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6.1 Relacionamentos

Um dos papéis fundamentais das associações nacionais como redes de ONGs e OSFLs dedicadas
ao fortalecimento do setor da sociedade civil é atuar como um interlocutor entre o setor e os setores
estaduais e empresariais. Relações entre as associações nacionais e os termos de envolvimento
com o Estado, os doadores e o impacto do setor empresarial sobre o seu trabalho, sucesso e 
influência. Nesta secção, exploramos cada um e fornecemos algumas informações baseadas nas
experiências dos membros da AGNA.

6.2 Trabalhando com o governo 

As relações entre o Estado ea sociedade civil variam de país para país. Entre os membros da AGNA,
a relação entre a associação e o Estado varia de uma parceria e prestação de serviços a uma de en-
gajamento crítico e até mesmo hostilidade aberta. Muitas vezes, é uma combinação da disposição
do governo de aceitar a sociedade civil como um jogador legítimo e da eloqüência da associação
nacional, grau de organização, eficácia e influência, que determinam a dinâmica entre a sociedade
civil e o governo. Idealmente, uma associação nacional precisa ser independente de, mas in-
fluente sobre o Estado.

“A década de 1980 viu uma crescente rejeição do mito de que o governo é o único agente legítimo
para a tomada de decisões de desenvolvimento e a gestão dos recursos de desenvolvimento. É agora
amplamente aceito que a sociedade civil tem um papel essencial, se não central, em ambos ".

A disposição do governo para se engajar é determinada pela extensão da democracia e pelo grau
em que o governo aceita que é apenas um jogador no processo de desenvolvimento e governança.
Táticas muito diferentes são usadas para envolver os governos que são abertos e aqueles que são
hostis. Nesta seção, fornecemos algumas idéias sobre o envolvimento em condições favoráveis e
hostis com o estado. 

1 Korten, op cit., p.112

Caixa de informação: Ascenção da sociedade civil

As relações entre o Estado e os atores cidadãos mudaram ao longo do tempo. Mudanças
significativas estão ocorrendo na gestão dos assuntos globais, regionais, nacionais e locais.
Muitos apontam para este ser um momento de deslocamento significativo e partilha de
poderes. "O fim da guerra fria não trouxe um mero ajuste entre os Estados, mas uma nova
redistribuição do poder entre os Estados, os mercados e a sociedade civil. Os governos na-
cionais ... estão compartilhando poderes - incluindo papéis políticos, sociais e de segurança
no núcleo da soberania - com empresas, organizações internacionais e uma multidão de
grupos de cidadãos. "Os governos estão progressivamente incluindo a sociedade civil
como um ator aceito na política. ‘Novos “atores não-estatais "- uma multidão de organiza-
ções cidadãs - tornaram-se parte dos processos e instituições que chamamos de" gover-
nança ". Esta mudança, essa inversão na governança, é um dos fenômenos mais intrigantes
que determinarão o modo como a humanidade começa o próximo milênio ‘.
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À medida que os governos expandem seu reconhecimento da sociedade civil, a 
sociedade civil se envolve mais prontamente nos processos de consulta govern-
amental. Da mesma forma, os funcionários do governo envolvem mais facilmente as
organizações da sociedade civil na prestação de serviços, no desenvolvimento de
políticas e na cooperação e colaboração no avanço de alguns objetivos nacionais.

6.2.1 Relações do Estado em uma democracia

Numa democracia, o Estado reconhece o poder dos seus cidadãos e se vê como responsável 
perante os seus cidadãos. Cada vez mais, se reconhece que as organizações da sociedade civil, e as
associações nacionais em particular, têm um papel importante a desempenhar.

