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Introdução: As Organizações Não Governamentais (Ongs) são instituições sem fins
lucrativos a fim de proporcionar melhorias à sociedade. Geralmente para garantirem
aos seus projetos eficiência e agilidade, buscam suporte em empresas especializadas
em consultoria para solucionar problemas e indicarem sugestões de mudanças nos
procedimentos da organização. E todo este processo gera de forma indireta, economia
para a mesma.Observa-se também que alguns gestores das Ongs se preocupam com a
missão social, e esquecem-se das questões importantes para o bom funcionamento da
entidade. Isso acontece, pois muitos deles não possuem vivência na área financeira e
tudo que envolve a sustentação da organização. Objetivo: É necessário aprofundar
conhecimentos teóricos a respeito do tema para entender  à demanda latente por
serviços prestados por Ong’s,além de entneder o conceito  norteador destas ações.
Metodologia: Foram realizadas pesquisas bibliográficas e consultas a sites específicos.
Resultados: A expressão ONG é polissêmica, e inexiste ainda consenso por uma
definição
mais precisa, pode ser classificada como organização da sociedade civil
que luta por determinada causa em nível universal, agindo politicamente, de
maneira profissional com a finalidade de realizar transformações sociais em todo o
planeta.

Do ponto de vista formal, uma ONG é constituída pela vontade autônoma de mulheres
e homens, que se reúnem com a finalidade de promover objetivos comuns de forma
não lucrativa.
 A legislação brasileira prevê quatro formatos institucionais para a constituição de uma
organização sem fins lucrativos, com essas características – associação, fundação,
organização religiosa e partido político. 
Entre clubes recreativos, hospitais e universidades privadas, asilos, associações de
bairro, creches, fundações e institutos empresariais, associações de produtores rurais,
associações comerciais, clubes de futebol, associações civis de benefício mútuo,etc. e
ONGs, temos objetivos e atuações bastante distintos, às vezes, até opostos.
 Conclusão: O modelo de gestão de Ongs quando é eficaz proporciona ao cidadão a
garantia da cidadania, suprindo o dever do Estado. As Ong’s podem zelar pela certeza
de que os homens podem, sim ter acesso aos seus direitos universais.
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