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Neste Numero:  
Neste numero nos começamos a explorar alguns dos impactos da recessão global sobre a 
cooperação para o desenvolvimento. Brian Pratt nos traz uma visão geral dos efeitos que já são 
aparentes nas ONGS e nas OSC envolvidas com desenvolvimento e pondera como os doadores e 
as ONGs internacionais tem respondido a crise econômica.  
 
Dr Rajesh Tandon nos traz a situação da Ásia – colocando o quadro de mudanças para a 
sociedade civil do sul da Ásia como resultado dos impactos da recessão e interligado as pré-
existentes mudanças nas tendências de financiamento. 
 
Teobaldo Pinzas nos fala sobre “o final de uma era” para muitas das grandes ONGs européias no 
Peru – com a recessão global aprofundando a já critica situação de  sobrevivência das OSCs 
peruanas. Muitas estratégias de sobrevivência estão sendo discutidas e implementadas, mas 
parece claro que importantes mudanças no setor das ONGs no Peru são inevitáveis. 
 
O artigo final ressalta seis diferentes modelos empresariais os quais são comuns no setor do 
desenvolvimento, e analisa como  esses modelos afetam o financiamento e as estruturas das 
organizações e a forma como elas respondem a crise econômica. 
 
Como a recessão global ira afetar o desenvolvimento?  
 
Brian Pratt1

 
E inevitável que a recessão mundial terá um impacto na cooperação ao desenvolvimento 
internacional, tanto em termos do financiamento, quanto no contexto no qual as agencias oficiais e 
as ONGs trabalham. Nos iremos ver os efeitos economicos minando esforços de se atingir 
objetivos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em um contexto em que o fluxo da 
ajuda estará canalizada para os governos, e as pessoas e paises doadores sofrerão com a 
redução de recursos, preços elevados e a redução de serviços.  
 
Alguns efeitos nas ONGs e nas OSC em diferentes áreas:  
 
1) Pesquisas preliminares mostram que algum declínio na arrecadacao das ONGs Internacionais 
ocorreu antes do impacto da recessão formalmente ocorrer. Existem algumas evidencias de um 
declínio de doações (incluindo aquelas doações que funcionam em esquemas de longo prazo)  
em ambas pequenas e em algumas grandes ONGs. As causas não são totalmente claras, mas é 
possível que a louca semi inflação dos últimos anos (alta dos preços dos combustíveis e da 
alimentação fenômeno escondido pelo consumo de bens baratos e empréstimos baratos) 
afetaram a capacidade de doar. Existe também a possibilidade do chamado efeito “Pos Tsunami”,  
quando as doações para as emergências não conseguiram capturar a imaginação do publico 
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 1



como ocorreu quando do tsumani. Tem-se argumentado também que nos não temos tido 
sucessos suficiente para divulgar, levando ao que se chama “pessimismo” entre os doadores.  
 
2) Muitas das agencias que nos pesquisamos tem tido problemas em arrecadar fundos que 
remonta alguns anos atrás. Nos acreditamos que isso coincidiu com algumas mudanças nas 
políticas de doadores e mudanças no mercado, levando as ONGs pequenas a terem dificuldades 
para acessar certos tipos de financiamento oficial (  no Reino Unido e União Européia), uma vez 
que estes doadores buscam um menor numero de grandes agencias com os quais querem 
trabalhar, como forma de reduzir seus custos de transações.  Esta tendência deve continuar. As 
doações regulares estão também baixando mesmo nas ONGs de alto perfil no Reino Unido, 
apesar de considerável gastos em arrecadação de recursos.   
 
Algumas mudanças estratégicas podem ter se acelerado pela recessão, em vez de terem sido 
causadas por ela. A explicações das ONGs Internacionais do porque algum escritórios de paises 
estão sendo fechados frequentemente soam um pouco vazias e se sente que estas decisões já 
haviam sido feitas, mas agora se justificam pela recessão. Como e porque todas estas mudanças 
se somam é uma questão a mais. Qual foi a razão para algumas destas mudanças estratégicas e 
porque elas sao posteriores a recessão?  Foi a queda de recursos irrestritos que levou a que as 
grandes agencias tenham que cortar custos correntes, incluindo aqueles de funcionários não 
cobertos por recursos restritos? Ou foi  uma revisão tardia da abordagem para o desenvolvimento 
e da forma como algumas ONGs Internacionais se estruturam a si mesmas ?  
 