Os governos envolvem a sociedade civil e as associações nacionais de várias maneiras. Eles podem
consultá-las sobre questões relevantes de políticas públicas, solicitar contribuições e conselhos
para ajudar a moldar políticas, regulamentos ou legislação; podem convidar a sua participação
numa série de fóruns de responsabilização, tais como comissões e fóruns parlamentares; podem
solicitar sua participação em revisões e reuniões internacionais; e podem solicitar que co-governem
um programa. Os ministros do governo e os membros da oposição do parlamento podem estar
dispostos a falar em fóruns e eventos organizados por OSCs se foram convidados.

Além disso, os governos, juntamente com a sociedade civil, desempenham um papel significativo
na promoção de um ambiente conducente a uma sociedade civil vibrante. Muitas vezes, com esse
reconhecimento vem uma exigência de que as OSCs se inscrevam e cumpram os regulamentos.
Isso permite que o governo mantenha controles e equilíbrios no setor.
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CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Algumas das funções desempenhadas pelas associações nacionais
na vida política nacional

• Defensores e adversários no processo de políticas públicas
• Recursos de informação
• Prestador de serviços
• Campeão de necessidades não satisfeitas
• Sino meteorológico da opinião pública
• Comissário de bens públicos e guardião do espaço público



Associações nacionais se envolvem com o governo por uma infinidade de razões. No mínimo, as
associações nacionais querem estabelecer relações para trocar idéias e promover um clima de aber-
tura para as questões políticas. Manter os funcionários públicos a par da evolução da sociedade
civil ajuda-os a fazerem o seu trabalho mais eficaz no governo. Mantendo-se em contato com 
autoridades eleitas, potenciais legisladores e em comunicação com o pessoal de comitês gover-
namentais, as associações nacionais são capazes de oferecer idéias, materiais e ferramentas que
podem ser úteis e influentes nas deliberações.

Através das vias de abertura da comunicação, a associação nacional também pode estender sua
influência sobre o estilo de governança e ser capaz de responsabilizar o governo. Pode fazer 
campanhas para a alocação de recursos necessários ou o desenvolvimento de políticas. Coletiva-
mente, essas estratégias ajudam a proteger e talvez expandir o papel da sociedade civil e sua liber-
dade de operar. Os papéis que as associações nacionais desempenham na advocacia são de grande
importância para assegurar e preservar este espaço para a sociedade civil. As associações nacionais
também podem ser instrumentais no fomento da responsabilidade acrescida no governo, incluindo
baseando políticas políticas e programas nas necessidades e prioridades públicas.
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ESTUDO DE CASO: 

Relações com o governo do México

A associação nacional no México, CEMEFI, foi lançada para defender os direitos da sociedade
civil e para mudar a visão do governo e suas relações com o setor sem fins lucrativos. Ajudou
a formar boas relações com o governo que os membros da Diretoria do CEMEFI já mantinham
contatos com vários funcionários do governo, particularmente no Ministério do Tesouro. 
O CEMEFI continua a priorizar a construção de relações pessoais, de cooperação e de diálogo.
Indica que, ao longo dos anos, os níveis de confiança mudaram e, por vezes, as relações eram
tensas. Para o CEMEFI, levou dez anos para defender com êxito a Lei de Promoção de Ativi-
dades das OSCs. O CEMEFI conseguiu obter exceções fiscais para organizações de direitos 
humanos e em ativamente defendendo um melhor enquadramento fiscal, garantindo eleições
livres de corrupção. O CEMEFI tem relações de alto funcionamento na maioria dos ministérios
que lidam com a sociedade civil, incluindo relações duradouras com líderes que anteriormente
trabalhavam na sociedade civil.

ESTUDO DE CASO: 

Os desafios da manutenção da legitimidade

O CODE-NGO nas Filipinas estabeleceu inicialmente um bom relacionamento colaborativo
com o governo, tanto como defensores de mudanças quanto como parceiros em projetos e
programas de desenvolvimento. Muitas ONGs estavam ativas e abertas ao envolvimento com
o governo. Isto foi ajudado pelas numerosas vias de participação tanto a nível nacional como
local. Esta situação mudou com Estrada e muitas ONGs estiveram envolvidas na campanha
pelo seu impeachment em 2001. Depois de uma mudança de poder, as relações governamen-
tais-ONG melhoraram novamente, mas não por muito tempo. Após os escândalos de fraude
eleitoral as relações ficaram tensas.



