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ponto de vista 
Cultura, Contexto e ONGs 
 
Por diferentes motivos o mundo está se tornando pequeno.  Os rápidos avanços na 
tecnologia e o transporte têm acelerado a comunicação, criado redes globais e 
aumentado as relações organizacionais através das fronteiras.  Entretanto, nos 
círculos de desenvolvimento – assim como na sociedade em geral –  as diferenças 
culturais permanecem profundas.  A identidade cultural é uma força poderosa e 
pode-se  argumentar que maiores contatos interculturais produzem também maiores 
mal-entendidos.  A edição anterior de ontrac explorou as parcerias entre ONGs,  
particularmente a natureza das relações  entre ONGs  “do Norte” e ONGs “do Sul”. 
Nesta edição de ontrac abordamos as relações entre ONGs procurando perceber 
como diferentes culturas e contextos influenciam e dão forma às ONGs.  
 
As ONGs de desenvolvimento trabalham em contextos inter-culturais complexos.  O 
fato de que a ajuda para o desenvolvimento historicamente tem tido como base a 
transferência de recursos dos países “desenvolvidos” para os países “em 
desenvolvimento”  fez com que relações inter-culturais fossem um fator central no 
modo como as ONGs operam.  As ONGs do Norte e do Sul  se originaram em 
contextos culturais diferentes.  Isso cria enormes demandas sobre os funcionários 
das ONGs em termos de suas habilidades para adaptarem-se e comunicarem-se 
através das barreiras lingüisticas e culturais.  Entretanto, relações interculturais não 
estão – nem de longe – restritas as relações entre ONGs de diferentes países.  Por 
exemplo, ONGs locais se relacionam com comunidades e com organizações de 
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base cujos contextos podem ser também muito diferentes.  Para os funcionários das 
ONGs isso freqüentemente significa trabalhar num contexto cultural diferente na 
medida em que se relacionam com uma variedade de atores, desde ONGs do Norte, 
doadores, governos até comunidades locais.  
 
O contexto no qual uma ONG trabalha tem uma forte influencia no modo que a 
organização se desenvolve.  Influencias econômicas, políticas e sociais afetam o 
modo em que uma ONG trabalha e, de modo geral, o modo como o conjunto das 
ONGs se desenvolve em determinados lugares no decorrer do tempo.  O contexto é 
um importante fator que influi na forma como as ONGs se relacionam com o mundo 
exterior tanto quanto a sua cultura organizacional.  
 
Esta edição de ontrac identifica alguns dilemas e complexidades que as  ONGs 
enfrentam em vários contextos.  Mostra também exemplos de situações de 
diferentes partes do mundo incluindo três contribuições de pessoas convidadas para 
ilustrar os temas.  Charles Kazibwe ressalta o potencial para mal-entendidos nas 
parcerias entre ONGs do Norte e do Sul, tomando como exemplo algumas 
experiências do contexto africano.  Zung Le, que tem trabalhado para o INTRAC, 
destaca os problemas específicos do desenvolvimento de lideranças no contexto do 
setor das ONGs Vietnamitas trabalhando com jovens.  Na parte dedicada a 
Fortalecimento Institucional, Chiku Malunga, da ONG de Apoio Organizacional 
CABUNGO, escreve sobre o contexto das ONGs no Malawi.  Ainda, Liz Goold  
discorre sobre a natureza da culturas organizacionais dentro das ONGs e Jon Taylor 
mostra as formas como as ONGs urbanas tem se desenvolvido historicamente em 
diferentes cidades.  
 
Estes artigos não apenas ilustram a diversidade de contextos nos quais as ONGs 
operam, mas também enfatizam a importância de entendermos estes contextos.  
Pressupostos sobre ONGs não são necessariamente transferíveis de um lugar para 
outro, e mal-entendidos freqüentemente têm raízes em diferenças culturais.  Estes 
artigos apontam para a necessidade de que as intervenções em desenvolvimento 
estejam baseadas numa profunda compreensão do contexto local e da cultura da 
organização. 
 
