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INTRODUÇÃO

"Nada é mais difícil de ter sucesso ou mais perigoso de se lidar do que
iniciar uma nova ordem das coisas."

Maquiavel

Organizações Coletivas é uma denominação que remete à idéia de conjunto,

de algo que pertence e é usufruído por um número considerável de pessoas, e

até mesmo à idéia de participação ativa de cada integrante, com características

bastante democráticas. Quando pessoas se reúnem e formam associações ou

instituições similares para a prestação de serviços, a promoção de

desenvolvimento econômico de base, a preservação de variados direitos civis e

luta contra a degradação ambiental, entre outros tantos objetivos

negligenciados ou deixados a cargo do Estado, normalmente assumem uma

forma coletiva em sua organização, ao menos no início deste processo. Essas

organizações têm sido geralmente definidas pela negação - são não

governamentais e sem fins lucrativos - e chamadas, genericamente, de

'Terceiro Setor'.

O conceito 'Terceiro Setor' tem sido utilizado para designar um conjunto de

iniciativas particulares que desempenham atividades não desenvolvidas pelo

setor privado (Mercado) e tampouco pelo Estado - ou que são desenvolvidas

pelo Estado de maneira insuficiente para atender a todos as demandas da

população (SALAMON, 1994). Acredito que essa terminologia induz ao erro de

percepção e de categorização de várias organizações, nivelando uma série de

iniciativas distintas apenas por compartilharem dois qualificativos: nem

governamental, nem lucrativo. Como apresenta SALAMON, há alguns mitos

envolvendo essa denominação (o 'setor social', o 'terceiro setor') como o "mito

da virtude pura" - imaginar essas organizações com uma certa aura de

beatitude e romantismo porque são voltadas para o social - ou o "mito do

voluntarismo" - supor que essas organizações sobrevivem apenas de ações

privadas voluntárias e suporte filantrópico. Na verdade, são organizações

vulneráveis como qualquer outra aos problemas e limitações inerentes ao
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processo de crescer em tamanho e complexidade (confusão interna, perda de

foco, paralisia por ausência de recursos são alguns exemplos) e também

apresentam relações de parceria com o governo, às vezes sendo este o maior

ator para a sustentação financeira da entidade. Como nem todas as

organizações da sociedade civil são voltados para o "social", ou "benefício

público", chamá-Ias indiscriminadamente de 'Terceiro Setor' induz a erro de
tipificação.

Em vez de utilizar um conceito que evoca ordenação, prefiro designar esse

conjunto de iniciativas pelo que representa: são Organizações da Sociedade

Civil. Deixe-me explicar. 'Primeiro' e 'segundo' são sempre superiores ao

'terceiro', e pode-se inferir que este deve melhorar ou aprender com aqueles

'mais bem colocados'. Não é apenas uma questão de semântica, e uma

analogia com as classificações de desenvolvimento para países pode servir

para exemplificar meu argumento.

Percebe-se a influência de conceitos como "terceiro mundo" na aspiração por

copiar padrões do "primeiro mundo", mesmo que os modos de produção e

convivência em sociedade sejam muito distintos entre esses 'blocos' - imaginar

que brasileiros assumam uma impessoalidade saxônica na condução de

negócios seria negar a importância da formação cultural do nosso país. Toda e

qualquer denominação que evoque ordenação ou centralidade (países

periféricos, por exemplo) reforça essas idéias de atraso em relação a outrem

(periféricos em relação a quê? Aos mais ricos?) e, portanto, reforça também a

busca por padrões que 'deram certo' para os outros, os 'primeiros'. Além de

fazerem um mal danado para a auto-estima ser tachado de 'terceiro mundo'.

A saída, tanto para as questões de desenvolvimento econômico quanto para as

organizações da sociedade civil, é entender a lógica de formação desses

espaços e respeitar as características de contexto, valores e objetivos maiores.

Isso permite que se desenvolvam soluções autóctones, sem a importação pura

e simples de modelos estrangeiros que parecem ser sempre "melhores por

serem de primeiro mundo" (ou do 'primeiro setor'). Não se trata de reinventar a

roda - para nenhum dos dois casos - mas de adaptação e criação de saídas
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distintas, sempre que possível ou necessário pelo contexto no qual se inserem.

Um aspecto importante para mudar essa percepção de "ser atrasado" é chamar

essas manifestações pelo que representam, para afirmação de sua identidade:

organizações da sociedade civil e países latino-americanos (ou africanos).

A denominação de 'terceiro setor' para as Organizações da Sociedade Civil

que atuam na área social traz, sutilmente, a idéia de que precisam ser

ajudadas para melhorarem sua atuação. Estudantes de administração acabam

enxergando essas entidades como "atrasadas", "não profissionais", ou "uma

grande confusão" e que precisam ser profissionalizadas para terem mais ordem

e eficiência e, principalmente, para gerarem receitas - utilizando a ótica do

'primeiro setor': o mercado. Isso se deve ao fato da sociedade moderna estar

essencialmente balizada pela visão do mercado, em uma autêntica colonização

dos espaços sociais (quaisquer que sejam: artístico, científico, entre outros)

pela lógica econômica. Essa discussão faz parte da distinção entre

racionalidade instrumental e racionalidade substantiva, presente no primeiro

capítulo.

Estão incluídas nesse conceito de Organizações da Sociedade Civil todas as

iniciativas voltadas para o bem público e também aquelas voltadas para

interesses dos próprios membros (como o "Clube dos Colecionadores de HQ"-

nem governamental, nem lucrativo, mas que não visa atender interesses

públicos). Para não ter trocado "seis por meia dúzia" proponho acrescentar um

outro corte para a classificação dessas organizações. A diferença, além do foco

de atuação, reside na forma como essas organizações estruturam suas

atividades - se de maneira coletiva, ou com uma lógica substantiva (voltada

para o entendimento entre os membros, para a auto-realização individual) ou

como fazem as empresas, adotando uma lógica instrumental (voltada para os

fins e resultados alcançados). A primeira categoria corresponde às

Organizações Coletivas da Sociedade Civil. A outra, às Organizações

Burocráticas da Sociedade Civil. Como essas denominações não são

correntes, o espaço está aberto para que outros termos sejam cunhados para

elas - desde que a lógica de atuação seja o diferencial, uma vez que podem
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existir organizações member-serving coletivas ou burocráticas e organizações
de benefício público coletivas ou burocráticas.

Essa denominação visa resgatar a percepção da diferença de origem e,

principalmente, da lógica de estruturação e existência de algumas dessas

organizações que as diferenciam das empresas e entidades governamentais. O

foco maior deste trabalho recai sobre as Organizações Coletivas da Sociedade

Civil que atuam em seu meio provendo bens públicos ou semipúblicos,

complementando as políticas governamentais em várias áreas. A dificuldade

encontrada - e que motivou a confecção desta Tese - foi a ausência de um

referencial de teoria de organizações adequado para lidar com as

Organizações Coletivas que forneçam bens públicos (seja no auxílio para

crescer, seja para "profissionalizar" sua gestão, preservando-se a sua lógica de

formação), sendo estas tão aclamadas como parceiras ideais da esfera

governamental (SALAMON, 1995; FERNANDES, 1994). A primeira dificuldade

encontrada era definir o que são as Organizações Coletivas da Sociedade Civil,

e onde elas se posicionam dentro dessa rica diversidade de tipos que
compõem a Sociedade Civil.

Como será apresentado neste trabalho, as Organizações Coletivas apresentam

uma lógica substantiva de atuação que governa a relação entre seus

participantes, e nelas existe a prática da ação comunicativa, como definida por

HABERMAS, como meio para se chegar ao entendimento, ao consenso do que

deve ser feito na entidade (ou por ela). A definição proposta e a identificação

dos tipos distintos de Organizações da Sociedade Civil (incluindo uma

distribuição das organizações burocráticas e das organizações coletivas que se

localizam nela, em função do grau do foco de atuação e do grau de

racionalidade predominante) encontram-se no segundo capítulo.

Antes de se mapear o campo da Sociedade Civil visando separar quais

organizações são coletivas e quais são burocráticas, é importante entender o

que faz organizações surgidas ali assumirem formas distintas de estruturação

interna. Ainda, distinguir a lógica instrumental (predominante nas organizações

burocráticas) da lógica substantiva (predominante nas organizações coletivas)
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a fim de ser possível construir um referencial de gestão para essas

organizações que seja adequado à preservação de suas características

substantivas. Compreender o que motiva ou propicia o aparecimento dessas

entidades, e por quais razões as pessoas se mobilizam para disponibilizar

recursos variados (em um espectro que vai de tempo disponível até dinheiro)

na promoção de um bem ou serviço público ou semipúblico é outro ponto

fundamental nessa empreitada. Conceitos como cooperação e altruísmo, o

entendimento do que são isonomias (ou espaços de auto-realização humana),

a lógica da ação coletiva e o conceito de capital social são discutidos no

primeiro capítulo, a fim de construir um arcabouço teórico que embase o

quadro de referências para a gestão.

Esse quadro de referências se faz premente, a meu ver, dada a quantidade de

cursos e escolas de administração e mesmo de entidades estudantis, como as

Empresas Juniores, que estão se propondo a 'capacitar' ou 'profissionalizar' a

gestão dessas organizações simplesmente fazendo a transferência das

premissas e ferramentas utilizadas por organizações de mercado para esses

espaços. Por não compartilharem a mesma lógica de estruturação e de origem,

corre-se o risco de burocratizar os espaços associativos, coletivos, em vez de

se criar uma profissionalização que seja mais humanista. Esse é o objetivo,

ambicioso é verdade, do capítulo três desta tese. São apresentadas cinco

dimensões organizacionais (Estrutura Formal; Liderança e Autoridade; Sistema

de Incentivos e Comprometimento; Condições Ambientais e Efetividade

Organizacional) e as recomendações para a gestão, baseadas na pesquisa

realizada por KNOKE e PRENSKY (que compara essas cinco dimensões entre

empresas e associações voluntárias), no modelo de referência de

Organizações Coletivas construído por ROTHSCHILD-WHITT, e nos conceitos

desenvolvidos ao longo dos capítulos primeiro e segundo.

Por ser um referencial normativo, as premissas e as hipóteses para a gestão

suscitam algumas perguntas que só podem ser resolvidas com um olhar mais

atento às experiências reais. O quarto capítulo, Estudos de Caso, é baseado

em algumas experiências recolhidas pelo Programa Gestão Pública e

Cidadania, do Centro de Administração Pública e Governo, parceria da
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Fundação Getulio Vargas e da Fundação Ford. Por ser um Programa que visa

identificar e disseminar as práticas públicas inovadoras para a redução da

pobreza seja por meio da implantação de políticas sociais ou pela reconstrução

das relações sócio-econômicas, nem todas as experiências relatadas se

encaixam na descrição do objeto de estudo: Organizações Coletivas da

Sociedade Civil.

As experiências relatadas pelo Programa que se enquadram como objeto de

estudo são utilizadas para encontrar indícios, indicadores, os quais corroborem

ou refutem as hipóteses geradas e que possam, sempre que possível,

encaminhar respostas às perguntas suscitadas pelo quadro de referências para

a gestão. Pelo relato de algumas dessas experiências pode-se identificar

pontos de transformação nos quais organizações que começam coletivas se

tornam, aos poucos, mais burocráticas. Como o foco maior dos relatos das

experiências do Programa reside nas parcerias (e não na dimensão de gestão

interna), algumas dessas experiências requereriam um segundo olhar para

serem mais elucidativas. Três experiências, entretanto, são excelentes

exemplos: o Grupo Cultural Afro Reggae (do Rio de Janeiro); o RECA

(Associação dos Pequenos Agrossilvicultores do Projeto de Reflorestamento

Econômico Consorciado e Adensado - de Rondônia), e o SISAR (Sistema

Integrado de Saneamento Rural - do Ceará). Algumas experiências pareciam

similares, como é o caso APAEB, mas a falta de informações específicas não

permitiu uma análise mais adequada. A origem de cada uma das organizações

"exemplo" também é distinta, o que traz uma maior riqueza para estudar a

lógica de estruturação e de gestão decorrentes.

Por fim, algumas considerações finais abordando a importância das

organizações coletivas para a reestruturação do mundo da vida, bem como os

desafios inerentes ao processo de construção de um novo referencial para a

gestão de organizações coletivas fecham o trabalho.
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CAPíTULO 1

Sobre o Referencial Teórico: de Altruísmo e Cooperação até a

Provisão de Bens Públicos

"Você me abre seus braços,

e a gente faz um país ... "

Antônio Cícero

Discorrer sobre as razões pelas quais as pessoas atuam de maneira conjunta

para produzir algo que beneficie mais pessoas que elas próprias seria uma

tarefa difícil, e pouco elucidativa, se fosse escolhido apenas um campo de

ciências sociais para tanto. Várias teorias em áreas distintas abordam aspectos

do comportamento e da vida humana associada que são relevantes (e mesmo

fundamentais) para entender como se configura esse quadro. E até mesmo

para entender as razões que podem explicar porque as pessoas que objetivam

a mesma coisa falham no processo de concertar suas ações para atingir um

objetivo comum. Teorias e idéias que vão do comportamento altruísta à lógica

da ação coletiva, passando por conceitos econômicos (como custos de

transação e de oportunidade), sociológicos, e conceitos multifacetados como o

de capital social, são todos partes da explicação desse mosaico que é a

complexidade da vida humana associada.

Para formar um referencial teórico que permitisse embasar a nossa análise

sobre um fenômeno específico (as organizações coletivas) fez-se necessário

escolher áreas correlatas de pesquisa em ciências sociais. São elas: economia,

sociologia, filosofia, ciência política e organizações. A estruturação das idéias

que serão apresentadas segue o seguinte traçado de vôo: uma discussão do

que vem a ser altruísmo, como ele gera a cooperação e quais as variáveis que

influenciam o comportamento altruísta; a distinção entre racionalidade

instrumental e racionalidade substantiva; como a cooperação se sustenta nas

organizações, e o que as leva a prover bens públicos; e, finalmente, o que vem

a ser e qual o papel do capital social para catalisar ou propiciar a ação coletiva.
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1.1 Altruísmo e Cooperação

o termo francês "altruisme" foi introduzido por Augusto Comte, em 1830, com o

significado de ser uma tendência ou inclinação (de natureza instintiva) que

incita o ser humano à preocupação com o outro e que deve ser aprimorada

pela educação positivista a fim de evitar a ação antagônica dos instintos

naturais do egoísmo. Para os filósofos morais e outros cientistas sociais, o

comportamento altruísta tem despertado grande interesse principalmente para

assegurar a sobrevivência de genes e de certas espécies. Para os

economistas, entretanto, o interesse maior está nos resultados econômicos

derivados de um comportamento altruísta - especialmente no que diz respeito

à alocação de recursos e na distribuição de renda. (HOUAISS, 2001;

EATWELL et ai., 1998)

Mas o que vem a ser altruísmo? SIMON (1993) faz a distinção entre a definição

técnica daquela atribuída no cotidiano de eventos sociais e econômicos.

Segundo a teoria evolucionista, da Biologia, o conceito mais importante para as

populações (ou espécies) é fitness ou aptidão/adequação de uma espécie para

o ambiente no qual ela vive. Se várias espécies habitarem o mesmo nicho

ambiental, a mais adequada (fittest) eliminará as outras espécies. Segundo

essa teoria, o altruísmo significa um comportamento que reduz o grau de

adequação do ator ao mesmo tempo em que amplia a fitness de outros atores.

Assim, se a contribuição total do altruísta para a adequação dos outros for

maior que a adequação perdida pelo altruísta, o grupo como um todo se

beneficiará desse comportamento conseguindo melhores perspectivas de

sucesso na competição com outros grupos. Esse comportamento faz sentido

para atores que compartilham uma grande parte dos genes, visando a

preservação, uma vez que o altruísmo para indivíduos com quem o altruísta

não partilha grande quantidade de genes pode levar o grupo a melhor situação,

mas não o altruísta (seus genes não serão transmitidos e gradualmente se
extinguirão).

SIMON argumenta que seres humanos não agem de maneira ótima para sua

fitness porque são completamente incapazes de adquirir o conhecimento e de
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calcular o que sustentaria essa otimização em função da racionalidade limitada.

Por causa dessa racionalidade limitada a "docilidade" contribui para a

adequação do homem na competição evolucionária. Por "docilidade" entenda-

se a 'tendência em depender de sugestões, recomendações, persuasão, e

informações obtidas por meio dos canais sociais como base para suas

escolhas" (SIMONS, 1993, p.156, trad. por autor). Ou seja, fazemos muito do

que fazemos (redução do consumo de colesterol, por exemplo) não em função

da própria experiência ou pesquisa, mas porque autoridades confiáveis nos

disseram o que nos faz bem e o que não nos faz. Autoridade confiável é um

termo para descrever um sistema social e todas as relações interpessoais que

aí se encontram ou, como descreve GIDDENS (1990), um sistema de expertise

(técnica e profissional) que organiza atualmente grande parte da vida social e
material.

O que segue dessa construção é que a sociedade irá melhorar sua fitness

porque geralmente os conselhos recebidos dessas influências sociais são "para

o nosso próprio bem" e, em segundo lugar, porque as informações nas quais

os conselhos se baseiam são muito melhores se comparadas ao que

poderíamos levantar independentemente, pela sistematização do

conhecimento. Como resultado, as pessoas exibem um alto grau de

"docilidade". A sociedade pode, então, incentivar ou induzir o comportamento

altruísta nesses indivíduos "dóceis" para aumentar a sua capacidade de

competição com outras sociedades. Pode-se, talvez, citar como exemplo um
•

movimento para preservação dos mananciais de água potável - o que, no

longo prazo, deixará certas populações em melhores condições de

sobrevivência que outras as quais não agiram nessa direção. As

complexidades da vida moderna aumentam as recompensas da aceitação das

influências sociais e, por decorrência, do comportamento "dócil" ou altruísta.

SAMUELSON (1993) apimenta essa discussão ao afirmar que o Darwinismo

social é uma perversão do que pode ser validamente estabelecido para a

Biologia: guerras, recessões e competições entre Partidos Políticos servem
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para nos lembrar que a vida não chega nem próximo de um ótimo Paretiano 1 -

embora algumas transações mutuamente vantajosas realmente aconteçam.

lroniza ele que a evolução em direção à cooperação altruísta é mais forte entre

vespas que entre indivíduos da casa de Windsor, os nobres britânicos. O

argumento que ele desenvolve é que existe uma hierarquia de níveis de

competição (e cooperação) e que não existe uma pressuposição a priori de que

o que conduz à vitória em um nível é válido em outros. Em seu artigo, ele

apresenta um modelo e argumentos que demonstram porquê os efeitos

adversos no grupo decorrentes de uma seleção individual, independentemente

de sua probabilidade de ocorrência, tendem a ter improvável duração pelas

ações de seleção do grupo. Dito de outra maneira, a seleção do grupo elimina

as perversidades da seleção individual. Amplia ele, portanto, as idéias de

SIMON de que a cooperação (mais que o altruísmo) só sobrevive porque a

produtividade extra por ela gerada supera em muito as benesses de ser

'egoísta'. Não é uma questão de vontade divina: é simplesmente matemática e

pura lógica aplicada à habilidade de sobrevivência (SAMUELSON, 1993).

