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Nos abordamos o problema da “besta da burocracia” nas relações entre parceiros de 
Desenvolvimento desde diferentes ângulos. Em Ponto de Vista, nosso colega da 
América Central pergunta onde ele pode encontrar parceiros que não inviabilizem a 
eficácia de sua organização com as muitas demandas relacionadas a preenchimento 
de papelada. Katie Wright faz uma analise, desde uma perspectiva privilegiada, 
sobre as tendências no desenvolvimento do gerenciamento com base em 
resultados. Jamal Kidwai mostra como o trabalho que desafia as desigualdades 
necessariamente se torna político – o que por seu turno faz com que doadores e 
governos se sintam desconfortáveis em apoiá-lo. Desde a perspectiva de uma ONG 
Internacional, Sinead Walsh, discute a importância de boas práticas no 
desenvolvimento de forma a equilibrar a papelada hoje envolvida neste 
relacionamento. Finalmente Colin Kirk usa a sua experiência em DFID e em 
agências multilaterais para mostrar que os doadores estão também irritados com a 
“máquina de controle”. O INTRAC espera avançar no tratamento desta situação na 
qual parece que ninguém está satisfeito – veja nossas atividades para mais noticias.      
 
 
 
Ponto de Vista - Controle e eficácia em parcerias de Ajuda ao Desenvolvimento   
 
Será que esquecemos o que se necessita para ser um bom doador?  
A parceria é algo que se almeja, mas que falhamos a atingi-la?  
Será que o modelo ONGs do Norte apoiando grupos do Sul através da  
solidariedade, do financiamento, de uma assistência técnica de tipo leve, e do 
trabalho de pressão política acordado mutuamente está chegando ao fim? 
Este artigo de Ponto de Vista foi escrito pelo diretor de uma ONG latino americana, o 
qual me contatou de forma pessoal. Eu senti que por trás de sua evidente frustração 
existem algumas serias preocupações. Com sua permissão nos estamos 
reproduzindo a essência de suas notas, embora atendendo a seu pedido estamos 
removendo o seu nome e o de sua organização, assim como também referencia ao 
tipo de trabalho que eles fazem.  O artigo levanta questões sobre a diminuição da 
confiança entre agencias que trabalharam juntos por muitos anos, e sobre o 
aumento, algumas vezes excessivo, de procedimentos, os quais, em sua 
perspectiva, têm feito pouco para melhorar seu trabalho e, de fato, tem reduzido a 
eficiência e eficácia de sua organização. Muitas das ONGS do Norte as quais 
tradicionalmente eram guiadas por políticas de parcerias baseadas em 
solidariedade, agora provêem menos apoio em termos reais ao parceiro que eles 
costumavam prestar, e seus próprios programas absorvem proporções crescente de 
seus recursos. Enquanto isso, algumas outras ONGs doadoras parecem estar 
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cativas de políticas que têm origem em suas próprias decisões ou naquelas de seus 
doadores. Como colocou recentemente um funcionário sênior de uma grande 
agência européia para mim, “é este realmente o lugar onde nos queríamos estar 
quando começamos este trabalho há 20 anos atrás”?  
 
Este número de ONTRAC utiliza as preocupações de nosso amigo como um ponto 
inicial para que todos nos envolvidos no trabalho de desenvolvimento examinemos 
as diferentes pressões que têm nos levado a esta situação.  
 
 
“Por causa da sempre crescente elevação de preços e a desvalorização do dólar, 
nossos fundos não cobrem mais o nosso custo operacional, mas nossos doadores 
regulares e de longo prazo não têm considerado um aumento em suas 
contribuições. E nos parece difícil convencê-los da necessidade de aumentarem os 
financiamentos, embora estejamos tentando convencê-los.  Então, nos precisamos 
de mais doadores, mas eu penso que nos precisamos de novos tipos de fontes de 
financiamento.   
Nossos presentes doadores (ONGs Européias) – depois de terem provido apoio 
para muitas iniciativas nos últimos 25 anos. -  agora estão ameaçando gradualmente 
imobilizar nosso trabalho através da imposição de uma sempre crescente 
quantidade de burocracia e demandas administrativas. Atrás disso está à questão 
nunca enfrentada da falta de confiança na relação Norte-Sul, questão a qual eles 
têm tentado por muitos anos resolver através de uma quantidade absurda de 
controle sobre o uso dos fundos. 
      
Outro fator é que eles continuam exportando a burocracia deles de forma a manter 
seus próprios custos administrativos baixos – depois de terem sido publicamente 
criticados pelos altos custos administrativos desde o inicio dos anos de 1990. Nos 
continuamos a receber o apoio deles, mas os montantes não cobrem os custos de 
nossas atividades e, mais ainda, nos mantém excessivamente ocupado com coisas 
que nos tiram do nosso objetivo central e consomem energia daquilo que é a tarefa 
principal e para a qual eles nos financiam.  
 