3) Existe um serio debate internacional onde alguns lideres de agencias oficiais como Gordon 
Brown, da Inglaterra, tem argumentado que não é o momento para se diminuir a ajuda – existem 
muitos desafios internacionais, incluindo pobreza, segurança e mudança climática os quais 
requerem assistência internacional – e a comunidade global tem uma causa comum para tentar 
combater estes desafios. 
 
Os doadores oficiais estão sendo afetados de formas diferentes. Alguns estão sofrendo pelas 
mudanças nas taxas de cambio (por exemplo, a queda da Libra em relação ao Dólar Americano o 
que levou a um corte de 20% no valor real da ajuda do Reino Unido), outros paises tiveram que 
fazer cortes em seus orçamentos (Irlanda e Itália), outros irão reduzir seus orçamentos para a 
cooperação devido a queda no Produto Interno Bruto - PIB), uma vez que o orçamento para a 
cooperação esta vinculado a uma proporção do PIB (Holanda e Suécia e possivelmente Noruega). 
Existe também alguma evidencia de que os doadores oficiais estão mudando suas políticas, 
incluindo; a redução do numero de paises prioritários; redução do numero de ONGs que 
financiam; redução dos custos de transação; mais ajuda direta ao pais, menor prioridade para a 
prestação de serviços através das ONGs. A agenda da segurança também tem levado algumas 
ONGs a seguirem o novo “financiamento para a  ajuda humanitária com foco na segurança” 
disponibilizado pelos seus governos.  
 
4) As ONGs Internacionais estão reagindo ou sendo forçadas a atuar de varias formas, em 
parte devido a grande competição por fundos. Algumas destas tendências são também devido a 
coincidência das pressões mencionadas acima, por exemplo, esta cada vez mais difícil para as 
pequenas ONGs receberem fundos na Europa a não ser que elas possam obter fundos em paises 
em desenvolvimento através de financiamento direto ou mecanismos de sub-contratação. Outras 
reações teem incluído junções, embora algumas destas parecem mais aquisições  – não juntando 
de maneira lógica pequenas ONGs que trabalham em programas similares, mas ao contrario, 
algumas estão seguindo uma lógica de “loja de departamentos” ( um programa de saúde ou um 
programa de pastoral é adicionado ao portfolio). Existe também o processo de “separação”, 
levando a que escritório de paises se tornem independentes, algumas vezes bem sucedidos 
obtendo financiamento no pais, ao invés de ser financiados pela matriz baseada no Norte. Isto 
algumas vezes deixa a organização do Norte em uma posição ambígua em relação a seu próprio 
papel e base de financiamento. Outros têm reconsiderado reconstruir uma abordagem de 
parceria, reduzindo a ênfase em programas operacionais os quais  os expõem mais as flutuações 
de recursos, uma vez que eles podem ficar presos com uma alta infra-estrutura e uma vez que  
estes financiamentos de parcerias passam o risco para os parceiros.     
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5) Muitos estão apenas cortando custos onde eles podem – podando lideres. Se perguntando 
sobre as vacas sagradas que mostram pouco impactos e progresso. Um problema 
especifico para algumas agencias é a redução de recursos livres e irrestritos comparado 
com os recursos restritos. Isto torna mais difícil para as ONGs Internacionais fazerem o 
que eles querem. Isto nem sempre significa uma coisa ruim  pois isso obriga a que elas 
repesem como vão usar os preciosos recursos quando a tentação tem sido usá-los neles 
mesmos (mais funcionários para seus programas) ao invés de desenvolverem genuínas 
relações e parcerias. 

 
 

6) Consequentemente nos estamos vendo muitas agencias revisando suas estratégias, 
revisando seu desempenho, revisando  mandatos. Algumas estão tentando justificar seus 
trabalhos, outras finalmente se organizando, limpando e organizando coisas que deveriam 
ter sido feitas a longo tempo atrás, mas que foram sendo postergadas porque não havia o 
imperativo financeiro para fazê-lo. A ênfase agora em M&A, revisando o que manter o que 
expandir, justificando o trabalho. Isto pode levar a um setor mais saudável e colocar um 
freio em algumas tendências menos desejáveis  dos anos recentes.  

