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Introdução  

 

Este artigo aborda as mudanças do contexto social, político e econômico no qual 

estão inseridas as ONGs e os movimentos sociais brasileiros, indicando também os 

parâmetros para analisar o seu grau de desenvolvimento institucional. A partir daí, 

estabelecem-se as dimensões fundamentais para a sustentabilidade dessas organizações 

no futuro próximo, propondo o aprofundamento da reflexão de ativistas e movimentos 

organizados diante das crescentes dificuldades e dilemas impostos aos que lutam pela 

cidadania ativa e pela democracia plena em nosso país. 

 

 

As mudanças no contexto brasileiro e internacional nos anos 90 

 

De forma um tanto esquemática, pode-se dizer que há três “movimentos” 

básicos na década de 90 no Brasil, os quais podem ser identificados como vetores de 

mudanças substantivas e estruturais, cuja combinação tem modificado completamente o 

contexto no qual se inserem os movimentos sociais e as ONGs brasileiras. 

O primeiro deles é o assim chamado movimento democratizante, caracterizado 

pela projeção da participação e do controle social sobre as políticas públicas, cujo início 

simbólico pode ser estabelecido como sendo o momento da aprovação da Constituição 

de 1988. O segundo é o movimento privatizante, marcado pela adoção de políticas 

preponderantemente neoliberais a partir do governo Collor, em 1990, e mais 

decididamente, a partir de 1995, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso, em 

grande medida, como uma resposta estratégica ao processo de democratização pós-

1988. O terceiro é o movimento identitário, principalmente resultante dos dois 

processos anteriores e manifestando-se pela emergência de novos atores sociais, pela 

 
1 Texto originalmente publicado no livro “AIDS e sustentabilidade: sobre as ações das organizações da sociedade civil”, 

publicação da Coordenação Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, setembro 2001, 
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mudança da relação entre Estado e sociedade e pela crise de identidade dos atores 

sociais, tendo como conseqüência a ameaça à sua própria existência e sustentabilidade 

institucional. 

O processo democratizante caracteriza-se pelo período que já foi designado 

como “a era dos direitos”. Uma das mudanças mais profundas acontecidas nesse 

período foi a aprovação da nova Constituição Brasileira em 1988, no bojo de um amplo 

processo de mobilização social. Dentre as inovações mais relevantes para a sociedade 

civil, figuram a introdução de novos direitos socioeconômicos (especialmente na área 

trabalhista), a expansão dos direitos de cidadania política e o estabelecimento dos 

princípios da descentralização e participação popular institucionalizada na promoção 

das políticas sociais. Um dos exemplos mais interessantes desse processo é o orçamento 

participativo. 

Novos direitos e novos espaços de atuação institucional levaram a uma 

ampliação das demandas e exigências de trabalho para os atores sociais (movimentos 

sociais e ONGs), fazendo com que estes tivessem que se preparar para uma intervenção 

técnica e politicamente muito mais qualificada e adequada aos novos espaços de luta 

social. Passados agora vários anos de existência dos conselhos de gestão de políticas 

sociais, observa-se uma sensível frustração com os resultados da sua atuação, tendo-se 

“descoberto” que ela exige recursos, capacidades e tempos difíceis de conjugar com a 

dinâmica dos movimentos sociais; e que, apesar dela, elites econômicas, políticas, 

corporativas e burocráticas ainda controlam o Estado e criam obstáculos à pressão 

popular. 

Diante dessa situação, os atores sociais encaram o desafio de repensar a relação 

entre formas de ação popular direta e a participação institucionalizada nos conselhos, a 

fim de aumentar a sinergia entre uma e outra e a aprofundar a eficácia social desta 

participação. 

