




Boas intenções não são suficientes p3ra
quem quer atuar bem no terceiro
setor. Um dos primeiros a fazer esta

afirmação, que depois viraria um bordão
entre os que defendem a gestão profissio-
nal em organizações da sociedade civil, foi
o professor norte-americano Peter Drucker,
em 1990, autor de mais de 30 livros, entre os
quais o famoso A Administração da Organi-
zação sem fins de Lucro.

A origem da frase talvez explique, em
alguma medida, o mal-estar e a resistência
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provocados por sua premissa central em mui-
tos círculos de entidades filantrópicas e assis-
tenciais. Pregada pelo mais influente especia-
lista em management do século 20, mestre
de várias gerações de grandes dirigentes
empresariais em todo o mundo, a idéia da
gestão profissional foi vista, desde logo, no
Brasil, como uma espécie de imposição da
lógica empresarial sobre uma atividade de
natureza social, uma tentativa improvável de
misturar água e óleo. Deste modo, causou
estranhamento e gerou anticorpos entre os

gestores de organizações, em sua grande
maioria formados nas ciências sociais.

Conceitos e ferramentas até então iné-
ditos no trabalho social como eficácia e
eficiência, ou ainda planejamento estraté-
gico, avaliação de resultados, elaboração de
projetos, marketing e captação de recursos
despertaram reações distintas, de adesão
e de aversão, nunca de indiferença. De um
lado, uma pequena fração do universo hoje
avaliado em 276 mil instituições sem fins de
lucro aqueceu à nova demanda e ingressou
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na "onda de capacitação" (ver quadro), pro-
curando participar dos cursos que passaram
a ser oferecidos em universidades e orga-
nizações da sociedade civil. De outro, uma
grande maioria permaneceu à margem,
por desconfiança da efetiva contribuição
do novo instrumental ou por convicção de
que não deveria se render a um tipo de visão
aparentemente antagônico.

É certo que este embate travou-se em
um campo ideológico, no qual se opuse-
ram duas forças: os "avessos" à intromissão

da "lógica empresarial", e os chamados
"gerencialistas", ciosos de que uma gestão
adequada poderia melhorar o impacto das
atividades sociais no País. Na defesa de seus
pontos de vista, um e outro movimento
cometeram excessos. Como em um ato de
resistência, muitos "avessos" fecharam os
olhos para evidências de bons resultados.
Como forma de ostentar conhecimento,
os "gerencialistas" ensinaram muito mais
do que deviam ou do que era necessário.
O tempo tem provado, como na máxima

UM MODELO DE GESTÃO,
SEGUNDO DRUCKER

Quando em 1990,o consultor norte-americano
Peter Drucker, autor entre outros livros, de So-
ciedade pós-capitalista (1993) criou a fundação
que leva o seu nome, muitos líderes do terceiro
setor dos EUA o procuraram para solicitar apoio
em gestão. Especialmente os de organizações de
pequeno porte, sem recursos para contratar con-
sultores, pediram-lhe que criasse um método de
planejamento, simples e auto-explicativo, capaz
de ajudá-los a avaliar o trabalho que fazem, como
e por que o fazem. Diante da demanda, o famoso
consultor de Claremont estabeleceu a primeira
prioridade de sua Fundação: a elaboração de um
manual de auto-avaliação.

Transformado em livro, o manual de Drucker
constitui hoje uma das principais referências biblio-
gráficas para gestores sociais em todo o mundo. O
segredo do seu sucesso está, sobretudo, na síntese
das cinco perguntas-chave em torno das quais
se estrutura e nas respostas oportunas que elas
estimulam: Qual é a nossa missão? Quem é o nosso
cliente? O que o nosso cliente valoriza? Quais são
os nossos resultados? Qual é o nosso plano?

"As respostas são importantes. Os gestores
sociais necessitam delas porque necessitam de
ação. Mas a questão fundamental consiste em
formulá-las", disse. Segundo Drucker, o manual
de auto-avaliação se propõe a incentivar reflexões
internas, levando os gestores a estabelecer priori-
dades, a fazer escolhas estratégicas e a descobrir
as melhores decisões a serem tomadas. Obrigam
a organização a concentrar-se na sua missão,
repensando os serviços prestados a partir da ótica