As respostas do inquérito AGNA de 2006 revelaram que quase metade das funções-
chave identificadas pelas associações nacionais se relacionavam com o desenvolvimento de
relações com o pensamento e a prática do governo e com a sua influência. Por exemplo, essas
quatro funções-chave de associação foram freqüentemente citadas:

• Defesa efetiva, participação e campanha para influenciar políticas governamentais

• Melhorar a lei e a regulamentação sem fins lucrativos

• Vincular agências nacionais e internacionais, governos, associações e instituições

• Aumento do financiamento do governo
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CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Dicas para melhorar o seu trabalho com o governo

        • Conheça as pessoas e identifique com quem pode e com quem não pode trabalhar
        • Aprenda o idioma do governo e usá-lo em suas comunicações
        • Vincule suas propostas com políticas públicas específicas, especialmente quando 
        elas devem ser revistas.
        • Demonstre empatia pelas condições burocráticas, controladoras, autocráticas e 
        centralizadas que os funcionários do governo podem enfrentar
        • Não acuse, mas sim discuta
        • Reconheça publicamente e elogie o progresso, e reconheça os desafios enfrentados 
        pelo governo
        • Permaneça não partidário
        • Faça seu dever de casa
        • Conheça o seu argumento. Não forneça fatos a menos que esteja confiante deles
        • Informe o governo dos grupos que apóiam suas propostas
        • Envolva os funcionários do governo no trabalho realizado pelo setor sem fins 
        lucrativos, e motivá-los a aprender sobre o trabalho da sociedade civil

ESTUDO DE CASO continua: 

Hoje, a sociedade civil está dividida em relação às relações com o governo. Algumas ONGs
querem mudanças e um novo presidente, outras não se engajaram, outras se tornaram 
partidárias de um partido. Há também fadiga pública. A posição do CODE-NGO é pedir a
renúncia do presidente e defender contra abusos governamentais. Alguns membros não estão
confortáveis com a posição, mas a maioria concorda com ela. O próprio CODE-NGO está se
concentrando no monitoramento eleitoral para garantir que não haja fraude. Conseqüente-
mente, há uma relação de incômoda com o governo nacional.



ESTUDO DE CASO: 

JACO

No Japão, em 1896 foi promulgada a Lei de Corporações de Interesse Público (Código Civil).
As autoridades supervisoras regulamentaram as CIPs (organizações da sociedade civil), 
autorizaram seu estabelecimento, monitoraram sua governança. JACO foi criado em 1972,
não só para apoiar instituições de caridade, mas também para resolver muitos problemas
com esta forma de regulamentação. Eles iniciaram a pesquisa e defenderam com base nos
resultados. Em 1998, foi aprovada uma lei mais orientada para o cidadão, a Lei das Corpo-
rações sem Fins Lucrativos, que criou o impulso para reformar a Lei CIP. A JACO defendeu a
formação de um regulador independente, com acadêmicos e especialistas fora do governo
como membros; 90% das suas posições foram incorporadas numa nova lei CIP, com uma
nova Comissão criada em 2008. Permaneceram algumas questões jurídicas, de registro e 
de tributação, e a JACO continua a trabalhar arduamente e com um sucesso constante na 
resolução destas questões através de um envolvimento direto com a Comissão.

Isto demonstra não só que uma associação nacional pode ter um efeito benéfico significativo
em nome dos seus membros, mas também que a paciência durante um longo período pode
ser necessária para conseguir realizar uma transformação que às vezes é necessária.

