
 1 

 

 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: 

Mapeando o Conceito1 

 

 

Convidado a fazer uma apresentação provocadora sobre desenvolvimento institucional 

(DI)  optei, sob o risco de não ser muito provocante, por trabalhar alguns elementos 

conceituais e conjunturais que ajudassem a mapear esta noção tão promissora quanto 

recente. Aproveitei também para indicar, mesmo que rapidamente, algumas tensões 

presentes nos debates sobre desenvolvimento institucional no Brasil. 

 

 

Um conceito emergente 

 

O uso da expressão DI é bastante recente no meio não governamental brasileiro,  

podendo-se supor que, mesmo entre os ‘iniciados’, esta noção ainda é relativamente 

ignorada ou simplesmente tomada como desenvolvimento organizacional(DO). Embora 

este seja o caso na área não governamental , o termo DI já goza de certa tradição na área 

da Administração; a novidade é que DI agora começa a ser um instrumento ou estratégia 

também utilizada para/por organizações da sociedade civil. Mesmo a nível das  

instituições internacionais de ajuda ao desenvolvimento, onde ‘DI’ vem sendo usado já 

há algum tempo por organizações como o Banco Mundial, a União Européia e algumas 

agências de cooperação,  ele ainda é relativamente recente, tendo ganho certa relevância 

apenas nos anos 90.  

 

Assim como outros vocábulos do dicionário não governamental destes ‘tempos bicudos’  

(‘planejamento estratégico’, eficiência/eficácia, etc.), ‘DI’ também foi ‘importado’ de 

outros campos do conhecimento, em especial, da administração e das teorias 

organizacionais.  O conceito DI tem sua origem na década de 60, a partir da expressão 

‘institution building’ , cunhada no âmbito dos programas de ajuda ao então chamado 

Terceiro Mundo. O conceito expressa uma visão do desenvolvimento na qual as 

instituições sociais têm papel chave nas mudanças sociais, na medida que assumem 

estratégias de ‘institucionalização organizacional’, isto é, deixam de ser meras 

organizações para se transformarem em instituições - “organizações  [mais] duradouras, 

e com maior capacidade de influência normativa sobre seus próprios integrantes e sobre 

o ambiente onde atuam.” 2  

 

Mas o termo não tem uma conotação única na literatura relativa à área dos debates sobre 

desenvolvimento. Aí DI tem sido definido ora como (i) a emergência de organizações 

formais para a promoção da modernização econômica ou do livre mercado; ora como (ii) 

o aperfeiçoamento das habilidades de gerenciamento operacional a nível das 

organizações, e ora como (iii) a capacidade de uma dada comunidade para desenvolver 

                                                        
1Este texto é uma versão revisada  da primeira parte da exposição feita no III Encontro de Agências de 

Cooperação com Programas no Brasil, Salvador, Bahia, 9 a 11 de abril de 1997. 
2Delaine M. Costa e Gleisi H. Neves (1997) ‘Considerações Sobre Desenvolvimento Institucional, 

Gênero e ONG’, in Gênero e ONGs: Propostas para o Fortalecimento Institucional, (1997), IBAM & 

British Council, Rio de Janeiro. 
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formas de organização e associação capazes de satisfazer suas necessidades e de 

oportunizar uma rede maior de interações.3 

 

Conceitualmente, pode-se dizer que  foi a partir da combinação de elementos das 

concepções acima que DI foi se integrando às preocupações de inúmeras agências de 

cooperação internacional no início dos anos 90. Na verdade, isto começou com 

preocupações bem mais específicas com temas como  ‘avaliação’ ‘planejamento’, PMA, 

‘gestão de projetos’, etc. O conceito de DI veio então a englobar tudo isso e muito mais. 

