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Filantrópicas-A maioria das fundações reluta em
assumir custos fixos e não financia novas tecnologias

Atualizar software é
desafio para entidades
Chloe Veftman
Financial Times

Em um ambiente econômico
difícil como o atual, até empresas
lucrativas têm muita dificuldade
para manter o software atualiza-
do. E o que dizer, então, do setor
não-lucrativo, dedicado à filan-
tropia, sempre em dificuldades
financeiras?

As organizações sem fins lu-
crativos, que dependem de fun-
dos, doadores privados e mão-
de-obra voluntária, estão enfren-
tando pressões cada vez maiores.
As dificuldades vão das fontes de
financiamento, que simples-
mente secam, até a incapacidade
de comprar software atualizado
ou consegur suporte técnico pa-
ra as versões anteriores.

"Este ano a situação das enti-
dades sem fins lucrativos está
mais difícil, com atrasos no re-
passe das fundações", diz Jim
Lynch, diretor do programa do
de reciclagem e reutilização de
computadores da Compumen-
tor, empresa de San Francisco
que dá suporte técnico para o se-
tor não-lucrativo. "Estamos tra-
balhando o dobro para conse-
guir a metade do dinheiro."

Atualmente, os doadores exi-
gem alto nível de transparência e
eficiência das organizações sem
fins lucrativos. Adquirir e manter
sistemas atualizados as ajuda a
administrar seus projetos e reali-
zar sua missão com mais eficiên-
cia, tornando-as mais atraentes
para o os financiadores.

"Os grupos estão pensando
mais estrategicamente sobre o
que necessitam", diz Ryan Turner,

analista de tecnologia da OMB
Watch, grupo que fiscaliza o de-
partamento de Gestão e Orça-
mento da Casa Branca.

Na Groundwork UK, organiza-
ção dedicada à defesa ambiental,
a TI é considerada prioridade.
"Precisamos ter as ferramentas
mais confiáveis e atualizadas que
conseguirmos comprar", diz Jo-
sephine Porter, da Groundwork
Camden & Islington. "O tempo
desperdiçado pela equipe utili-
zando software desatualizado
pode custar mais para a empresa
do que um novo software."

A maioria das fundações relu-
ta em assumir custos fixos e não
quer financiar novas tecnologias,
deixando as entidades em um di-
lema. "Recebemos financiamen-
tos à medida que realizamos pro-
jetos. Assim, é difícil obter fun-
dos para qualquer coisa que não
seja diretamente relacionada a
algum projeto", diz Porter. "A
maior parte do financiamento
para TI e manutenção deve ser in-
cluída nas despesas extras com
pessoal."

Apesar dos obstáculos finan-
ceiros, as entidades sem fins lu-
crativos encontram maneiras
criativas de extrair o máximo do
seu software — união de recur-
sos, descontos especiais para en-
tidades filantrópicas, uso de
software gratuito ou de baixo
custo, de código aberto. Dessa
forma, ganham em eficiência na
criação e manutenção de bancos
de dados, sistemas de contabili-
dade, websites, listas de e-mail e
programas de doação online.

A Corporation for Enterprise
Development (CFED), de

Washington, entidade que pro-
move o desenvolvimento econô-
mico em áreas de baixa renda, ro-
da seus sistemas back-office com
o OpenBSD — variação gratuita
da plataforma Unix, segura e ca-
paz de rodar igualmente em má-
quinas novas e antigas.

A Companhia de Balé de San
Francisco tem diversos progra-
mas de doação, administrados
por firmas de suporte técnico co-
mo a Compumentor, e já conse-
guiu doações de software de em-
presas como Microsoft, Novell e
Veritas. A Groundwork aproveita
ao máximo seu Sistema de Admi-
nistração de Projetos, desenvol-
vido pela própria empresa, com-
partilhando-o com vários de seus
escritórios.

A entidade filantrópica Gifts
In Kind realizou em 2002 a pes-
quisa Estudo de Monitoramento
Tecnológico do Setor Não-Lucra-
tivo). Os resultados mostram que
quase 85% das entidades pesqui-
sadas têm um site (eram 77% em
2001); 76% têm acesso à internet
em alta velocidade.

O setor sem fins lucrativos ain-
da tem muito que caminhar no
amplo uso da tecnologia, mas as
tendências são animadoras.
"Muitas entidades estão implan-
tando projetos tecnológicos de
longo alcance", diz o consultor
Robert Weiner. "Procuram aper-
feiçoar o suporte técnico, adotar
novas tecnologias — como mar-
keting por e-mail e gestão do
conteúdo da web — e comprar
bancos de dados mais sofistica-
dos. Começam a ver a tecnologia
como investimento, não como
necessidade cara e inalcançável."