Esta situação tem ficado fora de controle e os doadores nunca acreditariam o quão 
pequeno é o “real” trabalho que nos fazemos enquanto estamos “alimentando” e 
sendo parte da complexa maquina da doação e deste contexto“1. Para nos é  muito 
frustrante, uma vez que nos vivemos, sentimos e estamos profundamente 
comprometidos com os problemas em nosso campo, diretamente e de muitas 
formas. Esta situação também toma uma crescente quantidade de tempo e 
tranqüilidade de nosso tempo pessoal e criativo. 
    
Nos chegamos à conclusão que nos precisamos de um novo tipo de apoiadores, 
pessoas mais diretas, talvez também indivíduos ou famílias, apoiadores 
interessados em inovação social e que estejam preparados para apostar na positiva, 
significante e essencial contribuição do trabalho de base. Doadores que estão 
preparados a confiar em nos, não na base da (suposta) e confiável contabilidade, 
mas com base em critérios reais como o tangível e visível trabalho feito todo dia e as 
oportunidades e potencial que isso produz. Pessoas desejando construir um 
relacionamento significativo, direto e talvez, pessoal (incluindo visitas de campo!) 
conosco porque eles vêm e acreditam que nos trabalhamos para um futuro novo e 
diferente. Pessoas realmente interessadas em e comprometidas com o que nos 

                                                 
1 Quando perguntado quanto tempo ele pensava que estas exigencias e requisitos tomavam, ele estimou 
algo em torno de 80% de seu tempo como diretor, e cerca de 50% do tempo de seus colegas de 
organizacao, no nivel abaixo ao seu.   
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fazemos (os atuais doadores frequentemente já não ligam mais). “Obviamente, deve 
haver transparência e prestação de contas dos fundos no futuro também, mas isto 
não pode ser a parte mais importante”  
 
Eu não estou seguro em como responder as questões levantadas neste texto, e se 
existem estes “novos doadores”, ou se a nova filantropia está muito amarrada a uma 
forma técnica de solução rápida. Se os leitores sentirem que podem dar ao meu 
amigo algum conselho nos vamos ficar contentes em transmitir a sua opinião. 
    
Baseados no trabalho do INTRAC em muitas partes do mundo nos suspeitamos que 
o problema discutido aqui por nosso amigo não é único. Muitas agências doadoras 
também sentem o mesmo nível de frustração e eles parecem impossibilitados de 
quebrar os freqüentes e desnecessários obstáculos nos quais eles estão 
trabalhando. Vamos ter esperança que nos podemos re-estabelecer alguma 
confiança, parcerias e valores comuns os quais parecem terem sido perdidos nos 
anos recentes.  
 
Representante de uma ONG com trabalho em comunidades na América Latina e 
Brian Pratt- diretor executivo do INTRAC.  
 
 
Gerenciamento baseado em resultados: para onde vamos depois daqui?  
 
Nos anos de 1990 as ONGs foram criticadas por “terem perdido suas raízes” – 
focalizando na prestação de contas de suas ações para cima, para os doadores e 
desviando a atenção para longe daqueles que eles dizem servir. Se as ONG devem 
ser os atores legítimos na luta contra a pobreza é inescapável que eles devem 
prestar contas de suas ações àqueles na base. Ao mesmo tempo, é inevitável e 
legitimo que as ONGs devem prestar contas aos doadores e os cidadãos que pagam 
impostos. A intensa competição entre outros provedores de serviços a população 
pobre tem criado um ambiente na qual as ONGs têm tido que provar o seu valor 
agregado. é perfeitamente razoável que das ONGs se deve, juntamente com outros 
atores, requerer que elas prestem contas de suas finanças e tenham indicadores 
que mensurem o seu desempenho social. 
 
Mas o problema é que na mudança para o gerenciamento baseado em resultados o 
“desenvolvimento” tem significado, para muitos, o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio – ODM, e para os formuladores de políticas em 
particular.  A conceitualizacao de “desenvolvimento” baseado na transformação  
estrutural da sociedade tem escapado de vista, sendo substituído pelo desempenho 
de indicadores estabelecidos pelos ODM, As medidas de harmonização da 
cooperação, como estabelecido na Declaração de Paris, têm reforçado o 
gerenciamento de desempenho  baseados  nestes  indicadores e resultados, como 
se eles, em si mesmos, constituíssem desenvolvimento.   
 
Estas mudanças na arquitetura global da cooperação para o desenvolvimento têm 
encorajado os profissionais de campo do desenvolvimento a questionar “o que é  
desenvolvimento?” O foco no gerenciamento baseado em resultados 
verdadeiramente tem aumentado a eficiência da cooperação?   Ou tem minado 
conceitualizacoes anteriores de desenvolvimento baseadas em processos de 
participação, solidariedade e parceria?  E qual então deve ser o objetivo do 
desenvolvimento?    
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Desenvolvimento como indicadores e resultados econômicos: como 
chegamos a isto?  
 