ESTUDO DE CASO: 

Protegendo o Espaço da Sociedade Civil: Campanha contra o
Projeto de Lei sobre o Lobbying no Reino Unido

Em 2013, o governo do Reino Unido propôs uma proposta para reduzir o alcance das 
campanhas nas vésperas das eleições gerais. Originalmente destinado a reduzir o risco de 
financiamento de terceiros para os partidos políticos, a legislação foi elaborada de forma a
limitar seriamente o direito da maioria das instituições de caridade a fazer campanha em um
ano pré-eleitoral. A NCVO, juntamente com seus conselhos irmãos na Escócia, no País de
Gales e na Irlanda do Norte, e uma ampla gama de instituições de caridade e ONGs, lançaram
uma campanha coordenada para destacar os riscos de reduzir a voz democrática da 
sociedade civil. Reuniões importantes foram realizadas com muitos deputados, incluindo o
Presidente da Câmara dos Comuns e os principais coordenadores dos partidos políticos. A
aprovação do projeto de lei foi adiada e, finalmente, foram adotadas alterações para oferecer
mais clareza sobre o que constituirá uma campanha "política" para garantir que a atividade
não-partidária não estaria sujeita aos novos controles. Mais clareza está sendo procurada
(2014) pela Comissão Eleitoral.
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Para continuar a ganhar o respeito dos governos, as associações nacionais reconhecem a importân-
cia de permanecer não-partidária, objetiva e profissional. Manter a credibilidade com o governo,
bem como com as OSCs e o público é importante para manter a legitimidade. As associações na-
cionais precisam andar pisando em ovos para serem visto como não-partidário. Em alguns casos,
as exigências das associações nacionais estão em linha com as dos partidos de oposição política.
Gastar tempo e dinheiro para ajudar a eleger pessoas alinhadas com valores e metas tem se
mostrado mais vantajoso para algumas OSC do que tentar mudar a opinião dos funcionários eleitos.
No entanto, as associações nacionais devem estar sempre vigilantes na proteção da sua objetivi-
dade e credibilidade. Um papel mais adequado pode ser a promoção de eleições livres e justas,
como foi exemplificado pelo trabalho do CEMEFI e CODE-NGO.

Martin Sime do Scottish Council for Voluntary Organisations [Conselho Escocês para Organizações
Voluntárias] enquadra-lo desta maneira, “Nós nos vemos como tendo a necessidade de manter a
nossa distância, o espaço entre nós e o governo. Os membros podem estar particularmente pre-
ocupados se tornarmos a sua posição mais vulnerável. Às vezes somos criticados por não estarmos
suficientemente perto.. ‘É uma coisa de relacionamento.’ Os políticos mudam, as prioridades e
os recursos mudam. Você tem que acomodar. Assim, em tempos difíceis consolar-se com o pen-
samento de que outro governo será em breve!” 1

À medida que as relações com os governos se tornam mais desenvolvidas, podem ser negociados
termos mais formais de engajamento. Os acordos-quadro, conhecidos como ‘pactos’ ou ‘acordos’,
formados entre o governo e o setor voluntário em países como a Inglaterra, Escócia, País de Gales,
Irlanda do Norte,  França, Suécia,  Estónia, Eslovénia e Canadá estipulam essas condições. "Sob os
auspícios do Acordo, foram desenvolvidos códigos muito específicos de boas práticas relacionados
com o diálogo político e com o financiamento que, se forem plenamente implementados, são 
consideradas promissoras para promover melhores relações de trabalho nestes domínios2". Esses
pactos ou acordos reconhecem a independência das organizações voluntárias e o direito do setor
voluntário de desafiar o governo e defender políticas de apoio adequadas. Em todos os casos, a
sociedade civil não deve ser alvo de hostilidade ou de efeitos adversos sobre o financiamento,
como resultado da defesa da mudança.