Escrito por Vicky Brehm 
Endereço eletrônico: v.brehm@intrac.org 
**** 
 
Organizações de apoio a ONGs e mudança de contexto 
 
Organizações que se especializam em prover apoio a ONGs (ONGs de Apoio 
Organizacional ou ONGs-AO) enfrentam numerosos e interessantes desafios como 
conseqüência da rápida mudança nos contextos em que trabalham.  Decisões 
estratégicas sobre a natureza e escopo do seu papel de apoio são feitas 
constantemente na medida em que as demandas para tais atividades refletem o 
cada vez mais complexo e volátil meio-ambiente no qual operam as organizações de 
desenvolvimento e de ajuda humanitária no mundo todo.  
 
Mudanças de contexto ocorrem em todos os níveis, do global ao local. Muito do 
trabalho das organizações de apoio é facilitar o processo pelo qual a ONG pode 
identificar e interpretar essas mudanças para assim poder tomar decisões 
estratégicas sobre a melhor resposta a dar.  Para ilustrar essa situação, alguns 
exemplos sobre atuais mudanças de contexto são dadas a seguir:  
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Um meio-ambiente que estava crivado de conflitos alcança uma relativa 
estabilidade: isto pode ser um desafio para uma organização de ajuda humanitária 
no momento de reavaliar o seu papel.  
Um setor de ONGs surge num contexto em transição, que vai de um altamente 
repressivo para um de um estilo mais aberto (ou vice-versa): isso representa todo 
um conjunto de novos desafios.  
Mudanças no modelo de fornecimento de serviços: em alguns lugares as ONGs se 
afastam do papel de fornecedores de serviços para um exercer um papel de 
campanha, enquanto que em outras partes do mundo acontece o movimento oposto.  
Aumento do interesse por parte dos órgãos oficiais em dialogar com as ONGs: isso 
requer uma maior capacidade de pesquisas, formulação de políticas e o 
desenvolvimento de estratégias de campanha muito claras.  
 
As organizações com atuação em várias partes do mundo e dedicadas ao 
fortalecimento das capacidades das ONGs enfrentam vários desafios: desenhar 
processos de aprendizagem que conduzam as ONGs a desenvolverem capacidades 
para interpretar o contexto, fazer analise de tendências, decifrar estratégias de 
atores chaves e de tomar decisões informadas sobre a melhor forma de responder 
às mudanças.  Para que isso seja feito eficientemente, ou seja, para que essas 
organizações se desenvolvam com capacidade de dar respostas as mudanças, 
modelos rígidos formulas e preestabelecidas não serão suficientes.  
 
Escrito por Brenda Lipson 
Endereço eletrônico: b.lipson@intrac.org 
**** 
 
As ONGs e o setor privado: a próxima etapa 
 
Com a publicação de As ONGs engajadas em negócios: Um mundo de 
diferença e a diferença para o mundo, no mês passado, o INTRAC completou 
uma pesquisa substantiva no novo campo de relações entre as ONGs e o setor 
privado1.  O livro sistematizou os avanços e retrocessos de tal relacionamento, 
analisou o processo de engajamento em pressão política e de ação direta em áreas 
tais como cidadania corporativa e códigos de conduta, sustentabilidade e direitos 
humanos e comparou os aprendizagens entre os diferentes tipos de engajamento.  
Um dos seus achados é que o engajamento em negócios é um assunto bem mais 
sério do que simplificações em torno de expressões como a parceria “ganha-ganha” 
sugere.  Existem forças contraditórias em ação: a relação pode ser interessante e 
potencialmente compensadora ainda que também possa ser ameaçante, perigosa e 
com conseqüências para os atores externos e internos envolvidos. 
 
Pesquisas que mostrem resultados e impactos alcançados são fundamentais.  O 
INTRAC foi capaz de trazer para a esfera pública perspectivas provocativas e 
achados que contradizem a intuição.  Esta pesquisa inicial foi concluída e o INTRAC 
agora está planejando  formas criativas para sua divulgação: 
 
O INTRAC está preparado para consultorias neste tema, tanto para ONGs que 
procuram uma avaliação das suas relações corporativas como para uma empresa 
que procura se “ajustar” para uma parceria com uma ONG. 
O INTRAC está conduzindo seminários e conferencias para informar e envolver as 
pessoas em Canada, Irlanda, Itália, Russa e Reino Unido, ao mesmo tempo que 
também está desenvolvendo cursos e treinamentos  de até três dias desenhados 
para necessidades individuais  e organizacionais e, 
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O INTRAC tem como objetivo o aprofundamento de sua pesquisa através da sua 
rede internacional de pesquisadores. 
 
