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O presente texto visa mapear de forma apenas esquemática as principais 

mudanças no contexto de atuação das ONGs brasileiras, assim como os desafios ao seu 
desenvolvimento institucional daí decorrentes1. 
 
Mapeando os campos de mudança 
 

Há três campos básicos  nos quais se podem identificar mudanças substantivas  
na última década, mudanças as  quais estão modificando completamente o contexto no 
qual se movimentam as ONGs brasileiras. 
 

O primeiro deles é o campo do contexto sócio-econômico e político brasileiro, 
que passou por transformações decisivas a partir da aprovação da nova Constituição em 
1988, da adoção crescente de políticas neoliberais a partir de 1990 e do impacto do 
governo de Fernando H. Cardoso desde 1995. O segundo campo de mudanças 
relevantes para as ONGs brasileiras é o das relações de cooperação internacional, o qual 
tem passado, desde o final dos anos 80, por uma significativa reconfiguração que 
combina realinhamento e/ou redução de recursos, intensificação de espaços e 
mecanismos de diálogo e articulação, com maiores exigências e controles sobre a 
performance das organizações apoiadas. Por fim, um terceiro campo de mudanças, 
intrinsecamente articulado com os dois anteriores mas não redutível a eles,  tem a ver 
com o desenvolvimento institucional do próprio campo das ONGs brasileiras e do 
chamado Terceiro Setor em geral, o qual tem desenvolvido instrumentos de articulação, 
comunicação e representação específicos, o que tem contribuído para a maior projeção 
pública das ONGs e do setor não governamental e não lucrativo, mas também tem 
trazido novas exigências para a maior definição da identidade institucional das ONGs.  
 

Dadas as peculiaridades dos diferentes tipos de ONGs, fica difícil fazer 
generalizações quanto aos efeitos das mudanças nos três campos acima indicados. 
Contudo, é possível afirmar que, via de regra,  a tentativa de se adaptar a este novo 
contexto e de buscar novas bases de sustentabilidade, têm levado as ONGs brasileiras a 
um mix institucional composto (i) por uma estabilização/redução dos recursos 
financeiros e a correspondente redução de recursos humanos permanentes e de áreas de 
trabalho, (ii) pela tentativa de introduzir aperfeiçoamentos técnico-metodológicos 
visando a uma maior eficiência e eficácia da organização, e (iii) pela busca de novas 
parcerias de trabalho e de  novos canais de sustentação institucional.   
  
Mudanças no contexto sócio-econômico e político brasileiro 
 

Uma das mudanças mais fundamentais neste âmbito foi a aprovação da nova 
Constituição brasileira em 1988, no bojo de um amplo processo de mobilização social. 
Dentre as inovações mais relevantes para  as ONGs, figuram a introdução de novos 
direitos sócio-econômicos (especialmente na área trabalhista), a expansão dos direitos 
de cidadania política, e o estabelecimento dos princípios da descentralização e da 
participação popular institucionalizada na promoção das políticas sociais. Estes novos 
                                                           
1 Este texto busca ser uma síntese das principais mudanças de contexto e dos desafios às ONGs 
brasileiras, tendo por base  64 documentos pesquisados e fichados, como parte  do Projeto PEYDI 
(Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional) no Brasil. 
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direitos e novos espaços de atuação institucional levaram a uma ampliação das 
demandas e das exigências de trabalho para as ONGs, fazendo com que elas tivessem de 
se preparar para uma intervenção técnica e politicamente adequada a estes novos 
espaços. Passados agora mais de 10 anos da existência dos conselhos de políticas 
sociais, as ONGs estão diante do desafio de repensar a relação entre formas de ação 
popular direta e a participação institucionalizada nos conselhos, de forma a aumentar a 
sinergia entre uma e outra e a aprofundar a eficácia social desta participação. 
 