1   Sime, Martin. Comunicação privada, na sequência do Workshop AGNA na Assembleia 
Mundial, Maio 2007

2 Phillips, Susan D. In Accordance: Canada’s Voluntary Sector Accord from Idea to 
Implementation”, ["De Acordo: Acordo do Setor Voluntário do Canadá da Idéia à 
Implementação"], em Brock, Kathy L. (Ed.), Delicate Dances: Public Policy and the 
Nonprofit Sector. [Danças Delicadas: Políticas Públicas e o Setor Sem Fins Lucrativos.] 
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ESTUDO DE CASO: 

Pacto Escocês

O SCVO criou um relacionamento de alto funcionamento com o governo da Escócia. O Pacto
entre governo e setor voluntário estabelece os direitos e responsabilidades de cada um.
Afirma claramente que o setor voluntário tem o direito de ser consultado e o direito de
criticar. Devido ao Pacto, o SCVO tem estado envolvido na elaboração de declarações de
política e tem estado envolvido na elaboração de legislação. O SCVO e o governo tomaram
conjuntamente questões não contenciosas que partilham em comum. A Unidade das ONGs
realiza intercâmbios de pessoal que contribuem para a compreensão e apreciação dos 
desafios e pressões de cada um. No caso escocês, esse envolvimento é possível (questões de
escala), mas pode ser difícil reproduzi-lo em outras partes do mundo.



Isso funciona se os objetivos e métodos propostos por uma associação nacional estão em harmonia
com os planos do governo eo governo está disposto a aceitar a sociedade civil como um parceiro.
Mas se as metas ou métodos estão em oposição aos interesses dos partidos no poder, desacreditar
ou mesmo reprimir esta associação pública torna-se possível em Estados com mal funcionamento
ou não-democráticos.3

6.2.2 Relações de Estado num ambiente hostil

Enfrentar governos hostis é uma experiência mista para associações nacionais. Às vezes, as ameaças
de opressão governamental dão o impulso a uma associação nacional para agir através do apoio
e solidariedade de seus membros. O Fórum das ONGs do Paquistão demonstra este ponto. "Na dé-
cada de 1990, as ONGs unidas contra o governo, foi um grande momento para a unidade das ONGs.
Eles se reuniram em uma plataforma. O governo chegou a perceber que as ONGs são importantes
parceiros no desenvolvimento.”4 "Em outros momentos, trabalhar num contexto repressivo pode
ser exigente e perigoso.

Contornar a legislação repressiva e ambientes restritivos exige inovação e engenhosidade. Em face
da opressão, demonstrando determinação, tenacidade e design inteligente são atos5 corajosos e
poderosos. A formação de uma associação nacional não substitui outros métodos importantes de
ação política. Mas juntar-se em associação é em si um forte movimento que tem implicações políti-
cas. Revela esforço coordenado e representa força coletiva. Os meros atos de constituição de uma
associação nacional e de exercício dos seus direitos são dois atos tão poderosos. 

Uma vez formada, uma associação nacional tem muitas opções de como engajar. Ela pode con-
frontar o governo em suas ações. Existem muitas táticas diferentes para confrontar o governo. Isso
requer uma adesão ousada pronta para assumir riscos.

Há riscos para esta abordagem. Os membros podem ser detidos, colocados em uma lista negra e
assediados. Além disso, o governo pode se recusar a trabalhar com a associação nacional.

3 Kingston: School of Policy Studies [Escola de Estudos Políticos], 2003. Oommen, op cit, 
p. 184

4 Entrevistas da AGNA - Relatório de Síntese, 2007, p. 6
Rothstein, Bo. Social Traps and the Problem of Trust [Armadilhas Sociais e o Problema da 

5 Confiança]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 208
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CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Táticas para enfrentar o governo

• Ação direta, como uma marcha
• Formando alianças com outros atores nacionais
• Usando canais de mídia independentes para levantar os problemas e 
pressionar os tomadores de decisão

• Usando redes internacionais para pressionar seu governo
• Usando a lei e os tribunais para forçar uma decisão
• Fortalecendo seus argumentos; documentando seus casos, estatísticas e 
informações qualitativas