Traçando a historia das mudanças nas políticas de desenvolvimento internacional, 
Sumner e Tribe (2008) discutem que o significado de desenvolvimento tem 
expandido (ou talvez mudado) de transformação societária nos anos de 1950 e nos 
anos 60 para crescimento econômico e daí para redução da pobreza e finalmente 
para a multidimensional redução da pobreza no final dos anos de 1990 e inicio do 
ano 2000. Desenvolvimento tem sido associado a (uma abordagem positiva) 
mudança, de uma forma ou de outra – seja ela mudança estrutural da sociedade, 
tais como industrialização, urbanização, ou mudanças desejadas no crescimento do 
PIB, redução do número de pessoas vivendo com pouca renda ou redução da 
pobreza multidimensional.  
Como ressaltado neste estudo, no final dos anos de 1960, o trabalho de Seers “O 
Significado do Desenvolvimento” levou a se repensar o conceito de desenvolvimento 
baseado somente no crescimento do PIB e na renda per capita, Seers lançou a 
mudança de paradigma ampliando o entendimento de desenvolvimento para alem 
do PIB e da renda per capita colocando o conceito de “necessidades básicas”. 
 
Seers lançou a mudança de paradigma ampliando o entendimento de 
desenvolvimento para alem do PIB e da renda per capita colocando o conceito 
de “necessidades básicas” 
 
Nos anos de 1970 isto foi expandido ainda mais para incluir não apenas a renda, 
mas o emprego e as necessidades físicas para um nível de vida básico, tais como 
alimentação, abrigo e acesso a serviços públicos. Muito das pesquisas foram 
lideradas pela Organização Internacional do Trabalho, particularmente através do 
Programa Mundial de Emprego. Isto coincidiu com a emergência dos “indicadores de 
nível de vida” devido à insatisfação com o uso da renda per capita como medida de 
bem estar social e de desenvolvimento. 
   
Nos anos de 1980 o crescimento e ajuste dominaram e a redução da pobreza 
desapareceu de vista, apenas para retornar somente como um resultado dos 
impactos sociais das políticas de ajuste e do crescimento baseado em exportações.  
 
Nos anos de 1990 o pensamento sobre desenvolvimento e as políticas foram 
fundamentalmente redesenhadas por Amartya Sen e o novo relatório anual de 
desenvolvimento, O Relatório de Desenvolvimento Humano, lançado em 1990 pelo 
Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas  (PNUD) O novo relatório trouxe  
uma nova estrutura e conceitualização denominada    “Desenvolvimento Humano” 
ou “abordagem das capacidades” elaborada por Amartya Sen, relacionada a um 
conjunto de indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano do 
PNUD.   
 
 Sen, Nussbaum e o PNUD (1990-2007) discutiam que desenvolvimento não era 
como previamente concebido, baseado no desejo de preencher (utilitariamente, ou 
consumo medido por uma variável baseada em renda – PIB per capita) Sem discutia 
que havia um amplo conjunto de condições (incluindo estar alimentado, saudável, 
vestido e educado) que juntos constituíam bem-estar. 
  
O próximo ponto de mudança veio em 2000/1 quando a publicação do Relatório 
Mundial de Desenvolvimento coincidiu com a Assembléia do Milênio das Nações 
Unidas, em Nova Iorque, em 18 de setembro de 2000. Neste momento todos os paises 
assinaram a Declaração do Milênio, da qual os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio – metas de redução da pobreza ate 2015 - se originaram. A agenda de 
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harmonização da cooperação pode ser vista como uma extensão da conceitualização 
de desenvolvimento baseado em resultados e indicadores. 
Neste contexto, desenvolvimento está crescentemente sendo visto como um resultado 
de curto a médio prazo de metas desejável do crescimento do PIB ou dos ODM, ao 
invés de um processo ou um discurso. Saith (2007) tem discutido fortemente que os 
ODM e o gerenciamento baseado em resultados têm distorcido a pesquisa e a pratica 
sobre desenvolvimento tirando o foco de processos participativos, de empoderamento 
e de mudanças estruturais e colocando o foco apenas em resultados e indicadores.     
 
Daqui, para onde vamos? 
Saith e outros, incluindo o INTRAC, estão agora propondo uma abordagem que 
contempla os direitos e uma agenda do tipo re-distributiva, voltada a enfrentar a 
desigualdade e as relações desiguais de poder. Ao nos aproximarmos de 2015 as 
discussões sobre a arquitetura do pos 2015 começarão. Means ou meios de vida 
através do acesso a bens e vulnerabilidade, política e governabilidade, e bem estar 
são todas possíveis avenidas para o desenvolvimento. 
 
