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de um ambiente corporativo. Como, por
exemplo, poderia disseminar o conceito de
eficiência em um grupo essencialmente voltado
para a contemplação? Como buscar agilidade se
a meta básica da equipe está além deste mundo?
Como dar broncas - e até demitir - se os
integrantes da equipe nem sequer eram
remunerados?
Pois o padre Pedro encontrou um caminho
para sair desse labirinto. Percebeu que a igreja já
estava unida em torno de um objetivo. Todos
tinham como meta evangelizar o maior número
de pessoas da comunidade. Tudo poderia
funcionar se
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(muitos não sabiam quais eram suas tarefas, o
que gerava acúmulo de atividades para uns e
escassez para outros). Havia, ainda, um clima de
isolamento e competitividade entre os
coordenadores de cada unidade. "Nas reuniões,
eles se comportavam como ilhas", diz o padre.
"Estavam preocupados com o que seria bom
para a igreja, mas não se viam como parte de um
grupo."
Até aqui, portanto, nada de excepcional.
Mas, na hora de aplicar as soluções sugeridas, o
padre percebeu a real dimensão dos problemas
da paróquia. Afinal, ele vivia em um verdadeiro
contraponto

ar
tig

gerenciamento de empresas e marketing,
considerou que o baixo interesse dos fiéis, a
sua "clientela", era um sintoma de que algo não
ia bem com o produto. Resolveu, então, fuçar
em busca da origem do problema - e investir
em inovação. Tudo, claro, à base de muita reza.
No guarda-chuva da paróquia havia 12
igrejas filiadas, além da matriz, onde fica o
escritório do padre Pedro, como é conhecido
entre os fiéis. E ali que, metido em uma camisa
de mangas curtas e calça jeans ("nada de batina
fora do altar"), ele folheia com frequência uma
apostila com cerca de 300 páginas. Sempre que
encontra uma passagem significativa no texto,
dispara um comentário, entoado num forte
sotaque gaúcho adquirido em sua cidade natal,
Garibaldi, no Rio Grande do Sul. O calhamaço
contém um tesouro. Trata-se de um diagnóstico
detalhado sobre as lacunas administrativas que
justificam o pouco sucesso das igrejas. E, por
assim dizer, a bíblia da gestão do padre.
O documento foi assinado por um grupo
de consultores de recursos humanos de
diferentes empresas. Eles conheceram o pároco
nas missas de domingo e aceitaram
desenvolver, voluntariamente, um estudo sobre
a eficiência da paróquia. O trabalho foi
preparado para identificar falhas e propor
soluções nas engrenagens do pequeno
conglomerado de igrejas, à semelhança do que
é feito para as grandes corporações.
Entre os especialistas, há pesos-pesa-dos
da consultoria. Um deles, Claudio Garcia,
presidente da LHH/DBM na América Latina,
entrevistou individualmente cada um dos 12
coordenadores das igrejas filiadas à paróquia.
Percebeu que os problemas e os desafios do
padre eram semelhantes aos da maioria dos
altos executivos com quem está acostumado a
lidar.
A lista de entraves é longa: falta de
gestores com perfil de liderança em todos os
níveis hierárquicos; mau aproveitamento dos
talentos; confusão de cargos e funções
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ele transformasse essa disposição natural em um
motor (e elo) do desempenho da equipe. Assim,
nasceu uma espécie de lema da paróquia: "Para
evangelizar é preciso melhorar". A motivação
proporcionada pela fé, portanto, transformou-se
no amálgama do projeto de gestão.
E o líder paroquial também tinha um plano
de ação. Para executá-lo, inicialmente dividiu a
paróquia em quatro setores. Cada um reunia três
igrejas e tinha um gestor responsável pela
supervisão do desempenho dos coordenadores
locais. "O que fiz foi descentralizar o poder,
compartilhar as responsabilidades", diz. As
igrejas ganharam metas de acordo com os
problemas pontuais que apresentavam e, uma
vez por mês, as lideranças se reuniam com o
pároco para aferir os resultados.
Os produtos também foram aprimorados.
A missa ganhou elementos inovadores. "Houve
uma grande reformulação na liturgia", diz o
padre. "Contratamos cantores melhores e, com
equipamentos como o datashow, projetamos a
letra das canções na parede da igreja." Com isso,
o público aos domingos, naquele horário nobre,
triplicou: passou de uma média de 150 para 450
pessoas em três anos (veja outros resultados
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duas para quatro por mês. E os brindes
melhoraram. Em um bingo realizado em março,
entre as prendas distribuídas havia uma
geladeira, um tablet e um laptop, além de R$ 2
mil em dinheiro. Nada de toalhi-nha bordada e
no quadro abaixo).
docinho caseiro. "O padre pensa grande", diz
Outra mudança: houve uma revolução na Flavio Climas, gerente financeiro da paróquia.
quantidade e na qualidade dos eventos "Não quer saber de festinha - com ele, é só
realizados nos fins de semana. A média de festas festão."
paroquiais passou de
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COMO DEMITIR UM FIEL

