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Cov (Desenvolvimento institucional, transfor-
mação social) = ?

“- Quanto precisa?
- Trezentos, quatrocentos...
- Talvez possa dar-lhe uma parte. Gostaria de ajudá-lo. 
Não julgue que imagino pagar, assim, o serviço que me presta...” 

(A condição humana – André Maulraux)

As organizações do Terceiro Setor têm assumido, em especial nas últimas décadas, novos papéis sociais 
e ampliado significativamente sua atuação. Ampliado, também, tem sido o reconhecimento público de 
sua importância, as expectativas em torno de sua atuação e o entendimento da legitimidade da ocupação 
destes papéis e de sua própria condição existencial. O montante de recursos geridos por estas organizações 
também têm aumentado substancialmente. Em paralelo, novas exigências lhes têm sido impostas, em es-
pecial por financiadores. No entanto, paradoxalmente, estas organizações, no comum das vezes, permane-
cem com extremada e crônica dificuldade no alcance de condições de sustentabilidade e desenvolvimento 
institucional. Neste ensaio, propomos empreender uma reflexão, ainda que de limitado alcance, a orbitar 
pelas ideias de sustentabilidade e desenvolvimento institucional, em suas condições e limites, quando rela-
tivas ao Terceiro Setor, centrando a análise nas relações das ONGs com financiadores, em seus elementos 
ideológicos e de entendimento.

A distribuição desse arquivo (e de outros baseados nele) é livre, desde que seja citada a fonte.
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A quase totalidade dos constructos analíticos que buscam de algum modo 
ampliar o entendimento da ideia de sustentabilidade quando relacionada ao 
Terceiro Setor ou depor em favor de sua necessidade/aplicabilidade neste, cen-
traliza sua argumentação, não raro limita, no entorno de dois elementos: 1) 
necessidade e importância da diversificação de fontes; e 2) necessidade de pro-
fissionalização da gestão administrativa e financeira (incluindo aqui a busca de 
efetividade em seus resultados). 

Não faltam discursos a afirmar a necessidade de ampliação da profissionaliza-
ção, qualificação dos trabalhos, gestão financeira, formação de rede de apoia-
dores, administração de recursos e pessoas etc. A sustentabilidade, assim visto, 
se define como função e em função de uma capacidade institucional de intera-
gir com o meio externo, de forma a manter-se, a fortalecer-se em credibilidade 
e capacidade técnica e de gestão. Dois pontos, em especial, figuram aí mais 
destacadamente consensuais: 1) o reconhecimento, um tanto passivo, da limi-
tação da oferta de recursos passíveis de serem buscados pelas organizações e 2) 
a responsabilidade exclusiva, ou quase isso, das organizações, em protagonizar 
mudanças internas para o alcance da sustentabilidade. Seguindo estas afirma-
tivas e seu universo de inferências, chega-se especialmente a duas, em nosso 
entendimento, do mesmo modo equivocadas: 1) de que atingindo um nível 
de aprimoramento técnico gerencial e de captação de recursos chega-se neces-
sariamente, ou muito provavelmente, a um nível satisfatório ou confortável de 
sustentabilidade da organização – talvez o maior possível, muito próximo de 
uma situação ideal; e 2) caberia às organizações se adaptarem e se ajustarem 
a um contexto próximo do imutável, ao menos muito pouco questionado, de 
parâmetros e exigências para apoio/financiamento. 

Não discordamos que estes sejam pontos centrais da discussão. Por outro lado, 
acreditamos que estas análises deixaram à margem um importante e crucial ele-
mento: a estrutura lógica relacional entre financiadores e financiados. Tais en-
tendimentos consensuais da necessidade de profissiona-lização da gestão/qua-
lificação técnico-organizacional e gerencial nas organizações do Terceiro Setor, 
como se fossem negócios privados, num plano geral, não foram acompanhados 
de avanços no reconhecimento da necessidade de se apoiar o próprio desenvolvi-
mento das organizações, nem por parte destas nem por parte dos financiadores. 
A ideia de desenvolvimento sustentado de organizações do Terceiro Setor limitar-
se-ia, no comum das vezes, ao reconhecimento de uma necessidade de adoção de 
ferramentais de gestão, como planejamento estratégico etc., captação de recursos 
e marketing, não considerando a necessidade de um trabalho de mudança de 
perspectiva e entendimento da relação entre financiados e financiadores. Limi-
tados os empenhos para o alcance da sustentabilidade aos elencados e propostos 
dentro desta perspectiva, cremos que tal objetivo, bem como um desenvolvimen-
to institucional real e perene, sem subserviência, perda de autonomia etc. figure 
apenas um distante ideal de impossível ou fragmentária realização. 