Nos precisamos nos distanciar do entendimento de desenvolvimento 
enquanto indicadores econômicos de curto-prazo 
 
 
Existe a necessidade de nos distanciarmos da conceitualização de desenvolvimento 
baseado em um conjunto de resultados e indicadores econômicos de curto e médio 
prazo. Este entendimento de desenvolvimento é um peso para as agências de 
cooperação (como ressaltado no artigo na seção Ponto de Vista) e pode minar o 
“real” trabalho das ONGs, Pensando após 2015, os indicadores precisam ser mais 
baseados em processo, Como devem ser estes indicadores?  As organizações da 
sociedade civil precisam pensar sobre que tipo de indicadores de processo que eles 
querem ser avaliados. Uma nova conceitualização do desenvolvimento poderia nos 
levar a movermo-nos para longe do conceito de desenvolvimento como sendo atingir 
os ODM, levando-nos a uma conceitualização de desenvolvimento como um 
processo que ê tanto transformativo, quanto reduz a pobreza.    
 
Katie Wright 
Pesquisadora Sênior do  INTRAC 
kwright@intrac.org 
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Obediência as regras do financiamento em tempo de protesto 
 
As ONGs trabalhando em questões envolvendo conflito e violência na Índia têm tido 
sempre um difícil relacionamento com ambas agências doadoras e com o governo 
de diferentes formas. Comparadas com as ONGS trabalhando em questões como 
saúde, educação, desenvolvimento de meios de vida sustentável. Existem muitas 
razoes para isto. 
Primeiramente, todas as ONGs da Índia devem ser registradas ou como uma  
Fundação ou como Associação. A lei que governa estas instituições define que 
organizações registradas como fundação, associação não podem abertamente ou 
de forma encoberta participar de nenhuma atividade política. Esta clausula é uma 
dificuldade para as ONGs com questões envolvendo conflito porque todos os 
conflitos seja ele comunitário, de casta, de gênero ou étnico tem diretas implicações 
políticas. Por exemplo, se o Estado ou um grupo militante cometem violações aos 
direitos humanos no Nordeste da Índia, na Cashemira, ou em qualquer outra parte 
da Índia, as ONGs estão impossibilitadas de diretamente nomear os perpretradores 
das violações de direitos humanos e de demandar que eles sejam punidos porque 
isso pode ser visto como uma interferência nos negócios políticos dos pais. 
 
Segundo, as ONGs que recebem fundos do estrangeiro são freqüentemente 
questionadas ética e moralmente na Índia, assim com em outras partes do mundo, 
existe a tendência de, por parte do governo, e de amplos setores da sociedade civil 
de entender as doações internacionais a estas organizações como uma interferência 
estrangeira nos assuntos domésticos da Índia. Alguns setores acusam as ONGs que 
recebem fundos do exterior de cumprir com a agenda política e social dos paises 
doadores. Esta acusação aumenta, especialmente, no caso das ONGs trabalhando 
em conflitos.  
 
Inapropriada avaliação metodológica 
A terceira questão é que conflito e violência são conceitos e área de trabalho 
relativamente novas para as ONGs da Índia, quando comparadas aparentemente ao 
“apolítico” das questões humanitárias como provisão de comida para os famintos, 
abrigo, ou reabilitação das vitimas de desastres naturais. Uma típica agência 
doadora, na Índia, usa a metodologia de julgar e avaliar o desempenho da ONG que   
é usualmente desenhada para organizações que estão trabalhando com resultados 
como, quantas casas foram construídas ou quantas cestas básicas de alimentos 
foram distribuídas depois de uma enchente. Para as ONGs trabalhando com 
mitigação de violência e resolução de conflitos estes métodos de avaliação não 
funcionam. 
 
As Agências doadoras se sentem desconfortáveis financiando atividades 
políticas porque estas atividades são muito diferentes do que é obviamente 
considerado trabalho de caridade 
 
 
Existem muitas importantes questões que precisam ser tratadas neste contexto. é 
minha opinião  que algumas vezes as ONGs não podem permanecer observadores 
neutros em uma situação de conflito. Uma ONG progressista deverá ter que se 
posicionar de um lado para que o conflito possa ser resolvido de uma maneira justa. 
Tomemos por exemplo o caso de conflito que surge devido à negativa de se pagar o 
salário mínimo para trabalhadores rurais sem terra, uma pratica comum no interior 
na Índia. Seria o mandato de qualquer ONG progressista assegurar que a demanda 
dos trabalhadores seja atendida. A estratégia para conseguir isso pode implicar a 
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realização de demonstrações, atividades de pressão política, greves. Muitas 
agências doadoras não se sentem confortáveis em financiar estas atividades porque 
elas são muito diferentes do que é mais obviamente um trabalho caritativo de 
distribuição de cobertores, ou de pavimentação de ruas.   
 