No mesmo período, verificou-se a conquista de inúmeras prefeituras e alguns 

governos estaduais por forças políticas democratizantes e o relativo fortalecimento 

político e financeiro dos governos subnacionais, o que levou à abertura crescente de 

espaços de participação, apoio e parceria com movimentos sociais e ONGs, 

particularmente em nível municipal. Isso abriu todo um novo campo de trabalho para os 

atores da sociedade civil, e colocou uma nova questão fundamental – o processo de 

mudança social passa não somente pela luta social direta, mas também pela 
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democratização do Estado e pela ampliação do espaço público. Essa perspectiva tende a 

reforçar os partidos políticos, em detrimento dos movimentos sociais, além de tirar-lhes 

lideranças e bandeiras. Ademais, os movimentos foram desafiados a abandonar posturas 

corporativistas e meramente reivindicatórias, para assumir um “protagonismo cidadão” 

onde o interesse público mais amplo torna-se elemento de legitimidade das demandas e 

da vontade de parcelas da população, por eles representadas. Finalmente, para 

movimentos sociais e ONG, esse processo também representou novos desafios no 

tocante à maior exposição pública e às maiores exigências quanto à sua legitimidade, 

organização autônoma e qualidade do trabalho. 

O movimento democratizante teve ainda outra faceta fundamental, qual seja, a 

ampliação da mobilização cívica da população e a conquista de maior transparência e 

responsabilidade pública (accountability) por parte do poder público. O País viveu 

intensamente inúmeras Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) no período. As 

CPIs contribuíram para ampliar a percepção pública sobre o grau de corrupção 

institucionalizada no país, em menor medida, para a adoção de procedimentos legais 

que reduziram as facilidades para este tipo de delito. Também são relevantes as 

inúmeras caravanas a Brasília, os Gritos da Terra, o Movimento Viva Rio, os “abraços 

ecológicos” a locais em degradação ambiental, a Marcha dos Cem Mil etc., episódios 

marcantes da mobilização de jovens, das igrejas, dos movimentos culturais, de setores 

da mídia etc., que visam a promoção da cidadania e da ética na política. 

Já o movimento privatizante caracteriza-se pela defesa e promoção da 

supremacia dos interesses privados sobre o interesse público, entronizando o “mercado” 

como princípio regulador das relações sociais. No Brasil, esse movimento teve sua 

arrancada com as políticas liberalizantes do governo Collor de Mello (1990-1992); e seu 

estabelecimento efetivo a partir de julho de 1994, com o Plano Real e a crescente 

adoção de políticas neoliberais pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002). 

Pode-se ilustrar tal processo, no plano das políticas sociais, pelos cortes 

sistemáticos das dotações orçamentárias federais e/ou dos percentuais efetivamente 

despendidos a cada exercício, em saúde, educação e assistência social. A linha geral da 

política social do Governo Federal tem colocado como relativo o caráter universal das 

políticas sociais, consagrado na Constituição de 1988. Nesse sentido, o governo tem 

implementado uma estratégia no campo social que combina cortes nas políticas sociais 

universais, promoção de programas sociais focalizados (Programa Comunidade 
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Solidária, por exemplo) e terceirização da gestão de órgãos estatais com fins 

educacionais, sociais e científicos, por meio de Organizações Sociais2. O movimento 

regressivo na área social promovido pelo Governo Federal, em combinação com o 

aumento da provisão de serviços sociais pelas empresas e organizações do assim 

chamado “terceiro setor” é de tal monta que alguns analistas o identificam como uma 

“refilantropização” do social. 

Finalmente, outra mudança importante no contexto sociopolítico brasileiro diz 

respeito à Reforma do Estado. As reformas são tentativas de adequação do Estado 

Nacional às novas exigências fiscais, políticas e gerenciais. As principais reformas 

realizadas ou em curso são: reforma administrativa, reforma tributária, reforma da 

previdência e reforma de poder judiciário. Tais reformas têm sido formuladas e 

implementadas no Brasil como parte da retórica do atual governo de que o País precisa 

se modernizar nos setores estratégicos e avançar no gerenciamento, condições para a 

sua integração positiva ao sistema econômico internacional. Dentre as várias dimensões 

desse processo de reformas, das mais relevantes para as ONGs é a reforma 

administrativa, pela qual se promove a mudança do paradigma gerencial na 

administração pública (o qual passa a primar pelo controle de resultados através de 

Contratos de Gestão e de Termos de Parceria, e não mais de procedimentos); e a 

identificação pelo Estado do chamado Terceiro Setor como componente complementar 

estratégico, em todas as áreas consideradas pelo atual governo como não exclusivas do 

Estado.  