de quem os recebe.
Ao ser questionado, certa vez, por que o ma-

nual fazia tanto sucesso, em todo o mundo, o
ex-professor da Escola de Pós-Graduação de Negó-
cios da Universidade de Nova Iorque, respondeu:
"Por que as pessoas gostam do que é simples e do
que funciona."
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shakesperiana, que a verdade não está nos
extremos, mas no meio. Os conceitos e
ferramentas de gestão não representam ne-
cessariamente, como querem os "avessos",
um "desvio" da ação principal, uma sobrepo-
sição dos meios sobre os fins, ou a invasão
de valores que diminuem a importância
original do trabalho. Mas também não sig-
nificam a panacéia para todos os males que
afligem as organizações, como parecem
defender os generalistas. Muito menos são
mais importantes do que as finalidades a
que se destinam. Compõem, como bem
definiu Drucker, " um instrumento para as
organizações se concentrarem em cumprir
melhoras suas missões" (ver quadro). E nesse
sentido, justificam-se. "Um fato consumado
— e muito saudável — no ambiente de hoje
é a exigência de que as organizações de
terceiro setor assumam responsabilidades.
As vidas transformadas são a 'última linha'

do trabalho delas. Cada missão deve ser
pensada em termos de resultados, e a or-
ganização precisa documentar o efeito que
está produzindo na sociedade e na vida
dos indivíduos. As pessoas não estão mais
interessadas em saber simplesmente "É uma
boa causa?". Elas querem ver compromissos
e competência — uma demonstração de
realização e progresso de uma organização
responsável e eficaz", afirmou.

RESISTÊNCIA AO MODELO PRONTO,
IMPOSTO "DE FORA PARA DENTRO",
SEM APROPRIAÇÃO CRÍTICA
Na opinião de Antônio Luiz de Paula e Silva,
coordenador do Instituto Fonte para o De-
senvolvimento Social, a resistência colocada
pelas organizações deve-se ao fato de que
os conceitos e ferramentas são quase sem-
pre tratados como uma contribuição "de
fora para dentro". E assim acabam sendo

vistos como uma imposição, não uma to-
mada de consciência interna. Geram uma
expectativa inicial de que, porque vêm de
fora, vão trazer um modelo pronto e infalível
para a solução dos-dilemas práticos da orga-
nização. Mas como não são apropriados por
seus integrantes, na medida em que des-
consideram as suas particularidades, os seus
problemas específicos e o seu modo de lidar
com eles, tornam-se corpos estranhos.

A resistência, para o especialista, tem,
no entanto, um lado benéfico. "Ajuda a
preservar a autenticidade na construção de
um modelo próprio de gestão. Não exis-
te um formato único. Cada organização
precisa encontrar o seu", defende. Mas ela
também é — segundo Paula e Silva — um
modo peculiar de enfrentar os próprios
limites diante das mudanças que se fazem
necessárias com o amadurecimento dos
compromissos, das responsabilidades e



do trabalho. "É difícil para o líder de uma
organização reconhecer que seus conheci-
mentos ficaram insuficientes e que, em um
novo cenário, ele ja não consegue mais ver
o que precisa fazer. Adquirir novas capacida-
des torna-se imprescindível. Mas não é uma
decisão simples. Decorre de um processo
humano de amadurecimento, gradual, nem
sempre linear. De nada adianta mudar as
ferramentas, se as concepções permanecem
as mesmas. O indivíduo pode até fazer um
curso de planejamento, de avaliação ou de
captação de recursos, mas se não promover
mudanças internas, não olhar o mundo de
forma diferente, nada do que aprendeu será
posto em prática", ensina. "Será que dá para
transformar o mundo sem promover uma
transformação interna?", responde com
uma pergunta.

Na avaliação de Paula e Silva, embora
seja um ato de auto-proteção, resistir às mu-

danças costuma provocar sofrimento. A dor
vem — segundo o especialista — do apego
a práticas passadas que já não funcionam
mais frente aos novos e crescentes desafios.
Mas também se origina da constatação de
que, por melhores que pareçam ser, as boas
práticas de gestão profissional, quando
aplicadas automaticamente e sem crítica, se
propõem a "corrigir" as imperfeições do que,
na verdade, representa um modo autêntico
de atuar na defesa de sua causa. "Nenhuma
iniciativa social é perfeita. Mas, ainda que
não disponha de um método absolutamen-
te funcional, qualquer organização de tercei-
ro setor tem um jeito peculiar de abordar o
problema. Este jeito lhe confere identidade.
Por isso, há tanta resistência aos conceitos e
ferramentas de gestão. Porque ao implantá-
los, com o apoio de alguém de fora, acaba-
se fazendo um julgamento rígido do que
falta na organização, sem valorizar o que

ela tem, isto é, suas qualidades e potencia-
lidades. Uma prática de gestão profissional
pode ser boa, mas superficial e insuficiente,
se não considerar a dinâmica e as escolhas
inconscientes, impulsivas e reativas de uma
organização", diz.