Similarmente, em uma situação de conflito violento, uma ONG pode ter que realizar 
atividades em muitos níveis onde o resultado não é previsível dentro de um dado 
período de tempo. A estratégia aqui pode envolver, de um lado, intervenção continua 
e de longo prazo com partidos políticos opositores para a resolução do conflito de 
uma forma não violenta, e de outro lado fazer trabalho de aconselhamento e 
reabilitação a vitimas de violência e trauma. De novo, as metodologias tradicionais 
de monitoramento e de elaboração de relatórios usuais podem ser incapazes de dar 
conta, apreciarem o trabalho de ONGs nestas situações. 
 
E  finalmente, na era da multinacionalização e da globalização financeira liderada 
pelo capital, novos conflitos estão surgindo em pais em desenvolvimento como a 
Índia. Fenômeno como o massivo deslocamento forcado das comunidades rurais e o 
encurtamento dos direitos dos trabalhadores das fabricas em áreas urbanas estão 
criando significantes tensões e fazendo as vitimas da globalização se tornarem 
atraídas as ideologias extremas que propagam violência. Mas agências doadoras 
que financiam ONGs na Índia obtém seus recursos através de grandes corporações, 
as quais têm interesse neste modelo de globalização. Por causa disto estas 
agências não desejam financiar ONGs que assumem a voz dos despossuidos. Em 
outras palavras, ao invés de resolver conflitos, ao contrario, eles estão gerando-os.     
 
Jamal Kidwai 
AMAN Trust 
jkidwai@rediffmail.com 
 
Encontrando um equilíbrio útil - a perspectiva de uma ONG internacional 
 
Porque as ONGs Internacionais algumas vezes colocam excessivas demandas em 
seus parceiros locais? Na minha experiência trabalhando em ambos os lados da 
parceria no Leste da África e no Sul da Ásia, uma razão é a falta de confiança no 
relacionamento entre as ONGs Internacionais e seus parceiros. Eu gostaria de tratar  
o porquê disto, para logo depois concluir com algumas sugestões para reduzir esta 
excessiva demanda as quais tiram o tempo necessário para o trabalho. 
 
Falta de confiança devido a uma pobre seleção de parceiros 
 
As ONGs locais frequentemente sentem que não são confiadas quando as ONGs 
internacionais parceiras demandam constantemente provas de que o trabalho que 
eles estão fazendo é efetivo. Nos casos onde este sentimento é valido, quais as 
causas para que as ONGs Internacionais desconfiem de seus parceiros? 
 
Algumas vezes as ONGs locais são inefetivas, insinceras, ou simplesmente 
corruptas. Isto não deveria nos surpreender. Desonestidade e incompetência pode 
ocorrer em todos setores e as ONGs Internacionais mesmas não estão certamente 
imunes a isto2. 
 
É surpreendente o quão freqüente nos, as ONGs Internacionais, terminamos 
trabalhando com organizações corruptas ou inefetivas 
                                                 
2 Entretanto, uma especie de “politicamente correto” circunda a literature sobre parcerias e estas 
questoes sao raramente discutidas com a devida franqueza.   
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O que é mais surpreendente é o quão freqüente, nos, as ONGs Internacionais, 
terminamos trabalhando com organizações corruptas e inefetivas. Eu acredito que 
isto se deve parcialmente a pressão, algumas vezes dos doadores, algumas vezes 
de nossas próprias políticas internas, que nos fazem sentir que nos temos que 
trabalhar com parceiros locais, não importa o porquê. Isto pode levar a processos de 
seleção sem discernimento e encoraja a criação ou continuação de organizações as 
quais não beneficiam as pessoas marginalizadas e pobres. Experiências negativas 
com este tipo de organização são um dos fatores que levam as ONGs Internacionais 
e doadores a imporem excessivo monitoramento  e requerimento de relatórios.   
 
Entretanto, nos deveríamos reconhecer que parceiros pobres não vão melhorar 
simplesmente por causa destes requerimentos. Ao contrario, os excessivos 
requerimentos são um desperdício de tempo e de recursos de todo mundo.   
 
Selecionando bem 
 
As ONGs Internacionais devem ter como objetivo trabalhar com parceiros os quais 
eles realmente podem confiar. Isto significa selecionar parceiros que tenham 
comprovada credibilidade e que tenham potencial de realizar mudanças sociais 
positivas. Em áreas onde poucas organizações trabalham, parcerias podem 
significar um risco adicional, pois estas organizações podem não possuir esta 
credibilidade comprovada. Nestes casos, a seleção pode compreender uma 
verificação da integridade e compromisso do líder da organização. 
 
Este tipo de processo de seleção não é fácil e requererá gastar tempo juntos em 
discussões, e não simplesmente solicitar a ONG Local para preencher um formulário 
para depois averiguarmos se eles preenchem certos critérios. As ONGs 
Internacionais devem visitar as comunidades e perguntar a elas sobre o trabalho 
realizado, a reputação da organização local. Eles devem também ter discussão com 
doadores anteriores que apoiaram a organização, se houver algum, para aprender 
mais sobre a sua historia para que assim possa tomar uma decisão fundamentada.  
 