BEN-NER e PUTTERMAN argumentam que a abordagem dada pelas ciências

naturais pode ser aproveitada sim, no que diz respeito a uma certa propensão

genética a preservar ou se preocupar com o sucesso pessoal e de parentes.

Mais ainda, afirmam que estaremos inclinados, condicionalmente, a cooperar

com os outros, a nos preocupar com a imagem criada para os outros, a

devolver hostilidade àqueles que não cooperam conosco, e ser receptivos a

argumentações morais que sejam consistentes com essas tendências. Os

autores afirmam que essas inclinações serão formatadas em "preferências",

sob a influência do ambiente - o condicionamento cultural. A partir daí,

desenvolvem a idéia da importância do estudo dos valores e instituições para a

análise econômica uma vez que são os valores (ou o estoque de valores) que

determinam o tipo de transação econômica que irá acontecer, bem como o

custo de operação dessa economta.japontam que valores são cruciais para a

resolução de impasses e, ainda, afirmam que a sociedade contemporânea está

1 A definição de ótimo Paretiano vem da Economia. Seria o local (ou ponto) na curva de
produção (ou de bem estar) onde todos os recursos estariam alocados de maneira ótima (não
existindo possibilidade de melhoria de situação de alguém sem que se piorasse a condição de
outrem, dadas as condições existentes - ceteris paribus).
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as comunidades (ou coletividades) são vistas como resultado de agregados de

decisões individuais - o que gera, em um mercado competitivo, máxima

eficiência alocativa e bem estar. Embora amoral e irrealista, esse paradigma se

encontra nas bases das teorias mais importantes das ciências sociais

contemporâneas - ciência política (como em Public Choice), sociologia,

psicologia e até mesmo antropologia, história e direito (ETZIONI, 1988). A

sociologia - por exemplo - postula que há uma razão para os agentes fazerem

o que fazem (chamado de "princípio da razão suficiente" pelos filósofos

clássicos). BOURDIEU apresenta os postulados da sociologia, na sua análise

sobre atos desinteressados, e discorre que para a sociologia um agente não

realiza atos gratuitos (ou seja, aquele do qual não podemos fazer sentido). Isso

carrega também outro significado, segundo o autor: o que é gratuito "é o que é

por nada, que não custa nada, que não é lucrativo. [...] Identifica-se a busca da

razão de ser de uma conduta à explicação desta conduta pela busca de fins

econômicos" (BOURDIEU, 1996, p.139).

Para teóricos como ETZIONI, três mudanças centrais nesse paradigma

neoclássico se fazem necessárias. São alterações na concepção do quê as

pessoas buscam; em como escolhem seus caminhos, e quem faz a escolha. O

autor altera essas concepções, argumentando, primeiro, que as pessoas estão

atrás de dois tipos de "utilidades", duas dimensões (ou duas fontes de

valoração) igualmente importantes: a busca pelo prazer e pela moralidade.

Moralidade e Prazer constituem diferentes universos conceituais e ao se

ignorar essa distinção, argumentando que ambas são fontes de satisfação ou

fontes de preferência, perdem-se de vista diferenças substantivas importantes

entre ações que engendram comprometimento moral e ações que aumentam a

satisfação individual. Segundo, em vez de aceitar a premissa que as pessoas

tomam decisões de maneira racional, o autor sugere que as pessoas escolhem

os meios (e não apenas os fins) com base em seus valores e emoções. E,

terceiro, que as unidades decisórias são as coletividades - e não mais o

indivíduo. Logicamente as decisões individuais acontecem, mas dentro de um

contexto definido pelas várias coletividades (e as decisões individuais refletem,

para explicar o comportamento do agente econômico, embora outros conceitos tenham sido
desenvolvidos, como 'preferências reveladas'.
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em muito, esses atributos e processos da coletividade). As coletividades devem

ser vistas, segue o autor, como detentoras de estruturas próprias as quais

localizam o indivíduo não de acor.docom suas características individuais, mas
•

que afetam sobremaneira a forma como esse indivíduo se relaciona com os

outros. Essa descrição configura o paradigma deontológico, e ele é adotado

como referência no presente trabalho (ETZIONI, 1988).

BOURDIEU apresenta uma outra forma de se entender "atos desinteressados".

Segundo ele, a noção de interesse pode ser ampliada - ou mesmo substituída

- pela de iIIusio, investimento ou libido. lIIusio (palavra latina que vem da raiz

ludus - jogo) poderia significar "estar preso ao jogo", "acreditar que o jogo vale

a pena jogar". Interesse, segue o autor, tem esse mesmo significado em um

primeiro momento: é dar importância ao jogo social. "Interesse é 'estar em', [...]

admitir que o jogo merece ser jogado [...] reconhecer o jogo e os alvos".

(BOURDIEU, 1996, p.139). Dito de outra maneira, o que é visto como

importante, como interessante, são os "jogos sociais" que foram impostos

culturalmente ("programados"), sob a forma que se chama de o sentido do

jogo. Traduzindo: ajo de acordo com as regras sociais que aprendi, para

determinada situação, porque fui apresentada às regras do jogo e entendo as

conseqüências (recompensas ou punições) que me fazem querer continuar

participando. Minhas estruturas mentais de percepção da realidade não

distinguem o que sempre foi e ainda é - para mim não é jogo, é realidade.

Assim, "podemos estar interessados em um jogo (no sentido de não lhe ser

indiferente) sem ter interesse nele. O indiferente "não vê o que está em jogo"

[...] não consegue estabelecer as divisões necessárias para estabelecer as

diferenças, para ele dá na mesma" (ibid, p.140). Assim, iIIusio é o oposto da

ataraxia (a indiferença ou serenidade da alma): é investir nos alvos que existem

em certo jogo - e pode-se utilizar, então, a palavra investimento no seu duplo

sentido (psicanalítico e econômico).

Um dos trabalhos da sociologia é o de determinar como o mundo social

constitui a libido biológica (pulsão indiferenciada) em libido social (direcionada

para interesses específicos). Nesse sentido, iIIusio, investimento ou libido
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podem explicar ou qualificar a noção de interesse. O que é vivido como

evidência ou realidade, na iIIusio, parece ilusório para quem não participa do

jogo. Um ato desinteressado pode ter, portanto, uma outra explicação.

BOURDIEU argumenta contra o utilitarismo, o qual tenta reduzir a descrição da

relação prática entre os agentes e os campos sociais em duas vertentes:

primeiro, assumindo que os agentes são movidos por ações conscientes e que

agem para obter o máximo de eficácia com o menor custo. E segundo, que

tudo o que pode motivar os agentes é um interesse econômico. Para a primeira

contestação (a redução ao cálculo consciente) o autor apresenta a relação de

cumplicidade ontológica entre o habifus e o campo. Faz-se necessária uma

pequena digressão sobre as noções de espaços sociais, habifus e campo
social.

O espaço social é construído de tal modo que os agentes ou os grupos são aí

distribuídos em função de sua posição nas distribuições estatísticas de acordo

com os dois princípios de diferenciação: o capital econômico e o capital

cultural. O espaço de posições sociais se retraduz em um espaço de tomadas

de posições pela intermediação do espaço de disposições (habifus). Ou seja,

as práticas e os bens que possuem identificam os agentes (ou as classes

construídas como agentes) dentro desse espaço social, diferenciando-os uns

dos outros. A cada classe de posições corresponde uma classe de habifus (ou

de gostos) produzidos pelos condicionamentos sociais associados à condição

correspondente e um conjunto sistemático de bens e de propriedades,

vinculadas entre si por uma afinidade de estilo.

Uma das funções da noção de habifus é de dar conta da unidade de estilo que

vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de

agentes. O essencial é que, ao serem percebidas por meio dessas categorias

sociais de percepção, as diferenças nas práticas, nos bens possuídos, nas

opiniões expressas tornam-se diferenças simbólicas e constituem uma

verdadeira linguagem (signos distintivos). O importante aqui é ressaltar que

uma diferença só se torna uma diferença visível, socialmente pertinenfe se ela

é percebida por alguém capaz de esfabelecer a diferença. Dito de outra
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maneira, os participantes do 'jogo' entendem a importância de agir de modo

altruísta, por exemplo, porque seu habitus prioriza ou valoriza atitudes pro

bono. "Espera-se" que esse comportamento faça parte do repertório de cada

participante desse habitus.

Retornando à crítica ao cálculo consciente, o que o autor argumenta é que para

os agentes sociais "que têm o sentido do jogo, que incorporaram uma cadeia

de esquemas práticos de percepção e de apreciação que funcionam, seja

como instrumentos de construção da realidade, seja como princípios de visão e

de divisão do universo no qual eles se movem, não têm a necessidade de

colocar como fins os objetivos de sua prática" (ibid, p.143). Como se, por

exemplo, ao analisar a trajetória de um acadêmico renomado os pesquisadores

transformassem o trajeto em projeto - como se o intelectual que eles

pesquisam tivesse em mente, desde o momento que escolheu uma disciplina

de estudo, o objetivo ou ambição de tornar-se professor. Transformar a

conduta dos agentes em um campo em uma ação calculista é abrir espaço
para a questão do cinismo.

A segunda crítica, sobre reduzir os objetivos da ação a finalidades econômicas,

é relativamente mais simples para a refutação. O princípio do erro, segundo

BOURDIEU, consiste em considerar que as leis de funcionamento de um

campo social entre outros, no caso o campo econômico, valem para todos os

campos. Um campo social é um "universo que tem leis próprias", sendo

autônomo - o campo artístico (onde arte deve ser pela arte, senão é tachada

de 'comercial', portanto 'não-artístico'), o campo econômico, entre outros - e

que é o lugar de formas específicas de interesse. Segue o autor que há tantas

formas de libido, tantos tipos de "interesse', quanto há campos. Cada campo,

ao se produzir, produz uma forma de interesse que, do ponto de vista de um

outro campo, pode parecer desinteresse (ou absurdo, falta de realismo ,etc).

Se o desinteresse é sociologicamente possível, isso só ocorre quando há o

encontro entre habitus predispostos ao desinteresse e universos nos quais o

desinteresse é recompensado de alguma maneira (observando-se que a

'recompensa' não é financeira. Pode significar ser reconhecido como parte
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dessa 'classe' e respeitado como ator dentro desse espaço). Para BOURDIEU,

os universos "mais típicos são, junto com a família e toda a economia de trocas

.domésticas, os diversos campos de produção cultural, o campo artístico, o

campo científico etc., microcosmos que se constituem sobre uma inversão

fundamental do mundo econômico e nos quais a lei do interesse econômico é

suspensa". E isso não significa que esses campos não conheçam outras

formas de interesse - pelo contrário! (BOURDIEU, 1996, p.153).

Sumarizando, podemos afirmar que o comportamento altruísta tem um quê de

componente biológico ou existe como característica latente, e pode ser

estimulado (ou condicionado) pelo contexto social no qual os indivíduos se

encontram, dependendo inclusive dos valores existentes na estruturação de

seu campo social (os quase podem ser distintos do contexto maior). Mesmo

sociedades tidas como "individualistas" (com a americana) podem apresentar

valores que incentivem a cooperação e o comportamento altruísta os quais

engendram um coeso tecido social - a sociedade americana é conhecida pela

sua grande capacidade de mobilização e atuação voluntárias, no nível da

comunidade local, e de quase descaso pelas grandes questões nacionais

(como a eleição para presidente) (FUKUYAMA, 1995).

1.2 Racionalidade Instrumental e Racionalidade Substantiva

Faremos aqui uma discussão sobre as distinções entre racionalidade

instrumental e substantiva usando autores que, mesmo não tendo

necessariamente as mesmas bases teóricas, têm como preocupação a

compreensão da complexidade da escolha humana. Em foco especialmente

SEN (1999), HABERMAS (1995) e GUERREIRO RAMOS (1989).

A suposição de comportamento racional é fundamental na economia moderna,

e de certo modo a idéia de racionalidade (econômica) invadiu outras áreas de

ciências sociais como pontuado na seção anterior (ETZIONI, 1988; SEN,

1999). SEN faz uma análise sobre o comportamento econômico e

racionalidade, apresentando duas origens para a economia (bem distintas),

ambas relacionadas à política, mas de maneiras diversas: uma relacionada à
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ética - remontando aos trabalhos de Aristóteles, onde o estudo da economia

tem como objetivo maior não a busca da riqueza, mas ao estudo da ética e da

política para alcançar o bem para o homem (uma boa vida em sociedade); e

outra mais voltada aos fins a serem alcançados - em vez da preocupação com

os "fins supremos" da vida humana (uma abordagem chamada de

"engenheira", proveniente de várias direções preocupadas com o

funcionamento da logística e mercado, onde o engenheiro francês Leon Walras

pode ser citado como uma das fontes da moderna economia). Dentro dessa

última forma de analisar o comportamento humano não existem considerações

éticas de sentido profundo (SEN,1999) .

o que o autor aponta é a perda de importância da abordagem ética da

economia conforme a economia moderna evoluiu. Além de se esquivar de

análises econômicas normativas, a economia positiva deixa de lado uma série

de considerações éticas complexas que afetam o comportamento humano real

(tratando escolhas como fatos e não como juízos normativos). Isso não

significa que a economia "engenheira" não tenha seu valor ou importância: é

por meio de construções teóricas (modelos) bastante abstratas que se

conseguiu melhorar o entendimento da natureza da interdependência social,

não obstante a caracterização das instituições sociais serem bastante

simplistas e a concepção dos seres humanos ser muito restrita.

A partir da suposição que os seres humanos se comportam racionalmente, a

descrição do comportamento racional não difere, em última análise, da

descrição do comportamento real. O problema é que, mesmo se a

caracterização do comportamento racional fosse correta, as pessoas podem

não se comportar necessariamente do modo racional caracterizado. Assim,

seria possível uma concepção de racionalidade admitir padrões de

comportamento alternativos.

Existem dois métodos predominantes para definir racionalidade de

comportamento na economia: a consistência interna de escolha e a

maximização do auto-interesse. Por consistência interna entende-se a

possibilidade de explicar o conjunto das escolhas reais como resultado de
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maximização de acordo com alguma relação binária - mesmo sendo os

requisitos de consistência variados, pode-se relacioná-los direta ou

indiretamente a alguma relação desse tipo, chegando até o ponto onde - em

formulações mais exigentes -essa relação binária seja transitiva e

representável por uma função numérica que a pessoa maximize (SEN,1999). O

autor afirma que esse critério apenas não é uma condição adequada de

racionalidade, e que esta deveria estar também relacionada com a

correspondência entre o que se tenta obter e como se busca obtê-lo. Assim, a

"consistência em si mesma não pode ser suficiente para o comportamento
racional" (SEN, 1999, p.30).

A segunda abordagem de racionalidade - aquela que se define como

maximização do auto interesse -fundamenta-se na correspondência externa

entre as escolhas que uma pessoa faz e seu auto-interesse. Resolve, portanto,

a lacuna deixada pela definição de racionalidade como "consistência interna de

escolhas". O problema dessa abordagem é restringir a definição de que é

considerado racional empenhar-se unicamente pelo auto-interesse, excluindo-

se todo o resto. A implicação dessa definição é a rejeição da concepção de

motivação relacionada à ética - em outras palavras: considerar qualquer

distanciamento da maximização do auto-interesse uma prova de irracionalidade

significa aceitar que a ética não desempenha nenhum papel na real tomada de

decisão. Vale comentar que a "verdadeira questão é se existe ou não uma

pluralidade de motivações ou se unicamente o auto-interesse rege os seres

humanos" (ibid, p.35) uma vez que negar que as pessoas se comportam de

maneira auto-interessada não significa afirmar que elas sempre agem com
altruísmo.

Enfatiza SEN que o contraste não se dá entre auto-interesse, de uma lado, e

preocupação geral por todos, de outro. A tradicional dicotomia entre 'egoísmo'

e 'utilitarismo' é enganosa em vários aspectos, inclusive porque em situações

onde os grupos atuam como intermediários de atores - indivíduos e o todo -

eles, grupos, fornecem o enfoque para ações que envolvem o comportamento

com comprometimento (commited behaviour). "As ações baseadas na lealdade

ao grupo podem implicar, em alguns aspectos, um sacrifício de interesses
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puramente pessoais, assim como podem também facilitar [...] a maior

realização de auto-interesse" (ibid, p.36). Como ETZIONI já havia apontado em

seu paradigma deontológico, os indivíduos tomam decisões dentro de um

contexto de grupo, de coletividade, e essa coletividade 'baliza' as decisões
individuais.

o que SEN traz, em seu trabalho, é que essa mistura de comportamentos -

altruísta e egoísta - é uma das características importantes de lealdade ao

grupo, podendo ser observada em uma grande variedade de associações de

grupo, comunidades e sindicatos, entre outros.

SERVA (1997) traz a discussão da racionalidade instrumental (utilitarista) e

substantiva (com julgamento ético-valorativo) para a dimensão das teorias

administrativas. Segundo GUERREIRO RAMOS (1989), as ciências naturais do

Ocidente não se fundamentam numa forma analítica de pensamento posto que

foram apanhadas numa trama de interesses práticos - deixar de questionar as

premissas porque elas funcionam. A epistemologia inerente na ciência social

prevalecente - e de onde a teoria das organizações se origina - é

fundamentada nessa racionalidade econômica, de cálculo utilitário de

conseqüências, característica do sistema de mercado. A teoria organizacional

corrente conduz à identificação do comportamento econômico como

constituindo a totalidade da natureza humana, além de não distinguir

sistematicamente "entre o significado substantivo e o significado 'formal da

organização". Ademais, a teoria organizacional "não tem uma clara

compreensão do papel da interação simbólica no conjunto de relacionamentos

interpessoais" (GUERREIRO RAMOS,1989, p.121).

O progresso tecnológico e científico que desenvolve o mundo capitalista, ao

substituir a lógica de produção artesanal por outra lógica (que dá ênfase

puramente ao econômico), modifica o sistema da vida (social), distorcendo o

sentido e os valores da vida, desenvolvendo o individualismo e o egocentrismo.

Essa alteração profunda modifica não só a maneira do homem entender e

produzir o mundo, mas também a maneira de ser (MARTINS, 1994).
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Na maioria das organizações produtivas a razão instrumental prevalece como

lógica das ações, estabelecendo o padrão de sucesso a ser alcançado. E

estando liberado das premissas ético-valorativas, "o ambiente organizacional

tornou-se propício aos abusos de poder, à dominação" entre outras

conseqüências, o que acaba levando os indivíduos "a se lançar numa

competição permanente, produtora de ansiedades e patologias psíquicas". Os

autores concluem que o predomínio da razão instrumental nas organizações

produtivas forma uma "sociedade centrada no mercado, responsável pela

insegurança psicológica, pela degradação da qualidade de vida [...] além de

produzir uma teoria organizacional incapaz de ensejar espaços sociais

gratificantes aos indivíduos" (SERVA, 1997, p.111; GUERREIRO RAMOS,
1989).