Tal reforma representa um movimento pelo qual se tenta, por um lado, reduzir o 

Estado Brasileiro e torná-lo menor e mais coerente, dotando-lhe de sistemas e 

instrumentos de gestão mais modernos e eficientes; e, por outro lado, transferir às 

empresas, às organizações sociais e ao Terceiro Setor (incluindo as OSCIP, 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público)3 parte substancial da provisão de 

bens e serviços sociais. 

O terceiro fator de mudanças de contexto, o movimento identitário, definido 

como processo de crise de identidade e papel social dos movimentos sociais e ONG, 

 
2 Organizações Sociais (OS) são aquelas habilitadas legalmente a assumirem a gestão de instituições estatais mediante 

contratos de gestão. A lei que dá base para tal foi aprovada em 1998 em nível federal (Lei 9.637, de 15/5/98). Inicialmente, 

as OS estão sendo criadas pelo próprio governo com a finalidade de extinguir certos órgãos estatais, mas no futuro espera-se 

que qualquer organização da sociedade civil possa se credenciar como OS e habilitar-se à gestão de bens e serviços públicos.  
3  Podem vir a se qualificar como OSCIP junto ao Ministério da Justiça, tanto entidades de assistência social, como ONG, 

como fundações empresariais voltadas à ação social. A lei das OSCIP (Lei 9.790) foi aprovada em 23/03/1999. A relação 

entre Estado e OSCIP é regulada por um Termo de Parceria que estabelece metas e padrões de qualidade para os serviços a 

serem prestados. 
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emerge na confluência e na tensão entre o processo democratizante e o processo liberal-

privatizante. 

Um fator novo nesse âmbito é a força crescente da articulação e da ação em 

redes, tanto dos movimentos quanto das ONGs. Muitos movimentos e organizações 

sociais conseguem articular-se nacionalmente e atuar em redes, como o MST, o 

movimento indígena, o movimento das mulheres trabalhadoras rurais, o movimento de 

Direitos Humanos, as entidades de trabalho com crianças e adolescentes, as redes 

socioambientais, as ONGs/AIDS etc. Proliferam-se incontáveis redes e fóruns temáticos 

de discussão e ação conjunta. A ABONG (Associação Brasileira de ONGs) ganha 

densidade e projeção em nível nacional e internacional, e se consolida também em nível 

regional, a partir de oito fóruns regionalizados. Cresce ainda a interlocução entre 

ABONG e ONGs brasileiras com redes de ONGs no continente (Associação Latino-

americana de Organizações de Promoção, ALOP) e em nível internacional. Tudo isso 

amplia em muito os espaços de diálogo e articulação para os atores sociais, mas o 

processo também traz novas questões para a identidade dessas organizações. 

As crescentes parcerias entre movimentos sociais e ONGs com o poder público, 

especialmente em nível local, mostram o interesse destas organizações em intervir, com 

a sua autonomia e identidade, no processo das políticas públicas, nos conselhos 

dialogando com representantes de órgãos públicos e mesmo desenvolvendo projetos 

conjuntos. Essa linha de ação obrigatória para os atores sociais da sociedade civil 

questiona o papel específico de movimento social e de ONGs, assim como tende a 

fortalecer a dimensão institucional, e não necessariamente a dimensão social dos 

movimentos. Por outro lado, muitos ex-militantes de movimentos e ex-integrantes de 

ONGs vêm se encontrando nas salas e gabinetes governamentais, o que pode 

enfraquecer significativamente a dimensão política da relação entre Sociedade Civil e 

Estado. Além do grande risco de que o governo venha a se tornar o grande protagonista, 

o ator-chave, quase exclusivo, da mudança social, ofuscando e esvaziando os 

movimentos sociais e a sociedade civil mais ampla. 