Para maiores informações favor contatar a Simon Heap.  Endereço eletrônico: 
s.heap@intrac.org 
 
Referencias: 
¹ S. Heap, NGOs Engaging With Business: A World of Difference and a Difference to 
the World. NGOMPS No. 11, Júlio 2000, 309 páginas, ISBN 1-897748-53-1, 
INTRAC. (£15.95 mais correio).  Para pedidos: l.ploen@intrac.org 
**** 
 
A liderança e gerenciamento de ONGs no Vietnã 
 
Organizações não governamentais internacionais (ONGIs) começaram a 
desenvolver atividades no Vietnã em finais de 1980.  Para atingir seus objetivos de 
desenvolvimento sustentável, muitas ONGIs escolheram a estratégia de 
fortalecimento institucional do pessoal local.  Isso incluiu o desenvolvimento de 
gerentes vietnamitas para seus escritórios locais.  Apesar de estratégias muito bem 
definidas e de muitos esforços nos últimos 10 anos, até agora não foi muito o 
alcançado.  Porquê o processo de “vietnamização” dos gerenciamento dos 
escritórios das ONGIs não se desenvolveu como o esperado?  
 
O primeiro motivo é a grande expectativa por parte dos gerentes estrangeiros e dos 
funcionários locais das ONGIs sobre os gerentes vietnamitas.  As raízes culturais do 
Confucionismo e o fator histórico de centralização ocorrido entre 1960 e 1980 
criaram um conceito de liderança controlador e vertical no Vietnã.  A dimensão 
democrática e orientada para o desenvolvimento foram agregadas a este conceito 
tradicional de liderança pelos gerentes estrangeiros que chegaram para iniciar o 
setor das ONGs no país. 
 
Como resultado há uma tendência dos escritórios das ONGIs, no Vietnã, se 
tornarem organizações com cultura dual. Os funcionários locais geralmente 
apreciam o estilo de liderança ocidental que lhes da maiores oportunidades de tomar 
decisões relativas a seus projetos e às organizações. Entretanto, em algumas 
situações eles podem se sentir pouco orientados pelos gerentes ocidentais. Essa 
cultura dual têm implicações cruciais para o processo de desenvolvimento de 
gerentes vietnamitas na medida em que deles se espera que sejam bom gerentes 
em todas as situações. Em outras palavras, eles precisam ser democráticos e 
orientados para o desenvolvimento assim como controladores  e paternalistas.  
 
O segundo motivo é a excessiva simplificação do processo de desenvolvimento dos 
gerentes no Vietnã. Até agora, as ONGIs têm apenas focalizado na pergunta: “que 
tipo de pessoas nós queremos?”  A partir daí eles escolhem o processo de 
recrutamento, divulgação, entrevistas e de tomada de decisão.  Na maioria dos 
casos eles esquecem de se perguntar: “Qual é a nossa própria situação?”. “Será 
que precisamos uma liderança, ou alguém com fortalezas específicas para a 
presente situação?” Outra pergunta que as ONGIs esquecem de se perguntar é: 
“Pode o mercado de trabalho fornecer a pessoa que queremos ou precisamos?” Há 
pelo menos duas opções para as ONGs: eles podem tanto “adquirir” como “formar” 
gerentes vietnamitas.  Até agora a maioria deles escolheram a opção “adquirir” sem 
muitas considerações sobre se o que eles querem está disponível no mercado.  
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As ONGs precisam ser mais realistas em suas expectativas sobre os gerentes 
vietnamitas e considerar tanto a situação dos candidatos como as suas próprias 
para estabelecer uma estratégia de desenvolvimento de gerentes antes que um 
processo de recrutamento tradicional.  Mais do que isso, é importante para os 
funcionários locais se perceberem eles próprios como potenciais futuros gerentes 
para as ONGs e aptos para se desenvolverem adequadamente.  
 
Escrito por Zung Le, Projeto de treinamento de ONGs. Vietnã.  
Endereço eletrônico: learning@netnam.org.vn   
Este artigo é um resumo de um artigo maior sobre liderança e o processo de 
desenvolvimento de gerentes locais para ONGIs no Vietnã. 
 