Construindo confiança 
  
Uma vez selecionado o parceiro, as ONGs Internacional precisam investir em 
construir o relacionamento entre eles. Relacionamento não se constrói através de 
matriz de indicadores e subseqüentes relatórios, mas sim através de tempo gasto 
juntos, visitando projetos, discutindo problemas informalmente e etc. As ONGs 
Internacionais precisam se abrir e ouvir os problemas, ao invés de fingir que eles 
não existem, o que freqüentemente é o que nossos sistemas de relatórios 
promovem ao focalizarem tanto nos resultados atingidos e nas metas. 
 
 
Relacionamentos não se constroem através de matriz de indicadores e 
subseqüentes relatórios, mas sim através de tempo gasto juntos. 
 
Ser criativo para reduzir os requerimentos  
 
Nos devemos ser mais criativos com o nosso monitoramento e requerimentos de 
relatórios, e somente pedir informação que nos ou nossos parceiros irão de fato 
usar.  
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Nos devemos também diferenciar os nossos requerimentos baseados na reputação 
do parceiro. Será necessário sempre ter um mínimo de requerimento estandares, 
mas se o relacionamento é forte e nosso parceiro tem demonstrado sua sinceridade 
e efetividade, nos devemos deixá-lo fazer o seu trabalho com um mínimo de 
distração possível.    
  
Um outro caminho útil para reduzir os requerimentos sobre os parceiros  
é harmonizá-los o máximo possível com seus outros doadores. Mesa redonda de 
doadores como a dos parceiros de CONCERN, no Sudão, ajudou-nos a nos 
coordenarmos de muitas formas incluindo planejamento, orçamento, monitoramento, 
relatórios e fortalecimento institucional. 
 
Usando técnicas como monitoramento participativo ou conjunto com nossos 
parceiros e as comunidades nos ajudara a mudar o foco destes exercícios para o 
aprendizado de forma a melhorar o trabalho, ao invés de simplesmente 
preenchermos requisitos por si só. 
 
Nos temos que ser capazes de prestar conta do que fazemos 
 
Sejamos realistas. Nos não deveríamos pedir as ONGs Internacionais para 
reduzirem os requerimentos de prestação de contas das ações de forma que os 
fundos gastos pelos parceiros não possam ser verificados. As ONGs Internacionais 
aceitam e obtém fundos em nome das pessoas pobres e marginalizadas e nos 
precisamos ser vigilantes, assegurando que benefícios cheguem a estas pessoas. 
Isso sempre vai requer monitoramento e relatórios, mas nosso desafio esta em fazer 
com que isto não seja algo muito pesado, um problema, que disperse as energias. 
 
Finalmente, organizações locais precisam ter a responsabilidade de assegurar, na 
melhor das possibilidades, que o seu trabalho é de boa qualidade, que eles usam os 
recursos eficientemente e que eles envolvem a comunidade na definição de 
prioridades. Isto ajudara a desenvolver o tipo de confiança que é necessário para 
parcerias que terão um positivo impacto nas comunidades que eles visam servir.    
  
Sinead Walsh 
Oficial de apoio de Advocacy  
Concern Worldwide 
sinead.walsh@concern.net 
 
 
Escrutinio e ceticismo de Londres a Tunis  
 
Eu recentemente fiz uma pequena palestra sobre avaliação para um grupo de 
funcionários do Banco Mundial das regiões do Oriente Médio e do Norte da África, 
que se reuniram em Tunis. Eu falei sobre a oportunidade que a avaliação brinda 
para refletir sobre a experiência e o valor de compartilhar e construir sobre boas 
praticas. Minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Avaliação não é a coisa que as 
pessoas mais gostam e eu esperava ouvir algumas das usuais reclamações sobre 
avaliações como sendo algo que atrapalha o “real” trabalho, ou sendo algo “atrás da 
curva”. Mas, mesmo assim, eu fiquei surpreso com a forte reação. Havia uma forte 
rejeição a “qualquer coisa que começasse com Q ou I – assegurar qualidade, 
relatórios de implementação e conclusão, avaliação independente, inspeção e tudo 
mais. Os participantes eram profundamente sépticos do valor de um controle de 
atividades de qualquer espécie. Eles claramente sentiam que tinham pouco controle 
sobre os processos, o que lhes levava a uma reação defensiva. 
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Havia uma forte rejeição a “qualquer coisa que começasse com Q ou I – assegurar 
qualidade, relatórios de implementação e conclusão, avaliação independente, 
inspeção e tudo mais. 
 