 
7) De um modo geral neste setor “gerenciar mudanças” tem significado invariavelmente 

gerenciar crescimento, não diminuição de orçamento ou de funcionários. 
Consequentemente existe uma geração de gerentes de ONGs Internacionais que nunca 
tiveram que enfrentar este desafio antes. Apesar de muitos deles terem sido recrutados 
dos setores publico e privado esta não é uma experiência que eles trazem com eles. 
Percebe-se que já existe uma nova tensão entre os gerentes seniors e as instancias de 
governança das ONGs 

 
Efeitos nas ONGs do Sul 
 
Os efeitos nas ONGs dos paises em desenvolvimento  variam enormemente – simples e 
frequentemente devido a sua localização geográfica. Na América latina, com muito poucas 
exceções, os últimos doadores estão fazendo suas malas e voltando para casa. Muitas das 
agencias oficiais estão seguindo este caminho e persuadindo as ONGs de seus paises a fazerem 
o mesmo e aderirem a lista curta de paises prioritários. Outros paises de renda media do Sul da 
Europa e Sul da Ásia estão vendo a retirada das agencias de cooperação. Haverá menos 
cooperação internacional com o leste europeu e em algumas partes da ex União Soviética que 
anteriormente. A recessão e preocupação com segurança estão fazendo com que o orçamento da 
cooperação internacional ao desenvolvimento se reduza a um pequeno numero de paises.  
 
Junto com a recessão existe outros fatores que fazem com que as ONGs locais não consigam os 
recursos que eles querem, os doadores estão se tornando cada vez menos receptivos  a  
assegurar fundos para grande projetos, sub-contratações ou temas prioritários como os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio – ODM,  sem levar em consideração  o contexto e as 
necessidades locais. Nos paises em que a cooperação internacional esta se retirando e onde 
outras fontes de recursos são fracas, um crescente numero de ONGs locais irão fechar. Algumas 
delas teem sobrevivido para alem de sua função, outras farão muita falta. Poderá haver novas 
oportunidades de arrecadação de recursos locais, ou novos doadores como China, mas parece 
improvável que estas possam substituir as existentes opções de financiamento. Nossa 
preocupação não é só com o declínio imediato de programas, mas também com o efeito negativo 
de longo prazo a sociedade civil como um setor autônomo representativo dos cidadãos.   
  
Prevendo o Futuro  
 
Apesar de nos não podermos prever o futuro com grande precisão, nos já podemos ver algumas 
tendências, e algumas que são inevitáveis. As ONGs do Sul já estão tendo que fazer algumas das 
escolhas acima, e outras em breve serão confrontadas a lidar com desafios similares. As ONGs 

 3



Internacionais terão que rever seus modelos organizacionais e suas estratégias, e existem 
desafios fundamentais as políticas financeiras das ONGs, na forma como nos as conhecemos 
hoje.  Algumas poderão escolher o “modelo de empresa social”, conciliando sem fins lucrativos de 
caráter privado com  prestação de serviço para o governo. Outros terão que redescobrir sua 
identidade de sociedade civil e moverem-se da posição de “fazer desenvolvimento” para serem 
agencias de assistência ao desenvolvimento, especialmente onde elas podem transferir recursos, 
ou tenham genuína parceria em questões de políticas e de influencia (advocacia). Será necessário 
para algumas identificar escolhas programáticas que lhes protejam de crises. E, em fazendo estas 
mudanças, elas terão que buscar diferentes formas de se apresentarem ao mundo, incluindo  
também como apresentar-se a seus próprios apoiadores.        
    
Brian Pratt, Diretor Executivo do INTRAC 
bpratt@intrac.org 
 
A dança de Shiva 
                                
O Divindade Shiva é a personificação do “destruidor de toda a maldade”: ele é o Deus cujo 
“terceiro olho” pode ver e destruir tudo o que é disfuncional,  obsoleto, irrelevante e supérfluo. 
Desta forma, a dança de Shiva – Tandav – é descrita na mitologia indiana. 
Em um sentido peculiar, a crise econômica do ano passado tem resultado em uma energética 
exposição à dança de Shiva. Muitos setores da economia quase desapareceram como a dos 
automóveis na América do Norte, muitas profissões têm sido eliminadas, como a de investidores 
de bancos, muitos paises teem chegado perto de um colapso, como  a Islândia.  
 
Em grande parte a Ásia parece que estar indo “bem”; as economias da China e da Índia estão 
crescendo a 7% e 8% e existe hoje uma grande esperança e empreendimentos na Ásia em 
comparação com outras regiões. Neste sentido a crise econômica tem um significado diferente na 
Ásia. Na Índia,  o setor de tecnologia e comunicação e o setor de negocio de terceirização (setor 
de serviços ou partes de serviços e de componentes de outra companhia) foram os que mais 
sofreram, afetando principalmente a classe media alta urbana. Na China, as zonas francas (zonas 
econômicas especiais) da costa sul e sudeste foram as que sofreram mais, levando os 
trabalhadores migrantes a voltarem para seus lugares de origem.  
 