Referências 
Berling, A.J. (1996) ‘Confucianism’, Asia Society, Vol. II, No. 1 
**** 
 
O setor das ONGs de desenvolvimento no Kasaquistão 
 
Quando o Kasaquistão se tornou independente em 1991, os subsídios que vinham 
de Moscou cessaram abruptamente.  O crescente desemprego, a erosão dos 
serviços públicos e a demora no pagamento de salários contribuíram para a 
emergência do setor das ONGs.  O setor está se desenvolvendo em meio a um 
período de transição de um centralismo estatal para um ambiente político instável. 
 
Embora dinâmico, o setor das ONGs no Kasaquistão é altamente influenciado pela 
cultura e o pensamento soviético.  O apoio em redes pessoais permanece como um 
fator cultural.  Por exemplo, o setor é dominado pela velha geração de acadêmicos e 
cientistas, a maioria mulheres, que previamente tinha tido cargos no setor público. 
Essas lideranças de ONGs, que são também servidores públicos, enfrentam o 
desafio de influenciar políticas governamentais numa forma que seja positiva para o 
setor.  O processo de mudança esta acontecendo lentamente. 
 
Neste ambiente, as ONGs estão procurando fazer mudanças positivas amortecendo 
conflitos do governo e também como um canal de expressão da opinião pública.  
Para legitimar esse papel elas precisam de: 
 
Melhorar a vida e o bem-estar das comunidades com as que trabalham. 
Benefícios sociais eram anteriormente responsabilidade do estado. Ainda que as 
ONGs sejam ativas, a mudança é muito lenta. Vestígios culturais de dependência e 
passividade ainda existem dentro do setor bem como na população como um todo.  
Envolvimento de todos os interessados na definição de políticas. As 
ONGs estão lutando para sair de uma cultura “de cima para abaixo” para um 
gerenciamento de estilo mais decentralizado.  Reter informação é uma prática ainda 
freqüente, o que impede o ativo envolvimento de todos os interessados na 
formulação de políticas. O desafio é desenvolver mecanismos participativos que 
reflitam as necessidades de todos os interessados em todos os níveis.  
Busca ativa para ter um impacto sustentável.  A pesar dos desafios postos 
pelo sistema político cada vez mais autoritário, o INTRAC vem encorajando  as 
ONGs a terem um dialogo com o governo. A transição política tem revelado que o 
governo enfrenta dificuldades em equilibrar o poder. A isso soma-se que as ONGs 
ainda são amplamente desconhecidas pela major parte dos cidadãos do 
Kasaquistão e o setor como um todo está experimentando as dores de se “tornar 
adulto”. 
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Escrito por Salima Padamsey, Assessora de desenvolvimento comunitário do 
INTRAC. 
 
Para maiores informações sobre o programa de Ásia Central favor contatar Anne 
Garbutt. Endereço eletrônico: a.garbutt@intrac.org 
**** 
 
A evolução de ONGs urbanas em cinco cidades  
 
Um tema chave que emerge das pesquisas urbanas “As ONGs na Cidade” no 
INTRAC é que é fundamental entender a historia das ONGs para entender sua 
forma organizacional atual.  O termo “historia” é utilizado para designar o processo 
pelo qual cultura, política e sociedade influenciam as características organizacionais 
no decorrer do tempo.  O estudo “As ONGs na Cidade” aborda o setor das ONGs 
urbanas em Addis Abeba, Ahmedabad, Dhaka, Joanesburgo e Lima, identifica suas 
características organizacionais particulares e analisa questões relacionadas aos 
recursos internos e relações institucionais das ONGs.  
 
Por exemplo, em Addis Abeba e Dhaka estão algumas das maiores ONGs 
pesquisadas em termos de funcionários e orçamento.  Isso reflete a inadequação da 
provisão de serviços do estado nessas cidades e a grande quantidade de fundos de 
doadores internacionais recebidos pelas ONGs. 
 
A influência das lideranças individuais sobre a performance das ONGs é também 
revelador.  “As ONG na Cidade” destaca o caso de Lima onde um ambiente político 
inestável coloca como necessidade uma liderança forte, ideologicamente 
comprometida - freqüentemente mulher.  Isto é comparável com Dhaka onde 
lideranças carismáticas masculinas tradicionalmente têm tomado as decisões 
estratégicas das ONGs.  
 