 

Mas isto não se deu no vácuo ou por acaso, mas no contexto da busca de respostas 

inovadoras tanto aos crescentes obstáculos ao desenvolvimento no Sul colocados pelo 

processo de globalização, como à frustração da opinião pública no Norte com a ajuda ao 

desenvolvimento, e à redução dos recursos para esta ajuda.  Estes fatores  combinados 

levaram a que muitas agências internacionais  buscassem uma escolha mais estratégica de 

suas contrapartes e uma otimização do uso dos recursos, o que veio a dar inusitada 

relevância para a qualidade da performance e à  sustentabilidade das organizações. 

Paralelamente, a retração  do Estado promovida pela hegemonia neoliberal e a busca de 

alternativas de desenvolvimento, contribuiram para a (super)valorização  das ONGs e da 

sociedade civil em geral, tanto por parte das instituições  multilaterais (Banco Inter-

Americano de Desenvolvimento, Banco Mundial, União Européia) como dos governos 

nacionais e da mídia,  aumentando consequentemente a sua projeção pública e 

responsabilidade social. É neste contexto que ganha força sem precedentes a dimensão 

institucional da promoção do desenvolvimento. 

 

O fato de o DI ter sido integrado às estratégias e políticas de importantes instituições de 

desenvolvimento internacionais, certamente contribuiu para que a noção  chegasse ao 

Brasil, quiçá há apenas dois ou três anos. A CESE, a ABONG,  o DEMO e o PAD, são 

alguns dos pioneiros na tematização do DI no Brasil. Por aqui, dadas as dificuldades e os 

desafios colocados pela nova conjuntura, muitas organizações se engajaram em 

exercícios de revisão de sua missão e identidade, de reestruturação organizativa, de 

implantação de sistemas de PMA, e do desenvolvimento de novas estratégias de ação e 

de presença no espaço público. Embora possa-se dizer que muitas organizações 

brasileiras já estivessem evoluindo nesta direção, a integração do DI nas suas reflexões 

estratégicas, obviamente, teve muito a ver também com a crescente importância do 

conceito a nível internacional e, claro, com a relativa disponibilidade de recursos para tal 

fim. 

 
 

Concepções de DI 

 

Tende a haver uma certa convergência na literatura sobre cooperação ao 

desenvolvimento no sentido de que o DI objetiva, em termos gerais, a busca da 

ampliação do impacto de uma determinada organização e de sua sustentabilidade no 

longo prazo. 

 

Embora de forma bastante esquemática, pode-se identificar pelo menos três concepções 

básicas de DI ora em voga no âmbito da cooperação ao desenvolvimento: 
                                                        
3James Midgley (1995), Social Development: The Development Perspective in Social Welfare, SAGE, 

London. 
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A primeira, de grande disseminação, identifica DI com o aperfeiçoamento dos 

mecanismos internos a uma dada organização, identificando DI com o ‘desenvolvimento 

organizacional’ (DO), enfocando as áreas financeira, administrativa, organizativa, de 

sistemas de PMA, etc. Esta identificação de DI com DO é bastante comum , e tende a 

ser a primeira imagem que nos aparece quando se ouve falar de DI. E esta não é uma 

associação ao acaso, mas sim porque DI, muitas vezes, emergiu na esteira das 

preocupações com questões organizacionais, como planejamento, avaliação, gestão e, é 

claro, porque DO é peça-chave de qualquer estratégia de DI. A OXFAM internacional, 

no seu ‘manual de desenvolvimento e ajuda’  é uma boa ilustração da maior ênfase à 

dimensão mais propriamente organizacional do DI.4 

 

A segunda , relativamente rara, faz o contrário, enfatizando a dimensão externa da vida 

institucional, definindo DI como as relações estabelecidas por uma dada organização 

com outros atores na sociedade visando o desenvolvimento sustentável. O ‘institucional’ 

aqui tem mais a ver com o desenvolvimento de relações inter-institucionais, de cuja 

intensidade, dinâmica e caráter depende o DI das organizações. DI vai tender a tematizar 

as articulações e redes, as relações com atores diversos (como universidades, governo,  

igrejas, grupos de base, etc.) e a própria cultura que permeia tais intercâmbios. Um bom 

exemplo desta visão é o estudo holandês sobre DI no Brasil já referido, no qual DI 

designa  “o desenvolvimento de relações entre os parceiros brasileiros apoiados 

financeiramente [pelas agências holandesas] e outros atores ao nível local, regional e 

nacional.”5  

 