Os governos estão ocupados “estimulando” a economia, enquanto as entidades políticas estão 
estagnadas – com muito pouco progresso em aprofundar a democracia. O setor privado esta 
“reduzindo” e “re-focalizando” seus negócios. Consequentemente, o primeiro conjunto de cortes 
foi na área de propaganda, e secou também os gastos em áreas como a da responsabilidade 
social. Na Índia, muitas centenas de programas como estes foram colocados na “geladeira”. 
Ironicamente, centenas de funcionários de organizações da sociedade civil que estavam 
empregados em departamentos de responsabilidade social das empresas estão tendo que voltar 
ao mercado de trabalho do setor ONGs. 
    
Muitas doações a instituições de caridade e religiosas na Índia provem dos ricos e famosos; isso é 
especialmente verdade em relação às doações para santuários religiosos de prestigio, templos, 
mesquitas, igrejas e similares. Milhões de libras em doações costumavam a serem doadas a estas 
entidades de caridade religiosas no passado, aquele fluxo agora tem se tornado uma espécie de 
gotejar. Igualmente, as organizações da sociedade civil dependentes de doações individual e 
corporativa estão enfrentado uma repentina crise de recursos, uma vez que os doadores estão 
apertado seus cintos. Isto tem afetado particularmente escolas, clinicas de saúde, programas com 
diferentes grupos portadores de necessidades especiais, órfãos, idosos e assim por diante. 
 
Embora não seja falado muito abertamente, muitas grandes ONGs que teem seus recursos 
vinculados ao desempenho de ações no mercado teem sofrido um declínio financeiro devido a 
crise nos mercados financeiros. Nos últimos dez anos, as autoridades reguladoras tem 
gradualmente aberto fundos mutuo no mercado para as entidades de caridade investirem (eles 
agora vão abrir investimento no mercado de equity também): centenas de grandes ONGs colocam 
seus recursos, rendimentos ou fundos de reserva nestes fundos mútuos; embora eles obtenham 
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ganhos em alguns anos, eles tem sido duramente atingidos pela crise e muitos tiveram seus 
capitais substancialmente corroídos. 
   
Muitas organizações da sociedade civil (OSC)estão “diminuindo”, contudo, muitas delas dizem 
que estão apenas ficando do “tamanho certo”. Funcionários e escritórios de campo estão sendo 
reduzidos. Áreas e competências ligadas ao aprendizado, e aquelas de caráter analítico são as 
primeiras de serem cortadas; o trabalho de prestação de serviços em nível local estão sendo 
mantidos.  Com o declínio de fundos independentes locais e internacionais, a maioria das OSC 
estão sendo empurradas para o “colo do governo”. O financiamento do governo vem com as 
usuais condicionalidades – foco em prestação de serviço, restrição em termos de critica ao 
governo, aos seus oficiais e políticos a corrupção (suborno é usado para obter contratos e receber 
fundos). 
 
Entretanto, estas tendências de financiamento precedem à crise econômica no Sul da Ásia. Nos 
últimos seis anos a maioria das agencias bilaterais estão mudando o seu foco e saindo da Ásia 
(Bangladesh e Camboja são as únicas exceções). O foco esta mudando para alguns poucos 
paises da África Subsaariana ou zonas de conflitos. Isto tem levado muitas ONGs do Sul da Ásia 
a abrirem escritórios no Afeganistão. Em muitos casos, o financiamento e a tamanho do trabalho 
no Afeganistão tem sido tão grande que no pais de origem, em nível local , programas históricos 
destas ONGs estão sofrendo por falta de atenção, recursos e talentos.  
 
Finalmente, o espetro do terrorismo na Ásia (no Sul da Ásia em particular) tem levado a um 
aumento de restrições em relação à segurança com o aumento da legislação e inspeções – 
tornando mais difícil para as ONGs e OSC realizarem seus trabalhos. As OSC são regularmente 
questionadas sobre suas atividades pelas agencias e serviços de inteligência: seus escritórios são 
fiscalizados sem notificação previa, e eles são banidos ou severamente restringidos de operarem 
contas bancarias ou de acessarem fundos legais. Em muitos casos hoje, é considerável mais 
respeitável estabelecer uma empresa lucrativa que uma ONG cuja missão é servir. É muito mais 
fácil gerenciar uma empresa que busca lucro na era do liberalismo que uma organização sem fins 
lucrativo.          
   