A visão dos funcionários de operação do Banco Mundial parece marcadamente 
próxima do Diretor da ONG trabalhando com comunidades na América Latina, com o 
mesmo tom exasperado de desespero. Porque pessoas trabalhando em contextos e 
instituições tão diferentes têm visões similares?  
 
Uma parte da resposta repousa na crescente ênfase, dentro de toda a indústria da 
cooperação e ajuda, em prestação de contas e nos resultados. O gerenciamento 
baseado em resultados é parte de uma tendência maior da administração publica. 
Não é difícil encontrar funcionários públicos, professores, ou profissionais do setor 
publico no Reino Unido, ou nos Estados Unidos que, como nosso colega na América 
Latina, sente o peso  dos requerimentos de se reportar, de produzir relatórios e a 
necessidade de “alimentar a besta” da burocracia.  
 
Como se vê, preocupação com prestação de contas e resultados parece ser 
particularmente importante em relação à cooperação e ajuda. Isto não é  novo, 
governos e cidadãos que pagam impostos têm expressado de longa data a 
necessidade de saber mais sobre o que acontece em lugares distantes onde os 
recursos podem ser desviados. é significante que a assistência oficial ao 
desenvolvimento foi uma das primeiras áreas na qual sistema de avaliação foi 
estabelecido. No Reino Unido, apenas nos últimos dez anos, que avaliação tem sido 
mais geralmente utilizada dentro do serviço publico.   
 
Aumentando o orçamento para cooperação e ajuda - elaborado sistema de 
controle   
 
Com o aumento do orçamento para cooperação e ajuda, os tomadores de decisão 
se tornaram mais nervosos sobre o uso dos fundos destinados a cooperação e 
ajuda. Isto tem levado ao aumento de elaborados sistemas de controle e de 
requisitos para elaboração de relatórios, em todos os níveis. Como Diretor de pais 
de DFID por muitos anos, eu vi os requisitos para elaboração de relatórios internos 
aumentando ano a ano, enquanto requisitos de controles externos do Departamento 
Nacional de Auditoria e de outros também aumentaram. Ano passado apenas, o 
Reino Unido estabeleceu um comitê de alto nível para monitorar o trabalho do 
departamento de avaliações de DFID. Desde que eu comecei a trabalhar no Banco 
para o Desenvolvimento da África, no ano passado, nos recebemos a visita do 
Comitê Parlamentar para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, de um 
ministro de estado do Reino Unido e de um líder da oposição para assunto de 
cooperação e ajuda, assim como também muitas delegações de oficiais da 
cooperação e ajuda (refletindo o fato de que o Reino Unido é hoje o maior doador 
bilateral do Banco) Outros doadores também monitoram o trabalho do Banco, 
embora, talvez, não tão de perto.     
 
Como Diretor de pais de DFID por muitos anos, eu vi os requisitos para 
elaboração de relatórios internos aumentando ano a ano. 
 
As ONGs têm contribuído demandando mais prestação de contas, acertadamente 
insistindo que agencias de cooperação e ajuda sejam mais transparentes e tenham 
processos de prestação de contas do gerenciamento de fundos púbicos. O Projeto 
Bretton Woods tem feito um forte e bem sucedido lobby sobre o Banco Mundial: na 
recente avaliação do Banco Mundial, o Comitê de Desenvolvimento Internacional do 
Parlamento do Reino Unido fez uma extensa referencia ao Projeto. As Instituições 
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multilaterais sabem que eles têm que mostrar resultado, e estão desenvolvendo, 
crescentemente, elaborados sistemas de controle – apesar dos resmungos que eu 
ouvi de colegas do Banco Mundial. é  talvez irônico que o crescimento das 
demandas por prestação de contas esteja também afetando as ONGs de forma 
similar.     
 
Nos podemos domar a besta burocrática?  
A crescente demanda por prestação de contas e do gerenciamento de resultados 
são então parte do quadro. Contudo, a multiplicação dos sistemas de controle não 
parece acalmar a aparente ansiedade e o ceticismo que os tomadores de decisão e 
o publico sentem em relação à cooperação e ajuda (e também em relação ao 
serviço publico em geral). Talvez a real questão se encontre em um nível mais 
fundamental, na ampla percepção de declínio da crença nas autoridades, em todos 
os níveis, e na erosão da confiança.     
 
Talvez a real questão se encontre em um nível mais fundamental, na ampla 
percepção de declínio da crença nas autoridades, em todos os níveis, e na 
erosão da confiança. 
 
Se assim for, isto nos leva de volta a uma velha questão relacionada ao 
monitoramento e avaliação. Os instrumentos de fiscalização e controle podem ser 
tomados como instrumentos de aprendizagem, para compartilhar e construir amplo 
entendimento? Avaliações devem apoiar a prestação de contas para o publico – 
mas, deve também contribuir para o entendimento publico. Se avaliadores são 
pouco perspicaz, morosos, não se trata tanto do como eles analisam, mas sobre a 
forma como eles compartilham suas conclusões, o que, usualmente, tem efeito 
limitado.  
 