Uma questão fundamental aqui é a da identidade dos atores sociais brasileiros. 

As mudanças no Estado brasileiro, as novas tendências na cooperação internacional, 

assim como o aparecimento de novos atores no campo social (Organizações Sociais, 

OSCIP, fundações de filantropia empresarial, Instituto para a Responsabilidade Social 

(Ethos), nova geração de entidades dentro do Terceiro Setor etc.) fazem com que os 

movimentos sociais e as ONGs tenham de se reinventar como atores sociais relevantes. 
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Eles agora têm de se justificar perante a opinião pública e a mídia como nunca antes; e 

também credenciar-se política e tecnicamente perante o Estado, o setor privado e as 

universidades. Eis um campo sob intensa mutação: o Governo Federal institucionalizou 

as “Organizações Sociais” e as OSCIPs para gerirem parte substancial da área social 

(hoje) estatal. 

Nos dias de hoje, muitas empresas passam a investir significativamente em 

educação, criando e ampliando suas fundações filantrópicas, constituindo inclusive 

organismos de articulação e representação como o GIFE (Grupo de Instituições, 

Fundações e Empresas). Passa a existir a chamada “responsabilidade social” das 

empresas (Instituto Ethos, Balanço Social etc.). Progressivamente, as universidades 

oferecem serviços antes providos exclusivamente por ONGs. O movimento social, 

especialmente o sindical, assume para si funções antes tidas como exclusivas do Estado 

(na educação básica, por exemplo), e outras atividades típicas de ONGs (capacitação e 

assessoria na área de geração de emprego e renda, um exemplo). Flexibilizam-se, 

portanto, as fronteiras entre movimentos sociais, ONGs e Estado; e ganha terreno o 

conceito de Terceiro Setor, ensejando a proliferação de centros de estudos, publicações 

e serviços para dele tratar, diluindo de certa forma a força recém-conquistada da 

identidade “ONG”. 

Por outro lado, é aprovada a lei que regulamenta pela primeira vez no país o 

marco legal das “Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público”, o qual torna 

possível o reconhecimento das ONGs como organizações de direito privado mas com 

fins públicos. O que as habilita a receber fundos públicos mediante certas exigências de 

controle e transparência. 

Enfim, o campo chamado de Terceiro Setor tenderá a ganhar em projeção e 

visibilidade públicas, mas será bem mais trabalhoso para as ONGs comprometidas com 

a mudança social se diferenciarem como ator político nesse contexto. 

Um outro elemento originador de mudanças relevantes para movimentos sociais 

e ONGs é o das mudanças nas relações de cooperação internacional, que desde o final 

dos anos 80 passam por uma significativa recombinação, realinhamento e/ou redução de 

recursos, e ao mesmo tempo, intensificação de espaços e mecanismos de diálogo e 

articulação. Enfim, são maiores as exigências de controle sobre a performance das 

organizações apoiadas. Especialmente da Europa, na década de 90, e como forma de 

redução da cooperação governamental ao desenvolvimento, declinaram as contribuições 

do público em geral, viu-se reduzida a prioridade concedida ao Brasil, questionou-se a 
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eficácia da cooperação ao desenvolvimento, aumento do desemprego e dos problemas 

sociais etc., levando as agências de cooperação européias a (i) um profundo processo de 

reestruturação institucional que redefiniu a sua identidade e imagem pública, e 

fortaleceu algumas vantagens comparativas e competências na captação de recursos, 

dando mais ênfase ao trabalho de lobby e ação pública coletiva (advocacy) (ii) maior 

dependência de recursos governamentais, (iii) realinhamento dos recursos, favorecendo 

a África e a Europa do Leste e reduzindo o apoio à América Latina, (iv) redução do 

número de organizações apoiadas no Brasil e maior rigor na seleção de novos parceiros, 

(v) concentração temática e regional no caso do Brasil, (vi) maiores exigências em 

questões de eficiência organizacional e desenvolvimento institucional, especialmente 

nas áreas de planejamento, avaliação, monitoramento, gestão e transparência e 

responsabilidade pública (accountability), e, por fim, (vii) ampliação das oportunidades 

de parcerias não financeiras com as organizações apoiadas. 