Entretanto, ainda existe muita gordura, excesso e letargia entre os muitos atores da sociedade 
civil devido a uma histórica inércia. Pare estes teem sido muito difícil se reorientar e se re- 
estruturar para o futuro, Na pressão por assegurar sustentabilidade para os seus funcionários e 
ações. Um grande numero de organizações tem migrado para a área de micro-financiamento. 
Empréstimos tem sido uma área de atividades que gera recursos, e as organizações da Índia  (e 
do Sul da Ásia) teem sido tradicionalmente boas neste campo.  Será que a dança de Shiva, que 
destrói velhos padrões, estruturas e aspirações já teve todo o seu impacto na sociedade civil do 
Sul da Ásia?   
  
O que ainda está faltando são espaços coletivos de mobilização, coalizão e ação; existem 
algumas tentativas para resistir a diminuição dos espaços políticos, embora esporádicos e 
aleatoriamente.    A não ser que estas coalizões comecem a se acertar e a encontrar recursos na 
sociedade, muitas outras vão enfrentar o “terceiro olho” de Shiva. É muito plausível que o todo o 
campo da sociedade civil será muito diferente daqui a uns 20 anos.  
 
Dr Rajesh Tandon 
Presidente, PRIA 
rajeshtandon@pria.org 
 
O fim de uma era  
 
No caso de paises como o Peru, a recessão global adicionou justificativas para o que parece mais 
uma corrida louca do que uma bem pensada saída de ambos doadores privados e bilaterais do 
pais. As razoes que estes doadores alegam para deixar o pais enfatizam a necessidade de 
concentrar recursos nos paises mais pobres do mundo – muito dos quais estão na África – a luz 
do alto crescimento da economia peruana nos últimos anos.  Esta é uma confusa conclusão, 
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especialmente vindo de tomadores de decisão de alto nível tanto de doadores privados como 
publico, os quais supostamente possuem sólido conhecimento da economia e sociedade do pais. 
O alto crescimento econômico ocorreu no Peru nos últimos anos, mas isso se deu principalmente 
devido aos altos e anormais preços de metais, dos quais o Peru é exportador importante. 
Enquanto este crescimento resultou no aumento de renda para poucos – os quais se engajaram 
entusiasticamente no estilo de vida dos novos ricos – para a maioria da população que vivia 
abaixo da linha da pobreza o episódico crescimento econômico não mudou muita coisa. Isto dica 
demonstrado pelo presente crescimento do descontentamento social e político. De fato aqueles 
anos de alto crescimento economico foram também anos de aumento da desigualdade 
econômica, em uma pais já conhecido pela injusta distribuicao de renda.    
 
Importantes questões a serem consideradas  
 
Também, é muito importante considerar algumas questões em jogo no momento. Como a recente 
e sangrenta resolução dos protestos na Amazônia nos faz lembrar. Uma sociedade civil fraca, 
com poucos meios para expressar-se com alguma ressonância publica, enfrentara grandes 
obstáculos para fazer a sua voz ser ouvida. As grandes corporações privadas e o governo teem 
os meios para juntos colocarem e disseminarem amplamente suas versões dos eventos nos 
meios de comunicação de massa, mas para as minorias e organizações da sociedade civil as 
possibilidades de se expressarem e de exercerem alguma influencia nas decisões  de importância 
nacional são dramaticamente reduzidas.   
  
Entretanto, mesmo muitas importantes ONGs Européias, por muitos anos atores chaves da 
cooperação com as organizações da sociedade civil, estão deixando o Peru e ate mesmo a 
América do Sul como um todo. Este é o caso, por exemplo, das organizações holandesas, 
Cordaid e Oxfam Novib, assim como Oxfam Reino Unido. O argumento de alguns doadores parte 
de uma visão  - claramente superficial – da economia e sociedade peruana que conclui que a 
cooperação ao desenvolvimento deve parar e, ao invés disso, deve-se dar lugar a programas 
voltados ao setor empresarial, em casos nos quais este tipo de programa faz sentido.  
  
Como é de se esperar, esta situação afeta as atividades e a sobrevivência de um grande numero 
do setor de ONGs peruanas. Como elas estão lidando com isto? No caso de pequenas ONGs, 
parece plausível pensar que elas vão encontrar muitos obstáculos em seus esforços para 
acessarem financiamentos; mas por outro lado elas operam com baixos custos administrativos e 
por isso podem sobreviver gerenciando pequenos financiamentos. Também, muitas destas 
organizações já estão na pratica atuando com “contratadas” (por um preço barato) por programas 
do governo e por iniciativas de responsabilidade social de corporações.     
 