A busca por sustentabilidade, se pretendido de fato e em definitivo o seu al-
cance, não deveria se resumir, assim entendemos, a esforços objetivando o for-
talecimento da capacidade de interação das organizações com a sociedade e 
potenciais financiadores dentro de sua atual estruturação, mas deveria necessa-
riamente buscar também a mudança de entendimento da ideia de cooperação 
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e parceria, e de sua objetivação nos mecanismos  de financiamento, que limita-
riam as possibilidades de sustentação das organizações, em última instância. 

Uma condição de sustentabilidade/desenvolvimento institucional real e dura-
doura, acreditamos, não dependeria apenas do esforço técnico-gerencial de or-
ganizações ou da ampliação da oferta de recursos. Não seria suficiente a busca 
por modificações de elementos operacionais como eficiência organizacional, 
capacidade de inovação, produção de impactos sociais demonstráveis, política 
de comunicação adequada, adaptação ao exigido pelos financiadores, captação 
de recursos em maior número de fontes, desenvolvimento, geração de recursos 
pró-prios pela venda de serviços etc. O alcance da auto-sustentabilidade é um 
desafio muito mais profundo e complexo. Fundamental e imprescindível seria 
também vencer o desafio representado pela busca de mudança de entendimen-
to, de rompimento com a lógica mercantil de relação entre financiados e finan-
ciadores e a rejeição da cultura da dependência ou mendicância institucional. 

A auto-sustentabilidade não seria ancorada exclusivamente na dimensão fi-
nanceira/operacional, mas também na dimensão ideológica que a rege. No en-
tanto, quando se trabalha o elemento ideológico, o discurso/ação tende a ficar 
restrito à busca de conscientização de financiadores e da sociedade, em geral, 
sobre a importância da coletivização de responsabilidades para com o social; 
uma “conta” que deveria ser paga por todos. Esse artifício tende a atrair mais 
investimentos, porém, continua-se ignorando problemas latentes, como a assi-
metria de poder nas relações, o fundamento dos contratos em bases comerciais, 
a não cobertura dos custos indiretos, entre outros.  

O que podemos observar, em especial nas últimas décadas, é a ampliação da in-
fluência externa nas organizações, sobretudo dos financiadores – situação ins-
titucionalizada, transformada mesmo em consenso, muitas vezes reconhecida 
pelo próprio Terceiro Setor como natural (naturalização da relação mercantil). 
Da caridade a lógica relacional foi ao extremo, passando da troca de colabora-
ção e suas variantes legítimas para a negociação em base comercial – de compra 
de serviços mesmo. Mais do que controle, a imposição de uma estruturação 
organizacional e mesmo existencial para as organizações em suas operacionali-
zações. Que as organizações busquem a sustentabilidade por meio da amplia-
ção da rede de financiadores, deixou de ser apenas bem visto, passando mesmo 
a ser imposto – objetivação que pode ser apreendida em editais, licitações etc. 
O financiamento, atualmente, seria quase que invariavelmente construído em 
bases coercitivas e impositivas. Em alguns casos, a adoção de planos estratégi-
cos, a padronização de processos etc., também alcança o status de exigência. 
A nosso ver, a principal consequência trágica disso seria a própria aceitação, a 
contragosto, passiva ou concordante, desta lógica por parte das entidades fi-
nanciadas, chegando, em grande número de casos, ao perfeito alinhamento de 
entendimentos quanto à legitimidade, naturalidade e/ou imutabilidade de tal 
condição relacional de submissão. 