O estudo ressalta os padrões históricos diferentes das relações entre as ONGs, 
refletindo o fato de que os grupos beneficiários das ONGs urbanas variam segundo 
as diferentes causas econômicas e políticas da pobreza em cada cidade.  Por 
exemplo, em Joanesburgo o legado do aparteid tem forçado as ONGs a trabalhar 
próximo dos grupos negros das comunidades.  Em contraste, em Addis Abeba, o 
trabalho tem se direcionado às crianças.  Em Addis Abeba a debilidade  das 
autoridades municipais exige que as ONGs estabeleçam parcerias (o termo parceria 
é usado pelas próprias ONGs para descrever a relações que se estabelecem) de 
forma a exigir mudanças políticas na cidade.  
 
A “qualidade” da liderança das ONGs, gerenciamento e alianças políticas depende 
em grande medida do contexto, o que torna difícil uma analise comparativa.  
Entretanto, é evidente que a analise histórica das ONGs pode ser muito útil para o 
entendimento do tipo de organização na qual uma ONG se transforma.  
 
Para maiores informações favor contatar Jon Taylor no INTRAC, endereço 
eletrônico: j.taylor@intrac.org ou visite ‘NGOs In The City’ no Foro de 
Desenvolvimento Urbano: http://www.UrbanDevelopmentForum.org 
**** 
 
A experiência de parceria de ONGs na África 
 
Este artigo explora algumas questões que interferem na parceria entre as ONGs do 
Norte e do Sul na África.  Para os propósitos deste artigo, entendemos parceria 
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como àquela relação baseada na confiança, compromisso, valores, culturas e 
crenças compartidos bem como na aceitação de padrões de legitimidade, 
transparência e capacidade de prestar contas, tal como definida por Alan Fowler 
(1997).  
 
Vantagens comparativas 
 
1. ONGs do Norte 
 
A maioria dos doadores estão baseados no Norte, e as ONGs do Norte estão numa 
posição privilegiada para interagir com eles.  Eles compartilham os mesmos 
contextos culturais e, por tanto, os doadores se sentem mais a vontade para o 
diálogo com eles. Ainda mais, a maioria das ONGs do Norte possuem a última 
geração de equipamentos e facilidades de informação e tecnologia.  Eles podem 
recrutar os melhores funcionários locais e manter um perfil alto.  Eles reconhecem a 
importância da prestação de contas aos doadores e possuem os procedimentos 
pertinentes.  A prestação de contas é levada a sério: isso é facilitado pelo contexto 
social.  
 
2. ONGs do Sul 
Na medida em que a maioria das ONGs locais na África são dirigidas por pessoal 
local, eles têm os benefícios do conhecimento local.  Eles entendem a cultura e as 
normas das pessoas com as quais trabalham e também o contexto político e social. 
Seus programas e custos salariais são comparativamente baixos.  Uma vantagem 
adicional é que nos tempos de emergência, a diferença dos funcionários 
estrangeiros, os funcionários locais permanecem com as comunidades 
compartilhando juntos o sofrimento. 
 
Barreiras para uma genuína parceria  
 
Dada as vantagens comparativas desses dois grupos de ONGs, o potencial de 
benefícios de uma autentica parceria é imenso em termos de sustentabilidade 
institucional, uso eficiente de escassos recursos, construir capacidades locais e 
melhorar a participação. 
 
Entretanto, as relações entre as ONGs do Norte e da África  são freqüentemente 
caracterizadas por tensões e compromissos poucos confortáveis.  Fatores de ordem 
geral contribuem para isto, incluindo a ausência de normas internacionais de 
consenso sobre o que seja parceria, o desequilíbrio de poder entre o “financiador” e 
o “financiado”, limitações de recursos das ONGs locais, falta de transparência e 
autocrítica, bem como visões estereotipadas sobre África. 
 