Outra mudança-chave no contexto brasileiro, foi a paulatina introdução de 
políticas macroeconômicas neoliberais, a partir de 1990 (governo Collor de Mello). Isto 
se intensificou e consolidou com o advento da administração Fernando H. Cardoso, que 
está no poder desde 1995. Este governo implementou  o chamado Plano Real (que teve 
início efetivo ainda em 1993), o qual conseguiu reduzir e estabilizar a inflação entre 
1995 e 1998, mas ao custo de inviabilizar qualquer crescimento econômico 
significativo, do atrelamento da estabilidade da moeda nacional ao capital especulativo 
internacional, com isto desequilibrando as contas externas e elevando de forma 
exorbitante os juros internos. Como decorrência, além do aumento do desemprego, 
estrutural e conjuntural, e dos problemas sociais dele decorrentes, o governo ainda 
provocou a redução do gasto social, só fazendo intensificar o atual quadro de 
desigualdade e pobreza.  
 

No mesmo período, verificou-se uma abertura crescente de vários governos 
estaduais e particularmente municipais à parceria com ONGs, a partir dos novos canais 
de participação da sociedade civil no processo das políticas  sociais, e também em 
função do renovado protagonismo dos governos sub-nacionais em relação ao 
desenvolvimento social. Isto representa novas oportunidades para as ONGs, tanto em 
termos de novas área de trabalho  quanto em termos de novas fontes de financiamento, 
mas também representa novos desafios no tocante a maior exposição pública e a 
maiores exigências quanto à qualidade técnica do seu trabalho. 
 

No plano das políticas sociais têm havido  cortes sistemáticos das dotações 
orçamentárias federais em saúde, educação e assistência social. O governo tem também 
atacado o caráter universal das políticas sociais, consagrado na Constituição de 1988. 
Ao contrário, o governo tem implementado uma estratégia no campo social que 
combina cortes nas políticas sociais universais, promoção de programas sociais 
focalizados (Programa Comunidade Solidária, por exemplo), terceirização de 
organizações estatais com fins sociais (hospitais, museus, etc.), com a transferência da 
gestão destas instituições para Organizações Sociais2, e por fim, o estímulo a formas 
privadas de atendimento, especialmente na área de saúde, educação e previdência social. 
O movimento regressivo na área social promovido pelo governo federal combinado com 
o aumento da provisão de serviços sociais pelas empresas e por organizações da 
sociedade civil é de tal monta que alguns analistas o identificam como uma 
‘refilantropização’ do social. 
 

                                                           
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 1997 em nível federal. 
Inicialmente, as OS estão sendo criadas pelo próprio governo com a finalidade de extinguir certas 
entidades estatais, mas no futuro espera-se que qualquer organização da sociedade civil possa se 
credenciar como OS e se habilitar à gestão de bens e serviços públicos.  



 3

Por fim, outra mudança importante no contexto sócio-político brasileiro diz 
respeito à assim chamada reforma do Estado.  Tal reforma tem variadas dimensões, mas 
as mais relevantes para as ONGs são o amplo processo de privatizações em curso, a 
reforma do paradigma gerencial na administração pública, (o qual prima pelo controle 
de resultados e não tanto de processos), 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 e ao chamado Terceiro 
Setor (ou das assim chamadas OSCIPs – Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público) parte substancial da provisão de recursos e serviços sociais.  
 

As ONGs brasileiras estão assim diante de uma situação que pode ter grandes 
conseqüências em relação a sua missão institucional enquanto organizações autônomas 
da sociedade civil. Muitas ONGs poderão aceitar  sem maiores traumas este papel 
coadjuvante e complementar em relação ao Estado, assumindo a provisão de serviços e 
bens públicos e, quem sabe,  abdicando de uma papel político mais autônomo em 
relação às políticas públicas.  Já várias outras ONGs, especialmente aquelas associadas 
à ABONG, que tem criticado a criação das Organizações Sociais para terceirizar 
serviços públicos,  certamente resistirão a este processo, buscando formas de parceria 
com o Estado que não afete sua autonomia institucional. De qualquer forma, deve-se 
reconhecer que tende a aumentar a dependência das ONGs brasileiras em relação a 
fontes nacionais públicas de recursos, e isto traz necessariamente novas questões para a 
sustentabilidade  destas instituições. 
 