As ONGS - reciclando elas mesmas 
 
É uma larga fatia de bem estabelecidas ONGs, com seus relativamente grande numero de 
funcionários e custos administrativos que parecem estar enfrentando os maiores problemas para 
continuarem o seus trabalhos. No momento  a perspectiva delas depende em grande medida de 
quem os apóia, devido ao fato de que algumas ONGs do norte estão ainda reagindo contra a 
tendência se retirar. Para as outras organizações, as estratégias parecem incluir uma reciclagem 
delas mesmas, tentando desenvolver contatos com novos doadores e focalizando no “mercado 
interno”, algumas reduções no numero de funcionários parece inevitável. Assim, algumas das 
grandes ONGs peruanas estão na esperança de se reciclarem dentro dos temas globais atuais, 
como mudança climática, e estão fazendo os movimentos iniciais nesta direção. Outras estão  
conseguindo desenvolver parcerias com “novos doadores”, que são na maioria espanhóis. Ou 
elas estão se candidatando as fontes de recursos locais, programas governamentais e alguns 
fundos e financiamentos bilaterais (Peru-Itália, Peru– Alemanha) que estão ainda operando, ao 
mesmo tempo reconhecendo  que nesta alternativa o papel de contratado substitui o de parceira. 
Depois de muitos anos de experiência e com programas de responsabilidade social de grande 
firmas, especialmente das companhias de mineração, a opinião que prevalece é que o estilo das 
ONGs não caem bem com a abordagem “empresarial” nos quais estes programas se baseiam, os 
quais enfatizam “resultados” e são cegos para os processos.  
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Resumindo, a recessão global aprofundou a já critica situação existente, ameaçando a 
sobrevivência das OSC peruana. Muitas estratégias de sobrevivência estão sendo pensadas e 
implementadas, mas parece claro que importantes mudanças no setor das ONGs do Peru são 
inevitáveis. 
  
Teobaldo Pinzas 
tpinzas@etcandes.com.pe 
 
Como os diferentes modelos de negocio influenciam o ciclo de 
desenvolvimento das ONGs? 
 
Como as ONGs e OSC são afetadas e são capazes de responder a crise econômica global em 
parte depende de como o financiamento das mesmas estão estruturados. Abaixo nos destacamos 
seis diferentes modelos e consideramos suas vantagens e desvantagens. 
 
Modelo 1 – Financiamento clássico de parceiros  
 
Neste modelo uma ONG doadora trabalha com uma ONG local de um pais em desenvolvimento 
apoiando o seu trabalho tanto financeiramente como com outros apoios básicos. Mas 
recentemente, neste modelo, pode haver troca de informações e trabalho de advocacy (influencia) 
coordenados. 
    
As vantagens deste modelo são que, quando os recursos caem, é relativamente fácil cortar os 
gastos,  e os gastos relacionados com os cortes podem ser cobertos pelo financiamento existente. 
Mas mesmo neste modelo muitos pequenos financiadores teem tornado claro e dado  sinais que 
eles podem não ser capazes de cumprir com suas obrigações em tempos de dificuldade. Muitos 
ate escrevem esta informação em seus contratos de financiamentos 
 
Em termos de desvantagens, é difícil colocar juntos todos estes pequenos apoios e vende-los 
como uma estratégia coerente especialmente quando se trata de financiamentos voltados para 
“programas”, como tem sido o caso de novos financiamentos.      
 
 Uma outra característica deste modelo é que os riscos são repassados ao parceiro. Em anos 
bons, os parceiros recebem mais e algumas vezes recebem solicitações para enviarem projetos 
por volta do final do ano financeiro, porque existem recursos sobrando. Em anos ruins, o 
financiamento dos parceiros pode sofrer cortes, Existem muitas formas e meios de mitigar, uma é 
ter um portfolio de parceiros variados e com diferentes ciclos de financiamento – espalhando o 
risco a todos os parceiros. 
 
Modelo 2 – Financiamento Programático 
 
O financiamento programático é aquele que financia um tema ou área geográfica prioritários. 
Algumas agencias teem desenvolvido um “nicho” e teem sido bem sucedida em desenvolver 
financiamentos programáticos com estreitos parâmetros (provisão de água, HIV e AIDS, direitos 
legais das mulheres, etc.). As vantagens deste modelo é que é fácil vende-lo aos doadores (eles 
teem baixo custo de transação) e são fáceis de explicar para o publico em geral. Alguns 
financiamentos programáticos, no entanto, é quase uma ficção do arrecadador de recursos que  
alega uma coerência estratégica a qual não é encontrada se  inspecionada de perto. 
 
