
Utopia possível
Empreendedores sociais são alquimistas com pitadas de engenharia.

V árias décadas separam os modernos
empreendedores sociais daquele

que inspirou muitos deles a agir com fibra
ética: Mahatma Gandhi. Assassinado em
1948, o líder indiano mostrou ao mundo
que o preço do sonho é a persistência e
que o poder de uma idéia se agiganta ao
contagiar o maior número possível de
pessoas, sem enxergar fronteiras. A rea-
ção em cadeia que homens como Gandhi
costumam despertar foi o que levou seu
seguidor, Vinoba Bhave, a inspirar a cria-
ção da Ashoka, uma fundação interna-
cional que estimula o empreendedorismo
social e da qual também me tornei fellow.
O nome Ashoka é uma homenagem do
CEO Bill Drayton a um rei que levou
desenvolvimento ao seu povo e unifi-
cou a índia durante o século 3 antes de
Cristo. Trata-se do primeiro empreende-
dor social de que se tem notícia.

Não é à toa que encontramos na índia
um dos maiores universos de organi-
zações não-governamentais (ONGs),
cenário de atuação dos empreendedores
sociais. O exemplo de Gandhi continua
vivo e, em que pesem muitas das ONGs
indianas receberem apoio do poder públi-
co, a sociedade civil do país assume seu
papel e reivindica seus direitos, ocupando
espaço nas questões onde os governos
não estão presentes ou recorrem a solu-
ções inconsistentes.

Nos últimos anos, em função do valor
que empreendedores sociais agregam às
causas coletivas, assistimos à uma ver-
tiginosa expansão das ONGs nos quatro
cantos do planeta. Mas os seus gestores,
hoje, já não podem enfrentar os desafios
apenas com base na determinação. Há
que ter capacidades, como visão estraté-
gica, e instrumentalizar a ação, envolven-
do no percurso da mudança social cada
indivíduo disposto a se comprometer.
Não há como atravessar a ponte sem
prever, planejar, mensurar, avaliar, siste-
matizar e apresentar resultados. Buscar
diferentes olhares, conceitos e caminhos.
Inovar e disseminar. Mas a despeito das

novas ferramentas de trabalho, empre-
endedores sociais permanecem eternos
visionários: onde as respostas desenco-
rajam a luta, vão ao encontro de utopias
possíveis.

A empresa de consultoria Accenture
acaba de divulgar uma pesquisa feita com
200 dirigentes de ONGs americanas que
traz implícita muitas dessas questões.
Apesar de o item captação de recursos
ter sido apontado como o mais crítico
nas organizações, a análise da Accenture
sugere que os empreendedores sociais
estão perdendo a oportunidade de focar
melhor a dificuldade de conquistar e fide-
lizar parceiros. Se é fato que junto com a
visibilidade das ONGs crescem as deman-
das relativas à sua sobrevivência, tam-
bém é fato que gerar e otimizar recursos
de todas as naturezas requer habilidades
e eficiência de gestão.

Vejamos algumas iniciativas, segundo a
pesquisa: melhor alocação, aproveitamen-
to e administração dos recursos huma-
nos, financeiros e materiais; identificação
e pleno uso dos canais de informação;

implementação de sistemas efetivos de
gerenciamento de equipes, projetos e
medição de impacto social; colaboração
e troca de experiência com outras orga-
nizações; e utilização eficaz do volun-
tariado, um contingente que, motivado,
pode superar as mais otimistas previsões.
Todas essas medidas conferem mais valor
social ao empreendimento social, dão
consistência à imagem da organização e
abrem perspectivas de futuro.

Existe um segundo estudo também
recente, elaborado pela Mckínsey, segun-
do o qual a adoção do modelo de fede-
ração pode trazer diversos benefícios a
ONGs de maior porte, sobretudo na área
de gestão e captação de recursos. Das 20
maiores ONGs americanas, 16 já operam
nessa modalidade. O federativismo viabi-
liza um melhor equilíbrio entre centrali-
zação e descentralização, e ainda outorga
autonomia às afiliadas para que ajustem
projetos e processos à realidade local.
Entretanto, para que a prática seja bem-
sucedida, o escritório matriz da ONG
deve compartilhar soluções em nível de
gerenciamento, garantir meios perma-
nentes de avaliação de impacto e adotar
um sistema de captação de recursos com
a necessária flexibilidade. De acordo com
consultores da Mckinsey, se a organiza-
ção conseguir equilibrar suas relações
de poder e cada parte definir suas res-
ponsabilidades, o resultado do todo será
sempre superior à soma das partes.

Mas, independentemente das soluções
que os empreendedores sociais constru-
am, reconstruam ou adaptem, eles consti-
tuem peça-chave para canalizar vontades,
estabelecer laços e conduzir um movi-
mento de renovação dentro do seu meio.
São uma ponte entre idéias e conquistas
cidadãs. É próprio de um empreendedor
social idealizar um mundo plural, em que
o pensamento criativo e as atitudes arro-
jadas façam o sonho acontecer.

Rodrigo Baggio, fundador e diretor executivo do
Comitê para Democratização da Informática, venceu
o Prêmio Bravo de Negócios da LATIN TRADE como
Humanista do Ano em 2000.
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Text Box
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