OS MODELOS INFLEXÍVEIS,
A LÓGICA AUTO-REFERENTE
E A INSPIRAÇÃO EMPRESARIAL
Do quadro apresentado pelo coordenador
do Fonte, é possível concluir que o principal
foco de resistência à gestão profissional
está no fato de que os modelos ou práti-
cas disponíveis são, regra geral, inflexíveis,
operam uma lógica vertical e auto-referente
e impõem, na forma de padrão, o que con-
sideram o modo certo de trabalhar. Padrões
impostos carregam naturalmente o pecado
da arrogância. Ainda mais quando quem
os definem são especialistas ligados a um



campo de conhecimento diferente — o da
administração de empresas —, têm pouca
ou nenhum experiência com ação social
e supervalorizam o seu conhecimento em
detrimento do das organizações que se
propõem a apoiar. Muito provavelmente a
oposição dos gestores sociais não se dê em
relação às idéias, aos conceitos, aos termos,
às métricas e a alguns princípios empresta-
dos do segundo setor. Mas ao modo como
eles foram introduzidos nas organizações.

"No começo dos anos 90, as empresas e
organizações sabiam pouco umas das ou-

tras. Cometia-se um erro estratégico de
acreditar que o conceito de gerir empresas
podia ser replicado integralmente", conta
Luiz Alexandre Mucerino, presidente da asso-
ciação de MBAs da Faculdade de Economia e
Administração da USP, que coordena o Gesc
- Gestão para Organizações da Sociedade
Civil, programa voluntário de capacitação.
"Quando saímos para a primeira consul-

toria social, há pouco mais de dez anos,
percebemos que a maioria das instituições
torcia o nariz. Achavam que a empresa vinha
tomar de assalto seu trabalho. Foi então que
fizemos uma parceria estratégica com a
Promove, organização paulistana que atua
na área de educação. Dávamos consultoria
de gestão e ela, por sua vez, nos iniciava nas
particularidades do terceiro setor", conta.

Segundo Mucerino, além de importante
exercício de humildade, conhecer o terceiro
setor por dentro — e não por observação
externa—foi fundamental para que os con-
sultores do Gesc revissem posições, visões
estereotipadas e falsos conceitos. A natural
tendência de achar que o que tinham a
ensinar era exatamente o que as organiza-
ções precisavam aprender ruiu diante de
uma análise mais detida de expectativas e
necessidades. Primeira lição aprendida: é
um equívoco achar que as organizações não
sabem nada sobre gestão pelo simples fato
de que muitos de seus líderes não estuda-
ram administração de empresas. Sabem sim.
Não é porque não compreendem termos
como plano, estratégia, marketing, metas e
eficácia, por exemplo, que elas não façam
gestão. E; em alguns casos, até muito bem.
A diferença está no tipo de conhecimento
que orienta suas práticas. Na maioria delas,
prevalece o conhecimento tácito sobre o
explícito. "Se as organizações sobreviveram
até aqui, e muitas ate cresceram, é evidente
que, de algum modo, fizeram gestão. Mas
uma gestão intuitiva, informal, desprovida
de fundamentos técnicos que só agora
começam a ser incorporados. Ficava tudo
na cabeça do líder que tomava decisões
sem dados e informações documentados",
lembra o consultor do Gesc.

A "documentação" a que se refere Mu-
cerino é, a rigor, a mesma da frase de Dru-
cker, na abertura desta matéria. Consiste
no conjunto de registros que permite ao
gestor avaliar minimamente o que a orga-
nização está fazendo, como e por que está
fazendo e o que deve fazer para melhorar o
desempenho dos serviços prestados. Gerir
sem essas informações é o mesmo que
dirigir no escuro. Sem os dados referentes a
orçamento, evolução estatística dos atendi-
mentos, relatórios detalhados de atividades,
planos, projetos, dificuldades e soluções
encontradas, administrar uma organização
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é tarefa de improviso. "Dificilmente as or-
ganizações se dão conta da necessidade de
documentar os registros simples", afirma
Mucerino. "Há uma espécie de tradição de
as informações ficarem com o líder, às vezes
extremamente centralizador. Quando ele sai
da organização ou morre, ninguém sabe de
nada, volta-se a estaca zero."

A IMPORTÂNCIA DE ESCOLHER
UM MODELO PRÓPRIO DE GESTÃO
Feitas as devidas ressalvas, e considera-
dos os dilemas ideológicos e conceituais,
Mucerino e Paula e Silva concordam que
gestão é um fator cuja importância cresce
com a ampliação do terceiro setor no País,
a sofisticação de seu contexto de atuação
e, conseqüentemente, o amadurecimento
das organizações que o compõem. "Só não
pode haver mais ênfase na forma de admi-
nistrar do que no problema social objeto
de sua atuação. Se isso estiver ocorrendo,
é hora de rever prioridades", sentencia o es-
pecialista do Instituto Fonte. Que peso deve
ser atribuído à gestão no sucesso de uma
organização? Com a palavra, porta-vozes do
terceiro setor colocados em lados diferentes
do balcão: dois gestores, que estão com a
mão na massa, e um financiador. "Não sei
avaliar exatamente o peso da gestão no
conjunto de nossas atividades. Mas, é claro,
que a vemos como importante para atingir
resultados melhores, com melhor uso dos
recursos disponíveis. Se a gestão não vai
bem, a coisa não anda, os trabalhos atrasam
e alguns precisam ser refeitos", afirma Maria
Lúcia Meirelles Reis, uma das coordenadoras
do Faça Parte - Instituto Brasil Voluntário,
organização que introduziu no Brasil o con-
ceito do voluntariado educativo.