Olhando além, percebe-se o impacto das organizações no mundo da vida:

como são espaços de mediação entre o mundo econômico e o mundo social,

as organizações re-simbolizam as relações e criam novos símbolos (por meio

da linguagem técnica e de eficiência). Após serem integrados ao sistema da

organização, os indivíduos também passam a reproduzir interna e

externamente seus padrões, normas e valores, alterando - por fim - o próprio

mundo da vida. Por mundo da vida entende-se todas as estruturas sociais

(como o repertório cultural, incluindo o significado da linguagem) que são

compartilhadas pelos indivíduos e reproduzidas por meio dos processos de

socialização (MARTINS, 1994; HABERMAS, 1995r

As atenções voltadas para os seres humanos dentro das organizações são

voltadas para o que eles podem oferecer enquanto recursos - não houve

humanização das relações de trabalho na direção do resgate da dignidade do

ser humano (MARTINS, 1994). A racionalidade, nesses espaços, é unicamente
instrumental.

3 A colonização do mundo da vida pelo mundo do trabalho distorce a percepção - comunicação
dos indivíduos, coisificando-os. HABERMAS distingue trabalho e interação, sendo o primeiro
referente a necessidade humana de produzir (ação instrumental) e o segundo referente a
necessidade de comunicar-se (ação comunicativa).
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A racionalidade substantiva seria um atributo natural do ser humano, residindo

na psique. Por meio dela os indivíduos podem conduzir suas vidas em direção

à auto-realização, contrabalançando essa busca com o alcance da satisfação

pessoal levando em conta também o direito dos outros indivíduos de fazê-lo.

Esse equilíbrio é conseguido por meio do debate racional e do julgamento ético

valorativo das ações (SERVA, 1997). Esse é o princípio da ação comunicativa

de HABERMAS, que a define como sendo o processo de interação entre

indivíduos onde eles interpretam o conteúdo (da comunicação) visando o

entendimento, onde os atores busquem harmonizar seus planos de ação com

base na definição compartilhada da situação - alcançando o entendimento sem

o uso de nenhuma intervenção unilateral (como o poder). Isso possibilitaa vida

em sociedade e a busca pela verdade dos fatos, a justiça ou legitimidade do

que é expresso em termos dos valores e normas comuns dos participantes do

grupo social, e que o conteúdo reflita a sinceridade ou autenticidade dos

interlocutores. Quando a ação falha, pode significar que uma das três

dimensões não está clara ainda: a declaração não está de acordo com O

mundo das coisas existentes, com o NOSSO mundo de relações interpessoais

legitimamente ordenadas, ou com o mundo de experiências vividas DE CADA

PARTICIPANTE (HABERMAS, 1995).

A ação comunicativa facilita a aprendizagem - inclusive da democracia - por

ser um processo dialético e crítico, e pressupõe indivíduos autônomos,

autênticos e auto-dirigidos. Em uma sociedade colonizada por uma lógica

instrumental, talvez esses atributos estejam perdidos ou esquecidos na prática

diária de comunicação entre seres humanos.

SERVA define, para fins operacionais, dois tipos de ação que podem coexistir

no ambiente das organizações - embora sejam aparentemente contraditórios:

a ação racional substantiva, como sendo orientada para duas dimensões (a

individual - auto-realização e satisfação; e agrupai - entendimento,

responsabilidade e satisfação sociais); e a ação racional instrumental, onde seu

elemento constitutivo é o cálculo utilitarista, visando a maximização de

resultados técnicos ou de finalidades ligadas a interesses econômicos ou de

poder social, através do uso de recursos disponíveis. SERVA constrói um
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quadro de análise relacionando 11 processos organizacionais aos diversos

elementos constitutivos dos dois tipos de racionalidade. Em sua pesquisa, ele

analisa cada um desses processos e busca indícios do tipo de racionalidade

que é utilizada na condução dos mesmos. A partir da identificação da

racionalidade que prevalece na organização (pela predominância de um tipo de

racionalidade no conjunto dos processos analisados), ele a qualifica como

organização econômica (de lógica instrumental predominante) ou organização

substantiva (de lógica substantiva predominante). O quadro de análise

encontra-se no capítulo 3, na parte de desenvolvimento do referencial de

gestão para organizações coletivas. Vale ressaltar que as organizações por ele

analisadas eram organizações de mercado - empresas na área de saúde em

Salvador, Bahia.

É possível antecipar, entretanto, que é cabível que uma série desses

processos mapeados em empresas tenham similitude com o que acontece nas

organizações coletivas. O ponto relevante a ser destacado é onde se

diferenciam, e por quais razões.

1.3 Cooperação em Organizações e Provisão de Bens Públicos

Durante muito tempo economistas e outros cientistas sociais tomavam como

dado de realidade que grupos de indivíduos com interesses em comum

tenderiam a atuar em conjunto para lograr esses interesses, tanto quanto se

espera que indivíduos ajam para atingir seus objetivos. A questão interessante,

entretanto, é que a existência de interesses em comum parece não ser

suficiente para que indivíduos se organizem para otimizar a sua ação, na busca

por esses objetivos, principalmente se o bem ou serviço gerados não forem

privados e/ou os mercados não forem competitivos. Ou seja, se forem bens

públicos puros (geram benefícios que são não-excludentes e não-rivais), bens

públicos impuros ou semi-públicos (geram benefícios que são não rivais e

excludentes), ou gerarem externalidades positivas superiores àquelas

incorporadas pelos seus produtores (interdependências não recompensadas) é

possível que a ação coletiva não aconteça (SANDLER, 1992; OLSON, 2000).
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Cabe aqui uma definição do que são bens públicos puros e impuros. Os dois

termos fundamentais para se proceder à essa definição são não-exclusividade

e não-rivalidade. Quando os benefícios de um bem são disponíveis para todos,

porque a exclusão de uso ou consumo desse bem apresenta custos proibitivos,

diz-se que é um bem não-exclusivo. Assim, qualquer indivíduo pode se

aproveitar desse benefício. Programas de redução da poluição do ar é não-

exclusivo, uma vez que é impossível impedir um indivíduo de respirar ar puro,

quer ele tenha contribuído para o programa ou não. Nessa mesma linha de

raciocínio, os benefícios gerados pelos dispositivos de controle de poluentes

são não-rivais uma vez que o seu uso por um indivíduo não diminui o potencial

~e uso para outro indivíduo. São outros exemplos as descobertas científicas

(posto que a descoberta da cura de uma doença, por exemplo, traz a

habilidade de curar um paciente sem que se diminua a habilidade de curar

outros), as estações de monitoramento de tempo e de ataques nucleares.

Alguns bens são puramente públicos, o que significa que apresentam

benefícios que são não-excludentes e não-rivais entre os usuários, como os

programas de remoção de poluição do ar, ou programas de defesa nuclear.

Alguns bens, entretanto, podem ser não-rivais mas excludentes - como

informações, concertos musicais, previsões do tempo - e outros podem ser

não-excludentes mas rivais - como reservas de petróleo que se estendem sob

o território de vários países. Esses últimos são chamados de bens públicos

impuros, ou semi-públicos, e ainda incluem aqueles bens cujos benefícios são

excludentes mas parcialmente não rivais - os club goods. Nesta última

categoria se incluem as estruturas de recreação, as rodovias e parques

protegidos (com cobrança de entrada).

Por fim, uma externalidade surge quando a ação de um agente influencia o

bem estar - em termos de lucro ou 'utilidade' - de outro agente, e não existe

meio de compensação. Ela pode ser positiva (o embelezamento do jardim de

minha casa provoca uma melhoria no visual da vizinhança) ou negativa (ouvir

música alta e atrapalhar o sono do vizinho) (SANDLER, 1992).
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A questão relevante aqui é identificar quais as dimensões que devem estar

presentes nas organizações coletivas para que não somente surja a

cooperação, como também seja possível prover bens semi-públicos ou club

goods, gerando externaiidades positivas. Ou seja: por quais razões as

pessoas, aparentemente com o mesmo objetivo, falhariam ou teriam sucesso

na tentativa de prover bens e serviços quando estes apresentam algumas das

características mencionadas acima?

Vejamos o exemplo utilizado por OLSON (2000) para elucidar essa

aparentemente contraditória ação. Ele constrói uma explicação da ação

coletiva tomando como ponto de partida o comportamento de empresas em

mercado competitivo (e todo o restante do paradigma neoclássico). Apesar de

não ser exatamente a mesma situação que queremos analisar, seu trabalho é

fundamental para as pesquisas da lógica da ação coletiva pelo enfoque

econômico - ainda que existam divergências em nossos paradigmas.

Firmas que atuem em um mercado competitivo possuem um interesse comum

em obterem maiores preços para seus produtos. Enquanto o preço exceder o

custo marginal para todas as firmas, o nível de produção irá aumentar - e

conforme a produção aumenta, o preço diminui (em um mercado perfeitamente

competitivo). Assim, o que cada empresa vê - que o preço excede seu custo

marginal e, portanto, vale a pena produzir mais para vender mais - todas as

outras vêem também e isso leva a um resultado geral em que todas

conseguem menores margens de lucro. Se todas as firmas diminuíssem a

quantidade de bens produzidos - dada uma demanda inelástica - o preço

voltaria a subir e todas as firmas teriam margens maiores de lucro novamente.

O problema que se apresenta neste caso é que se uma única firma não baixar

seus níveis de produção ela abarca sozinha todo o excedente de mercado não

atendido pelas outras empresas. Ou seja, embora todas as firmas possuam um

interesse comum em ter um preço maior para o produto de sua indústria, faz

parte do interesse de cada firma que as outras paguem o preço - de redução

dos níveis de produção - para que se alcance esse preço maior. A única forma

de controle para que os preços não continuem a cair é a intervenção - seja

governamental, seja na forma de cartéis. Para OLSON, tudo se resume a uma
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análise dos custos envolvidos na provisão desses bens e no custo de

oportunidade (ou custo da ação) de cada ator participante nesse cenário

(OLSON, 2000). Ele define grupos em três tamanhos teoricamente diferentes:

pequenos (ou privilegiados) onde alguns indivíduos podem ter interesse

suficiente no bem coletivo para prover alguma quantidade dele por seus

próprios meios; moderado, onde nenhum indivíduo pode provisionar sozinho

uma porção significativa do bem, mas onde alguns indivíduos podem fazer a

diferença na quantidade de provisão desse bem; e os grupos grandes, onde

nenhum indivíduo pode fazer "a .diferença" e, portanto, nenhum indivíduo

racional (racionalidade econômica) em um grupo grande contribuiria para

prover bens públicos. Ele não vislumbra a possibilidade de impacto das redes

sociais na redução desse "custo de ação" individual.

Embora alguns grupos realmente nunca consigam atuar coletivamente para

atingir seus interesses, outros grupos conseguem, especialmente se possuírem

uma liderança inteligente e conseguirem superar as dificuldades inerentes à

ação coletiva - o que geralmente leva tempo. Para alguns autores neoclássicos

existem duas condições que possibilitam a existência de ação coletiva, sendo a

presença de qualquer uma delas suficiente para tanto: primeiro, o número de

participantes no grupo (firmas ou indivíduos) que precisariam atuar

coletivamente para atingir objetivos comuns é suficientemente pequeno (para

garantir coordenação das ações - neste caso, em concordância com as idéias

de OLSON); e segundo, que esses grupos possam ter acesso a incentivos

seletivos. (EATWELL et a/., 1998). Ambas as afirmações anteriores são

passíveis de desenvolvimento e até questionamento, como demonstram os

trabalhos que serão apresentados de OLlVER e MARWELL (1988), na questão

de massa crítica e tamanho dos grupos, e de KNOKE (1988), no quesito

sistema de incentivos.

OLlVER e MARWELL fazem um estudo empírico sobre o paradoxo do tamanho

do grupo para a ação coletiva. Um bem público apresenta jointness of supp/y,

ou seja, custa o mesmo não importando quantas pessoas usufruam desse

bem, enquanto bens privados apresentam zero jointness of supp/y, o que

significa que o custo de provisão desse bem é proporcional ao número de
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pessoas que o consomem. Entretanto, a maior parte dos casos reais situam-se

entre esses dois extremos (pure or no jointness of supply). Existem economias

de escala, o que faz com que o custo do bem coletivo aumente menos que

proporcionalmente ao número de pessoas que se beneficiam dele. Nesses

casos, a quantidade de ação coletiva (função do tamanho do grupo) depende

da relação entre o custo de bem coletivo e a distribuição dos níveis de

contribuição potencial entre os membros do grupo. Assim, quanto mais a

função custo se aproxima de jointness of supply, maior o impacto positivo para

a provisão desse bem apresenta o tamanho do grupo (ou seja: ser um grupo

grande parece ser melhor para propiciar a ação coletiva). E quanto mais

heterogêneos e distribuídos os tamanhos de contribuições individuais

potenciais, maior a probabilidade do tamanho do grupo apresentar efeitos

positivos para a provisão do bem coletivo.

Suas descobertas apontam que quando uma solução social é necessária para

resolver o dilema do coletivo o que importa é a relação entre os possíveis

contribuintes na massa crítica. Paradoxalmente, a massa crítica necessária

para que ocorra a ação coletiva (ou a provisão de bens) se reduz quanto mais

heterogêneos em suas contribuições forem os indivíduos e maior a existência

de laços sociais entre os possíveis contribuintes - excluindo, portanto, a

necessidade de se mapear a relação entre todos os participantes do grupo de

interessados (OLlVER e MARWELL, 1988). Talvez se pudesse denominá-lo de

grupo líder essa massa crítica a que os autores se referem. A questão

relevante, então, não é nem se é possível mobilizar as pessoas que se

beneficiariam da ação coletiva ou mesmo mobilizar todos os "mobilizáveis",

mas sim se existe um mecanismo social (uma organização ou mesmo uma

rede social) que conecta um número suficiente de pessoas com interesses e

recursos apropriados para funcionar como a "massa crítica". Dessa maneira, o

problema do tamanho do grupo de OLSON é resolvido pelo "pequeno grupo

dentro do grande grupo". É aqui onde os conceitos de redes sociais e capital

social se entrelaçam possibilitando que a ação coletiva aconteça - pessoas

interessadas em participar e que sejam vinculadas a uma rede de influência

social que as alcance (encontre), disponibilizam seus recursos (normalmente

tempo e energia, mais que dinheiro) para que a ação coletiva se efetive,
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gerando um efeito multiplicador para os outros possíveis participantes.

Segundo os autores, ações voltadas para grandes grupos de interessados são

mais bem sucedidas que ações voltadas para minorias (tomando-se os custos,

recursos e interesses como idênticos). Assim, os recursos e a organização

social são o problema e a solução para a ação coletiva existir - e não o

tamanho do grupo, como apontado por OLSON.

o trabalho de WILLlAMS (1988) aborda a questão maior para organizações:

quais tipos de estrutura podem ajudar a sustentar a cooperação? E quais

motivações devem existir para que exista a cooperação? Segundo WILLlAMS,

as preferências dos atores sociais bem como suas estratégias de interação são

expressões das disposições, das atitudes psicológicas, as quais apresentam

características condicionais e que podem ser modificadas pela experiência.

Em outras palavras, um ator pode cooperar por razões distintas: por possuir

uma disposição altruísta em cooperar, ou por temer as sanções que serão

aplicadas se ele não cooperar. Segundo o autor, 'funciona do mesmo jeito' - e

fica clara a abordagem neoclássica. Seguindo o paradigma deontológico,

geram impactos bastante diferentes as duas motivações: se for resultado de

cálculo utilitário é possível que ela não se sustente ao serem retiradas as

sanções. Se for resultado da disposição altruísta, a cooperação continuará a

existir. Aparece aqui outro ponto importante para a sustentação da cooperação:

a confiança, ou a dependência no outro.

WILLlAMS afirma que as preferências relevantes para a cooperação são

sensíveis às informações a respeito da confiabilidade de diferentes tipos de

segurança oferecidas. O autor argumenta que dois agentes cooperam quando

estão envolvidos em um empreendimento qualquer que depende da ação de

ambos para se realizar, e onde uma ação necessária (de pelo menos um dos

atores) não está sob controle nem é passível de observação pelo outro ator-

nesse caso, a parte dependente. Dito de outra forma, para que as práticas de

cooperação se sustentem é preciso que as pessoas estejam dispostas (de uma

maneira ou de outra) a assumirem a posição de "dependente" - a cooperação

requer confiança: os atores dependentes precisam de um determinado grau de

certeza que as partes não-dependentes não irão desertar. Seja porque existem
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sanções inibindo possíveis desertores ou free riders, seja porque existem

motivos individuais (disposições) para tanto. Além do mais, a expectativa de

um número indefinido de reuniões futuras entre os participantes da mesma

organização torna a deserção uma opção bem pouco atraente (BATESON,

1988; WILLlAMS, 1988).

o trabalho de GOULD (1993) apresenta evoluções interessantes no que diz

respeito à compreensão da lógica de atuação de indivíduos em grupos. Ele

constrói um modelo matemático que descreve a relação entre contribuições

individuais na produção de um bem coletivo e a rede de relações sociais que

fazem essas contribuições interdependentes. Os resultados que ele apresenta

trazem duas considerações importantes: primeiro, que as pessoas decidem

contribuir ou não baseadas em uma noção de justiça (faimess no original) e,

segundo, que as pessoas evitam fazer contribuições que possam ser

desperdiçadas. Em outras palavras, o ponto de discórdia do argumento de

OLSON - onde os atores agindo egoisticamente não conseguiriam produzir um

bem coletivo por serem suas contribuições individuais insignificantes para tanto

- reside exatamente na compreensão de que as pessoas modelam seus

comportamentos considerando o que os outros atores já fizeram - ou seja, as

relações sociais apresentam um alto impacto de mobilização para produção de

bens coletivos, uma vez que toda contribuição individual aumenta a

possibilidade de contribuição de outros atores. As decisões são, destarte,

interdependentes. Assim, o benefício total de uma contribuição individual pode

ser consideravelmente maior que seu respectivo custo de contribuição.

Vale aqui um comentário sobre a análise do sistema de incentivos de

organizações coletivas, feito por KNOKE (1988). Além das dimensões de rede,

analisadas pela literatura de Capital Social, o tipo de comprometimento de um

participante dessas organizações extrapola o poder explicativo da teoria de

OLSON. O que KNOKE traz de interessante para a gestão de organizações

coletivas é o mapeamento dos vários tipos de incentivos possíveis de serem

oferecidos por organizações coletivas e o tipo de comprometimento esperado

dos vários participantes (existe uma relação entre essas duas variáveis),

servindo de base para uma referência de gestão. Esse mapeamento será
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apresentado no capítulo 3, referente a construção de um referencial de gestão
para organizações coletivas.