Prestação de contas é uma questão central.  As organizações do “Norte” e a África 
apresentam contextos e valores culturais distintos.  Ao longo dos anos, as 
organizações do “Norte” tem desenvolvido uma cultura de “boa governança” e de 
prestação de contas; as  linhas que separam o que é oficial do que é privado são 
claras e apreendidas desde cedo.  Para a África estes conceitos são novos.  “Nós 
crescemos num ambiente de severas privações e por tanto nos acreditamos no 
compartir. Por exemplo, se eu tenho a disposição um carro oficial, ele tem que 
atender toda a vila”. Da mesma forma, governos oficiais pressionam ONGs locais 
pedindo favores tais como um posto de trabalho para um parente.  Rejeitar pedidos 
pode criar problemas para as ONGs.  Isso faz da prestação de contas um assunto 
extremadamente confuso, tanto para as ONGs que fazem “mal uso” das facilidades 
e recursos para permanecer um fiel membro da comunidade, como para as ONGs 
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que escolhem fazer um bom trabalho nos termos estabelecidos pelas ONGs do 
Norte e arriscam-se a um ostracismo na comunidade.  
 
Algumas sugestões para uma parceria efetiva 
 
Parceria efetivas entre as ONGs do Norte e as ONGs locais da África somente pode 
ser alcançada em um ambiente de mútuo respeito, confiança, governança 
compartilhada, dialogo e aprendizagem.  Isto envolve lidar com preconceitos e 
comportamentos variáveis.  Ambas as partes precisam assegurar que a sua parceria 
está orientada por uma visão clara e compartida, com clareza sobre os papéis, 
direitos e responsabilidades.  Isto pode ser alcançado através de Memorandos de 
Entendimento mutuamente aceitos.  Tempo, esforço e recursos precisam ser 
investidos para construir relações de confiança, estratégias de negociação, 
procedimentos e o compartilhar de experiências e preocupações (Hailey 1999).  
 
Escrito por Charles Kazibwe 
 
Esta contribuição está baseada em uma apresentação feita no Grupo de Pesquisa 
sobre o Setor das ONGs, em Maio de 2000.  Charles Kazibwe, é de Uganda e está 
atualmente cursando Mestrado em Gerenciamento de ONGs, escreve sobre sua 
experiência de trabalho com ONGs em Uganda, Serra Leone e Libéria desde 1986. 
 
Referências 
Fowler, A. (1997) Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness 
of NGOs, Earthscan, London. 
Hailey, J. (1999) Managing Public – Private Partnerships for Public Services: 
An International Perspective, unpublished. 
**** 
 
Notícias sobre fortalecimento institucional  
 
Bem-vindos a Notícias sobre Fortalecimento Institucional No 6.  Nesta edição Chiku 
Malunga de CABUNGO reflete sobre as contribuições que as organizações de 
desenvolvimento estão fazendo para o desenvolvimento do setor de ONGs no 
Malawi.  Liz Goold escreve sobre sua experiência de trabalho com ONGs no tema 
cultura organizacional e mudança.  
 
O papel  do Desenvolvimento Organizacional no Malawi 
 
Este artigo aborda o papel que o desenvolvimento organizacional (DO) pode ou 
deve ter no desenvolvimento no Malawi.  Ele avalia a emergência e performance do 
setor das ONGs e destaca os desafios que as ONGs enfrentam.  Finalmente, analisa 
o papel do DO na abordagem desses desafios.  
 
As ONGs no Malawi 
 
O setor das ONGs começou a dar resposta a crises de refugiados quando a guerra 
civil de Moçambique agravou-se nos anos de 1980 e as ONGs de Malawi foram 
envolvidas na ajuda humanitária.  Quando a guerra terminou em 1992 e os 
refugiados foram repatriados, as ONGs enfrentaram a escolha de fechar ou mudar o 
foco de sua intervenção.  Muitas ONGs escolheram se envolver na reabilitação de 
áreas anteriormente ocupadas pelos refugiados as quais tinham sido 
ambientalmente degradadas. 
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Existem hoje aproximadamente cerca de 300 ONGs no Malawi embora o setor é 
ainda muito jovem. Numerosos desafios limitam sua consolidação, entre eles: 
Ausência de visão e missão clara: dificuldades em avaliar eficientemente o seu  
trabalho,  
A abordagem na implementação do seus projetos: ausência de uma política de 
pesquisa e de pressão política, a perspectiva é de curto prazo, 
Ausência de sistemas e procedimentos claros, particularmente no que se refere a 
finanças e recursos humanos, 
Vínculos frágeis e falta de colaboração, 
Acumulo de poder e medo nas organizações. 
 