Nas experiências da NANGO e CODE-NGO alguns membros distanciaram-se da associação nacional
quando tomou uma posição contra o governo. Dado o risco de trabalhar em um contexto hostil,
algumas associações nacionais se abstêm de uma aproximação confrontacional e utilizam suas 
energias para trabalhar dentro do sistema. Isso envolve a construção de relacionamentos de forma
constante através de uma maior compreensão e compartilhamento de informações para aumentar
a confiança mútua em questões não controversas, onde existe acordo entre o governo e a 
sociedade civil. Por exemplo, a NANGO tem estado envolvida na delicada dança de administrar
múltiplos papéis com o governo. Ele está ativo em colaborar com o governo do Zimbábue em
questões de desenvolvimento, ao mesmo tempo que confronta o governo sobre sua falta de pro-
gresso suficiente na democratização. Para aumentar o conforto e o acordo do governo, uma asso-
ciação seria sábia para indicar que não estava procurando nenhum crédito para a mudança de
política ou programa, mas apoiaria o governo na promoção de políticas produtivas e programas
necessários.
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CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Formas de controle governamental

• Introduzindo a polícia e o exército para evitar que a associação realize ações 
planejadas

• Banindo ou restringindo uma associação ou suas campanhas

• Introduzindo legislação restritiva

• Assédio de membros e funcionários

• Campanhas de mídia para desacreditar ou prejudicar a associação

• Detenção de líderes

• Bloqueando doações

ESTUDO DE CASO: 

As Filipinas abrem eleições

CODE-NGO, como muitas outras associações nacionais, tem o contínuo desafio de se adaptar
a dramáticas transições políticas. Às vezes o setor era visto como um parceiro pelo governo
e em outros momentos era visto como um antagonista. A sociedade civil também foi dividida
em seus pontos de vista sobre como gerenciar as relações com o governo. As relações inse-
guras com o governo nacional continuam devido a assassinatos extrajudiciais, legislação 
restritiva, oposição sufocante e rompimentos violentos de protestos pacíficos. Ainda há
algum trabalho colaborativo em andamento no nível local. A associação nacional CODE-NGO
tomou a posição de pedir a renúncia do presidente e advogar contra abusos governamentais.
Alguns membros não estão confortáveis com a posição, mas a maioria a endossa. CODE-NGO
dirige grande parte de sua atenção para o monitoramento e defesa de eleições livres e justas.  



7 Wiarda, op cit., p. 185

As ONGs devem freqüentemente navegar com muito cuidado nessas águas para permanecerem
efetivas e continuarem a avançar sua agenda, evitando ser desviadas para a irrelevância ou expul-
são.” 7

Enquanto as vozes da sociedade civil são sufocadas ou silenciadas em algumas regiões, elas não
podem ser consideradas irrelevantes ou ignoradas por muito tempo. A sociedade civil é cada vez
mais influente.

6.3 Trabalhando com doadores

As boas relações com os doadores são essenciais para as associações nacionais. O relacionamento
é frequentemente o mais importante do ponto de vista de um membro, desde que tipicamente
muitos membros lutam para sustentar-se financeiramente; Qualquer ajuda que a associação 
nacional possa proporcionar para facilitar as suas relações com os doadores será altamente 
valorizada. Os doadores, por outro lado, estão freqüentemente sob pressão para manter seus custos
administrativos baixos; Ser capaz de manter todo o setor informado através de um único canal - a
associação nacional - pode ser muito valorizado pelos doadores também.

Assim, a construção de uma relação de trabalho eficaz com os doadores, e enfatizando tanto para
eles como para os membros da associação que você pode desempenhar um papel-chave de 
transmissão de informação, irá construir a credibilidade da associação nacional e o valor agregado 
para muitas partes interessadas. A distribuição rápida e atempada de informação sobre novos 
convites à apresentação de propostas por parte dos doadores, a alteração das prioridades, requisitos
de aplicação ou comunicação etc., pode tornar-se um papel chave para a Secretaria.

