aparecerem na lista de financiadoras. 