"Em 10 anos de existência, após um
processo natural de tentativa e erro, acho
que chegamos a uma fase madura de ges-
tão. Como o CDI funciona em sistema de
rede, focamos tanto no intercâmbio como
também no relacionamento, na troca de
experiências. Muitos fatores contribuem,
simultaneamente, para fortalecer os nossos
elos e aprimorar a qualidade do nosso tra-
balho. Sem dúvida, a gestão dá um rumo a
tudo isso, sistematiza e permite mensurar os
resultados", avalia Mário Vieira, coordenador
da rede do CDI - Comitê para a Democrati-
zação da Informática,

"O terceiro setor não pode mais ser visto
sob um prisma romântico como no período
altruístico em que dependia totalmente do
voluntariado. Não é lugar apenas para boas
almas. Há competição, corrupção e gente
de má fé. Estamos na fase de sair do limbo
do voluntariado para ingressar no campo da
profissionalização. E nessa transição, contar
com um sistema de gestão, agir de modo
efetivo, lógico e eficiente fazem diferença",
diz Francisco Tancredi, diretor da Fundação
Kellog, para quem a cultura da não-gestão
está arraigada no voluntariado religioso e
nos chamados ativistas sociais.

De acordo com Maria Lúcia, ninguém
pensava em gestão no Faça Parte quando
a organização nasceu, em 2001, para pro-

mover o Ano Internacional do Voluntariado.
Não havia a necessidade porque — segundo
ela — "não sabíamos que vínhamos para
ficar". Decidida a continuidade dos traba-
lhos, foi inevitável discutir um modelo para
dar sentido prático à visão de um grupo de
entusiastas do voluntariado educativo. "Não
nos inspiramos em modelos pré-estabeleci-
dos, até mesmo porque o terceiro setor tem
diversas vertentes que requerem sistemas
diferenciados de gestão. Optamos por cons-
truir o nosso com a ajuda de um consultor",
afirma. Embora não tivesse uma idéia clara
sobre o tipo de gestão a ser escolhido, a
equipe desejava um modelo que privile-
giasse o planejamento, a boa governança,
a descentralização e a flexibilidade. "Flexi-
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bilizamos a gestão para aproveitar as opor-
tunidades. Modelos muito rígidos, que não
contemplam mudanças de rumo ou acon-
tecimentos imprevistos, podem atrapalhar
mais do que ajudar uma organização tão
dinâmica quanto a nossa", defende a coor-
denadora. No Faça Parte — explica — são
feitas reuniões quinzenais com a diretoria,
mensais com consultores e semanais com
a equipe. Ao final de cada ano, diretoria e
equipe executiva estabelecem planos para
o seguinte e até, dependendo do projeto,
para um horizonte mais amplo.

Outras duas características do modelo
de gestão escolhido na organização são a
descentralização e o compartilhamento de
informações. "Trabalho com tudo à vista de
todos. As tarefas são afixadas em um grande
quadro no qual se pode acompanhar sua
evolução. Cada projeto tem um responsável
e, em nossas reuniões semanais, preenche-
mos uma ficha simples de auto-gestão a
partir da qual que se consegue ter uma boa
noção de como o trabalho anda e onde

estão os seus eventuais nós", diz. Com este
sistema, segundo Maria Lúcia, se o respon-
sável por um projeto precisa se ausentar,
quem assume o seu trabalho consegue
encaminhá-lo do ponto em que parou. A
permanente troca de informações sobre
os projetos contribui — acredita — para
gerar conhecimento interno e envolvimento
coletivo.

Já Vieira acha impossível que a maioria
das organizações de terceiro setor sobrevi-
va, daqui por diante, sem a adoção de um
modelo gerencial confiável. No CDI, dada a
complexidade da estrutura, optou-se pelo
uso de uma ferramenta específica, o SIG
-Sistema de Informações Gerenciais. O
trabalho lá se desenvolve a partir de uma
rede adaptativa em constante processo de
aprendizagem. Há uma supervisão central,
feita peto CDI Matriz e inúmeros gestores,
em comitês regionais espalhados pelo Brasil
(31) e exterior (sete em países de três con-
tinentes).. A eles, cabe fazer a interlocução
entre a matriz e a ponta, isto é, as Escolas

de Informática e Cidadania (ElCs), criadas
em parceria com organizações comunitá-
rias. É um processo muito dinâmico, pois
as informações circulam em todos os níveis
— desde o CDI Matriz, no Rio de Janeiro,
aos outros CDIs e às ElCs que eles apoiam,
incluindo ainda os mantenedores e apoia-
dores da instituição, o conselho consultivo
e os colaboradores em geral. A despeito
desta grande cadeia de relações, as ElCs são
incentivadas a se autogerir e a se sustentar,
buscando parcerias locais.