A busca da sustentabilidade, se objetivada uma solução não apenas circunstan-
cializada, provisória, mas ao contrário, universalizante e perene – da criação 
de um contexto ainda que só menos resistente à sua produção –, não pode 
resumir-se a esforços de cada entidade, isoladamente (nível micro), objetivan-
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do fortalecer sua capacidade de interação com o contexto próximo, mas devem 
focar também, e em especial, a transformação da estrutura de entendimento 
da relação entre financiados e financiadores, por parte de ambos. Daí a impor-
tância de processos de diálogo, discussão e ação política em nível macro, que 
consolidem um entendimento partilhado das organizações não como subordi-
nadas aos financiadores, redundando em mecanismos e instrumentos legais e 
normativos que estruturem essa outra concepção formalmente. 

Em nossa opinião, para alcançar a sustentabilidade, seria preciso reconhecer os 
limites dos esforços empreendidos com base na lógica atual, objetivada com 
a adoção de princípios do Segundo Setor, e fugir da muito difundida ideia 
de que condições de desenvolvimento institucional podem ser conquistadas 
pelo esforço e iniciativa exclusiva das próprias organizações. Seria preciso o 
reconhecimento da autonomia das organizações, não apenas legal e funcional, 
mas operacional de fato. Entender as organizações do Terceiro Setor mais que 
como prestadores de serviços a quem as financia. O desafio não seria somente 
financeiro ou organizacional, mas principalmente de reestruturação da lógica 
de entendimento relacional. Esforço político e ideológico a envolver interlocu-
ção, negociação e persuasão.

O princípio orientador da relação não pode figurar como cálculo utilitário. 
Cooperação significa envolvimento efetivo e amplo para um objetivo comum, 
e não ação interessada. A subordinação não deve de modo algum integrar o 
processo. É preciso deixar a lógica instrumental mercantil para o próprio mer-
cado, e não importá-la, forçosamente, para a relação com a sociedade civil 
organizada, como se fosse relação de cooperação e apoio. Organizações do Ter-
ceiro Setor não são e não deveriam, acreditamos, ser entendidas como negócios 
privados e a relação entre elas e os financiadores jamais ser pautadas por uma 
lógica mercantil/instrumental. Mais do que em organizações individualmen-
te, financiadores e apoiadores deveriam (seria ao menos desejável que assim o 
fizessem) acreditar em todo o coletivo que as integram, na necessidade de au-
tonomia e na relação efetiva de parceria e cooperação. Não somente objetivos 
comuns, mas entendimentos comuns são necessários. A pergunta “como posso 
ajudar?” aparece atualmente contaminada demais por perguntas como “onde 
devo colocar meu dinheiro a fim de obter o melhor retorno possível?”

A mudança na estruturação do entendimento da relação entre financiados e 
financiadores seria condição indispensável para a ampliação da atuação da so-
ciedade civil, maior qualificação desta, e para somar na superação de uma con-
dição de servilismo e sobrevivência para uma de vivência e desenvolvimento 
real das organizações. A análise e o entendimento da “sustentabilidade”, no 
Terceiro Setor em especial, deveriam ir muito além do elemento financeiro, 
exatamente porque o horizonte político e ideológico, e seus desdobramentos, 
definiria a estrutura de acesso a recursos. Seria preciso uma mudança no li-
mitado horizonte de sustenta-bilidade baseado na adaptação/submissão, para 
um horizonte de reconstrução lógica da ideia de cooperação/parceria. Que se 
produza uma metanoia  no entendimento, atualmente partilhado e difundido 
ao extremo, das organizações como prestadoras de serviços, ainda que quando 
desenvolvedoras de seus próprios projetos. A cooperação financeira deveria ser 
entendida como apoio de fato e não como compra, negócio, permuta etc. 
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Apesar de avanços consideráveis nas discussões a enfocar a sustentabilidade no 
Terceiro Setor e de sua persistência enquanto temática de análise nas últimas 
décadas, o entendimento de soluções ou elementos viabilizadores/facilitadores 
da sustentabilidade talvez nunca tenha figurado enquanto controvérsia, man-
tendo-se próximo ou exatamente enquanto entendimento consensual. Acos-
tumadas, condicionadas em grande medida, à relação mercantil/comercial, as 
organizações do Segundo Setor levaram a essência desta para as relações com 
as ONGs – com uma inocência quase infantil em alguns casos –, corrompen-
do a ideia do “eu ajudo para você ajudar mais e melhor” para a do “eu pago, 
você faz; e eu só pago se meu retorno com você for maior do que contratando 
seus concorrentes”. Diferente de parceiros, os financiadores tornaram-se, no 
comum das vezes, patrões ou compradores de serviços.