As mudanças no campo da cooperação internacional 
 

Algumas das mudanças mais decisivas para as ONGs brasileiras, advieram das 
profundas transformações no campo da cooperação internacional ao desenvolvimento, 
especialmente na Europa na década de 90. Ocorrências como a redução da cooperação 
governamental ao desenvolvimento, declínio das contribuições do público em geral, 
questionamento da eficácia da cooperação ao desenvolvimento, aumento do desemprego 
e dos problemas sociais, etc., levaram as  agências de cooperação européias a (i) um 
profundo processo de reestruturação institucional, que redefiniu sua identidade, sua 
imagem pública e fortaleceu vantagens comparativas e competências na captação de 
recursos, dando mais ênfase ao trabalho de ‘lobby’ e ‘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 ‘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 as ONGs a 
emergência de novos espaços e redes internacionais de articulação e ação conjunta. As 
conferências do chamado ciclo social da ONU são um exemplo disso, pelo fato de que o 
processo de sua preparação ter ensejado a constituição e inúmeras redes e fóruns para 
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construir e promover agendas comuns, assim como para o monitoramento dos acordos 
das conferências em nível nacional.  Outro exemplo é o novo espaço para ação 
articulada das ONGs brasileiras representado 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. Por fim, crescem também os 
movimentos internacionais, como o CIVICUS, que promove a constituição de uma 
sociedade civil e de  uma cidadania planetárias. 
 
Mudanças no campo das ONGs brasileiras 
 

Um fator novo neste âmbito é a força crescente da articulação das ONGs no 
Brasil. A ABONG (Associação Brasileira de ONGs) congrega hoje mais de 200 sócias, 
ganhando densidade e projeção em nível nacional e internacional, e se consolidando 
também em nível regional, a partir de 8 fóruns regionalizados. Cresce  ainda a 
interlocução entre ABONG e ONGs brasileiras com redes de ONGs no continente 
(ALOP) e em nível internacional (CIVICUS). Proliferam-se, embora ainda de forma 
insuficiente, os instrumentos de informação e comunicação entre as ONGs. Tudo isso 
amplia em muito os espaços de diálogo e articulação próprios das ONGs, exigindo-lhes 
crescente dedicação institucional. 
 

Uma questão fundamental aqui é a da identidade das ONGs brasileiras.  As 
mudanças no Estado brasileiro, as novas tendências na cooperação internacional, assim 
como o aparecimento de novos atores no campo social brasileiro, fazem com que as 
ONGs tenham de se re-inventar como atores sociais relevantes. Elas agora têm de se 
justificar perante a opinião pública e a mídia, tendo também de se credenciar política e 
tecnicamente perante o Estado, o setor privado e as universidades. Este é um campo sob 
intensa mutação: o governo federal criou as ‘Organizações Sociais’ para gerirem parte 
da área social estatal; muitas empresas passam a investir significativamente em 
educação, criando e ampliando suas fundações filantrópicas (cerca de 80 no Brasil), 
constituindo inclusive organismos de articulação e representação como o GIFE, e 
passam a promover a ‘responsabilidade social’ das empresas (Instituto Ethos); as 
universidades crescentemente oferecem serviços que antes só eram providos pelas 
ONGs; o movimento sindical assume para si funções antes tidas como exclusivas do 
Estado (na educação básica, por exemplo), e outras típicas de ONGs (capacitação e 
assessoria na área de geração de emprego e renda, por exemplo), flexibilizando 
fronteiras entre movimentos sociais, ONGs e Estado; 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 da identidade ‘ONG’; por outro lado, a 
ABONG (Associação Brasileira de ONGs) fortalece-se regionalmente e ganha projeção 
pública nacional; 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, que podem 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 neste contexto. 
 