Um outro ponto importante no trabalho de GOULD é o papel desempenhado

pelas redes sociais - e a importância da densidade da rede, que será mais

cuidadosamente abordada na discussão sobre capital social. O argumento

apresentado é que, em geral, se ~s contribuições individuais forem visíveis os

não contribuintes podem ser objetos de pressão social para alterar seu

comportamento - pela mesma razão que as pessoas não gostam de ser

exploradas, também não gostam de serem percebidas como exploradoras

(GOULD, 1993). Resumindo, se ao menos um ator tiver contribuído, os outros

atores possuem pelo menos duas razões para também agirem assim: uma

normativa e outra instrumental. Esse, então, parece ser o papel da massa

crítica: criar condições sociais para que outros possíveis contribuintes

participem e tornem a ação coletiva uma realidade.

1.4 Capital Social e Ação Coletive

O conceito de Capital Social tornou-se bastante popular para análises e

estudos das relações familiares, escolhas profissionais, democracia e governo,

e problemas relacionados à ação coletiva. ADLER e KWON (2002) fazem uma

survey e síntese das principais correntes existentes em áreas tão distintas

como sociologia, ciência política, economia e teoria de organizações, na

tentativa de desenvolver um referencial conceitual comum - no que são bem

sucedidos - e identificam as fontes, benefícios, riscos e contingências do

Capital Social, além de apresentarem a sua própria definição.

A definição de Capital Social parte de algumas premissas centrais. Uma delas

- talvez a mais fundamental - é a idéia de "goodwilf' (boa vontade) como

recurso, ou seja: a simpatia, a confiança, e a capacidade de perdoar que nos

oferecem os amigos e conhecidos. Se a boa vontade é a substância do Capital

Social, seus efeitos fluem das informações, influência, e solidariedade

originados dessa boa vontade. Seus benefícios implicam riscos bem como

custos, os quais geram efeitos de vários tipos (ADLER e KWON, 2002).
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As fontes do capital social residem na estrutura social na qual o ator está

localizado - como outros recursos também - embora esse capital seja

resultado de uma função da localização do ator na estrutura de suas relações

sociais. Os autores apresentam três dimensões das relações sociais, cada qual

fundada em tipos diferentes de relações, como apresentado na tabela a seguir:

TABELA 1

Relações de Mercado, Hierárquicas e Sociais

Dimensão Relaçõesde Mercado RelaçõesHierárquicas RelaçõesSociais
O que é trocado? Bens e serviços por Obediência à autoridade Favores, presentes

dinheiro ou escambo para segurança material e
espiritual

Os termos da Específicos Difusos (relações Difusos (um favor
troca são hierárquicas implicam um feito hoje, para
específicos ou comprometimento inicial alguém, será
difusos? de obedecer ordens ou retribuído por favor

leis, mesmo aquelas que e em tempo ainda
ainda serão criadas). não definidos)

Os termos da Explícitos Explícitos Tácitos
troca são (compromisso
explícitos? tácito de retornoj.
A troca é Simétrica Assimétrica (hierarquia é Simétrica (o
simétrica? uma forma de dominação) horizonte temporal

não é específico ou
explícito, mas os
favores são
retribuídos no fimj.

Fonte: ADLER e KWON, 2002, p. 19

Os autores, em vez de reacender o debate existente entre as várias correntes

que estudam os diferentes tipos de relação, afirmam que é razoável aceitar que

qualquer relação concreta apresente a existência de um mix dos três tipos

acima expostos. Em segundo lugar, apontam que a partir das relações de

mercado e hierárquicas surgem também as relações sociais - o que deixaria as

outras dimensões da estrutura social como contribuintes indiretos à formação

do Capital Social. E, por último, questionam a legitimidade da denominação

desses recursos sociais como "capital", dada a diferenciação existente nos

tipos de troca expostos. (ADLER e KWON, 2002).

Ainda na definição de capital social, os autores apresentam as diferentes

formas pelas quais cientistas sociais abordam a questão - e que, embora
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amplamente similares, expressam nuances distintas significativas. As

definições variam em função do foco de atenção dos autores: se na substância,

nas fontes, ou nos efeitos do capital social. E, também, variam de acordo com

a ênfase dada (1) nas relações que os atores mantêm com outros atores, (2)

na estrutura de relações entre atores dentro de uma coletividade, ou (3) em

ambos os tipos de vinculação. Esta segunda diferenciação leva a dois tipos

distintos de categorias: foco nos laços externos (bridging form of social capital)

ou nos laços internos (bonding forms of social capital).

A primeira categoria (a visão de "ponte") enfoca o capital social como um

recurso inerente à rede social, unindo um ator a outros, o que explicaria o

sucesso diferencial entre indivíduos e empresas em suas competições: as

ações, tanto de indivíduos quanto de empresas, podem ser amplamente

facilitadas pelos vínculos diretos ou indiretos com outros atores nas redes

sociais. A segunda forma de entender o capital social (a visão de "união") foca-

se nas características internas dos atores coletivos, na sua estruturação

interna: as vinculações entre indivíduos ou grupos dentro dessa coletividade e,

mais especificamente, nas características que proporcionam à essa

coletividade coesão facilitando a busca por objetivos coletivos, comuns.

Um terceiro grupo de autores pode ser associado a uma visão neutra, além

dessa dualidade interna/externa. Essas duas visões não são mutuamente

excludentes, segundo esse grupo de autores: o comportamento de um ator

coletivo é influenciado tanto por seus vínculos externos com outras instituições

quanto por sua estrutura de vínculos internos. ADLER e KWON utilizam ambas

as visões para discutir o tema e apontam que os pesquisadores na área de

capital social tendem a adotar apenas uma das duas abordagens. O resultado

de sua survey pode ser encontrado no Apêndice 1 do presente trabalho.

O debate continua a respeito da legitimidade do uso do termo "capital" para se

referir a essas relações sociais. Ou seja, de que maneira esses recursos

formam um capital? Existem algumas caraCterísticas amplamente

compartilhadas por outras formas de capital e outras nem tanto assim.

Vejamos primeiro as características comuns a outras formas de capital.
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Primeiro, como todas as outras formas de capital, este é um ativo de longo

prazo no qual outros recursos podem ser investidos (como para construir ou

ampliar a rede de relações) e existe a expectativa de fluxo futuro de benefícios

- ainda que incertos. Como as outras formas de capital, o capital social pode

gerar desutilidades (externalidades negativas) e benefícios, tanto para o ator

quanto para os outros. Em segundo lugar, o capital social é "conversível" e

"apropriável", o que significa que laços de amizade (por exemplo) podem ser

utilizados para conseguir informações ou convertidos em vantagens

econômicas, como um posto de trabalho.

o terceiro ponto é encontrado também em outras formas de capital: o capital

social pode ser substituto ou complemento a outros recursos - por exemplo,

melhorando a eficiência do capital econômico pela redução dos custos de

transação (uma vez que existe o conhecimento, ou a confiança, entre os

agentes). O quarto ponto, aqui similar ao capital físico e humano mas diferente

do capital financeiro, é que o capital social requer manutenção - contatos

periódicos e laços reafirmados de amizade, para que eles continuem valendo.

Apesar de não ser possível calcular uma taxa de depreciação do capital social

é possível afirmar que ele se deprecia com a ausência ou o abuso de uso, ao

passo que aumenta e se desenvolve com o uso - como confiança ou

conhecimento.

Diferentemente de outras formas de capital, algumas formas de capital social

são "bens coletivos" uma vez que não são propriedade particular daqueles que

dele se beneficiam - isso é especialmente verdadeiro para o capital de "laços

internos", onde essas relações são não-rivais mas são excludentes (quem não

faz parte da rede não tem acesso aos seus benefícios). O ponto relevante aqui

é a vulnerabilidade desse tipo de capital ao problema do caronista (free-rider),

com o resultante risco da "tragédia dos comuns" (ou seja, quando os direitos de

propriedade sobre um ativo produtivo são mal definidos ou não podem ser

exercidos chega-se a uma situação de super-utilização ou consumo desse

ativo e sub-investimento na manutenção do mesmo). Outro ponto importante

de nota é o contraste entre o bonding form, categorizado aqui como um bem
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coletivo (semi público), e o bridging form, baseado em laços externos, o qual

pode ser comparado a um bem privado - já que pode ser negociado na forma
de "business goodwilf'.

Os autores apontam o sexto ponto de caracterização do capital social, nesse

caso um tanto distinto de outras formas de capital: ele reside não nos atores,

mas nas relações destes com outros atores. Assim, é verdade que é preciso

comprometimento e cooperação mútuos para se construir capital social mas a

defecção de apenas uma das partes para que ele se destrua. Não há direitos

de propriedade exclusiva para nenhum dos atores - qualquer um que saia da

relação dissolve qualquer capital social porventura existente nessa relação.

Por fim, o capital social é diferente de outros ativos chamados de "capital" pelos

economistas por ser difícil, quando não impossível, quantificar os investimentos

necessários no desenvolvimento do mesmo. Assim, o termo "capital" parece

ser adequado para descrever esse conjunto de recursos, embora deva ser

utilizado de maneira um tanto metafórica quando se tenta identificar os

esforços ou investimentos feitos na construção do mesmo.

Dessa maneira definido, restam ainda dúvidas ou confusão a respeito de quais

aspectos das relações sociais criam o capital social. Como já foi argumentado

antes, a ação coletiva é propiciada pela existência de alguns fatores - como

um ator que desempenhe o papel de catalisador ou líder - e é factível que

esses fatores também derivem dessas relações sociais que originam o mesmo

capital social. Vejamos o esquema conceitual desenvolvido por ADLER e

KWON para identificar como as relações sociais dão forma ao capital social.
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Figura 1 - Modelo Conceitual de Capital Social
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Fonte: ADLER e KWON, 2002, p.23.

o modelo apresenta e discute as três dimensões importantes para a análise do

capital social: a oportunidade, a motivação e a habilidade necessárias para que

uma troca social aconteça - e que portanto justifique a existência de capital

social. Os benefícios e riscos associados a esse capital - bem como as

possíveis formas de equilibrá-los - são apresentados após o modelo.

A rede de relações sociais de um ator cria oportunidades de transações de

capital social - laços externos dão a oportunidade de alavancar os recursos de

seus contatos, enquanto os laços internos criam a oportunidade para atores

coletivos agirem juntos. A análise da estrutura das redes requer atenção aos
elementos constitutivos dos laços....:freqüência, intensidade, multiplicidade - e

suas configurações, bem como aos laços internos e externos (a "densidade" da

rede, mencionada por GOULD, 1993). Por um lado, a proximidade de contato

entre os atores facilita o surgimento de normas efetivas e mantém a

confiabilidade dos outros, fortalecendo o capital social dentro de uma

organização ou comunidade. Por outro lado, a existência de 'buracos' na

estrutura de rede - ligações com outros grupos que não estão conectados à

rede de maneira próxima - provê recursos (como informações) que são

valiosos para a ação competitiva. Ambos os aspectos são importantes, e
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aquele que será mais valioso depende do estado das outras fontes de capital

social, das tarefas e do ambiente simbólico que o ator encontra.

A questão principal de motivação não diz respeito aos recipientes dos

benefícios, mas ao quê motiva os "doadores" a ajudar na ausência de retornos

imediatos ou mesmo certos. Um dos autores revisados por ADLER e KWON

aborda a questão da motivação em duas classes distintas: motivações que

chamarei de substantivas (ele a denomina de "consumada"), baseadas em

normas internalizadas (socialização, valores culturais - o mundo da vida

habermasiano) ou por meio de experiências de 'destinos compartilhados' (a

.vivência de processos idênticos, como ter filhos excepcionais), e motivações

que são instrumentais, baseadas nas obrigações criadas no processo de troca

social ou pela "confiança imposta" - onde as obrigações são impingidas a

ambas partes pela comunidade maior. Os autores apontam a ambigüidade

existente na literatura a respeito do papel motivador que as normas

compartilhadas realmente desempenham (por exemplo, o fato de serem,

compartilhadas não é condição suficiente para gerar capital social). Concluem

que é o conteúdo específico dessas normas compartilhadas que irá determinar

se elas funcionarão como fonte de capital social - e apresentam a confiança

como uma fonte motivacional fundamental do capital social.

Sobre habilidades - as competências e recursos que existem nos nós da rede

de relações sociais - os autores apontam dois tipos de visão: aquela que

argumenta que as habilidades presentes nos nós da rede são complementos

ao capital social (a visão "estreita") e aquela que apresenta as habilidades

como elementos constitutivos do capital social (a visão "ampla"). Há mérito em

ambas as visões, segundo os autores. Contudo, reafirmam que qualquer forma

de capital social é relacional, e não uma 'coisa'. Assim, é possível aceitar que o

capital social de uma dado ator inclui os recursos que ele pode mobilizar

potencialmente por meio de suasrelações sociais - e a parcela que ele recebe

desses recursos potencialmente mobilizáveis depende da motivação de seus

contatos; e a quantidade total que ele mobiliza depende das oportunidades

criadas pelo número desses contatos (ADLER e KWON, 2002). O que esse

modelo desenvolvido sugere é que todas as três fontes devem existir para que
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o capital social seja "ativado" - a ausência de qualquer um dos três fatores

solapa a geração do capital social. Sem esquecer do impacto que as relações

hierárquicas e de mercado, ainda que indiretas, provocam na formação ou no

impedimento dessas oportunidades e mesmo motivação de alguns contatos

sociais.

Sobre os benefícios e riscos relativos ao capital social, os autores apontam três

dimensões: informações, influência e solidariedade. A primeira, informação,

pode ter seus benefícios assim descritos: para o ator social há a ampliação da

quantidade de fontes e melhoria da qualidade da informação, assim como suas

relevância e oportunidade (serem oportunas). Os riscos associados às

informações dizem respeito aos custos de manutenção da rede social para que

o fluxo de informação se mantenha (ou seja disponibilizável). Em um exemplo

analisando empresas, HANSEN (1998, apud ADLER e KWON, 2002) mostra

que equipes de projetos que possuíam fortes laços com outras unidades

normalmente levavam mais tempo para cumprir suas tarefas, mas que também

compartilhavam conhecimento de maneira mais sistemática.

Sobre a influência, o controle e o poder gerados pelo capital social, os

benefícios dizem respeito a possibilidade de conseguir que as coisas sejam

feitas - ou as pessoas mobilizadas - e que os objetivos sejam atingidos, sejam

eles do ator ou do grupo ao qual ele pertence. Os riscos associados a essa

dimensão estão ligados à possibilidade do agente atuar como gafekeeper, na

tentativa de manter esse poder pelo controle das informações às quais tem

acesso.

Já a solidariedade (criada por meio de normas sociais e crenças fortes

associadas à uma trama social estreita) reforça a anuência com as regras e

reduz a necessidade de controles formais. O lado negativo dessa dimensão

encontra-se na visão feudal que alguns indivíduos podem desenvolver,

tornando-se impermeáveis a novas idéias e mesmo reforçando a identidade do

grupo menor dentro do grupo maior - resultando em paroquialismo e inércia.
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o equilíbrio entre riscos e benefícios depende da análise do conteúdo dos

laços sociais - mais que da estrutura formal das redes. Some-se a isso os

efeitos, ainda que indiretos, das relações hierárquicas e de mercado na

determinação desse equilíbrio. O exemplo oferecido pelos autores diz respeito

a análise sobre diversidade étnica em países africanos que mostra que o medo

convencional (identidade étnica forte leva a suporte intracomunidade e

promove violência intercomunidadés) é falacioso: se a diversidade gera ou não

violência depende se as escolhas políticas estratégicas e o regime político

vigente encorajam os resultados de "tudo aos vencedores". Geralmente os

riscos de exclusão ao nível do grupo e insularidade associados com a força do

bonding social capital podem ser mitigados ou exacerbados pela hierarquia (na

forma de leis, na sociedade, e de autoridade, nas organizações) e pelo

mercado (na forma de uma maior rede de laços mais fracos e de uma

motivação auto-interessada mais forte).

Entretanto, o valor último do capital social depende de fatores contextuais

como as demandas simbólicas e as tarefas colocadas para um ator específico,

e também na disponibilidade de recursos complementares (como a outra rede

que posso disponibilizar pelo contato que possuo com um participante

específico dela, ampliando o potencial do capital social da minha rede original).

Ou seja, se o tipo de tarefa se beneficia de laços mais estreitos (por requerer

maior cooperação com confiança), por exemplo, ou se as normas e crenças do

grupo em questão estimulam a cooperação ou o comportamento individualista

são dimensões ou contingências' que irão afetar o "valor" possível do capital

social dessa rede. Dessa maneira, é fácil perceber que as ações facilitadas

pelo capital social influenciam, por sua vez, as três dimensões da estrutura

social as quais irão, direta ou indiretamente, afetar a "segunda rodada" de ação

dos atores envolvidos. E por ser possível a "apropriação" de um laço de um tipo

para outros propósitos (a relação social auxiliar na dimensão de mercado) é

que o capital social é mais que a sorna dos vários tipos de relações que as

pessoas mantêm (ADLER e KWON, 2002).,

Umas das questões mais prementes que se coloca aqui, portanto, é como

tornar possível a ação coletiva quando o estoque de valores da sociedade (que
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dá base para as relações sociais, hierárquicas e de mercado) está dominado

por valores que dizem respeito a uma das dimensões (o mercado)? Como fazer

sobreviver valores como a solidariedade e justiça quando as próprias estruturas

de mercado estimulam o individualismo e sucesso pessoal e as relações

hierárquicas se estruturam com base no "manda quem pode, obedece quem
tem juízo"?

Conforme já mencionado anteriormente, a crise por que passa a sociedade

contemporânea tem gerado grandes desigualdades sociais e a corrosão de

vários valores estruturantes do tecido social e de suas respectivas instituições.

Como exemplo, citado por BEN-NER e PUTTERMAN, a tendência de

desestruturação da família corno instituição responsável por inculcar valores

positivos se apresenta nos números de casamentos desfeitos e de mães

solteiras, ou de crianças passando a maior parte de seu tempo em creches ou

escolas (longe da família). FUKUYAMA (1995) ainda alerta que esse papel de

socialização dos indivíduos (que é da família) não pode ser facilmente

preenchido por outros grupos sociais. Some-se a esse fato a mudança nos

padrões de renda, para ambos os pais (empobrecimento) em função do

divórcio, e a redução do tempo disponível para as crianças e tem-se um quadro

de possível redução do estoque de valores morais (como justiça, solidariedade,

confiança, equidade) dessa sociedade, no médio prazo. (BEN-NER e

PUTTERMAN, 1999; SENNETT, 2000).