A prestação de serviços a organizações privadas ou públicas por parte das enti-
dades do Terceiro Setor, em assessorias, consultorias etc., é, claro, não apenas 
interessante para ambas, mas pode levar a excelentes resultados sociais. O que 
discordamos, bem compreendido, é da compreensão do financiamento de pro-
jetos como compra de serviços e produtos, e do tratamento das ONGs como 
simples prestadoras de serviço, contratadas para gerir resul-tados assim como 
empresas são contratadas para fornecerem suprimentos. Esse tipo de relação 
figura longe da ideia de parceira, colaboração etc. Mais do que apoiadores/
financiadores que acreditem em sua capacidade técnica e que partilhem de sua 
visão da necessidade de agir para a consecução de algo, as organizações do Ter-
ceiro Setor precisam de apoiadores que entendam sua necessidade (na verdade, 
do Terceiro Setor como um todo) de autonomia; que apóiem o seu desenvol-
vimento e seus projetos sem a imposição de uma relação de subserviência; que 
partilhem da ideia de que quanto mais desenvolvida uma organização se torne 
e quanto mais organizações sejam sustentáveis e atinjam uma condição de de-
senvolvimento institucional, mais a sociedade pode sair beneficiada. 

Apenas em raríssimos casos, em relação à sustentabilidade das organizações do 
Terceiro Setor, pode ser visto empenho para a evolução do entendimento da 
ideia de cooperação entre parceiros financiadores e executores de ações. O finan-
ciador apenas assumir a responsabilidade pelo financiamento e as organizações 
pela entrega de serviços, no limite, não é colaboração ou parceria; é compra, 
relação mercantil. Alicerce de uma lógica operacional de sobrevivência. As orga-
nizações deveriam lutar mesmo para romper esta situação, de agentes executores 
simplesmente e subordinados. A dinâmica de seleção de projetos, por exemplo, 
seguiria na íntegra a cartilha derivada desta lógica, contendo todos os elementos 
de uma tomada de preços, de uma análise de fornecedores etc. Nestes processos, 
claro, o potencial de transformação social e de obtenção de resultados efetivos 
também figura, mas em geral a relação é para somente a execução do projeto 
aprovado, que deve atender todos os requisitos de retorno do “investimento”. O 
financiado deve gerir de modo perfeito todos os recursos, porque, afinal, é um 
investimento com previsão de retorno, ficando em grande montante dos casos 
vedado qualquer tipo de investimento de recursos que sirvam ao desenvolvi-
mento ou manutenção administrativa institucional da organização.

Imersas nessa lógica, muitas vezes convictas de sua adequação e inevitabilida-
de, uma das consequências seria a incapacidade das organizações recuperarem 
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os sempre presentes e necessários custos indiretos de projetos financiados. 
A não cobertura continuada destes custos invariavelmente levaria ao suca-
teamento institucional, não só de recursos materiais apenas, mas da pró-
pria energia e essência vital das organizações, na medida em que projetos 
próprios são relegados em função de demandas de terceiros. O financiador 
inquestionavelmente ajuda as organizações a ampliarem ou possibilitarem 
seu trabalho, mas neste processo, geralmente, não figura o entendimento da 
necessidade de apoio à própria organização. 

Uma parceria se fundamentada na colaboração recíproca, de solidariedade, de co-
responsabilidade e ação conjunta para o bem social, revela uma vivência profun-
da da dimensão social de uma instituição financiadora. Demonstra preocupação 
com o desenvolvimento do outro por reconhecer sua função social. As relações 
estabelecidas atualmente, entre as organizações e seus financiadores, se asseme-
lhariam muito mais a compra de serviços do que a colaboração e parceria. 

Não propomos um retorno a relações de tipo filantrópico, mas o estabe-leci-
mento de parcerias de fato, e de partilhamento do entendimento da necessi-
dade do desenvolvimento institucional das organizações. A própria legislação, 
escassa, diga-se de passagem, trata com rigor a fiscalização das organizações, 
mas negligencia o estimulo ao seu desenvolvimento, ao limitar e mesmo impe-
dir a cobertura de cursos indiretos, por exemplo.