O Papel do DO 
 
O DO como abordagem está provando ser efetivo no enfrentamento desses 
problemas.  Muito do trabalho de CABUNGO com as ONGs tem se concentrado na 
definição da visão, missão, planejamento estratégico e avaliação.  Ajudando ONGs 
a formular políticas e procedimentos, a clarificar papéis e estruturas também tem 
sido um aspecto importante do trabalho.  Quando uma organização está 
internamente fortalecida seu impacto será maior e seus vínculos com outras ONGs 
serão também mais produtivos.  
 
Os esforços em desenvolvimento freqüentemente falham porque as pessoas são 
indiferentes a quem está trabalhando no tema.  O problema reside freqüentemente 
na cultura desses profissionais.  O DO procura mudar a cultura da organização e, 
portanto, também a dos profissionais mudando o modo como eles se relacionam 
com as comunidades.  Por exemplo, é impossível falar sobre desenvolvimento 
participativo nas comunidades se a cultura da organização não é participativa.  
 
O DO ajuda as ONGs a terem sua capacidade e a demanda do ambiente como base 
da sua missão e visão. Quando as ONGs são fortes e tem fortes vínculos com 
doadores, outras ONGs, o governo, o setor privado e as universidades, as forças se 
combinam e o impacto das ONGs será maior. Ainda mais, se os papéis, 
procedimentos, políticas e sistemas são claros, as ONGs terão funcionários mais 
motivados o que reduzirá altos índices de rotatividade de pessoal.  
 
Conclusão 
 
A redução do papel do estado como implementador de projetos de desenvolvimento 
está tornando o trabalho das ONGs mais importante, tanto na implementação de 
projetos como em matéria de política. As ONGs no Malawi estão enfrentando 
numerosos desafios e o DO está provando ser uma abordagem efetiva para 
enfrentá-los.  Fortalecendo as ONGs desde dentro, o impacto individual das ONGs 
aumenta ao mesmo tempo em que se fortalece as suas relações com outros atores 
envolvidos.  Isso leva a uma sociedade civil mais forte e contribui para o processo 
de desenvolvimento do país. 
 
Escrito por Chiku Malunga, CABUNGO, Malawi 
Endereço eletrônico: cabungo@malawi.net 
Este artigo foi adaptado de um outro maior em ODdebate, publicado por Olive 
(Organizações de Desenvolvimento e Treinamento) na África do Sul. Uma 
organização de desenvolvimento sem fins lucrativos, Olive atualmente publica uma 
amplo leque de publicações abarcando vários aspetos do desenvolvimento 
organizacional, gerenciamento e mudança. Três dessas publicações – ´ODdebate´, 
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´Ideas for a Change ´ Working Papers Series´ estão disponíveis como parte do 
serviço de assinaturas de Olive. Para assinaturas favor contatar a:  
Desiré Pelser, Publicação e Distribuição 
Olive Organisation Development and Training 
21 Sycamore Road 
Glenwood, Durban 4001 
África do Sul 
Tel: +27 (31) 206-1534  Fax: +27 (31) 205-2114 
Endereço eletrônico: des@oliveodt.co.za  Website: www.oliveodt.co.za 
 
**** 
 
Reflexões sobre Cultura Organizacional e Mudança 
 
O trabalho que fiz para o INTRAC nos últimos seis anos me permitiu muitas 
oportunidades de explorar questões relativas a cultura organizacional e mudança, 
tanto em meu trabalho de consultoria como pelo fato de ser parte de uma 
organização nova e em expansão.  Dada a complexidade do tema, este artigo vai 
destacar apenas alguns achados e aprendizagens do meu trabalho.  A cultura de 
uma organização é uma poderosa e freqüentemente subestimada força que precisa 
ser compreendida e trabalhada para que aconteça uma mudança duradoura.  
 
Compreendendo a Cultura de uma organização 
 
A cultura de uma organização pode ser considerada como o seu conjunto de valores 
e pressupostos.  Ela está invariavelmente vinculada a um contexto cultural mais 
amplo e ao processo político existente em seu ambiente externo.  A área do 
desenvolvimento, pode incluir relações interculturais entre os doadores do Norte e 
ONGs do Sul ou do Leste. 
 