A desvantagem que existe é  que, as pessoas no local de execução do programa não pensam 
como se estivessem dentro de uma caixa, ou, não priorizam as mesmas coisas que a agencia 
prioriza. Um risco é que o financiamento programático se transforme em  formas de sub-
contratacoes  pelos grupos locais que seguem as orientações, métodos e etc.  do chamado 
parceiro, deixando muito pouco espaço para as suas próprias idéias ou adaptações ao contexto 
local. 
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Modelo 3 – Patrocinio e seus hidridos  
 
A maioria das agencias que trabalham com patrocínio vem a longo tempo se distanciando da 
forma de patrocínio clássico o qual implica em transferir uma contribuição a uma criança 
especifica (colocando de lado uma certa quantia dedicada ao pagamento de gastos de 
administração e etc.). A maioria ainda usa o conceito de patrocínio de crianças, embora o 
financiamento seja usado para uma variedade de programas de base comunitária (por exemplo, 
Plano e ActionAid). A vantagem é que o doador privado gosta da idéia de que o dinheiro vai para 
uma criança necessitada. Agora tendo se tornado um trabalho de base comunitária isso tem 
facilitado vende-lo também para doadores institucionais como trabalho de desenvolvimento 
comunitário.  Desta forma, o recurso arrecadado com o patrocínio tem  alavancado outros fundos, 
o que prove um nível de renda independente da dos doadores institucionais. As agencias bem 
sucedidas na modalidade patrocino tendem a não ter  excessiva variação no nível de recursos. 
 
O lado negativo é que estas agencias acabam tendo dificuldade para mudar de rumo, de direção,  
uma vez que muitas pessoas estão nominalmente vinculadas as crianças patrocinadas – neste 
sentido é difícil fechar ou abrir novos programas. O que pode ser visito como positivo (a 
capacidade de comprometer com programas longos, de 10 anos) e também pode ser visto como 
uma fraqueza (um programa muito intensivo em uma pequena área de um pais). 
 
Em um caso relatado por um diretor de uma agencia que adota o patrocínio, ele dizia que  sua 
agencia nunca teve um plano estratégico que durasse mais de 18 meses, que eles tiveram tantos 
diretores quanto anos de vida e que a agencia sofria uma rotatividade de recursos humanos, entre 
os funcionários seniors, de 50%  - mais isso tudo teve muito pouco impacto no trabalho de campo. 
Uma característica fundamental do patrocínio, a  forma de arrecadação faz com que as coisas 
continuem funcionando, e os programas desenvolvidos nas comunidades se escrevem a si 
mesmo. O que acontece no meio parece ser de nenhuma importância!  
  
Modelo 4 –  Apos a Emergencia   
 
É enorme, ainda, o numero de programas que tem origem em emergências. O que também 
importante ressaltar é como é difícil para as agencias saírem de uma região depois de uma 
emergência. Eu tenho visto pesquisas as quais ligam o inicio de um grande numero de programas 
de ONGs a uma emergência ocorridas a muito tempo (frequentemente a emergências que tiveram 
lugar, por exemplo, ha 20 anos atrás). Quando os recursos das ONGs estavam crescendo isso 
parecia uma forma gerenciável de crescimento – não é necessário nenhuma analise cientifica 
para ver que não houve uma avaliação de necessidades (ou das necessidades de longo prazo) e 
que pouco valor agregado ocorreu a não ser aquele de trazer para as ONGs recursos de curto 
prazo das emergências.  
 
Um problema comum é que quando se entra em um modelo operacional em emergências é difícil 
mudar para um modelo de parceria de longo prazo (veja, por exemplo, o caso da Etiópia e como 
poucas ONGS internacionais conseguiram fazer a transição – em detrimento das organizações 
etíopes). Nos agora vemos muitas ONGs internacionais com programas e infra-estrutura pesada, 
que elas não têm mais como arcar com o nível de recursos que teem e quem agora esta preso a 
um modelo do qual é difícil de sair são elas mesmas. 
  
Modelo 5 – programas operacionais de grande escala 
 
As atrações de um programa grande e focalizado em uma única localidade construído para 
atender muitas necessidades têm um apelo que resiste ao tempo  - o modelo básico não mudou 
muito, apesar das mudanças nos títulos, de desenvolvimento comunitário para desenvolvimento 
rural integrado, e depois para meios de vida. 
  