Ainda no campo internacional, pode-se indicar como relevante para os 

movimentos sociais e ONGs a emergência de novos espaços e redes internacionais de 

articulação e ação conjunta. As conferências do ciclo social da ONU são um exemplo 

disso. O processo de construção de agendas comuns, e o monitoramento dos acordos 

das conferências em nível nacional acabaram por ensejar a constituição de inúmeras 

redes e fóruns. Outro exemplo é o novo espaço para ação articulada entre movimentos e 

ONGs representada pelos mega-projetos de desenvolvimento financiados por Banco 

Mundial, BID, União Européia, governos do G-7 etc.; ou mesmo ações internacionais 

de pressão sobre organismos como o FMI, o Banco Mundial ou a Organização Mundial 

do Comércio. Isto traz à tona a questão da interconexão mundial dos grandes problemas 

socioeconômicos e ambientais, colocando a capacidade de articulação do âmbito local 

com o nacional e o internacional como condição para o avanço das lutas pela 

democracia e cidadania. 

Dadas as peculiaridades dos diferentes tipos de movimentos sociais e ONGs, 

torna-se muito difícil fazer generalizações quanto aos efeitos das mudanças acima 

indicadas. Contudo, é possível arriscar que, geralmente a tentativa de se adaptar a esse 

novo contexto e de buscar novas bases de sustentabilidade tem levado a (i) uma 

estabilização/redução dos recursos financeiros e a correspondente redução de recursos 

humanos permanentes e de linhas de ação, (ii) iniciativas de aperfeiçoamentos técnico-

metodológicos e gerenciais visando uma maior eficiência e eficácia da organização, e 

(iii) busca de novas parcerias de trabalho e de novos canais de sustentação institucional. 
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Desenvolvimento Institucional como condição de sustentabilidade 

 

Nesse contexto de grandes mudanças as ONG tem sido desafiadas a se 

fortalecerem institucionalmente, como condição à sua sustentabilidade. O 

desenvolvimento organizacional e institucional das organizações da sociedade civil 

tornou-se, assim, 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. 

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 o porquê de fazê-lo. Uma variedade de termos é usada: 

desenvolvimento organizacional, “capacity building” (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: 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”, por intermédio de: 

planejamento estratégico, sistema de monitoramento & avaliação com base em 

indicadores, captação de recursos, marketing, gestão administrativo-financeira, 

capacitação técnica dos recursos humanos etc.; o outro é o enfoque sistêmico, que 

também integra a dimensão gerencial mas de forma articulada à dimensão sociopolítica 

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. 

Esses 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 setor não-governamental, e de como este deve se colocar no processo de 
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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 estatal e da sua relação com a ação cidadã, nem 

sempre estão evidentes as implicações políticas e práticas da adoção deste ou daquele 

termo. Nesse sentido, o aprofundamento do 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, esse 

enfoque denota uma  expectativa de que, com a retração das responsabilidades sociais 

do Estado, as organizações da sociedade civil assumam um papel supletivo importante 

na provisão de serviços sociais básicos (saúde, educação, assistência social etc.). Esse 

enfoque também tende a colocar sobre as organizações da sociedade civil uma grande 

responsabilidade no combate à pobreza, possivelmente desproporcional às suas reais 

potencialidades. Também expressa um diagnóstico de que os principais problemas das 

organizações do setor não governamental são fundamentalmente problemas de 

capacitação e de gestão4. Daí a “explosão” de cursos e programas de capacitação 

gerencial no Brasil e a crescente prioridade concedida a muitas agências internacionais, 

especialmente as governamentais e multilaterais, ao fortalecimento institucional das 

organizações da sociedade civil brasileira5. 