Algumas associações nacionais vão mais longe. Reunir os funcionários dos membros que se 
especializam na preparação de pedidos de financiamento e na apresentação de relatórios aos
doadores pode criar o espaço em que os membros partilham experiências, informações e conhec-
imentos; Eles podem elaborar, dessa forma, se uma comunicação de um doador sinaliza uma 
mudança na forma como o doador está tratando-os como um indivíduo beneficiário da subvenção,
ou se o doador está tratando todo o setor da mesma maneira. A experiência partilhada dos requi-
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ESTUDO DE CASO: 

Ambiente restritivo do Zimbabwe

As relações dinâmicas com o governo no Zimbabué fornecem um exemplo de uma associ-
ação nacional que precisa ser capaz de trabalhar dentro de uma variedade de climas políticos.
Após a independência do Zimbábue, a relação entre a sociedade civil e o governo foi bastante
positiva e colaborativa. Ela se deteriorou quando a NANGO e o setor enfrentaram hostilidade
do governo. O espaço para a sociedade civil foi reforçado sob o regime governamental. No
entanto, mesmo neste estado repressivo, a sociedade civil conseguiu bloquear o projeto de
lei de ONGs de 2004. NANGO continua a manter suas relações não-partidárias e neutras.
Como a NANGO está interessada em obter melhores resultados do legislador, ela fornece aos
deputados informação porque elas acham que informações precárias, e não motivos sinistros,
contribuem para decisões ruins de deputados.  



sitos de aplicação e de relatórios, ou das prioridades em mudança dos doadores, pode ser trans-
formada em valiosa advocacia em nome do setor para os doadores sobre como tornar os seus pro-
cedimentos mais fáceis de manusear, mais rentáveis ou melhor orientados para os membros.
Pode-se criar um diálogo efetivo entre o setor e cada grande doador dessa forma, o que pode 
resultar em formas mais eficazes de mobilização de recursos para o setor.

Uma complicação significativa para algumas associações nacionais é que, na necessidade de 
angariar recursos si-mesmas, elas podem se tornar concorrentes contra seus próprios membros
por fundos. Isso pode ser prejudicial para a dinâmica interna da associação nacional; é importante
ter uma discussão realista com os membros sobre as fronteiras para a própria angariação de 
fundos da associação e estabelecer regras fundamentais para garantir que as potenciais disputas
e insatisfações sejam tratadas antes que surjam.

Algumas associações nacionais são abordadas por doadores para se tornarem canais para os seus
fundos - especialmente para pequenas subvenções. Por exemplo, um doador pode querer usar
seus recursos para apoiar um grande número de pequenas organizações com pequenas doações,
mas acharia os custos administrativos proibitivos. Nestas circunstâncias, pode pedir à associação
nacional que receba um subsídio único, grande, e então tomar decisões sobre e administrar 
pequenos subsídios aos seus membros. Pode haver uma taxa de administração significativa para
este serviço, e por isso pode ser muito atraente como uma forma de angariar recursos para a 
associação nacional. No entanto, ser um canal dessa maneira pode significar fazer escolhas entre
os membros, sobre quais deles receberão ou não subsídios, o que pode ser muito prejudicial à
dinâmica da relação entre os membros e o Secretariado. Assim, a associação nacional tem que fazer
uma escolha difícil entre a ‘pureza’ de suas funções essenciais como uma organização de membros
e as vantagens que ela têm de receber a taxa de administração e para os membros a vantagem de
ter acesso a recursos que de outra forma não estariam disponíveis.