Assim, novos desafios têm se colocado às ONGs em termos de sua visibilidade e 
de sua responsabilidade  pública (‘accountability’). Ser capaz de constituir-se e projetar-
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se no espaço público como protagonista relevante, seja através da mídia, da relação 
direta com a população e/ou através de parcerias com o poder público e outras 
instituições como universidades, passou a ser condição sine qua non para a 
sustentabilidade das ONGs. Para tanto, são decisivos fatores como 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 das ONGs. 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 o internacional (‘scalling up’), (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 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 ONGs 
brasileiras encontram-se às voltas com metodologias de planejamento estratégico, e 
correspondentes técnicas de avaliação e monitoramento, a partir de indicadores de 
resultados. A ABONG, e várias outras organizações (como a CESE e o CERIS), além 
de agências como ICCO e NOVIB mantém grupos de trabalho sobre o tema.. Há neste 
campo divergências significativas: algumas ONGs resistem às exigências ligadas ao 
PMA, qualificando-as de influência neoliberal; já um grupo crescente de ONGs têm 
buscado desenvolver sistemas de PMA próprios, ajustados a sua  missão e ethos 
institucional. Estes desenvolvimentos no âmbito de sistemas de PMA das ONGs 
brasileiras ainda se encontram numa primeira fase de experimentação, especialmente no 
tocante aos indicadores de impacto. 
 

Não menos importantes são os desafios emergentes para as ONGs em relação às 
formas de gestão institucional. Diante de tantas mudanças em seu contexto de atuação, 
as ONGs vêm sendo forçadas a rever sua estrutura, seus organogramas, seu processo 
decisório, as formas de relação  com os beneficiários e suas formas de coordenação do 
trabalho, além de aperfeiçoar os instrumentos de gestão propriamente administrativa e 
financeira. O grande desafio aqui reside em construir novos formatos institucionais que 
combinem os tradicionais elementos de informalidade e democracia interna, típicos das 
ONGs brasileiras,  com novos patamares de eficiência organizacional, transparência e 
responsabilidade pública (‘accountability’). 
 

No plano do desenvolvimento institucional das ONGs brasileiras,  ganham 
ênfase crescente também  as dimensões das relações de gênero e de raça, tanto em 
termos de seu trabalho social quanto em relação a integração destas dimensões na sua 
estrutura e dinâmica internas (corpo de sócios, níveis hierárquicos, técnicos, relações 
intra-institucionais, etc.). 
 

Fundamental ainda é o desafio representado pela busca de sustentabilidade 
financeira das ONGs. A reconfiguração da cooperação internacional com o Brasil e as 
novas oportunidades de captação de recursos nacionais, públicos e privados, têm  
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desafiado as ONGs 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 pela venda de serviços, são desafios que têm exigido enorme capacidade 
institucional de inovação e flexibilidade. A sistematização e a maior socialização de tais 
experiências poderia contribuir grandemente para o avanço da sustentação das ONGs.  
 

Por fim, as ONGs brasileiras têm sido confrontadas com o desafio de garantir 
que sua intervenção concreta específica resulte na elevação da qualidade de vida da 
população e ao mesmo tempo promova um novo modelo de desenvolvimento para o 
país. Experiências em curso neste sentido, especialmente nas área de agricultura 
sustentável, geração de emprego e renda, economia popular solidária e desenvolvimento 
local e regional integrado, têm demonstrado grande potencial inovador, mas também 
têm posto em evidência as debilidades das ONGs brasileiras quanto a sua capacidade de 
impactar a sociedade brasileira de forma mais ampla.  
 
 
Concluindo 
 

Diante da variedade e  da intensidade destas mudanças, as ONGs 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.), num contexto de revisão de sua identidade.  Diferentes tipos de ONGs 
têm enfrentado esta situação difícil 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, via de regra, 
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 com maior rapidez., em comparação com as  ONGs da  geração 
anterior, tradicionalmente mais ligadas à educação e organização popular, devido a sua 
maior comunicação direta com a população a partir dos temas que tratam,  a sua 
familiaridade natural com a mídia e a relativa disponibilidade de fundos públicos e 
privados específicos.   
 

Em síntese, se pode dizer que as ONGs brasileiras estão passando por um 
período muito difícil e desafiador no qual sua capacidade  de se re-inventarem e de se 
justificarem politicamente perante a sociedade brasileira serão decisivas em relação a 
sua sustentabilidade institucional e a sua contribuição ao desenvolvimento do país. 
 
 