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

relevância à inserção sociopolítica, credibilidade, fortalecimento de atores sociais e 

capacidade das organizações para impulsionar processos de mudança social duradouros. 

Sob essa 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 sociopolíticas das organizações e do seu campo de atuação 

como um todo. 

Sendo assim, mantendo-se esse enfoque, a capacidade de as organizações 

exercerem um papel substancial de protagonistas de mudanças, a partir de uma posição 

de autonomia, é vista como essencial à sua contribuição inovadora e de experimentação 

social na constituição e fortalecimento de movimentos sociais, formulação, execução e 

 
4 Conforme sugerido por Falconer (1999). 
5  Ver Caccia Bava (2000). 
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monitoramento crítico das políticas públicas; e no 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 no 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-social. 

Ao se debater sobre o desenvolvimento institucional das organizações da 

sociedade civil, é fundamental que se faça explícito o papel e o “lugar” que se está 

atribuindo a elas e outros atores na promoção do desenvolvimento. 

As implicações decorrentes de um enfoque sistêmico dizem respeito, em 

primeiro lugar, à necessidade de uma atitude política pró-ativa 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 de auto-sustentação 

política e financeira e à sua identidade enquanto atores políticos autônomos. Em 

segundo lugar, a adoção de um enfoque sistêmico também requer 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. 

 

 

Vetores de Desenvolvimento Institucional 

 

Embora exista uma rica discussão sobre o desenvolvimento organizacional e 

institucional das organizações não-governamentais brasileiras, não existe uma definição 

clara e compartilhada do que seja o desenvolvimento institucional. 

Para efeitos dessa reflexão, considerar-se-á que o desenvolvimento institucional 

compreende os processos e iniciativas que visam assegurar a realização, de maneira 

sustentável, da missão institucional, e que visam a fortalecer o posicionamento 

estratégico de uma determinada organização na sociedade. Para tanto, exigem-se 

medidas (i) que fortaleçam a capacidade de articulação das iniciativas e de promoção de 

processos de mudança social, e (ii) que ampliem a base social/legitimidade e 
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credibilidade da organização, assim como (iii) busquem o aprimoramento gerencial e 

operacional. 

 A partir dessa definição, apresentam-se, a seguir, alguns parâmetros/variáveis 

que podem ser usados como eixos de análise sobre o grau do desenvolvimento 

institucional e de sustentabilidade, seja de uma Ong em particular, seja de um campo 

ético-político. 

 

Desenvolvimento institucional de uma organização 

 

• Base social, 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” e de suas alianças; 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  transparência e 

responsabilidade 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-se ver também em que medida a organização tem “poder de 

convocatória” e é capaz de tornar-se referência pública para questões específicas. 

 

• 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. 
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• 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 é o 

grau de delegação de responsabilidades? Quão eficientes são os instrumentos da gestão 

administrativo-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; também ver os níveis salariais e condições de trabalho; e analisar formas 

alternativas de agregar colaboradores (voluntários, militantes, estagiários, cooperantes 

etc.). 

 

• Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (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 dessas ferramentas, e 

estímulo ao aprendizado contínuo; utilização de indicadores, e nível de participação dos 

beneficiários e de outros parceiros no processo de 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 de socializar experiências, e 

grau de contribuição à construção de argumentos fundamentados para o debate público 

e acadêmico sobre questões sociais e de desenvolvimento. 
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• Poder para influenciar processos sociais e políticas públicas 

 

Consideração da capacidade de planejar, promover e influenciar processos de 

mobilização, organização e articulação sociais, especialmente a capacidade de incidir 

sobre o processo de constituição de atores e movimentos e sobre as políticas públicas. 

 

• Capacidade para estabelecer parcerias e ações conjuntas 

 

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. 