Isto incentiva a expansão local em tempos bons, mais funcionários, um outro distrito, um outro 
programa. Mas é muito difícil sair deste modelo, conseqüentemente grandes custos continuam 
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ininterruptamente, é lento e difícil fechar ou reduzir as atividades. A expansão  alimentada pelo 
ultimo boom ainda esta ainda acontecendo, quando os recursos já caíram. O financiamento de 
projetos ou financiamentos dependentes e fontes incertas levam com certeza a instabilidade 
organizacional. Ainda, as estratégias de saída não são mais que um mito urbano. Haverá sempre 
razão para continuar por mais alguns anos. Quanto maior é o programa maior o interesse para 
continuar mantendo-o por mais alguns anos. 
  
O problema com este modelo é que os grandes e recorrentes custos e a hipótese de expansão 
nos anos do boom significam que proporcionalmente qualquer corte tera que ser ainda maior.  
Assim a única opção disponível será fechar o programa – enquanto que em  outros modelos 
poderá haver espaço para uma redução gradual.      
 
Uma grande agencia que eu conheço quase destruiu-se a si mesma baseada na premissa de que, 
quando o dinheiro do doador terminasse, financiamentos para os grandes programas estariam 
disponíveis em outras fontes. A organização manteve a esperança em obter novas fontes de 
recursos e manteve a infra-estrutura funcionando ( o que absorveu quase todos os recursos livres 
da organização somente para manter os escritórios) assumindo que isso seria um gancho para 
obter novos fundos. E isso não ocorreu.    
   
A outra grande questão os passivos trabalhistas. Em muitos paises em desenvolvimento as leis 
trabalhistas são mais protetoras dos trabalhadores que na Europa, por exemplo, as ONGs 
incorrem em grandes passivos quando elas fecham seus programas. Isso significa que pode ser 
mais caro fechar um programa que mante-lo funcionando -   ai a tentação eh de usar recursos 
irrestritos para manter o escritório na esperança que mais para frente recursos poderão ser 
arrecadados. Algumas agencias agora teem um fundo para pagar demissões e a cada mês certa 
quantia é colocada neste fundo para cobrir as despesas de final e rescisão de contrato.    
 
Uma outra questão é que muitos funcionários freqüentemente são funcionários estrangeiros. 
contratados para emergências de curto prazo,  que não conhecem a legislação trabalhista local, e 
estes funcionários locais adquirem direitos de emprego permanente, direitos que o  escritório 
central tem garantir, deixando as ONGs internacionais refém da legislação local e dos 
empregados -  enquanto que agencias locais estão bem menos vulneráveis a estas pressões. 
 
Modelo 6 – Contratantes em grande escala   
 
Existe um crescente numero de ONGs que dependem de  contratos de prestação de serviços para 
grandes doadores oficiais e crescentemente para os governos locais. O sucesso delas esta em ter 
capacidade e sistemas para ligar com grandes contratos. O tamanho atrai mais contratos uma vez 
que grandes grupos tem fluxo de caixa, funcionários, e procedimentos para contratar grande 
quantidade de pessoas, Entre as ONGs algumas tentaram usar doações para alavancar contratos, 
ou como recursos “semente”, outras usaram recursos de doações para subsidiar contratos.  
 
A vantagem é que algumas das mais bem sucedidas ONGs agora trabalham neste modelo e isso 
tem criado escala e garantido recursos e trabalho. A desvantagem é que os recursos que não são 
de contratos podem ser absorvidos, a independência é perdida  e a capacidade de conceber os 
programas de acordo com os valores da organização fica enfraquecida. Cada programa é seguro 
apenas enquanto o contrato durar, e mudanças de funcionários e prioridades esta a mercê de 
outros. Assim, é possível expandir rapidamente assim como dissolver rapidamente     
   
Pensando nas Implicações  
 
Existem outros modelos de negócios disponíveis e outros aparecendo e este artigo apenas tem a 
intenção de abrir o debate. Entretanto, não é claro para gerentes seniors e para a diretoria das 
ONGs que sempre há implicações para toda a organização das decisões, freqüentemente 
implícitas, que eles tomam em relação ao modelo operacional e de financiamento. Estes debates 
não eram necessários porque a idéia de crescimento estava implícita durante muitos anos. Já 
existe agencias hoje que estão sendo forcadas a fazerem grandes cortes em funcionários e 

 9



programas que ainda não sofreram grandes perdas em seus recursos, apenas falharam nas 
previsões de crescimento! 
 
Mais reflexão é necessária entre as agencias sobre suas próprias estruturas e modelos de 
negócios uma vez que esta claro que haverá ainda maiores mudanças na economia política das 
ONGs.  
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