"Para implementar o funcionamento
de uma máquina como esta, boa gestão é
fundamental. Temos utilizado o SIG com
excelentes resultados. Este sistema nos
permite conhecer mais e melhor a realidade
de nossa rede, o perfil das nossas escolas e o
público-alvo com que trabalhamos. Com o
apoio dele, obtemos informações confiáveis
sobre número de alunos, computadores,
educadores, aplicação da nossa proposta
político-pedagógica e outros tantos dados
fundamentais", entusiasma-se.



A INFLUÊNCIA DOS APOIADORES
E FINANCIADORES
Nem sempre o estímulo à gestão mais profis-
sional ocorre, como no caso do Faça Parte,
exclusivamente dentro da organização, a
partir do interesse refletido de seus inte-,
grantes. Muitas vezes, os diferentes públicos
com os quais ela lida — governos, doado-
res, empresas e comunidades — exercem
forte influência. Para o diretor da Fundação
Kellog, organização que investe 23 milhões
de dólares em projetos sociais na América
Latina, o financiador é um exemplo bastante
ilustrativo. Mesmo aquele que apenas doa
recursos, sem participação direta na concep-
ção ou implantação do projeto, tem papel
fundamental na evolução dos sistemas de
gestão das organizações de terceiro setor na
medida em que amplia o nível de exigência
nos relatórios de prestação de contas.

"O financiador ainda não cobra o sufi-
ciente, pelo menos boa parte deles", diz. "Na
Kellog, estamos estudando novos critérios,
que exijam gestão cada vez melhor das
organizações. É um processo delicado, pois
queremos educar e não perseguir ou invia-
bilizar iniciativas", afirma Tancredi.

Na avaliação do diretor, a relação da Fun-
dação com as organizações financiadas vem
sendo marcada por confiança e flexibilida-
de. Flexibilidade com limites, é verdade, para
não perder o foco. Em seus contratos; ela
permite, por exemplo, mudanças no plano
financeiro durante a realização do projeto
— desde que devidamente justificadas —,
exige planilha orçamentária bastante sim-
ples e não cobra resultados imediatos. Por
mais bem intencionada que seja — enfatiza
Tancredi — esta linha de atuação demonstra
uma certa fragilidade. "Nas auditorias que
fizemos no Brasil até hoje não se verificou
desvio de dinheiro. Mas isso também não
quer dizer que os recursos concedidos te-
nham sido administrados da melhor forma."
Segundo o dirigente, a intenção da Kellog
de induzir mudanças nos processos de ges-'
tão de entidades pode ganhar mais força se
puder contar com uma ação semelhante de
outros financiadores.

"É complicado quando um projeto tem
vários apoiadores, cada qual com um nível
de exigência diferente quanto à apresenta-
ção de dados, o detalhamento das ações e
do uso do dinheiro", argumenta. "Todos os

apoiadores envolvidos em projetos com
mais de uma fonte de financiamento deve-
riam se reunir para estabelecer padrões ou,
ao menos, critérios mínimos para os relató-
rios. Não falo de esquemas complexos e de
difícil compreensão ou que atrapalhem a
execução do projeto. Muito pelo contrário.

O parceiro mais exigente acaba sempre
sendo visto como o mais desconfiado e
aborrecido, em vez de ser percebido como
alguém que contribui para a melhoria da
gestão do financiado", acredita. Para justi-
ficar seu ponto de vista, Tancredi menciona
o item recursos humanos, habitual em qual-
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quer projeto de financiamento. Segundo
ele, os apoiadores sempre querem saber
quanto será investido, mas nunca exigem
respostas sobre se os envolvidos no projeto
vão receber benefícios trabalhistas ou se a
organização cumprirá a legislação. A maioria
não paga nem cumpre. "Quem faz o cheque
deve perguntar mais, mesmo sabendo que
esse nível de exigência pode aumentar o va-
lor do financiamento. Em longo prazo, este
tipo de atitude produz resultados melhores
para todos os envolvidos", acredita.