 

 

O desenvolvimento institucional como dimensão coletiva 

 

O desenvolvimento institucional não pode ser analisado apenas em termos de 

organizações individuais; ele deve, ao mesmo tempo, ser considerado em relação às 

condições de sustentabilidade e de desenvolvimento institucional do conjunto das 

organizações de um determinado campo ou setor social. Os eixos de desenvolvimento 

institucional coletivo são: 

 

• Grau de articulação setorial 

 

Nível de articulação dentro do setor (rede), 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. Também está ligado à relação entre as diferentes identidades dentro da 

rede, suas formas de expressão e tensões decorrentes. 
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• Visibilidade e credibilidade do setor 

 

Quão visível é o setor como um todo, desde “fora”, do ponto de vista da 

sociedade em geral e dos setores público e privado, em particular? Nível de iniciativa de 

visibilização do setor; credibilidade do setor junto a outros atores sociais relevantes. 

Capacidade de atrair 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. 

 

 

Desafios à sustentabilidade das ONGs brasileiras 

 

Entre os novos desafios que têm se colocado às ONGs estão a sua visibilidade, 

legitimidade e responsabilidade pública (accountability). Ser capaz de se constituir e 

projetar-se no espaço público como protagonista relevante, seja pela mídia, na relação 

direta com a população e/ou mediante parcerias com o poder público e outras 

instituições, como as universidades, passou a ser condição sine qua non para a 

sustentabilidade de movimentos sociais e ONGs. E para tanto, são fatores decisivos a 

eficiência organizacional, capacidade de inovação, produção de impactos sociais 

demonstráveis e política de comunicação adequada. 

 

Novos espaços e oportunidades de intervenção têm gerado novos desafios em 

termos das formas de ação. Dentre as principais mudanças, pode-se citar (i) a ampliação 

da escala do trabalho, articulando o local com o regional e o nacional, e mesmo com o 

internacional, (ii) a necessidade de saber desenvolver e tirar proveito de formas de 

trabalho em rede e em parceria com outras organizações (movimentos sociais, ONGs, 

poder público, universidades etc.), (iii) a exigência por um elevado grau de 

profissionalismo e especialização, condições para uma postura mais propositiva, e (iv) a 
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necessidade de combinar ações de resistência, denúncia e proposição política com a 

experimentação de alternativas e a geração de benefícios concretos para a população. 

Novas também são as exigências quanto à implementação de sistemas de 

planejamento, avaliação e monitoramento do trabalho. Praticamente todas as ONG e 

muitos movimentos sociais brasileiros encontram-se às voltas com metodologias de 

planejamento estratégico e correspondentes técnicas de avaliação e monitoramento a 

partir de indicadores de resultados. Há divergências significativas nesse campo: 

algumas organizações resistem às exigências ligadas ao PMA, qualificando-as de 

influência neoliberal; já um grupo crescente delas tem buscado desenvolver sistemas de 

PMA próprios, ajustados à sua missão e ethos institucional. Desenvolvimentos no 

âmbito de sistemas de PMA que ainda se encontram em uma primeira fase de 

experimentação, especialmente no tocante aos indicadores de impacto. 

 

Não menos importantes são os desafios emergentes em relação às formas de 

gestão institucional. Diante de tantas mudanças no seu contexto de atuação, as ONGs 

vêm sendo forçadas a rever a sua estrutura, seus organogramas e seu processo decisório, 

as formas de relação com os seus beneficiários/base social e de coordenação do 

trabalho, além de aperfeiçoar os instrumentos de gestão propriamente administrativa e 

financeira. Aqui reside o grande desafio: construir novos formatos institucionais que 

combinem os tradicionais elementos de informalidade e democracia interna, típicos das 

organizações brasileiras, com os novos patamares de eficiência organizacional, 

transparência e responsabilidade pública (accountability). 

No plano do desenvolvimento institucional das organizações brasileiras, ganham 

ênfase crescente também as dimensões das relações de gênero e de raça, tanto em 

termos de trabalho social quanto em relação à sua integração na estrutura e dinâmica 

internas (corpo de sócios/membros, níveis hierárquicos, técnicos, relações intra-

institucionais etc.) da organização. 