Além disso, o ser humano tem seu mundo da vida re-simbolizado com a

predominância das estruturas burocráticas (de organização, cálculo, técnica e

administração) as quais primam pela busca da eficiência e rapidez. Ao invés de

ter conseguido maior liberdade ou emancipação por meio do progresso da

ciência e técnica (o que foi parcialmente verdade, uma vez que o progresso

livrou o homem de uma visão encantada e supersticiosa do mundo), o homem

moderno vê-se trabalhando para sobreviver e escravo "das ilusões de

satisfação de falsas necessidades materialmente construídas pelo progresso...

de uma sociedade industrial unidimensionalizada" (MARTINS, 1994, p.5)
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Diante de tudo isso, como surgem as organizações coletivas, provendo bens

ou serviços públicos? As pessoas cooperariam se não houvesse ainda espaços

sociais (habitus) e valores que recompensam ou reforçam outras lógicas de

atuação em comunidade que não uma razão puramente instrumental? Se as

variadas motivações que levam os indivíduos a iniciarem ou participarem de

organizações como essa existem, então é sinal de que a vida associada

humana não foi perdida de todo - é o que o homem sabe fazer, mesmo que

aparentemente tenha se esquecido ou deixado de valorizar essas dimensões.

A emancipação e realização do homem depende desses valores inerentes à

vida em comunidade: confiança, justiça, autonomia, solidariedade e

autenticidade.

Para filósofos e pensadores clássicos a emancipação humana significa a

libertação de qualquer forma de repressão e coação. É por meio da Razão que

o homem define o sentido da sua vida e, nesse sentido, a Razão é libertadora.

Quando a razão econômica se torna a lógica da vida humana associada em

geral, ela tolhe o homem de sua possibilidade de emancipação pelo uso da

Razão. Faz-se necessário o resgate da Razão clássica (substantiva ou

comunicativa) para os espaços organizacionais bem como para o mundo da

vida para que esse ideal de libertação ou emancipação humana torne-se

possível.

É provável que alguns tipos de organizações coletivas sejam o espaço para o

exercício, reconstrução, resgate ou (re)aprendizagem desses valores, pelo tipo

de trabalho que se realiza nelas e pela maneira como valores importantes,

como confiança e solidariedade, são estimulados e reforçados constantemente.

Mais ainda, essas organizações devem apresentar uma outra forma de se

realizar a gestão nelas, uma vez que predomina a racionalidade substantiva.

Como, então, profissionalizá-Ias? Ou melhor: o que significa profissionalização

nessas organizações? É o que será discutido nos capítulos a seguir.
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CAPíTULO 2

Sobre Organizações

"Eu não trabalhava, eu não sabia

que o homem criava e também destruía"

S. Britto, M. Fromer, N. Reis, C. Pessoa

A idéia principal deste capítulo é apresentar e contrastar as definições e

tipificações existentes sobre organizações, para localizar as organizações

coletivas - o objeto de estudo aqui. O capítulo traz, primeiramente, uma visão

geral sobre as diferentes formas de definir organizações (com as contribuições

de vários autores, de épocas distintas); depois, uma apresentação dos

esquemas classificatórios existentes - de tipologias ao estudo da taxonomia

organizacional - e, em seguida, uma discussão sobre o que são organizações

coletivas. Nessa parte será apresentada a definição de organizações coletivas

com a qual trabalharemos no restante do trabalho. Por fim, uma síntese

apontando as premissas e dimensões dos modelos organizacionais

desenvolvidos pela Teoria de Organizações, e as vantagens e desvantagens

de se utilizar esse referencial para analisar e atuar (visando a

profissionalização) em organizações coletivas será a parte final desse capítulo.

2. 1 Definições sobre Organizações

Diz-se que as discussões a respeito de definições podem ser fatais.

Ainda assim, é necessário que uma base comum de entendimento exista para

que haja clareza do objeto sendo estudado - principalmente para diferenciá-Ias

de outras formas sociais e dos indivíduos. Uma pequena digressão a respeito

das várias abordagens de teóricos organizacionais será feita aqui, a partir de

uma análise feita por HALL (1999), na qual sua visão crítica também é

desenvolvida, até às abordagens encontradas especificamente para

organizações sem fins lucrativos, feitas por SALAMON (1994), MARTENS

(2002) e ROTHSCHILD-WHITT (1979).
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Em seu livro sobre Organizações, HALL apresenta uma visão panorâmica de

algumas definições de autores clássicos e contemporâneos, para depois

apresentar a sua. Essas definições - e considerações - são apresentadas na

tabela a seguir.

TABELA 2

Definições Sobre Organizações.
WEBER,

Chester

Max

Distingue o "grupo corporativo" de outras formas de organização social:
o grupo corporativo envolve uma relação social que é fechada ou que
limita a admissão de externos por meio de regras. E a própria interação
entre indivíduos é estruturada e imposta pela organização (a idéia de
ordem diferencia organizações de outras entidades sociais), ao invés
de surgirem naturalmente. A interação é associativa ao invés de
comunal (como na famíüa) e a organização desempenha atividades
que têm propósitos pré-estabelecidos, os quais permitem que a mesma
atinja seus objetivos de existência. O foco de Weber está basicamente
nos padrões de intereção legítimos entre os membros organizacionais
conforme agem e buscam objetivos.

BARNARD, Seu foco é um pouco diferente do de Weber. Barnard reforça uma
outra base para a organização: ela é um sistema de atividades ou
forças coordenadas conscientemente por duas ou mais pessoas. A
ênfase maior é na comunicação entre os membros e na vontade de
contribuir para atingir os objetivos comuns. A diferença é que Weber
enfatiza o sistema, enquanto Barnard enfatiza o papel de cada membro
do sistema. Cada um deve comunicar-se, estar motivado e tomar
decisões.

MARX,

Karl

Não desenvolve uma definição de organizações, mas sua análise da
ordem social traz implicações a respeito das organizações: a noção de
praxis e de resultados (produtos e construções e as próprias atividades
requeridas para gerar os resultados). O processo organizacional, com
sua distribuição de poder, distribuição do trabalho e os modos de
produção, é o que lhe interessa

E TZIONI

Amitai

Para este autor, organizações são unidades sociais (ou grupamentos
humanos) deliberadamente construídos e reconstruídos para perseguir
objetivos específicos. Exércitos, escolas, hospitais e prisões estão
nessa classificação, ao passo que famílias, tribos e grupos étnicos são
excluídos.

SCOTT

Richard

Organizações são coletividades estabelecidas para buscar objetivos
específicos de maneira mais ou menos contínua. Entretanto, segue
este autor, essas duas características não são suficientes para definir
organizações - elas ainda possuem fronteiras relativamente fixas, uma
ordem normativa, ordenações de autoridade, um sistema de
comunicações e de incentivos que possibilitam que vários tipos de
participantes trabalhem juntos na busca~or objetivos comuns.

Fonte: autora, baseada em HALL, 1999
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Talvez o ponto relevante aqui seja a percepção de que organizações "não são

grupos naturais, mas sistemas que se formaram para atender a necessidades

econômicas e administrativas da sociedade" (MARTINS, 1994, p.7).

A discussão sobre a importância da existência de objetivos específicos e

comuns e que são perseguidos pelos membros da organização poderia ser

contestada por alguns fatos: existem várias atividades que acontecem na

organização as quais não são relacionadas a busca por esses objetivos

comuns (como algumas atividades de interação social) e, também, as

organizações possuem objetivos múltiplos - por vezes contraditórios. Outro

ponto importante na teoria organizacional contemporânea é o foco que se dá

ao ambiente - com maior peso ao social que ao físico, embora este seja

também importante. Com essas considerações, HALL apresenta uma outra

definição de organização, bastante abrangente e que servirá de ponto de

partida para a continuação do presente trabalho:

An organization is a colleGtivity with a re/ative/y identifiab/e boundary, a
normative order (ru/es), ranks of authority (hierarchy), communications systems,
and membership coordinating systems (procedures); this collectivity exists on a
re/ative/y continuous basis, exists in an environment, and engages in activities
that are usually re/ated to a set of goa/s; the activities have outcomes for
organizationa/ members, for the organization itse/f, and for society (HALL, 1999,
p.30)4

HALL prossegue na análise da relação entre as organizações e os indivíduos,

questionando as abordagens individualistas as quais argumentam que a

realidade é uma construção social na mente dos atores organizacionais ou a

discussão contra a reificação do conceito de organizações. Para ele,··as

organizações treinam e doutrinam seus membros para que respondam com

base nos requerimentos de suas posições na organização. Isso não significa

que todo comportamento nas organizações seja determinado - o ponto

relevante segundo o autor é que as organizações podem ser os maiores

determinantes das ações individuais em certas situações e um determinante

4 "Uma organização é uma coletividade com fronteiras relativamente identificáveis, uma ordem
normativa (regras), ranks de autoridade (hierarquia), sistemas de comunicação, e sistemas de
coordenação dos membros (procedimentos); essa coletividade existe em uma base
relativamente contínua, existe em um ambiente, e se envolve em atividades normalmente
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importante em outras, por meio das expectativas e regras criadas nos papéis

sociais. E vai além ao pontuar que se as organizações possuem poder sobre

os indivíduos, sendo responsável por parte do comportamento diário dos
mesmos, então ela é real.

Essa reificação das organizações - com objetivos definidos, estruturas formais

e funcionais - é uma sinalização que a ampliação da visão das organizações

(contextualizando-as socialmente) e mesmo a incorporação de conceitos mais

"humanistas" (provenientes das abordagens mais psicológicas das

organizações) não trouxe alteração da racionalidade de compreensão das

organizações para grande parte dosteóricos organizacionais.

É preciso reconhecer algumas premissas filosóficas que dão base para as

afirmações de HALL. Segundo o trabalho de BURRELL e MORGAN (1979), as

premissas sobre a natureza humana devem ser consideradas - os autores

apontam duas dimensões: uma voluntarista (onde os humanos são vistos como

autônomos e com liberdade de escolha) e outra determinista (onde as pessoas

são vistas como totalmente controladas pela situação ou ambiente). HALL

assume que tende para a perspectiva determinista, embora não a incorpore

totalmente. Outra assunção de HALL diz respeito à posição ontológica que

adota - BURRELL e MORGAN distinguem duas posições: uma nominalista

(onde a realidade é construída por meio da cognição individual e, portanto, o

mundo externo é formado por criações artificiais das mentes das pessoas) e

outra positlvlsta'' (que alega que o mundo externo à cognição individual é um

mundo real, constituído por estruturas tangíveis e relativamente imutáveis).

Epistemologicamente, HALL adota a posição positivista uma vez que busca

encontrar regularidades e relações causais entre os elementos relacionados às

organizações (HALL, 1999).

relacionadas a um conjunto de objetivos; essas atividades produzem resultados para os
membros da organização, para a própria organização, e para a sociedade".
5 A utilização do termo positivista aqui é equivocada, pois a definição apresentada inclui anti-
positivistas como Karl Popper. Isso reflete a confusão relativamente corrente no uso desse
conceito, e de outros como objetivismo e falseabilidade. Entretanto, para manter a coerência e
o foco do trabalho, adotarei a definição apresentada aqui - com essa ressalva.
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No presente trabalho adotamos o paradigma deontológico (como descrito no

capítulo 1) assumindo, portanto, uma posição que tende a voluntarista na

concepção sobre a natureza humana, e uma posição ontológica que tende a

positivista - uma vez que também estamos em busca de regularidades e

relações causais. Seguimos, a partir daqui, a uma descrição das tipologias de
organizações.

2.2 Tipologias de Organizações e Taxonomia Organizacional

Tipologias são construções sociais da realidade que objetivam facilitar a

descrição e a sua classificação. Ao mesmo tempo que auxiliam em

determinadas circunstâncias, por vezes essas mesmas construções são

irrelevantes - ou mesmo prejudiciais - para outras situações. As distinções

entre homens e mulheres, como atratividade, sexo ou habilidades, tornam-se

irrelevantes quando o assunto é a escolha de novos alunos, por exemplo.

Para organizações, HALL (1999) aponta que a distinção profit ou nonprofit é

irrelevante quando se examina a relação entre complexidade organizacional e

padrões de tomada de decisão. E afirma que o grande problema com tipologias

- ou esquemas classificatórios - é quando há a supersimplificação: a base

para classificação das organizações deveria ser as características

organizacionais, e a maior parte dos modelos se estrutura a partir de uma

característica única como profit ou nonprofit. A essência para qualquer esforço

de classificação está em determinar quais as variáveis críticas que irão

diferenciar os fenômenos sociais sob investigação - e uma vez que

organizações são entidades altamente complexas, os esquemas de

classificação deveriam representar essa complexidade.

HALL apresenta seis formas de esquemas classificatórios mais simples

(tipologias). O primeiro ele chama de "senso comum", que divide as

organizações em profit e nonprofit. O segundo esquema, também um tipo de

senso comum, classifica as organizações pelo setor social a qual pertencem -

agricultura, educação, serviços, saúde, etc - mas apresenta uma falha grande

ao não reconhecer as dimensões que se superpõem, além de ser não científico
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em 4 tipos distintos: benefício-mútuo (os membros da organização são os

beneficiários); empresas (onde os donos são os beneficiários); organizações de

serviços (onde os clientes são os beneficiários); e organizações de bens

públicos (onde o público em geral se beneficia). Essa classificação, contudo,

não aborda a questão crítica sobre quem controla as organizações ou sobre

quem não se beneficia com as suas atividades. Além de ser difícil posicionar

algumas organizações, como escolas, em uma categoria única.

Como último exemplo dessa forma de classificação intencional de

organizações temos o trabalho de MINTZBERG (1979), baseado nos cinco

mecanismos de coordenação (supervisão direta, padronização de habilidades,

padronização de resultados, padronização de processos e ajuste mútuo) e nas

estruturas possíveis para responder às várias contingências que as

organizações enfrentam. Desde a estrutura simples, passando pela burocracia

mecanizada, burocracia profissional, forma divisionalizada até a forma

adhocrática, o ponto importante aqui é que esse tipo de classificação destrói as

noções de senso comum sobre como ou porquê as organizações diferem. O

que MINTZBERG sugere é que se observem as características das

organizações como base para esquemas de classificação - exatamente o que

os taxonomistas empíricos propõem.

Taxonomia refere-se a teoria e prática de classificações, ou como define o

HOUAISS: "ciência ou técnica [de classificação] que lida com a descrição,

identificação e classificação dos organismos, individualmente ou em grupo".

A idéia de alguns teóricos era conseguir criar uma taxonomia das organizações

similar a encontrada na zoologia, com seus vários níveis de classificação. O

argumento é que somente uma taxonomia consistente permitiria avanços

teóricos na análise organizacional: a menos que exista um sistema de

classificação ou taxonomia adequado, tanto teóricos quanto praticantes

possuem pouca orientação para a ação. Os praticantes não têm condições de

antecipar se o que funciona em uma organização poderá funcionar em outra,

uma vez que não possuem base para saber se elas são do mesmo tipo. E os
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uma vez que as categorias não se relacionam umas com as outras de

nenhuma forma sistemática.

o terceiro esquema simples de classificação é o de PARSONS (1960 apud

HALL), baseado no tipo de função ou objetivo da organização. PARSONS

distingue 4 tipos de organização em função de sua contribuição para a

sociedade: a organização produtiva (que faz coisas que serão consumidas pela

sociedade); a organização voltada a objetivos políticos (gera e aloca poder

dentro da sociedade); a organização integrativa (resolução de conflitos,

coordenação das diversas partes da sociedade para que atuem

conjuntamente); e a organização de manutenção dos padrões (provendo

continuidade social por meio das atividades de educação e cultura, por

exemplo). A crítica feita por HALL é que muitas organizações podem ser

alocadas em mais de uma categoria, além de não permitir a distinção entre

organizações dentro de uma mesma categoria.

o quarto esquema classificatório é exemplificado pelo trabalho de ETZIONI

(1961 apud HALL), onde a base de seu sistema é a obediência (compliance) ou

a forma pela qual os participantes de nível mais baixo respondem ao sistema

de autoridade da organização. Segundo ETZIONI, existem 3 tipos de

autoridade - coerciva, remunerativa e normativa - e 3 tipos de obediência -

alienativa, instrumental e moral - o que levaria a um esquema de 9 tipos

. possíveis de organizações os quais recairiam em tipos congruentes: coerciva-

alienativa, remunerativa-instrumental, e normativa-moral. As outras

combinações possíveis seriam incongruentes (coercivo-instrumental) e

tenderiam a mudar para tipos mais congruentes. As críticas a esse esquema

classificatório são várias, sendo a mais importante a impossibilidade de

localizar as organizações nessas categorias (escolas e exército, por exemplo).

A tipologia resultante dos padrões de obediência é útil para estudos de

anuência, mas não para outros propósitos.

A quinta tipologia pode ser exemplificada pelo trabalho de BLAU e SCOTT

(1962 apud HALL), onde a classificação é feita com base em quem se beneficia

ou "cui bono?". O beneficiário principal da organização permite a classificação
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PRENSKY, 1984; ROTHSCHILD-WHITT, 1979). E, para complicar ainda mais,

muitos empreendimentos novos (como pequenas empresas) ou empresas

onde os empregados são os proprietários são bastante coletivistas nos padrões

de liderança ou participação dos seus membros, ajudando a aumentar a

confusão de tipologia (MAURER, 1966; ROTHSCHILD-WHITT, 1979, HALL,

1999, SINGER e SOUZA, 2000). Vejamos como podemos definir melhor o que

são organizações coletivas.

2.3 Organizações Sem Fins Lucrativos, Voluntárias ou Coletivas?

As organizações denominadas, por vezes de maneira transitiva, como

voluntárias, caritativas, não governamentais ou sem-fins-Iucrativos constituem

uma parcela considerável da atividade econômica, especialmente nas áreas de

serviços sociais. O que são essas organizações e por quais razões surgem é o

que será discutido nesta seção. Apresenta-se, ao final desta, uma definição

que servirá de base para a continuidade do presente trabalho.