LÍDER SEM GESTÃO E GESTÃO SEM LÍDER:
DOIS PROBLEMAS
Mucerino tem a mesma opinião. Quanto
mais as organizações são cobradas por quem
as financia — não apenas as empresas e fun-
dações, mas também indivíduos e governos
— mais aperfeiçoam os seus sistemas de ges-
tão, melhorando o planejamento, a qualida-
de dos serviços prestados, a comunicação,
o cumprimento das metas e a avaliação de
seus resultados. "Foi-se o tempo do 'porque
sou do bem não devo ser questionado'.
Prestar contas é uma questão de seriedade,
um dever básico para com os financiado-
res e a sociedade. As organizações devem
mostrar detalhadamente o que fazem, como
fazem, quanto e como gastam os recursos
que captam, sob pena de prejudicarem o
seu patrimônio de credibilidade", destaca
o consultor. "Boa parte delas é transparente
apenas nos ítens exigidos no relatório do fi-
nanciador. Não fazem uma avaliação real de
suas atividades, não analisam a eficácia de
seus resultados e, na maioria das vezes, se-
quer recolhem dados suficientes para tanto.
Com o tempo, este comportamento provoca
um caos na gestão", afirma Tancredi.

O coordenador do Gesc e o executivo
da Kellog concordam ainda em outro ponto
muito específico: nada adianta boa gestão
sem liderança. "Gestão é importante, mas
liderança é fundamental. Líder carismático,
com garra e comprometimento, continua
sendo o elemento propulsor do terceiro
setor", diz Mucerino. "Tanto líder sem gestão
quanto gestão sem líder podem levar a um
desequilíbrio. No futuro isso será questão de
sobrevivência para uma organização social",
completa Tancredi.

Para o coordenador do Instituto Fonte,
empresas e parceiros contribuem muito
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para a melhoria da gestão das organizações
quando as provocam com as "perguntas
certas". Quanto mais profundos forem os
questionamentos, mais consistentes e eman-
cipatórias tendem a ser as respostas. De
acordo com Paula e Silva, os principais pro-
blemas internos de gestão das organizações
decorrem exatamente da falta de reflexão
sobre os temas que definem a sua identida-
de ou ainda da ausência de equilíbrio entre
a reflexão e a ação. "Quando se prioriza o
fazer, acaba-se caindo inevitavelmente no
ativismo. Por outro lado, quando se prioriza
o refletir, descamba-se para o academicis-
mo. O equilíbrio entre um e outro ponto
constitui fator de êxito. As organizações
equivocam-se porque não refletem sobre
os seus vícios, os modelos que escolhem
às vezes inconscientemente. Antes de se
aplicar qualquer conceito de gestão, faz-se
necessário discutir o que ele significa, em
todas as suas variáveis, para a organização
e cada um dos seus integrantes. Será que a
compreensão de termos como planejamen-
to, marketing e avaliação é a mesma para
todos?", ensina.

Segundo Paula e Silva, reconhecer os
limites e pedir ajuda em gestão aos apoiado-
res é atitude nobre por parte das organiza-
ções de terceiro-setor. Em vez de esconder o
que não está bom, para sé afastar do conflito
e do julgamento, os líderes devem aproveitar
as situações de dificuldade para crescimento
próprio e do seu trabalho. Ao contrário do
que se imagina, solicitar auxílio técnico não
revela fragilidade. Mostra que a organização
está aberta para aprender e mudar.

GESTÃO OU PROFISSIONALIZAÇÃO:
CONCEITOS IGUAIS OU DISTINTOS,
DIVERGENTES OU COMPLEMENTARES?
É voz cada dia mais corrente entre líderes
e gestores sociais que, face aos novos desa-
fios, o nível de profissionalização da gestão
das atividades definirá a saúde de uma or-
ganização da sociedade civil no futuro. No
início da década de 90, esta idéia começou
a ser defendida por gente de peso, como o
professor Lester Salamon, da Universidade
Johns Hopkins, nos EUA. Mas o que significa,
n.a prática, profissionalizar a gestão? Gestão
e profissionalização são a mesma coisa?
Implantar ferramentas é fazer gestão pro-
fissional? Para o coordenador do Instituto

Fonte, estas são perguntas cujas melhores
respostas encontram-se em processo de
construção conceituai no Brasil.

"A discussão sobre profissionalização
deixa claro que o que se tem hoje não é
suficiente. Não há uma compreensão única
sobre até onde vai o conceito", ressalta Pau-
la e Silva. "Profissionalização é mais abran-
gente que gestão. Entre os pesquisadores
do Fonte observo uma tendência de consi-
derar profissionalização como a aplicação
de ferramentas de gestão acrescida por
boas práticas de gerenciamento. Isso pode
dizer tudo e não dizer nada, dependendo
do entendimento que se faz. Temos dis-
cutido também profissionalização como
uma forma de amadurecer o trabalho em
níveis cada vez mais complexos, que exi-
gem, portanto, conhecimentos mais apro-
fundados do que quando as coisas eram
resolvidas no improviso. Aqui podemos
falar de ferramentas de gestão e de con-
cepções de desenvolvimento. A fronteira
entre a gestão e a profissionalização pode
ter relação com o ponto em que algo deixa
de ser controlado. A gestão engloba o que
podemos controlar. Mas no social, lidamos
com situações que não são controláveis,
apresentam dinâmicas contínuas e múlti-
plas influências", conceitua.

