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Uma das maiores preocupações dos gestores de organizações sociais é a busca por 
recursos que possam dar sustentação à dinâmica institucional. E tal preocupação, 
em geral, leva à elaboração de inúmeros projetos, à participação em um sem 
número de editais públicos, e à muita incerteza e estresse. 

É pouco comum, infelizmente, que os gestores se dêem conta de que a busca por 
recursos não se resume à elaboração de bons projetos. E, mais ainda, que a 
sustentabilidade da organização não começa e nem termina com a aprovação de 
projetos. 

Isto porque a sustentabilidade de uma organização é compreendida como “a 
capacidade de sustentar de forma duradoura o valor social do projeto político-
institucional”. 

Isto é, a sustentabilidade expressa um esforço permanente, nunca finalizado, de 
demonstrar publicamente que o trabalho realizado gera um valor importante para 
a sociedade. Trata-se de dar uma contribuição diferenciada ao enfrentamento de 
problemas sociais, e de tornar isso um valor social reconhecido pelas instituições, 
pelos gestores públicos, pelos financiadores, pela mídia e, mais amplamente, pela 
opinião pública. 

Então, buscar a sustentabilidade é, em primeiro lugar, ter uma proposta de ação 
institucional clara, bem fundamentada teórica e metodologicamente, sempre 
sintonizada com os novos desafios do contexto. 

Buscar a sustentabilidade é criar um clima interno de comprometimento com as 
causas sociais, de desprendimento, de dedicação, de trabalho rigoroso e bem feito, 
de ação em equipe, de senso crítico e de capacidade de aprender o tempo todo. 

Buscar a sustentabilidade é ter uma estratégia diversificada de comunicação, que 
informe adequadamente a associados, colaboradores, parceiros e o público mais 
amplo sobre o posicionamento institucional sobre temas de interesse, sobre o 
trabalho realizado e, especialmente, sobre seus resultados para a vida das 
pessoas. 

Por fim, buscar a sustentabilidade é saber mobilizar recursos (de todo tipo e não 
só financeiros) de forma consistente com a missão e as prioridades institucionais. É 
saber apresentar a organização e seus feitos, seu valor social, de forma e na 
linguagem adequada a cada potencial parceiro ou financiador. É aproveitar cada 
oportunidade de mobilização de recursos para também mobilizar corações e 
mentes em torno das causas sociais promovidas. 
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Se pudesse dar uma dica sobre como fortalecer a sustentabilidade de uma 
organização, proporia uma parada coletiva ou um processo de revisão institucional, 
participativo, orientado pela pergunta: que características da organização (éticas, 
políticas, organizacionais, técnicas, metodológicas, operacionais, financeiras) 
favorecem a sua sustentabilidade e quais não? 

Uma organização é sustentável na medida em que é útil para a sociedade no 
enfrentamento de desafios sociais. Esta é a razão de sua existência. Quando a 
sociedade percebe que sua causa não é mais tão relevante, ou que o valor de seu 
trabalho tem se reduzido, porque não se renova, não traz aportes novos, não 
demonstra bons resultados, então é hora de parar para refletir, ou para fechar a 
organização. 

As organizações da sociedade civil (OSCs) sempre vão existir, porque a existência 
deste campo de organizações autônomas é uma condição da Democracia. São elas 
que representam interesses coletivos, que canalizam demandas, que apontam 
problemas, que defendem direitos e que fazem pressão e controle social. 

Entretanto, se o campo das OSCs tem permanência, as organizações que o 
constituem mudam constantemente, de acordo justamente com seu valor social, 
sua capacidade de serem úteis à sociedade. 

Aí está o âmago da questão da sustentabilidade. 