Existem estudos na área de teoria econômica que analisam a origem da

demanda por essas atividades, bem como suas fontes de fornecedores. Pelo

lado da demanda, duas correntes se apresentam: uma que aponta a falha de

mercado na provisão de bens ou serviços como origem dessas iniciativas, e

outra corrente que aponta as falhas de governo como origem. Para a corrente

que aponta as falhas de mercado a explicação é baseada na assimetria

informacional dos consumidores, os quais prefeririam escolher uma entidade

sem fins lucrativos por serem mais confiáveis uma vez que elas não teriam

interesse em tirar vantagem do desconhecimento do cliente para oferecer seus

bens ou serviços. O Governo também sofre com a ausência de informações

completas a respeito da disposição de cada indivíduo em pagar pela provisão

de bens coletivos (como segurança) e acaba por definir quantidade e qualidade

por meio de um processo político, estipulando o financiamento dessas

atividades via um sistema generalizado de tributação que dificilmente (quando

não raramente) aproxima o preço do benefício marginal de cada taxpayer. Isso

significa, no limite, que tipicamente a quantidade e qualidade ofertadas pelo

Governo excede o que alguns cidadãos querem face ao custo do imposto
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teóricos não podem teorizar sem a existência de um sistema adequado de

entendimento (HALL, 1999).

o trabalho de McKELVEY (1982) é um esforço na direção de uma taxonomia

organizacional, com uma abordagem que parte de uma perspectiva

evolucionária, de populações de organizações. Dois pontos são importantes e

dignos de nota: o primeiro é a ênfase que ele coloca em populações de

organizações - ou seja, organizações do mesmo tipo, como em biologia são as

espécies de seres vivos. O processo de identificar os tipos distintos de

populações é onde se encontra todo o esforço da taxonomia. O segundo ponto

relevante é a noção de competência dominante. Isso se refere às habilidades e

conhecimentos técnicos e gerenciais que possibilitam a sobrevivência dessa

organização. McKELVEY acredita que as competências dominantes são a

chave para a diferenciação entre as organizações. Em seu trabalho, ele sugere

um conjunto de atributos os quais permitiriam a classificação dessas

populações, sendo que cada conjunto de características poderiam ser

expandidos em subconjuntos com variados níveis de detalhes. Os atributos em

seu esquema de classificação taxonômica são os seguintes: 1)atributos

morfológicos (como estrutura formal, características das subunidades,

configuração do fluxo de trabalho, etc); 2) atributos fisiológicos (fluxos

metabólicos - comunicações, pessoal; funções e processos gerenciais - como

tomada de decisão e resolução de conflitos; e características de adaptação e

mudança, entre outros); 3) atributos ecológicos (ambiental - físico, cultural,

econômico; redes de dependência, variações ambientais - como diversidade e

dinamismo; entre outros); 4) características comportamentais (como a posição

competitiva - monopolista, oligopolista - e postura com relação aos recursos
-:- r·.

humanos - celeiros, usuários, etc); e 5) atributos geográficos (padrões de

localização, padrões de distribuição dos produtos e de recrutamerito dos

funcionários, entre outros). Entretanto, seu trabalho ainda precisa de

desenvolvimento.

Do ponto de vista de tipologia organizacional, as organizações voluntárias ou

coletivas formam uma outra classe de organizações (com vários tipos distintos)

segundo uma série de autores (HALL, 1999; MENDES, 1997; KNOKE e
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pago, enquanto que outros cidadãos conseguem menos do que precisam.

Assim, a diversidade da demanda por atividades de tipo público aparentemente

constitui-se na maior força motriz na demanda pelas atividades do setor sem
fins lucrativos (EATWELL et ai, 1998).

Segundo LANDIM (1993), existem três fontes de pressão para que as

organizações da sociedade civil se estruturem:

1. de baixo, na forma de energia espontânea de base;

2. de fora, pelas ações de várias instituições públicas e privadas;

3. de cima, na forma de políticas governamentais.

As pressões de baixo vêm de pessoas comuns que decidem tomar as rédeas

das situações que vivenciam e se organizam para melhorar suas condições

sociais ou buscar direitos básicos. Isso pode ser claramente observado na

antiga União Soviética, onde uma intrincada rede de assistência mútua - que

se desenvolveu durante os anos de comunismo - tem oferecido os caminhos

para a criação de uma sociedade civil democrática (LANDIM, 1993).

As pressões de fora são variadas: vêm da Igreja, de organizações privadas

voluntárias ocidentais (normalmente financiadoras) e de agências oficiais de

ajuda (como o BID e a UNICEF). A Igreja Católica tem sido uma grande

contribuidora, especialmente na América Latina, para essas organizações por

meio das Comissões Pastorais de vários tipos (da Rua, da Criança, do Menor,

da Terra), das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), e do engajamento do
padres na luta por maior justiça social.

As pressões de cima vieram dos círculos de política governamental - dos

governos conservadores de Ronald Reagan e Margaret Thatcher (que

apoiaram estrategicamente o setor voluntário para reduzir gastos sociais

governamentais) até o governo socialista de François Miterrand, que liberalizou

as leis de doações e criou um Secretário especial de Estado de 'Economie

Sociale' (para estimular as práticas do associativismo, cooperativismo e

mutualismo). Todas essas fontes de pressão encontram-se também na origem

das organizações coletivas da sociedade civil brasileira. E parece-me cabível
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que a origem da 'pressão' para que a organização apareça afeta a maneira

como ela desenvolve seu processo de gestão.

Segundo uma das definições encontradas, essas organizações são um tipo

institucional híbrido, onde podem ser verificadas dimensões tanto

governamentais quanto de empresas privadas: a organização e controle podem

ser comparados às empresas porque dependem e são executadas a partir de

iniciativas individuais (e não por meio de um processo político) e, como o

governo, não podem distribuir os lucros por ventura auferidos em suas

atividades entre seus gestores - mas recebem um conjunto de benefícios como

isenções fiscais ou subsídios. Contudo, não possuem o acesso às receitas

advindas dos impostos que o governo institui (EATWELL et aI, 1998).

Percebe-se, por essa definição, que não há distinção entre os tipos possíveis

de organizações associativas ou voluntárias, e que a forma de tentar entendê-

las é atribuir o mesmo olhar que o usado para organizações de mercado ou

governamentais. Essa definição não nos ajuda a identificar as organizações
coletivas.

Não obstante o interesse crescente por teóricos nacionais, é freqüente o

desencontro em identificar e categorizar os diferentes segmentos de entidades

sem fins lucrativos no Brasil. MENDES (1997) discorre sobre essa dificuldade e

aponta os trabalhos de FERNANDES (1994) e LANDIM (1993), além da

legislação vigente, como referências para homogeneizar as terminologias

adotadas no país. E, apesar de não ser conclusivo, traz semelhanças com as

classificações utilizadas por autores estrangeiros. Como esse campo de

pesquisa encontra-se mais consolidado fora daqui, talvez nos ajude entender

como trabalham americanos e europeus com essas definições.

SALAMON aponta algumas características dessas organizações que facilitam a

sua identificação e classificação: são organizações estruturadas; localizadas

fora do aparato formal do Estado; que não são destinadas a distribuir lucros

auferidos com suas atividades; auto-governadas; e que envolvem indivíduos

em um esforço voluntário (SALAMON, 1995). Um ponto importante a ser



59

acrescentado é que, em grande parte dos casos, a atuação dessas

organizações têm o mesmo efeito que uma política pública ou influenciam a

formulação de políticas públicas, quer seja pelo público atendido, quer pelo tipo

de trabalho desenvolvido.

Seguindo apenas essas características é possível imaginar a enormidade de

organizações que cabem nessas descrições Em seu trabalho, SALAMON

aponta três dimensões que podem ser acrescentadas à essas características

para facilitar a classificação das organizações sem fins lucrativos: o foco de

atuação (se para os membros ou para o público externo); a provisão de

serviços/bens ou a distribuição de fundos; e o tipo de serviço - se secular ou

religioso (SALAMON, 1995). Podemos, destarte, agrupar a maior parte dessas

organizações em 4 categorias mais ou menos distintas:

1. Agências financiadoras, ou intermediárias na captação de recursos, as

quais existem para canalizar recursos para as agências que prestam

serviços. Como exemplos nacionais temos a Fundação Selma e, em certa

medida, o Instituto Ayrton Senna.

2. Member serving organizations (organizações de serviço aos membros), as

quais existem principalmente para prover bens ou serviços a seus

integrantes em vez da sociedade ou comunidade como um todo. Todas as

associações profissionais, de moradores de bairros, grupos comunitários,

sindicatos e cooperativas entram nessa categoria. É uma das categorias

reconhecida por MENDES (1997) no universo brasileiro de organizações

sem fins lucrativos. O ponto importante aqui é que vários bens ou serviços

produzidos aqui podem ser tipificados como club goods - excludentes, mas

não rivais (como a renegociação salarial de uma categoria profissional, por

exemplo).

3. Public benefit organizations (organizações de benefício público), as quais

existem fundamentalmente para prover bens ou serviços para o público

externo - os que precisam de auxílio ou contribuindo para o bem estar da

sociedade. Poderiam ser classificadas, ainda, como produtoras de bens
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semi públicos, c/ub goods e gerando externalidades positivas. Exemplos

dessa categoria são as instituições de ensino e pesquisa, instituições

culturais (Instituto Cultural Itaú, MIS), hospitais (Santa Casa de Misericórdia,

Beneficência Portuguesa), asilos e creches comunitários, centros de

recuperação para portadores de necessidades especiais (MCD, APAE,

Laramara, Associação Rodrigo Mendes), e o movimento social em geral.

Complementa MENDES (1997) que legalmente não há diferença entre as

associações de benefício público e as associações que atendem somente

seus membros - ou seja, a forma legal que assumem é a mesma: são

associações. A distinção aparece nos objetivos e ideários das entidades

filantrópicas (public benefit), o que garante a elas maior facilidade na

obtenção de certos benefícios, como isenções fiscais, dado ser acentuado

seu caráter de interesse público.

4. Congregações e instituições religiosas, as quais buscam propósitos

espirituais (Igreja Universal do Reino de Deus, Pró-Vida, Seara Bendita).

Cabe, aqui, uma menção às ONGs (Organizações Não Governamentais) que

são entendidas como advocacy groups, com forte fundo ideológico e que

possuem um compromisso com a construção de democracia ou defesa de

direitos generalizados (mulher, negros, minorias, meio ambiente), normalmente

funcionando como assessoria para movimentos sociais. Essas organizações

podem assumir a forma de associações ou fundações - segundo dados da

ABONG, cerca de 95% das ONGs são registradas como associações sem fins

lucrativos (MENDES, 1997). As entidades fundacionais fazem parte de uma

categoria jurídica distinta, e podem atuar em vários segmentos diferentes:

cultural, filantrópico, esportivo, educacional. As Fundações não fazem parte do

objeto deste estudo, e as razões para essa exclusão serão apresentadas ao

final desta seção.

Essa classificação apresentada por SALAMON não é mutuamente excludente

posto que várias organizações pertencem a mais de uma "categoria", e como

exemplo poderia ser citado o trabalho das igrejas evangélicas na área de

saúde (em campanhas contra o alcoolismo, melhor sucedidas em certas
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regiões do país que as próprias políticas do Ministério da Saúde). Em artigo

publicado no Voluntas, CANDLER (1999) faz uma revisão sobre a literatura das

organizações da sociedade civil brasileira e propõe a expansão da área de

interesse dos pesquisadores nacionais não apenas para as organizações de

benefício público, mas também para os grupos de interesse (member serving),

uma vez que estes podem e agem em benefício público na busca de seus

interesses. Pontua as considerações de autores nacionais, como LANDIM

(1993) e argumenta também que mesmo os movimentos sociais livres de

vinculação política podem ser cooptados pela elite sub-democrática, deixando

de ser representativos do grupo social que proclamam defender,

transformando-se em meros "vehic/es for the promotion of the political or

personal interests ofthe elite" (CANDLER, 1999, p. 249).

Interessante é perceber que MARTENS apresenta uma definição de

organizações não governamentais, a partir da análise de duas abordagens (a

jurídica e a perspectiva sociológica), não muito diferente da de SALAMON,

acrescentando apenas que essas organizações podem ser profissionalizadas

(por poderem possuir funcionários pagos com habilitações ou treinamentos

específicos - e resume-se a isso a sua definição de "profissionalização") e que

promovem objetivos comuns (promoção de bens públicos), embora o autor não

defina claramente o que entende por "bens públicos" (MARTENS, 2002).

Uma outra definição que podemos aproveitar é a apresentada no trabalho de

KNOKE e PRENSKY, a qual parece ser bastante adequada e não conflita com

as categorias construídas por SALAMON:

'Voluntary associations are formal/y organized named groups, most of
whose parlicipants do not derive their livelihoods from the organizations'
activities, although a few positions may receive pay as staff or leaders. A
substantial proporlion of associations consist of organizations or persons
with economic interests, such as trade associations, professional
societies, and labor unions, while many others promote the noneconomic
concerns of their members. Association boundaries are often fuzzy
and porous ... since many in volve episodic supporters and passively
interested constituents who can be mobilized under exceptional
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circumstances to provide financiai or political sustenance. (KNOKE e
PRENSKY, 1984, p.3-4) (grifo adicionado)."

Embora sem fins lucrativos, algumas das organizações acima descritas não

apresentam diferenças significativas no que diz respeito a gestão de seus

processos e ao seu funcionamento dos de uma organização de mercado. As

Fundações ou entidades financiadoras normalmente assumem práticas

gerenciais comuns às empresas de mercado. Principalmente se essas

Fundações ou Institutos tiverem sua origem vinculada a uma organização de

mercado (como a Fundação Bradesco, a Fundação Roberto Marinho ou o
Instituto C&A).

Apesar de possuírem objetivos distintos de suas "matrizes", o processo de

gestão das organizações mencionadas vem formatado pela cultura da empresa

mãe, fazendo com que as práticas gerenciais de controle, distribuição

hierárquica na tomada de decisões, planejamento e mensuração de resultados

sejam correntes no cotidiano dessas entidades, reproduzindo - em grande

medida - as práticas de mercado aplicadas a objetivos sociais. Com o

predomínio da racionalidade instrumental, essas organizações não são

espaços de ação comunicativa, apesar do impacto que causam nas regiões

onde atuam. Essas entidades, especificamente, não são objeto de interesse do

presente trabalho. Tampouco interessam as organizações religiosas ou que

promovam apenas interesses vinculados aos anseios espirituais do homem.

Interessam, aqui, aquelas organizações que surgem de uma somatória de

desejos ou de interesses comuns, de pessoas que se unem na busca por

soluções dos problemas na comunidade onde residem ou para a mudança de

algum aspecto maior da sociedade - como a formulação de certas políticas

6 Associações voluntárias são grupos nominados formalmente organizados, onde a maioria dos
seus participantes não retira seu sustento das atividades organizacionais, embora poucas
posições possam receber pagamento por serem líderes ou membros de staff. Uma proporção
substancial de associações consiste de pessoas ou organizações com interesses econômicos
(como as associações de comércio, sociedades profissionais, e sindicatos trabalhistas),
enquanto muitas outras promovem os interesses não econômicos de seus membros. As
fronteiras das associações são geralmente vagas e porosas ...uma vez que muitas
envolvem apoiadores episódicos e componentes passivamente interessados, os quais
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comunicativa como prática cotidiana (resgatando valores deteriorados pela

lógica de ação instrumental e permitindo a busca pela emancipação humana).

E exatamente por surgirem de anseios coletivos, onde indivíduos partem para a

cooperação na busca desses objetivos comuns, que algumas práticas de

gestão se distanciam ou se diferenciam daquilo que a área de organizações

convencionou chamar de 'melhores práticas'. Criam um tipo de configuração

organizacional distinto: as organizações coletivas.

DEFINiÇÃO PROPOSTA

Organizações coletivas são entidades formais que não estão vinculadas ao

aparelho estatal (embora possam contar com recursos oriundos da esfera

pública); que produzem bens ou serviços que atendam seus próprios membros

e/ou o público externo (e portanto contem com alguma forma de coordenação e

controle internos para que isso se realize, embora não apresentem uma

racionalidade instrumental nessas atividades); que não distribuam os

excedentes financeiros porventura auferidos em atividades realizadas pela

entidade (esse dinheiro, quando existente, é reinvestido na própria entidade),

mas que podem contar com um corpo de funcionários que recebem

remuneração (normalmente nas atividades de staff); que são auto-governadas

(e portanto assumem alguma forma de processo decisório e de planejamento

que se diferenciem dos encontrados nas empresas); e onde existe participação

de voluntários e há colaboradores na forma de apoiadores esporádicos ou

participantes mais ou menos passivos, os quais podem se tornar sustentadores

políticos ou financeiros se as condições exigirem (o que requer a existência de

um sistema de incentivos diferenciados para que não apenas desperte a

simpatia pela causa ou missão, mas que transforme os simpatizantes em

contribuintes efetivos).

Podemos, agora, tentar reorganizar as definições apresentadas até aqui

acrescentando uma outra dimensão de corte àquela do tipo de público

atendido: o tipo de racionalidade prevalecente (se instrumental ou substantiva)

podem ser mobilizados em circunstâncias excepcionais para prover apoio político ou
financeiro" -traduzido pela autora

63
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nessas organizações. Mais, é possível também reorganizar a distribuição do

"local" onde se encaixam - pela lógica de ação - algumas organizações da

sociedade civil. A separação das dimensões MEMBROS e PÚBLICO

EXTERNO (Foco de Atuação) é feita de maneira 'permeável' visto ser difícil,

por vezes, a classificação estanque de algumas organizações como pontuado

por CHANOLER (1999). Talvez seja melhor, para efeito de compreensão, a

visualização do diagrama (Figura 3) que contemple também o grau de

predominância da razão e de foco de atuação, apresentado logo após a Tabela

3.

TABELA 3

Organizações da Sociedade Civil - Sem Fins Lucrativos

Razão Predominante / Foco RACIONALIDADE RACIONALIDADE
de Atuação INSTRUMENTAL SUBSTANTIVA

(Bu rocracias) (Coletivas)
Associações Profissionais Associações de moradores
Sindicatos ou grupos comunitários

MEMBROS Clubes (ACOMA - Monte Azul)
Partidos Políticos Cooperativas Sociais (?)
Cooperativas Sociais (?)

------------------------------_.-._-- ------------------------------------ -------------------------------------
Institutos e Fundações Creches comunitárias

PÚBLICO EXTERNO
empresariais Organizações de apoio a
Instituições de Pesquisa portadores de
(ISER, por exemplo) necessidades especiais

(APAE, ARM - Rodrigo
Mendes)

No presente trabalho são enfocadas as Organizações Coletivas da

Sociedade Civil. E algumas consideração se fazem necessárias,

principalmente para entender alguns conceitos como o de Cooperativas Sociais

e a razão de não estarem incluídas aqui as Cooperativas Produtivas e as

Empresas Autogestionadas.

Cooperativas sociais é o termo utilizado pela legislação trabalhista para

designar algumas organizações que têm como objetivo funcionar como uma

broker de menores aprendizes e possibilitar que as empresas cumpram com as

suas obrigações de terem em seus quadros, sempre, menores aprendizes para

que no exercício de sua função possam estar aprendendo um ofício (lei
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complementar 10.097/2000, da CLTf. Essas cooperativas não têm como

objetivo distribuir lucro - similar às cooperativas produtivas, em que seus

componentes são designados "sócios-cooperados" os quais podem ou não

reinvestir os excedentes financeiros na própria organização, mas espera-se

que distribuam os excedentes gerados entre os sócios-cooperados

respeitando-se a quantidade de trabalho realizado por cada sócio e as regras

criadas pelo grupo. Mas não é possível afirmar que as Cooperativas Sociais

(ao menos as descritas aqui) irão assumir obrigatoriamente uma lógica

substantiva na sua estruturação e constituição. Por essa razão, elas aparecem

nos dois quadrantes voltados para MEMBROS.

Vejamos um possível mapeamento da localização dos vários tipos de

Organizações da Sociedade Civil em função do grau de racionalidade presente

na gestão interna, e da predominância do foco de atuação (se membros ou

público externo). Esse é um diagrama tentativo, baseado no que se conhece de

algumas dessas organizações e nas informações levantadas por estudantes de

administração pública em trabalhos realizados para conhecer a lógica de

atuação e a estrutura de gestão de várias Organizações da Sociedade Civil8.