Na opinião de Paula e Silva, mais impor-
tante do que discutir um conceito genérico
para gestão profissional é cada organização
formar massa crítica à respeito do seu concei-
to específico, elaborando os modelos mais
afinados com a sua identidade. Quanto mais
autênticos forem os modelos, e quanto mais
favorecerem a ação com reflexão, mais efi-
cazes eles serão. "As rápidas e importantes
transformações observadas no contexto
do terceiro setor brasileiro têm levado as
instituições a criarem conceitos próprios a
partir das novas ferramentas que lhes são
apresentadas. Algumas provocam medo,
como o marketing e a avaliação. Muitas
pessoas pensam que elas as distanciam
dos valores que acreditam. Na verdade, são
práticas que amadurecerão aos poucos,
quanto mais a ação vier acompanhada de
reflexão", diz.

Para provar a sua tese de que as organi-
zações devem construir o seu próprio mo-
delo de gestão, o coordenador do Instituto
Fonte cita o caso dos Alcoólicos Anônimos.



A ONDA DE CAPACITAÇÃO: PARA TODOS OU PARA UMA MINORIA?

O êxito desta organização voltada para a
recuperação de dependentes de álcool
— afirma Paula e Silva — não tem nada a
ver com o uso e a aplicação de ferramentas
empresariais. Movimento absolutamente
voluntário, liderado por seus beneficiá-
rios, os AA funcionam só com contribui-
ções físicas de seus próprios membros, não
admitem qualquer influência externa e
mesmo assim contam com mais de 180 mil
grupos e aproximadamente cinco milhões
de integrantes em todo o mundo. "Fico
pensando o quanto aproveitamos esse
tipo de experiência para aprender e ques-
tionar os nossos princípios. Não a deferido
como uma espécie de organização ideal.
Mas acho que ela se contrapõe um pouco
à idéia de bussiness que sutilmente tenta
ser trazida para o campo social. Os AA têm
o seu valor, principalmente para nos fazer
refletir: que tipo de organização social es-
tamos formando e por quê?

O movimento de profissionalização da gestão de
organizações de terceiro setor fez surgir no Brasil
uma "onda de capacitação", com programas que vão
desde os de curta duração, ministrados por ONG's, até
cursos mais sofisticados de pós-graduação e MBA's.

O diretor da Kellog considera-os válidos. "A pro-
fissionalização das novas gerações de líderes é uma
ferramenta útil para implantar sistemas de gestão
eficientes nas organizações. Líderes mais bem pre-
parados, e sem as resistências das velhas gerações,
têm muito a contribuir com a atividade social no
País." No começo dos anos 90, a Kellog chegou a ter
um programa de educação do qual podiam participar
organizações, principalmente as menores e mais
novas, independentemente de terem ou não seus
projetos financiados. Com o aumento dos programas
de capacitação, oferecidos por escolas de qualidade,
a Fundação abriu mão deste tipo de atividade. E vol-
tou a se concentrar em seu foco principal de atuação,
o financiamento. Ainda hoje, dedica-se a orientar os
parceiros em questões relacionadas à gestão. Mas,
em vez de projetos próprios, prefere recomendar
bons programas disponíveis no mercado ou mesmo
financiar experiências de capacitação.

O executivo do Gesc — e este é um dos objetivos
da organização que coordena — também classifica
como "positivo" o movimento de capacitação. Mas

receia que ele acabe privilegiando um grupo pe-
queno, exatamente aquele que dispõe de recursos
financeiros para pagar os cursos oferecidos. Para
ele, "os processos de inserção das ferramentas e dos
sistemas de gestão devem evitar o risco de deixar os
pobres mais pobres e os ricos, mais ricos. Precisam
atingir todos. Não se pode, por exemplo, restringir a
capacitação a cursos de MBA porque as organizações
pequenas ficam excluídas. Não se pode também
ensinar ferramentas aplicáveis apenas em grandes
organizações. Elitizar a gestão não adianta nada.
Por outro lado, melhorar o acesso às oportunidades
de capacitação não pode ser confundido com reserva
de mercado para incompetentes", afirma.