6. MANAGING INSTITUTIONAL RELATIONSHIPs 11CIVICUS 

CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Dicas para trabalhar com os doadores

• Construir relacionamentos
• Compartilhar informações e histórias, mostrar impacto
• Descreva o trabalho dos seus membros junto com o trabalho da associação
• Não esconda delitos. Prefere trabalhar com os doadores para investigar os 
problemas

• Seja honesto em todos os momentos
• Reconheça o papel e a contribuição dos doadores
• Não jogue doadores uns contra os outros



6.4 Trabalhando com o setor empresarial

Muito poucas associações nacionais trabalham ativamente com o setor empresarial. De fato, o setor
voluntário é muitas vezes hostil ao setor empresarial. Em geral, a maioria das associações nacionais
não se concentrou adequadamente na construção de relações com o setor empresarial ou tentou
aproveitá-las para financiamento. No entanto, com os crescentes compromissos de responsabili-
dade social e um crescente reconhecimento da influência do setor empresarial, existem 
oportunidades para estabelecer relações com este setor. Essas relações podem se concentrar na
colaboração em torno de um objetivo comum, ou na mobilização de recursos da associação 
nacional e seus membros.

A Aliança de Busan para a Eficácia do Desenvolvimento convida o setor privado a desenvolver
mecanismos financeiros inovadores que possam mobilizar recursos privados para apoiar metas de
desenvolvimento.

Um tipo de colaboração entre associações nacionais e o setor privado é através da assistência de
associações nacionais para ajudar a criar fundações. As associações nacionais têm conhecimento
sobre as regulamentações de ONGs e às vezes são abordadas por empresas interessadas em 
melhorar seu trabalho sobre responsabilidade social corporativa como um primeiro passo para se
tornar uma fundação.

O setor corporativo também pode fazer parte de uma associação nacional, como colaboradores
associados, participantes ativos ou doadores, como demonstra o caso da Alianza ONG abaixo:
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ESTUDO DE CASO: 

Alianza ONG e empresas

A Alianza ONG tem vários membros que são fundações. Esse tipo de relacionamento facilita
os canais de comunicação com o setor privado. Além disso, alguns representantes do setor
privado participam como membros do conselho de administração de alguns de seus mem-
bros associados, o que os torna mais envolvidos nas atividades das organizações.

No entanto, reconhecemos que as relações entre o setor privado e o setor sem fins lucrativos
- mesmo fora da esfera das associações nacionais - devem ser fortalecidas. Um bom indicador
disto na República Dominicana é que estimamos que menos de 3% da renda do setor sem
fins lucrativos vem da esfera privada.
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ESTUDO DE CASO: 

PNF

Há muita filantropia doméstica no Paquistão, apesar das impressões que a maioria dos fundos

vêm de fora. Portanto, o PNF criou uma ONG, PCP, para construir relacionamentos com o setor

corporativo no final da década de 1990 para arrecadar fundos para o setor. O PCP queria 

criar um sistema para certificar as ONGs e aumentar a sua legitimidade face aos doadores.

Inicialmente havia muita oposição e desconfiança das ONGs. Eventualmente eles viram os

benefícios e o PNF incentiva seus membros a passar pelo processo de certificação.

ESTUDO DE CASO: 

NANGO

Para o NANGO no Zimbábue, o setor privado tem um papel, mas limitado. Eles descobriram
que os membros do setor privado fazem trabalho solidário e doam dinheiro para a sociedade
civil. Alguns bancos oferecem empréstimos de microcrédito e há um supermercado que está
trabalhando com alguns membros da NANGO em projetos conjuntos. Todos os projetos com
os quais o negócio se envolve são focados no desenvolvimento / caridade. De acordo com 
a NANGO, nunca trabalharão em projetos de direitos humanos ou de boa governança, pois
têm muito medo de perder seus privilégios e antagonizar o partido no poder. Seu conselho
é, portanto, envolver seletivamente e ser pragmático sobre o que você pode esperar do 
setor privado.

CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Por que a Responsabilidade Social Corporativa ocorre1

• Para resultados econômicos, sociais e ambientais
• Por causa da pressão da comunidade para fazer isso
• Para melhorar a reputação
• Como um exercício de branding
• Para melhorar as relações com a comunidade e a imagem pública
• Para permitir que os funcionários desfrutem de novos níveis de 
responsabilidade e habilidades de liderança

• Para melhorar a satisfação, o moral e a lealdade dos funcionários