Procurar entender a cultura da organização nem sempre é tarefa fácil. A abordagem  
de Schein (1992) é feita em três diferentes níveis: 
 
Na superfície: o que vemos, ouvimos ou sentimos mas que é freqüentemente mais 
difícil de interpretar, por exemplo, linguagem, vestimenta, o desenho do escritório, os 
rituais. 
Valores e crenças afirmados: o que a organização se ocupa, normas de 
comportamento, o que é dito  publicamente. 
Pressupostos básicos subjacentes: freqüentemente invisíveis, são crenças 
inconscientes tomadas como dados. 
 
Cada nível informa e influencia os outros mas para Schein a essência da cultura jaz 
no conjunto de pressupostos básicos subjacentes, que são as que realmente 
orientam o comportamento organizacional e se ignorado pode levar a mudanças 
superficiais. Uma vez compreendida é mais fácil de entender os níveis mais 
superficiais e trabalhar com eles.  Pela sua própria natureza, os pressupostos 
básicos subjacentes são mais difíceis de serem descritos na medida em que 
freqüentemente são inconscientes. Identificar discrepâncias entre o que uma 
organização diz e o que  na verdade faz pode ser a chave para descobrir estes 
pressupostos subjacentes.  
 
O uso de metáforas, quadros ou provérbios também pode ajudar.  Por exemplo, uma 
pessoa recentemente descreveu  sua organização como uma aranha numa teia.  
Uma outra desenhou um simpático computador com os mais avançados dos 
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programas mas sem um botão para ligá-lo.  O provérbio Yoruba “você não pode 
raspar a cabeça de uma pessoa se ela ou ele não esta presente” (Aki in fari Olori 
Leyin re) foi recentemente mencionado numa reunião na Nigéria.  Provérbios, como 
símbolos culturais podem ter diferentes interpretações; nesta organização no 
particular o provérbio foi usado para ilustrar o papel central que o líder tinha na vida 
da organização.  Se o líder não se apropria da necessidade das mudanças elas não 
acontecerão. 
 
Perguntas abertas podem também abrir uma discussão profunda sobre os 
pressupostos subjacentes. A seguir temos alguns exemplos de perguntas que 
podem ser usadas: 
Quais são os eventos que se celebram nesta organização ? 
Qual é o maior erro que pode ser feito aqui ? 
Mencione alguns dos eventos críticos que provocaram uma resposta emocional do 
líder? 
Quais são os valores informados através da conduta do líder ? 
Quais comportamentos levam uma pessoa a ser “excomungada” desta organização? 
Que tipo de pessoas são as mais prováveis de serem recrutadas ou promovidas 
nesta organização? 
Que comportamento é gratificado, reconhecido ou valorizado pela liderança?  
 
Essas questões apontam para mecanismos que os fundadores e lideranças 
freqüentemente utilizam, seja consciente ou inconscientemente, para alimentar seus 
próprios pressupostos sobre o andamento diário da organização.  Certamente, a 
liderança joga um papel vital na forma e na mudança da cultura organizacional, e os 
valores culturais relativos ao poder são chaves para qualquer mudança 
organizacional.  
 
Mudança organizacional 
 
A cultura organizacional pode inibir ou  facilitar a mudança da organização.  A 
cultura não muda facilmente porque as organizações raramente deixam de fazer as 
coisas no modo em que, no passado, foram exitosas. Isso coloca alguns desafios 
que são centrais  para uma prática de mudança organizacional: 
Como trabalhar com uma cultura sem ser seduzido por ela? 
Perceber quando e como trabalhar com os pressupostos subjacentes e ao mesmo 
tempo lidar com qualquer ansiedade que possa surgir.  
 
Um princípio orientador que encontrei muito útil é ir tão profundo quanto a 
organização tem capacidade e vontade de mudar (Harrison 1995).  Todos esses 
desafios têm me ensinado a importância de estar muito consciente e alerta quando 
trabalhamos com DO e sobre a necessidade de uma continua aprendizagem e auto-
reflexão sobre prática. 
 
Ao buscar mudanças duradouras dentro de sua própria ou de outra organização, é 
essencial  considerar a cultura organizacional, bem como mudanças no contexto 
mais amplo. Certamente isso tem importantes conseqüências no modo em que 
muito do trabalho de desenvolvimento organizacional é feito.  
 
Escrito por  Liz Goold 
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