Esses trabalhos foram apresentados em 11 workshops, no período de 1996 a

2001. Como não foram analisadas Cooperativas nesses workshops, escolhi

posicioná-Ias em um espaço de dever ser. Na Figura 3, a seguir:

7 Informações conseguidas com Andréa Carolina Tavares, advogada da área trabalhista, do
escritório Mattos Filho, Quiroga, Marrey Filho e associados, durante conversa em dezembro de
2002.
8 Algumas dessas Organizações incluem a Fundação Gol de Letra, Instituto Polis, APAE,
Fundação ABRINQ, Instituto C&A, Doutores da Alegria, Fundação Projeto TAMAR, Projeto
Âncora, Instituto Sócio Ambiental, Instituo Ayrton Senna, ACOMA, Associação Rodrigo
Mendes, LARAMARA, AACD, MST, entre outras.
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Figura 3 - Distribuição das Organizações da Sociedade Civil
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Legenda:

1. Organizações APN (Apoio a Pessoas com Necessidades) - "genérico" para as várias

organizações que trabalham na provisão de bens ou serviços para pessoas portadores de

deficiências visuais, motoras ou com doenças terminais; trabalhem com educação em

situações de risco social, saúde, infra-estrutura e uma série de outros serviços ou produtos

necessários para uma vida digna.

2. ACOMA - Associação Comunitária Monte Azul

3. APAE - Associação de Pais e Amigos do Excepcional

4. Advocacy Groups - as conhecidas ONGs, que podem assumir formas coletivas ou

burocráticas na defesa de direitos generalizados.

Algumas organizações colocadas no diagrama representam um conjunto

fictício (como a "criação" do genérico APN), e sua colocação a meio de

caminho mostra a possibilidade de variação de lógicas dentro desse conjunto

de organizações, embora aparentemente essas organizações tendam a

apresentar uma lógica mais substantiva na gestão, ao menos no seu início.

Alguns grupos de organizações têm difícil posicionamento - o caso dos

instituições de pesquisa, por exemplo. Tanto a racionalidade de atuação

(provável que sejam mais parecidos com as burocracias de universidades

públicas) quanto o foco de atuação podem variar dependendo da lógica de

origem, embora a produção de conhecimento seja o exemplo típico de um bem
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que gera externalidades e que, para alguns autores, deveria ser considerado

bem público (não rival e não excludente). Questão outra, interessante aqui até

para exemplificar os problemas dessas organizações, diz respeito à lógica que

deveria prevalecer em instituições de produção de conhecimento - se for

instrumental (como parece ser), como mensurar a efetividade da organização

se não com o uso de critérios tais como números de papers produzidos em um

ano? Isso gera distorções nesse campo, uma vez que a produção acadêmica

(ou os resultados de pesquisa) especialmente na área de ciências sociais

demandam tempo para serem realmente relevantes. Como resolver o dilema

entre produção por páginas ou produção do livre pensar quando há orçamentos

envolvidos? Quantidade deveria ser o indicador? Como avaliar a qualidade da

produção de um conhecimento? São questões muito complexas, e não há

respostas simples - mas há simplificações. Assim, não é surpreendente a

enorme quantidade de artigos publicados especialmente na área de

administração - que mais parecem prelúdio e fugas (variações do mesmo

tema) sem realmente acrescentarem novidades no campo de conhecimento.

Todavia, a resolução desse dilema é uma questão que foge do alcance do

presente estudo.

Ainda há mais perguntas relativas ao posicionamento das Organizações da

Sociedade Civil. Onde se encaixam as cooperativas de produção ou as

empresas autogerenciadas? No meu entender, elas são organizações de

mercado que podem apresentar uma lógica distinta da racionalidade

predominante no mundo econômico. O fato de assumirem (ao menos

aparentemente) uma forma coletiva NÃO significa que façam parte do conjunto

das organizações da sociedade civil - elas são organizações que distribuem os

excedentes entre os sócios cooperados. Do ponto de jurídico elas são

obrigadas a se registrar na Junta Comercial de cada Estado, uma vez que

estarão prestando serviços ou vendendo produtos concorrentes às empresas

estabelecidas no mercado. São, portanto, uma empresa social. Aqui

certamente não está sendo questionado a validade ou o impacto dessas

iniciativas para o desenvolvimento econômico ou como alternativas ao

emprego formal. O ponto relevante é que elas são mais passíveis de sofrerem

as pressões para adotarem as "boas práticas de governança", sendo vistas
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como empresas mesmo - sem respeitar sua lógica coletiva (se e quando

existente). Acredito que, exatamente por se situarem como uma insularidade

no mercado, as cooperativas estão também mais sujeitas aos riscos de

comportamento oportunista (risco moral) e de práticas individuais que

subvertem a sua lógica primeira de formação. A cooperativa médica do PAS,

do município de São Paulo, é um exemplo - o grande escândalo que foi a

descoberta que era uma cooperativa que 'aceitava' sócios cooperados, os

quais eram gerenciados pelo grupo de 20 fundadores que se estabeleceram na

diretoria da entidade, como uma empresa, pagando inclusive férias e décimo

terceiro salário aos "cooperados", em uma autêntica relação trabalhlsta'',

Isso assumindo que as cooperativas surgiram da livre e espontânea vontade

dos cooperados - e não que tenha sido uma imposição das empresas para

com os demissionários, facilitando a redução de custos trabalhistas (da

empresa) ao repassar as atividades antes internas para uma "empresa social".

Se na origem dessas cooperativas não houver a lógica substantiva de

cooperação e atuação, acredito ser pouco provável que as pessoas descubram

(como pura obra do acaso) a democracia como "a melhor forma de se

gerenciar um negócio". É por essa razão que organizações como a ANTEAG

(fornecendo metodologia de trabalho para as novas empresas autogestionadas

ou cooperativas) surgiram - mas deixo os comentários sobre a ANTEAG,

especificamente, para depois. Neste trabalho, as Organizações Coletivas de

Mercado (as Empresas Sociais) não são o foco principal de estudo, apesar de

várias considerações e referências de gestão serem pertinentes a elas.

Essa reorganização das configurações possíveis das entidades da sociedade

civil se faz absolutamente necessária, para acabar com o equívoco de chamar

todas as organizações da sociedade civil com o genérico nome de 'Terceiro

9 Informações divulgadas em jornais da época e também levantadas com o Prof. Clóvis Bueno
de Azevedo, servidor da Prefeitura e membro da equipe do GV-Consult que prestou consultoria
à gestão Celso Pitta para repensar o Sistema do PAS. Tão gritante era a usurpação do
conceito de cooperativas e de organizações sociais produtivas que o sistema terminou antes
da eleição para a nova diretoria (os 20 fundadores se mantiveram no poder até o final de sua
existência). O número de ações trabalhistas envolvendo cooperativas de produção, no estado
de São Paulo, chega hoje a ser assustador, o que leva a pensar que esse modo de
organização tem sido sistematicamente mal utilizado - seja por má fé dos empresários, seja
por comportamento oportunista dos "cooperados".
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Setor', como se todas tivessem a mesma lógica de atuação, os mesmos

princípios e valores por serem todas sem fins lucrativos, e a tábua de salvação

para todos os problemas sociais - e agora econômicos também, ao se

classificar as cooperativas de trabalho ou empresas autogestionadas como

sendo 'Terceiro Setor'. A confusão não ajuda a entender - e, mais importante,

a respeitar - as diferenças de constituição e de necessidades para a gestão.

Como a maior parte da literatura que discute as questões do 'Terceiro Setor'

aborda sempre aspectos externos à organização da sociedade civil ou

aspectos mais instrumentais da mesma (discutindo a importância das

parcerias, dos processos de captação de recursos e do marketing social, por

exemplo), a tendência encontrada é de "ensinar" os membros de uma

organização coletiva a como gerenciar mais eficientemente sua existência para

garantir sobrevivência - leia-se "financeira". Certamente utilizando um

referencial de eficiência burocrática, e normalmente com sugestões que

"matam" a razão de existir dessas organizações, como nos casos relatados por

KEPPKE (2000) durante treinamento para "gestores de organizações sem fins

lucrativos" oriundos do mercado ou do governo. É por isso que algumas

considerações a respeito da real contribuição que a Teoria de Organizações

pode fazer para as Organizações Coletivas se faz premente.

2.4 Teoria de Organizações e Organizações Coletivas - Críticas e Limites

Como já discutido no capítulo 1, as premissas que estão na base de várias

ciências sociais atualmente (incluindo a Teoria das Organizações) são as do

paradigma neoclássico. A abordagem da maior parte da literatura de TO segue

a linha estruturalista-funcionalista, apresentando as seguintes razões para a

existência de organizações: 1) aumentar a especialização e a divisão do

trabalho (pois isso criaria valor); 2) aproveitar as economias de escala e de

escopo; 3) gerenciar ou influenciar o ambiente externo; 4) economizar em

custos de transação (aqueles associados a negociação e monitoramento que

regula a troca entre pessoas); e 5) exercer poder e controle sobre os indivíduos

(para que eles se adaptem aos requisitos da produção e das tarefas visando

aumentar a eficiência produtiva) (JONES, 2001).
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As diferentes abordagens de teoria de organizações (institucional, ecologia

populacional, dependência de recursos, para citar algumas) visam responder

aos desafios de gerenciar (controlar) o meio ambiente, o ambiente sócio-

político (buscando a legitimação), os processos internos (funcionais) e outros

aspectos (como o desenho organizacional) que possam influenciar o

desempenho da organização, sempre objetivando maior eficiência e eficácia. A

teoria de dependência de recursos, por exemplo, bastante aplicada à área

social, tenta explicar a sobrevivência das organizações a partir de suas

relações com os outros atores sociais - a formação ou necessidade de

formação de alianças e parcerias, o que justificaria a construção de uma

estratégia de captação de recursos "profissional", o que significa "mais

estruturada". Será que isso conflita com a lógica substantiva dessas

organizações?

É preciso que se estabeleçam as diferenças entre as Organizações

Econômicas e as Organizações Coletivas, pois não é possível e nem desejável

fazer uma simples transferência das teorias administrativas e organizacionais

para a realidade da Sociedade Civil. Tradicionalmente, a teoria organizacional

traz uma abordagem economicista dos comportamentos e da estrutura

encontrada ou desenhada. E essa visão da organização restringe e deforma a

compreensão da realidade social (GUERREIRO RAMOS, 1989).

Um dos pontos importantes no trabalho de GUERREIRO RAMOS é a

constatação que o modelo de análise e planejamento dos sistemas sociais (em

várias áreas, administração inclusive) é unidimensional pois "considera o

mercado como a principal categoria para a ordenação dos negócios pessoais e

sociais" (GUERREIRO RAMOS, 1989, p.140). A proposta que ele faz, de

construção de um modelo multidimensional (paraeconômico) onde o mercado é

um enclave social legítimo e necessário, traz contribuições para a noção de

delimitação organizacional onde a sociedade é vista como sendo constituída

por uma variedade de enclaves, e onde o homem se empenha em tipos

diferentes de atividades substantivas.



o padrão paraeconômico assume que a realidade social é multicêntrica (e não

restrita ao mercado), e que existem múltiplos critérios substantivos de vida

pessoal e uma variedade de padrões de relações interpessoais. Nesse espaço

social, o indivíduo busca ordenar sua existência de acordo com as próprias

necessidades de atualização pessoal - segundo o autor, somente

incidentalmente o indivíduo é um maximizador da utilidade. E, ainda, o

indivíduo não é forçado a conformar-se inteiramente ao sistema de valores de

mercado - ele pode ocupar-se e participar de uma porção de ambientes sociais

que diferem uns dos outros. Em vez de tentar conciliar uma integração entre as

metas individuais de atualização e as metas organizacionais, o paradigma

paraeconômico mostra que a atualização humana é um esforço complexo.

Quanto maior o caráter econômico do trabalho, mais sujeito às regras

operacionais impostas está o sujeito, apresentando portanto menos

oportunidades. de atualização pessoal (isso porque há uma oportunidade

mínima de escolha pessoal e, conseqüentemente, de pleno desenvolvimento

das potencialidades humanas). O comportamento administrativo é uma

conduta humana condicionada por imperativos econômicos.

GUERREIRO RAMOS define uma das categorias delimitadoras desse

paradigma paraeconômico como isonomias, onde todos os membros são

iguais, como a polis de Aristóteles. Elas se assemelham em muito com as

descrições de organizações coletivas. Vejamos as características principais da

isonomia:

1) O objetivo essencial é permitir a atualização de seus membros,

independentemente de prescrições impostas - quando existentes,

essas prescrições se estabelecem por consenso. Espera-se que os

indivíduos se empenhem em relacionamentos pessoais;

2) As atividades são auto-gratificantes, assim os indivíduos livremente' ",
"associados executam tarefas compensadoras em si mesmas. As

pessoas não ganham a vida em uma isonomia;

3) Nas isonomias as pessoas se ocupam, não labutam. Em outras

palavras, a recompensa básica está na realização dos objetivos

intrínsecos daquilo que fazem, e não na renda porventura auferida pela

atividade. Maximização de utilidade está fora de questão aqui;

71
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4) A tomada de decisões e fixação de diretrizes é abrangente - as

decisões são coletivas, no sentido de a autoridade ser atribuída pela

deliberação de todos. A autoridade passa de pessoa a pessoa, em

função da natureza dos assuntos e da qualificação dos indivíduos para

lidar com eles. Aponta o autor que uma isonomia não é uma

democracia;

5) Para que subsista, é necessário que prevaleçam entre seus membros

relações interpessoais primárias - se crescer em tamanho, levando ao

estabelecimento de relacionamentos secundários ou categóricos, então

a isonomia se transformará numa democracia, numa oligarquia ou

numa burocracia.

Na sua análise, GUERREIRO RAMOS afirma que talvez não seja possível

encontrar a materialização desse conceito, mas que tentativas de ambientes

isonômicos poderiam ser encontradas em muitas associações de pais e

mestres, associações comunitárias, associações artísticas, entre outros. Ele

traz as empresas de propriedade dos funcionários como um exemplo dessa

tentativa, embora eu acredite que, dada as próprias características descritas

pelo autor (existir disponibilidade para a participação permanente e ainda a

subsistência das pessoas não depender da organização são duas delas) e em

face das pressões econômicas e de tempo para a sobrevivência que o

mercado impõe a elas, as empresas sociais tenham maior dificuldade de serem

realmente isonomias. É preciso que se desenvolvam outras formas

substantivas de organizações produtivas, que sejam democráticas e que

respondam às exigências do mercado sem prejuízo do tempo necessário para

que se estruturem. As cooperativas, ao menos como tipo ideal, tanto quanto as

empresas autogestionadas representam essa "tentativa de implantar uma

gestão em que haja transparência e democratização das informações, incentivo

e contribuição dos trabalhadores" (NAKANO, 2000, p.74).

O que o autor aponta é a necessidade de formulação de diretrizes para uma

nova ciência organizacional que esteja em sintonia com as realidades

operativas de uma sociedade multicêntrica - e não apenas de racionalidade

econômica (GUERREIRO RAMOS ,1989).
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MARTI NS (1994) ainda argumenta que a origem das organizações coletivas

sinaliza uma busca pela liberação dos indivíduos de um sistema de coação ou

repressão (uma vez que, em organizações econômicas, o poder é o

mecanismo utilizado para controlar os homens e chegar a decisões). Se o

pressuposto está correto, então a própria noção de profissionalização dessas

entidades pode estar equivocada se considerado apenas o paradigma

neoclássico. Ou requer uma cuidadosa reconstrução desse significado, como a

profissionalização com humanização - sob o risco de se burocratizar ou

instrumentalizar a lógica de um espaço associativo. Parece, entretanto, que a

maior parte das escolas de administração no país (e seus alunos) tendem a

enxergar as organizações da sociedade civil como "empresas sociais", sem

maiores distinções 10. E aqui levanto a primeira questão para reflexão: não seria

possível encontrar um equilíbrio para que as atividades que estão na interface

com o mercado (como a captação de recursos e conseqüente prestação de

contas) possam ser conduzidas com maior enfoque aos fins, com

mensurabilidade técnica, sem que isso signifique alterar foda a lógica de

atuação interna?

O trabalho de vários autores mostra que a teoria de organizações tradicional

apresenta utilidade limitada para as organizações coletivas, especialmente o

trabalho de KNOKE e PRENSKY (1984) os quais baseiam suas conclusões

nas análises comparativas a respeito das dimensões existentes em firmas e

organizações voluntárias, notadamente o comprometimento dos participantes,

o sistema de incentivos, as estruturas formais, a liderança e autoridade, as

condições ambientais e os aspectos da efetividade da organização. Os autores

10 Vide o Prêmio FENEAD - um concurso de projetos sociais para estudantes de administração
do qual fiz parte da banca avaliadora nos 4 primeiros anos de sua existência. Com honrosas
exceções, percebia-se a falta de sensibilidade do aluno de administração com a realidade
social - a ponto de um projeto sugerir para uma organização que cuidava de deficientes
mentais (portadores de Down) que colocassem os internos em uma linha de montagem de
pregadores de roupa. E tiveram a audácia (ou a mais pura falta de entendimento da realidade e
missão das organizações desse tipo) de chamar o projeto de Em-Prendedor. Obviamente o
projeto foi desclassificado, mas eram vários os casos onde as sugestões focavam apenas uma
saída para gerar recursos financeiros. A missão da entidade? Ah, é verdade: às vezes eles
propunham a mudança da mesma "para não ser um obstáculo ao crescimento da organização".
Mais chocante que o fato - até compreensível - do aluno de administração desconhecer a
realidade social é saber que todo projeto contava com a orientação (?) de um professor de
Administração.
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afirmam que se usada a abordagem estruturalista seria plausível encaixar as

organizações coletivas como um caso especial ocupando sempre a parte

inferior de várias escalas de comparação (complexidade técnica, tamanho,

estrutura) utilizadas nesta abordagem. Mas apontam que as discrepâncias

encontradas, na pesquisa por eles realizada, nessas 5 dimensões gera dúvidas

a respeito da validade de aplicação de todas as premissas e hipóteses

baseadas em firmas para o estudo das organizações coletivas. Some-se a isso

o comentário de CLEGG e HARDY (in CALDAS et ai, 1998, p.45) que as

"concepções da teoria das organizações reúnem-se em torno de várias

concepções positivistas e funcionalistas que não têm sido bem sucedidas em

suas aplicações práticas" - e os autores se referem especificamente a

empresas - e temos mais um bom argumento para buscar ampliar o paradigma

de compreensão das realidades organizacionais.

DRUCKER também faz comentário semelhante ao afirmar que "apenas uma

pequena parcela daquilo que está à disposição das instituições sem fins

lucrativos, para ajudá-Ias em questões de liderança e gerência, foi concebida

especificamente para elas". Prossegue o autor afirmando que muito pouca

atenção foi dada às características que distinguem as organizações sem fins

lucrativos das empresas ou governo - a começar pela missão que elas

possuem, ou mesmo os tipos de resultados esperados de suas atividades

(DRUCKER, 1994, p.14).