Maria Lúcia, do Faça Parte, compartilha das
preocupações de Mucerino. "Para que esse processo
se concretize no Brasil, vejo a necessidade de criar
ferramentas mais simples, principalmente quanto
ao gerenciamento dos recursos financeiros. Noto em
alguns casos, uma lacuna entre os grandes teóricos
e os que colocam a mão na massa nas pequenas
organizações ou nas compostas por pessoas com
menos formação escolar. Uma lacuna baseada nas
dificuldades de linguagem e diálogo. Ainda falta um
primeiro degrau nessa escada, que só poderá ser cons-
truído quando quem ensina puder estimular, com
abordagens mais básicas, quem aprende", finaliza.
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ANÁLISE

no terceiro setor
para que?

Um indicador do interesse crescente
pelo tema gestão é a profusão
da oferta de-cursos, que incluem

desde os acadêmicos até os livres, basea-
dos em ferramentas como planejamento
estratégico e avaliação de resultados Em
comum, move-os a crença de que o co-
nhecimento em gestão é um instrumen-
to a serviço das missões institucionais;
uma espécie de "manual de instruções"
nesses tempos em que as organizações
de terceiro setor deparam com ambien-
tes de atuação mais complexos, múlti-
plos atores e papéis e uma necessidade
de construir a sustentabilidade.

Em comum, eles se apropriam de um
conhecimento cujas bases encontram-se
no campo da administração de empre-
sas, exigindo, portanto, releituras críticas
e adaptações compatíveis com as distin-
tas finalidades da atividade social. Uma
análise etimológica mostra que o termo
"gestão", longe de ser neutro, significa a
"ação de dirigir e de gerenciar". E é jus-
tamente essa ausência de neutralidade
um ponto de controvérsia: gerenciar como
e, principalmente, para quê? Opiniões se di-
videm entre os que acham importante que
organizações sociais incorporem princípios
de gestão e aqueles que consideram esta
idéia nociva, na medida em que as submete
a pensar, de fora para dentro, a partir uma
lógica impositiva e não condizente com a
sua origem e finalidade.

.Os argumentos são razoáveis de parte
a parte. Para os defensores, aperfeiçoar as
atividades-meio é uma decisão saudável.
E ninguém, de boa fé, deveria ser contrário
a ela, já que processos mais eficazes con-
duzem potencialmente a resultados me-
lhores, produzindo benefícios para todos,
sem necessariamente descaracterizar as
atividades-fim.

Os céticos pensam de modo diferente.
Uma das críticas que fazem é que, por mais
bem intencionadas que sejam, as práticas
disponíveis acabam impondo uma racio-
nalidade utilitarista e ofensiva, portanto, à
natureza colaborativa que deveria orientar
a atividade social: ao "agir como empresas",
inspirando-se em idéias de eficiência e eficá-
cia, as organizações sociais correm o risco de
turvar a identidade que molda a sua alma.
Na visão cética, os cursos de gestão ensinam
mais do que as organizações desejam e
menos do que necessitam.

Nesse embate ideológico, mediado ou
por ausência e ou por excesso de crítica,
uma posição eqüidistante parece ser a alter-
nativa mais adequada. Organizações de ter-
ceiro setor não são empresas. Nem devem

se comportar como tal. Também não é
razoável que, por preconceito, rejeitem
idéias de gestão apenas porque nasce-
ram em um campo de conhecimento
aparentemente antagônico. A marca
do século 21 é a das convergências, das
pontes estendidas sobre os abismos.

Mas para que a gestão deixe de ser
um corpo estranho, três são os desafios
aos que querem pensá-la no terceiro
setor. O primeiro diz respeito ao papel
dos seus "defensores": como não há
modelo certo ou errado em si mesmo,
os melhores costumam ser os que não.
impõem padrões absolutos, mas que se
constróem a partir do conhecimento tá--
cito de gestão existente na organização,
de sua dinâmica particular e dos seus
ativos de competência. O segundo de-
safio está relacionado ás organizações
sociais: como não há modelo único de
gestão que valha para todas, cada uma
precisa elaborar o seu, refletindo sobre
as práticas disponíveis, apropriando-se
delas e incorporando as que lhes pare-

çam mais adequadas à sua cultura. E o ter-
ceiro desafio tem a ver com a criação de um
campo de conhecimento multidisciplinar
que, embora não seja o da administração
de empresas, pode tomar emprestado
alguns de seus fundamentos, visando a
organizar um novo referencial teórico, com
novas premissas. Qualquer contribuição
para o fortalecimento da gestão do terceiro
setor significa, na ponta, soluções sociais
mais completas e resultados melhores para
a s c o m u n i d a d e s .

Ricardo Voltolini é diretor de Redação de
Idéiasocial e consultor da Oficio Social, divisão
da Oficio Plus especializada em gestão de
terceira setor e responsabilidade social.

idéiasocial SETEMBRO 2005

Gestão

Text Box
Fonte: IdéiaSocial, ano 1, n. 2, p. 12-24, set./out. 2005.