Por fim, uma terceira concepção,  mais abrangente e ainda pouco difundida, integra os 

elementos das duas definições acima, definindo o DI de uma organização como “a 

articulação entre o respectivo desenvolvimento organizacional e sua rede de ações e 

relações externas.”6 Esta forma mais ampla de conceber o DI parece vir tendo grande 

aceitação, na medida em que integra e articula de forma coerente vários desafios 

concretos enfrentados pelas organizações da sociedade civil brasileira. Ela tem a 

vantagem, também, de re-colocar as discussões sobre PMA e temas correlatos, muitas 

vezes centrados em enfoques tecnicistas,   no plano mais estratégico da missão, 

identidade e sustentabilidade da instituição.  Por outro lado, um conceito tão amplo  

corre o risco de abarcar tanto que pode perder sua contribuição específica.  

 

Apesar de novo, e talvez por causa disso, o conceito de DI instiga algumas divergências 

e tensões no contexto brasileiro, das quais indico três: a) uma delas diz respeito à 

resistência oferecida ao termo por aqules que acreditam que DI leva, necessariamente, à 

‘institucionalização’ das organizações, isto é, leva-as  a se centrarem sobre si mesmas, 

buscando a própria eternização e perdendo de vista seus fins. Penso que isto não é assim, 

necessariamente, embora o DI busque efetivamente o fortalecimento e a sustentabilidade 

das organizações, mas a crítica pode servir como um saudável e, em alguns casos, 

                                                        
4OXFAM (1995), The Oxfam Handbook of Development and Relief, vol.1, OXFAM, Oxford. 
5Conforme os Termos de Referência do estudo , de outubro de 1996 (TdA). Deve-se notar que, na 

prática, o estudo tornou esta definição bem mais flexível, explorando tanto aspectos organizacionais 

internos como a estrutura institucional jurídico-política da sociedade brasileira. 
6Concepção expressa no Encontro de Agentes do Programa  Especial de Projetos da CESE  de 1997, 

dedicado ao tema DI. Ver o Relatório homônimo da CESE, abril 1997. Além da CESE, a ICCO e o 

próprio  PAD  são alguns dos que também estão difundindo este enfoque de DI. 
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necessário alerta aos processos concretos de DI;  b) outra área de tensões é relativa às 

‘exigências’ de DI que certas agências internacionais fazem às suas contrapartes 

brasileiras, por vezes  enfatizando excessivamente aspectos do DI  que não os de maior 

interesse da organização em questão, por exemplo, enfatizando questões de impacto e 

PMA em detrimento e sem o necessário apoio aos aspectos relativos à sustentabilidade 

da organização;  e por fim, c) o aparente paradoxo de que o aumento das preocupações 

com DI e o consequente aumento da demanda por recursos financeiros para este fim, 

coincida com um quadro geral de redução da oferta de recursos da cooperação 

internacional para o Brasil, o que coloca as organizações brasileiras em uma situação 

bastante difícil. 

 

Para concluir, talvez se possa afirmar que um processo exitoso de DI,  além de levar ao 

fortalecimento sustentável de uma dada organização num contexto específico,  deva, em 

última instância, e por coerência, contribuir para (i) a diminuição da pobreza e das 

desigualdades (via aumento do seu impacto sobre as estruturas e processos que geram 

pobreza e desigualdades), e para (ii) a mudança do arcabouço institucional jurídico-

político vigente e da cultura cívica que o permeia (via suas ações inter-institucionais).  

Só assim, o desenvolvimento institucional pode contribuir para um novo 

desenvolvimento e uma nova institucionalidade. 

 

 

 

Domingos Armani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