Nesse sentido, haveria, especialmente no Brasil, mas em todo o mundo, 
uma crônica dificuldade de cobertura dos custos operacionais nas organi-
zações do Terceiro Setor, mesmo em projetos de maior vulto, em termos de 
recursos. Se não haveria abertura ao reconhecimento da necessidade de co-
bertura dos custos operacionais indiretos, o que esperar em relação à neces-
sidade de apoiar o desenvolvimento institucional das organizações? Tanto 
nos financiamentos públicos como nos privados, em parcerias, convênios ou 
em qualquer outra relação formal, não haveria, no comum das vezes, espaço 
sequer para aventar essa possibilidade.

Na quase totalidade das vezes, aceitar um financiamento não significa apenas 
passar a ter condições financeiras de executar ou dar continuidade à execução 
de um projeto. É aceitar uma condição; um universo limitado de escolhas. É 
muitas vezes continuar a procurar recursos para sobrevivência imediata, uma 
vez que os financiamentos tendem contemplar somente a execução de seus 
próprios projetos. A organização, no entendimento comum dos apoiadores/
financiadores, já seria beneficiada o suficiente e seu desenvolvimento, ou sua 
sobrevivência, não seria um problema a ser compartilhado. “Eu financio ape-
nas o projeto”, diz o financiador. “A organização já ganha com isso”. Dentro de 
uma razão instrumental onde uma das partes paga e a outra executa, as duas, 
figuraria subentendido, já sairiam ganhando o suficiente. 

A auto-sustentabilidade não deve ser confundida com auto-suficiência. A auto-
suficiência nega a necessidade da relação e de sua importância. A auto-susten-
tabilidade é um desafio contínuo e no Terceiro Setor seria, em nosso entendi-
mento, a condição alcançada da capacidade real das organizações manterem-se 
por seu próprio dinamismo; não pelo ajuste a uma lógica mercantil imposta 
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pelos financiadores. As organizações precisam buscar o desenvolvimento, porque 
apenas conservar-se ou sobreviver leva invariavelmente a crises, à vulnerabilidade, 
ao atrofismo, à dependência e ao fim. 
Haveria uma nítida diferença entre desenvolver-se e conservar-se/sobreviver. A sus-
tentabilidade não diz respeito apenas à dimensão da sustentação financeira/acesso 
regular a recursos financeiros, mas sim, a um conjunto bem mais amplo de fato-
res. Não seria possível, acreditamos, para uma organização ou todo o conjunto 
de organizações do Terceiro Setor, ser sustentável apenas a partir da qualificação 
técnico-organizacional e gerencial; em outras palavras, se adaptadas/ajustadas o 
melhor possível aos atuais parâmetros de financiamento. Faltaria um avanço do 
entendimento e do reconhecimento da necessidade, por parte dos financiadores (e 
das próprias organizações, para que possam tomar a iniciativa para tal), de desen-
volvimento institucional das organizações. 

É necessária uma mudança no entendimento da própria ideia de Terceiro Setor e de 
seu lugar/missão e da relação entre financiadores e financiados, por estes dois protago-
nistas e pela sociedade em geral. A sustentabilidade no Terceiro Setor só seria possível 
de fato e de modo ampliado, se alcançado o entendimento da necessidade de rompi-
mento com a lógica mercantil relacional, de compra de serviços pelo financiador.

Reconhecer e trabalhar com a multidimensionalidade envolvida e necessária para o 
alcance da tão almejada sustentabilidade institucional no Terceiro Setor, mas des-
considerar o elemento ideológico, relacional etc., seria, acreditamos, apenas parcial-
mente lidar com a questão. Quanto mais difundido o entendimento da necessidade 
de um Terceiro Setor com entidades autônomas e desenvolvidas institucionalmente 
– e quanto mais organizações assim se tornem de fato –, melhores serão as oportu-
nidades da sociedade para a resolução de seus problemas nunca ausentes. 

Por fim, se o desenvolvimento institucional das organizações do Terceiro Setor e 
o alcance da sustentabilidade podem ser lidos como covariantes de um maior po-
tencial de transformação social, o apoio para o alcance dessas condições por parte 
de apoiadores, financiadores e parceiros, figuraria, sem dúvida alguma, como mais 
uma possibilidade de contribuição para o bem comum.
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