Opadre Pedro também cutucou alguns pontos
sensíveis do seu grupo

de colaboradores. Na prática, teve de "demitir"
uma senhora, responsável pela coordenação de
uma das filiadas. "Ela se comportava como a
dona da igreja", diz. Era a primeira a chegar,
tinha a chave de todas as portas e um caráter tão
centralizador que espantava voluntários e fiéis.
"Não tinha vocação para a liderança."
O pároco, hoje, considera o afastamento da
senhora um erro. "Você fala: 'temos de tirar
aquela pessoa do grupo'", afirma o padre Pedro.
"Mas ela está lá
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há mais de 20 anos e será que nunca fez nada de
bom?" Alguns meses depois da "demissão", o
pároco voltou atrás e convidou a mulher para
integrar a Pastoral do Doente, um dos 40
departamentos que prestam serviços sociais na
igreja. Ela aceitou a nova função e, segundo o
padre, está feliz. "Não tem mais de carregar
aquele peso de ser líder."
O profissionalismo do chefe da paróquia
também se reflete na relação com, digamos, os
"stakeholders". Além de fiéis cada vez mais
fiéis, Climas, o gerente financeiro, nota uma
diferença no tratamento que recebe de órgãos
públicos, como a subprefeitura da Granja Viana
e a Sabesp, que colaboram com a infra-estrutura
dos eventos promovidos aos fins de semana. "O
padre Pedro melhorou muito a credibilidade da
paróquia", afirma. "Quando você diz que é de lá,
as pessoas sabem que podem confiar em você e
logo querem ajudar."
Em toda a reviravolta administrativa, um
dos resultados dos quais o padre mais se orgulha
é a criação de uma nova paróquia. A medida que
colocava ordem nas igrejas sob seu
guarda-chuva, ele percebeu que, para seu plano
funcionar, precisava se dedicar com mais
profundidade a cada uma das filiais. Era difícil,
porém, fazer isso com 13 unidades sob sua
supervisão. Pedro recorreu ao bispo e sugeriu a
divisão de seu grupo de igrejas
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Paróquia Santo Antônio é formada por nove demonstração da capacidade de liderança do
unidades. Outro padre assumiu
chefe. "Se a pessoa tem como alvo o
crescimento, deve ter esse senso
administrativo", diz. "Deve dizer: 'Calma aí, não
posso assegurar a qualidade do trabalho sozinho,
então é melhor parar'."
O trabalho na Granja Viana pode
conquistar novas regiões. O padre Pedro garante
que várias autoridades da Igreja Católica têm
discutido um novo modelo de gestão a ser
disseminado pela instituição. Ele acredita que a
sua paróquia possa ser apresentada como um
caso de sucesso aos colegas. Afinal, a fé também
precisa ser bem administrada.
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 75, p. 114-117, maio 2013.