Fundamental ainda é o desafio representado pela busca de sustentabilidade 

financeira. A reconfiguração da cooperação internacional com o Brasil e as novas 

oportunidades de captação de recursos nacionais, públicos e privados têm desafiado as 

organizações brasileiras a um processo crescente de “nacionalização”. Qualificar suas 

parcerias internacionais na Europa, adaptar-se ao modus operandi das fundações norte-

americanas, acessar fundos públicos federais, estaduais e municipais, captar recursos de 

fontes privadas de financiamento e desenvolver a geração de recursos próprios, são 
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desafios que têm exigido enorme capacidade institucional, inovação e flexibilidade. 

Nesse sentido, a maior socialização de tais experiências poderia contribuir grandemente 

para o avanço da sustentação das entidades. 

Por fim, as organizações brasileiras têm sido confrontadas com o desafio de 

garantir que a sua intervenção específica resulte na elevação da qualidade de vida da 

população e, ao mesmo tempo, apresente um novo modelo de desenvolvimento social 

para o País. Experiências em curso nesse sentido, especialmente nas áreas de agricultura 

sustentável, geração de emprego e renda, crianças & adolescentes, economia popular 

solidária e desenvolvimento local e regional integrado, têm demonstrado grande 

potencial inovador. Mas também têm exposto as fragilidades das ONGs e movimentos 

brasileiros quanto à sua capacidade de impactar a sociedade brasileira de forma mais 

ampla e duradoura. 

 

 

Conclusão 

 

Diante da variedade e intensidade das mudanças no contexto de atuação das 

ONGs, as organizações brasileiras têm sido forçadas a promover, ao mesmo tempo, 

ajustes regressivos (reduções de orçamento, de recursos humanos e de áreas de trabalho) 

e aperfeiçoamentos institucionais (sistemas de planejamento, avaliação e 

monitoramento, gestão mais eficiente etc.), em um contexto de revisão de sua 

identidade. Diferentes tipos de ONGs têm enfrentado essa difícil situação de diferentes 

formas e com distintas chances de êxito. As ONGs pequenas e/ou por demais 

dependentes de poucas ou uma única fonte de apoio internacional, estão tendo enormes 

dificuldades para sobreviver. Muitas delas tiveram de fechar suas portas na década de 

90. ONGs médias e grandes, em geral, tiveram de diminuir seu tamanho e sua escala de 

trabalho; estas têm melhores chances e condições de se ajustar ao novo quadro, e tentar 

criar um círculo virtuoso entre a busca de novas fontes de financiamento e os desafios à 

maior eficiência e eficácia institucional. ONGs que tratam de temas marcantes da 

contemporaneidade, como meio ambiente, AIDS, relações de gênero, etc., parecem ter 

demonstrado maior capacidade para enfrentar tal ajuste, e com maior rapidez. Em 

comparação com as ONGs da geração anterior, tradicionalmente ligadas à educação e 

organização popular, demonstram comunicação maior e mais direta com a população, a 
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partir dos temas que tratam, além da sua familiaridade natural com a mídia e maior 

disponibilidade de fundos públicos e privados específicos. 

 

Pode-se dizer, assim, que as ONGs brasileiras estão passando por um período 

muito difícil e desafiante: a sua capacidade de se reinventar e se justificar politicamente 

diante da sociedade brasileira será decisiva para a sua sustentabilidade institucional, e 

para a sua efetiva contribuição ao desenvolvimento do País. 

 

Diante desses desafios, as organizações brasileiras têm sido encorajadas a 

aprofundar o seu desenvolvimento institucional, ampliar e consolidar as formas de 

intervenção articulada, projetar-se no espaço público, buscar a diversificação das suas 

fontes de sustentação, dotar-se de sistemas e instrumentos gerenciais mais eficientes. E, 

sob a aplicação da ética e do conhecimento técnico, construir argumentos sólidos na 

defesa de suas causas e propostas, de forma a ampliar o apoio social ao processo de 

democratização efetiva e de desenvolvimento do país. 
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