Estas questões também levantam uma outra preocupação perene, sobre a direção 
da prestação de contas. Enquanto a pressão se coloca nas agências de cooperação 
e ajuda para prestarem contas, serem mais transparente, nos precisamos ver 
mecanismos de regulação e de prestação de contas de forma publica em paises em 
desenvolvimento, se a apropriação deve ser algo com significado, e parcerias serem 
algo menos de baixo para cima. 
 
A crescente demanda por prestação de contas não ira desaparecer.  Novas formas 
de desenvolvimento de parcerias podem ser parte da resposta, mas será também 
importante trabalhar por mudanças dentro dos sistemas existentes. A questão para 
todos os envolvidos com assistência ao desenvolvimento é, como domar a besta da 
burocracia e desenvolver sistemas flexíveis e inteligentes que, enquanto satisfaçam 
as legitimas demandas por prestação de contas, apóiam nosso trabalho e nos 
ajudam a compartilhá-lo com uma audiência maior. Isso não deve ser um resultado 
adicional, mas algo que seja parte de um trabalho de todo dia de mudar as coisas 
para melhor. Será que podemos domar a besta? 
 
Colin Kirk  
Diretor, Operações e Avaliação   
Banco Africano de Desenvolvimento  
c.kirk@afdb.org 
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Conferência do INTRAC: o que esta acontecendo com 
a Sociedade Civil?  

Centro de Conferência KDK – Holanda, de 3 a 5 de dezembro 2008 

A conferência internacional do INTRAC irá reexaminar o conceito e o papel da 
sociedade civil e focalizar em sua significância em relação ao corrente debate e 
pratica sobre o desenvolvimento, direitos humanos e promoção da democracia.  A 
conferência vai abordar as seguintes questões: 

Conceito e pratica: o que nos entendemos por sociedade civil? 

Relacionamento entre sociedade civil e indústria da cooperação e ajuda? 

Sociedade civil e o Estado - contador, inspetor ou antagonista? 

Novos desafios para a sociedade civil     

Edital para a apresentação de artigos: convidamos a apresentação de estudos de 
caso sobre o papel, atividades e interação de atores da sociedade civil em seus 
trabalhos de desenvolvimento, proteção de direitos humanos e promoção da 
democracia. Prazo para apresentação de artigos: 25 de Agosto de 2008, por favor, 
contate conference@intrac.org para maiores informações. 

Para maiores informações sobre a conferência visite:  
www.intrac.org/pages/cseventmain08.html 

Treinamentos do INTRAC  
 
Para maiores informações sobre os cursos abaixo, por favor, visite 
www.intrac.org/training.php ou email training@intrac.org 
 
Curso Avançado de Monitoramento participativo e Avaliação   
14-18 Julho 2008 
Duração: 5 dias 
Local: Oxford (Curso Residencial) 
Tema: Desenvolvimento Participativo e Fortalecimento Organizacional de 
Capacidades 
Preço: £999 Libras Esterlinas  
 
Explore Monitoramento & Avaliação em profundidade. Você aprendera como 
desenvolver sistemas de monitoramento e avaliação eficiente em termos de 
custo/beneficio, que pode gerar suficiente informação e dados de qualidade para 
prover agencias de desenvolvimento com confiável entendimento sobre produtos, 
resultados e impacto das iniciativas de desenvolvimento. Este curso é apropriado 
para pessoas que já têm alguma experiência em M&A . 
 
Incidência  e Influencia em Políticas   
8-12 de Setembro 2008 
Duração: 5 dias 
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Local: Oxford (Curso Residencial) 
Tema: Fortalecimento da Sociedade Civil e fortalecimento Institucional de 
organizações  
Preço: £999 Libras Esterlinas 
 
Este curso lhe dará substancial entendimento de como influenciar processo de 
elaboração de políticas em seu próprio contexto. Você aprendera como ajudar a 
formular e planejar estratégias efetivas de advocacy. Melhore suas habilidades de 
lobby sobre os tomadores de decisão e ganhe confiança em relação à mídia – de 
uma nova vida a suas atividades de campanha!  
 
Introdução ao Monitoramento e Avaliação  
22-28 de Setembro 2008 
Duração: 5 dias 
Local: Oxford (Curso Residencial)  
Tema: Desenvolvimento Participativo e fortalecimento institucional de organizações   
Preço: £999 libras esterlinas 
 
Monitoramento e Avaliação são essenciais para promover maior qualidade na 
prestação de contas das ações das organizações da sociedade civil. M&A podem 
também prover informação especial sobre o desempenho de políticas, programas e 
projetos. Neste curso você ira aprender como iniciar, planejar e implementar 
sistemas de monitoramento e avaliação e proporcionara a você entender as 
diferentes realidades e percepções em seu entorno.  
 
 
 