Um ponto relevante a ser apontado aqui - e que pode clarificar onde as

transferências de teorias podem ser inadequadas - diz respeito aos três tipos

genéricos de objetivos principais que podem ser encontrados nessas

organizações: satisfazer as necessidades de serviços de seus participantes

(incluindo aqui as demandas de sociabilidade), alcançar reconhecimento e

legitimação do público e das elites da comunidade; e influenciar as políticas

públicas nos domínios de interesse da coletividade (KNOKE e PRENSKY,

1984). São objetivos de difícil mensuração e comparação com empresas, as

quais possuem o lucro como um dos referenciais de sucesso - o que também é

verdade para as cooperativas produtivas ou empresas autogestionadas.
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o que outros autores, como BURRELL e VERGARA (in CALDAS et ai, 1997),

apontam é a grande fragmentação existente hoje na teoria organizacional, com

a inerente dificuldade de convergência de paradigmas de explanação (o

explanan - quadro explanatório), o que faz com que teóricos que estudem

aspectos gerenciais particulares não consigam estabelecer identidade com os

teóricos que estudam organizações voluntárias, por exemplo. A certeza trazida

pelos pressupostos positivistas fez a organização burocrática crescer em

importância na década de 60, e "a simplificação da vida organizacional foi

buscada, privilegiando homogeneidade em detrimento das diferenças"

(VERGARA, in CALDAS et ai., 1997, p.463). Sugere BURRELL que "o que os

estudos organizacionais carecem hoje é de uma linguagem e de um projeto

compartilhados" (BURRELL, in CALDAS et ai., 1997, p.442). O paradigma

construído para analisar essa organização burocrática, na década de 60, não

responde às mudanças presenciadas no final do século XX e, portanto, deve-

se buscar ampliar as referências e outros paradigmas, em vez de imaginar que

seja possível substituir um paradigma por outro.

Para finalizar, segue a tabela que compara qualitativamente as associações

voluntárias e as empresas. E fica o comentário de KNOKE e PRENSKY que

afirmam acreditar que existem diferenças substanciais nas relações entre as

dimensões analisadas - o que não pôde ser comprovado nas pesquisas

conduzidas por eles, em função da pequena quantidade de trabalhos empíricos

que tentaram testar a validade das relações organizacionais em amostras de

associações voluntárias. Não somente isso, afirmam os autores que as

magnitudes e mesmo os sinais de padrões de covariância entre as variáveis

irão se diferenciar fortemente entre associações e empresas. Por exemplo: as

características das organizações coletivas que as fazem parceiras atraentes

para a troca de recursos ou para coalizões de ação política provavelmente não

são as mesmas que levam as empresas a construir parcerias de rede (KNOKE

e PRENSKY, 1984).
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TABELA 2

Comparação Entre Empresas E Associações Voluntárias

DIMENSÃO EMPRESAS ASSOCIAÇÕES

Sistema de Incentivos e Sistema de Incentivos Sistema de Incentivos

Comprometimento dos utilitaristas normativos, e/ou afetivos

Participantes Recursos dos mercados Dependentes dos membros

para acesso a maioria de seus

recursos

Estruturas Formais Divisão de trabalho complexa, Divisão de trabalho simples,

com diferenciação horizontal e com estrutura interna

vertical formalizada

Liderança e autoridade Padrões de autoridade Padrões de autoridade

hierárquica colegiada, confederada

Tomada de decisão Tomada de decisão e

centralizada ideologia democráticas

Liderança profissionalizada Liderança amadora

Condições Ambientais Estruturas especializadas Estruturas generalistas

favorecidas em ambientes favorecidas em ambientes

estáveis turbulentos

Ocupam posições centrais de Ocupam posições periféricas

poder e prestígio nas redes e dependentes nas redes

interorganizacionais

Efetividade Objetivos de lucros e Objetivos de agregação e

crescimento expressão dos interesses dos

Indicadores de performance membros

quantificáveis Medidas difusas e ambíguas

de performance (atingir

objetivos)

Fonte: KNOKE e PRENSKY, 1984, pg. 14.

Segue, a partir daqui, a discussão para organizações coletivas

especificamente seus atributos constituintes e as dimensões de gerenciamento

que são alterados pela lógica substantiva, a fim de construirmos um quadro de

referências para a sua gestão que dê conta dessas diferenças constitutivas, e

que rompa com o paradigma neoclássico que predomina nas ciências sociais.
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CAPíTULO 3

Sobre Organizações Coletivas e sua Gestão

"Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa!"

Raul Seixas

No presente capítulo, primeiramente será apresentado um modelo de

referência para identificar as organizações coletivas - e onde estas se

diferenciam das organizações burocráticas - bem como os custos sociais

inerentes à formação e manutenção dessas formas organizacionais. Depois,

serão feitas considerações a respeito das particularidades da gestão em

organizações coletivas, apontando onde a racionalidade substantiva deve ser

encontrada e mantida. E é aqui onde faremos o desenvolvimento de um quadro

de referências com as hipóteses para a gestão de organizações coletivas,

especialmente aquelas da Sociedade Civil que produzam bens semi públicos

ou club goods e que gerem externaiidades positivas.

3. 1 Modelo de Referência para Organizações Coletivas

ROTHSCHILD-WHITT (1979) desenvolveu as bases para a construção de um

modelo de abordagem das organizações coletivas baseadas na premissa de

racionalidade substantiva. Seu trabalho é resultado de pesquisa empírica e

toma como referencial de início o trabalho de Max Weber. As organizações

coletivas seriam representações do quarto tipo de ação social descrito (e não

desenvolvido) por Max Weber, quais sejam: a tradicional, a afetuosa, a de

racionalidade instrumental, e a de racionalidade valorativa. Às três primeiras

formas de ação social listadas correspondem, respectivamente, as bases de

autoridade tradicional, carismática e racional-legal as quais, por sua vez,

implicam tipos distintos de organização para atingir seus objetivos. O quarto

tipo de ação social, de racionalidade valorativa, não encontra contraparte na

tipologia weberiana de autoridade e organização.
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Uma orientação valorativa para a ação social é fundamentada pela crença no

valor em si, independente da perspectiva de sucesso - onde as pessoas agem

em função de suas convicções. O trabalho de ROTHSCHILD-WHITT (1979)

visou delinear a forma de autoridade e o tipo de organização derivados de uma

lógica de ação valorativa (substantiva), mais para a construção de um tipo ideal

(como a burocracia em Weber) a fim de permitir a localização das várias

organizações em um continuum. E é por essa razão - pela semelhança de

lógica predominante de atuação e pelo contraste feito com as organizações

burocráticas - que tomamos o trabalho dessa autora como referência para as

organizações coletivas da sociedade civil.

As organizações coletivas, que ela descreve, não devem ser vistas como

fracassos na busca por padrões burocráticos, mas como esforços de se

realizar valores completamente diferentes. É possível antecipar que a maior

parte da discussão se aplica também às cooperativas produtivas, e

comentários serão adicionados quando os argumentos de ROTHSCHILD-

WHITT não parecerem ser pertinentes a elas. As Organizações Coletivas se

diferenciam das Organizações Burocráticas em 8 dimensões descritas a seguir:

1. Autoridade: é a base da autoridade que distingue as organizações

coletivas das burocráticas, mais que qualquer outra dimensão. A

autoridade reside no coletivo em vez de residir no conhecimento ou no

cargo do indivíduo. A premissa necessária aqui é que todos os membros

da organização sejam igualmente capazes de auto-disciplina, e de agir de

maneira cooperativa. As decisões são resultado de um processo de

construção coletiva de consenso, desde a formulação do problema até a

negociação das decisões. Somente as decisões consensuais (com o peso

da coletividade) possuem o peso de autoridade moral - e portanto são

percebidas como legítimas e obrigatórias. Conforme as organizações

crescem além de certo tamanho elas tendem a achar esse processo de

tomada de decisão consensual inadequado, optando por um sistema de

votação simples.
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2. Regras: organizações coletivas buscam minimizar o uso de regras. Não é

apresentado como essas organizações conseguem reduzir o número de

esferas de atividades organizacionais que são sujeitas à gestão por meio

de regras explícitas. As decisões e operações tendem a ser conduzidas

de uma maneira adhocrática - cada caso é analisado de acordo com suas

peculiaridades, e esforços são despendidos para que as decisões sejam

reflexo de (ou baseadas em) uma ética substantiva - os valores são

aplicados conscientemente. É similar, portanto, às conclusões do trabalho

de SERVA (1997) que aponta a presença do entendimento e da

autonomia como práticas de racionalidade substantiva mesmo em

organizações produtivas. Assim, as decisões não são, necessariamente,

arbitrárias - mas são balizadas por um conjunto de valores comuns e

reforçados sistematicamente. Isso permite uma certa previsibilidade

(claro que não uma previsibilidade do tipo burocrática, com suas regras

decisórias explícitas), uma vez que é possível saber que tipo de ética

substantiva será evocada para cada situação particular.

3. Controle Social: para qualquer burocracia, a questão do controle social a

ser exercido em cada participante é crítica para sua sobrevivência. Os

mecanismos mais conhecidos - e discutidos por PERROW (1993) e

MINTZBERG (1979) - são a supervisão direta, a padronização (de regras

e de processos) e a seleção por homogeneidade. As organizações

coletivas, segundo ROTHSCHILD-WHITT, se recusam a legitimar o uso

de autoridade centralizada ou de regras padronizadas para conseguir

esse controle social - o que faz sentido, uma vez que a busca por

consenso só seria possível se as regras pudessem ser discutidas durante

o processo decisório. O corolário que segue é o maior tempo necessário

para a tomada de decisões. A característica organizacional resultante

desse processo (nas palavras de SERVA, de busca por entendimento) é

uma busca por homogeneidade do grupo: já que o consenso é crucial e a

participação nas decisões é esperada, pessoas que possam questionar

as premissas básicas da organização tendem a ser evitadas

(ROTHSCHILD-WHITT, 1979).
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4. Relações Sociais: contrariamente às organizações burocráticas, que

primam pela impessoalidade no trato e nas decisões, as organizações

coletivas buscam um ideal de comunidade. As relações deveriam ser

afetuosas, completas e importantes em si mesmas. Isso possibilita a

formação de vínculos sociais que podem se converter em capital social
para a organização.

5. Recrutamento e Carreira: os critérios de recrutamento e seleção utilizados

nas burocracias (competências técnicas prévias por experiências ou

diplomas) não são utilizados. A busca é por atributos pessoais e de

personalidade, onde pesam a rede de amizades e os valores político-

sociais individuais (ou, em outras palavras, o capital social que a pessoa

possa contribuir). A carreira, por sua vez, é quase que inexistente posto

que não existe hierarquia de posições ou de saberes. Assim, embora seja

possível existir mudanças em posições ocupadas isso não se configura

em uma carreira no sentido burocrático do termo (avanços baseados em

senioridade ou atingimento de metas). Não obstante a ausência de

critérios mais formais de competência, como diplomas, organizações

coletivas freqüentemente atraem pessoas altamente qualificadas e

comprometidas o que permite que a organização seja gerenciada sem

uma estrutura pré definida de regras. Os atributos mais freqüentes citados

como critérios para seleção de pessoal são habilidade de articulação,

capacidade de organizar e mobilizar pessoas, valores políticos, auto-

direção, capacidade para trabalhar sob pressão, amizades,

comprometimento para com os objetivos da organização, estilo

cooperativo e experiências relevantes (ROTHSCHILD-WHITT, 1979).

6. Estrutura de Incentivos: toda organização usa tipos diferentes de

incentivos para motivar a participação de seus membros. Em vez de

reforço monetário - comum nas organizações burocráticas - a

organização coletiva primeiramente se sustenta em incentivos

substantivos (preenchimento dos valores), em segundo lugar com

incentivos solidários (amizade) e em terceiro lugar em incentivos

materiais. Isso parece fazer sentido para as Organizações Coletivas da
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Sociedade Civil, posto que as cooperativas que disputam espaço em

mercados competitivos fazem a distribuição de excedentes entre os

sócios-cooperados e, se não forem eficientes (em relativo pouco tempo,

para uma organização democrática) deixam de existir. Assim, a

continuidade desta dimensão analisada refere-se às Organizações

Coletivas da Sociedade Civil quando não for mencionado nada em

contrário.

Os trabalhos de KNOKE e PRENSKY (1984), KNOKE (1988) e ETZIONI

(1988) apontam a mesma direção de ROTHSCHILD-WHITT.

Freqüentemente organizações coletivas apelam para valores simbólicos

como forma de motivar as pessoas a agirem de maneira cooperativa -

inclusive, em algumas organizações, a discussão a respeito dos benefícios

materiais advindos do trabalho ali realizado é suprimida visto não ser

"aceitável" uma motivação ou considerações materiais. A maior parte dos top

líderes parece ser motivada por benefícios ideológicos, pelo estilo de vida ou

outro bem coletivo: "para a maior parte, essas pessoas são zelotes, e

derivam uma grande satisfação de seus trabalhos" (KNOKE e PRENSKY,

1984, p.9).

É evidente, por essa dimensão, a semelhança que ROTHSCHILD-WHITT

desenvolve com o trabalho de BOURDIEU (1996 e 1992), especialmente no

que diz respeito à economia de bens simbólicos ou das razões que levam os

atores a agirem desta ou daquela maneira por ser a mais "certa" neste

espaço social. Se apenas as motivações idealísticas são consideradas

adequadas a ojeriza com relação à linguagem gerencial para administrar

essas entidades se faz compreensível. Não obstante esse fato, segue

ROTHSCHILD-WHITT que as organizações coletivas encontraram formas

de compensar a falta de apelo de mercado para atrair novos membros: um

esquema de trabalho com horário mais flexível ou certos benefícios menores

(como um dia de folga por semana) não motivam as pessoas a trabalhar

nessas organizações, mas faz o trabalho nesses locais ser possível. Mais

ainda, as pessoas trabalham em organizações coletivas porque elas

oferecem maior controle sobre o próprio trabalho - o controle coletivo
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significa que os participantes estruturam o produto de seus trabalhos e o

processo de trabalho de acordo com seus ideais (aproximando-se, assim, do

tipo ideal isonomia de GUERREIRO RAMOS e das práticas de ação

comunicativa de HABERMAS). Na parte que descreve a gestão de

Organizações Coletivas será apresentada a estrutura de incentivos e os

tipos de comprometimentos gerados levantadas pela pesquisa de KNOKE

(1988).

7. Estratificação Social: em uma estrutura burocrática o prestígio social e os

privilégios materiais são relativos à posição hierárquica, e advém desta

última a" autoridade nesse tipo de organização. Nesse sentido, a

hierarquia institucionaliza e justifica a inequalidade. Em uma organização

coletiva a igualdade é uma característica central - não importa a origem

social ou o tipo de contribuição que o indivíduo traz. A busca é por uma

igualdade de status a qual se verifica no tipo de relações informais,

divisão de tarefas, rodízio de funções, participação nas decisões e -

quando existentes - salários iguais, mesmo que o prestígio não seja tão

equalizável quanto o salário.

8. Diferenciação: a diferenciação em uma organização coletiva é

minimizada, visando eliminar a distinção entre trabalhadores intelectuais e

braçais (ou o trabalho administrativo do operacional). Os três meios mais

utilizados para tanto - encontrados na pesquisa de ROTHSCHILD-WHITT

- são o rodízio de funções, o trabalho em equipe (ou compartilhamento de

tarefas) e a desmistificação do conhecimento especializado por meio do

treinamento interno (capacitação). Essa característica - a busca pela

competência universal - pode ser a maneira mais fundamental de

alteração das relações sociais de produção. Muitas organizações

possuem uma complexidade grande, e não é possível conseguir que

todos na organização saibam como (ou gostariam de saber como) fazer

tudo - é necessário, então, desenvolver procedimentos explícitos para

alcançar a competência universal. Minimizar a diferenciação é difícil e

leva tempo, especialmente se todo o planejamento de rodízio de funções
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também for consensado. Contudo, esse esforço faz sentido como parte

de uma luta contra a divisão do trabalho e por valores emancipatórios.

Logicamente, como tipo ideal oposto à burocracia, as organizações coletivas

também dificilmente existem com todas as descrições acima. Como afirma

SERVA (1997), as organizações podem ser vistas como apresentando ambas

as racionalidades (instrumental e substantiva) com a predominância de uma

delas em seus processos de gestão. A predominância da racionalidade

substantiva em uma organização é o que pode classificá-Ia como organização

substantiva. O ponto para reflexão aqui é que nem todas as organizações da

sociedade civil apresentem racionalidade substantiva, mas em toda

organização coletiva deveria prevalecer a lógica substantiva até como forma de

proteção da sua razão de ser.

O continuum que coloca os tipos ideais em opostos (burocracia e organizações

coletivas) serve para auxiliar a localização das diferentes formas de

organizações da sociedade civil em espaços mais homogêneos, auxiliando até

- quem sabe - esforços de taxonomia organizacional. Um dos exemplos que a

autora traz é o das associações profissionais: consideravelmente mais

horizontais que as burocracias hierárquicas, mas muito mais hierárquicas que

as organizações coletivas. Como mostra a figura abaixo:

Figura 2 - Distribuição de Formas Organizacionais

Democracia

Coletiva

Auto-gestão

(democracia representativa)

Burocracia

horizontal

Burocracia

hierárquica

Fonte: ROTHSCHILD-WHITT, 1979, p.525

Podem ser encontradas aqui bases muito similares (se não idênticas) aos

princípios que norteiam a ação comunicativa de HABERMAS (1995), já que as

relaçõesinterpessoais são entre iguais e busca-se o consenso. A premissa
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básica para isso é o ser humano autêntico, autônomo e auto-determinado,

capaz de agir eticamente (realizando escolhas valorativas).

A maiores dificuldades para a implantação de uma real democracia - e de seu

crescimento como organização - são relacionadas à produção de custos

sociais não antecipados, os quais talvez inviabilizem a possibilidade de uma

organização como essa sobreviver. Os custos sociais que serão listados têm

sua avaliação em termos de relevância intrinsecamente vinculados aos valores

culturais - e corre-se o risco de avaliar equivocadamente as Organizações

Coletivas em função de um referencial cultural permeado por concepções de

eficiência burocrática (ROTHSCHILD-WHITT, 1979). As dimensões tratadas

pela autora são comentadas após cada apresentação.

1. Tempo: democracia leva tempo, inclusive de aprendizado, para descobrir

o equilíbrio necessário para usar o tempo de maneira mais adequada em

discussões de consenso e garantir o controle coletivo efetivo, evitando

desgastes pessoais desnecessários. Por exemplo: quais as reuniões que

podem ser dispensáveis? Quais as decisões que podem ser delegadas?

Como os indivíduos podem ser responsabilizados pela coletividade, ou

vice versa? Todos os indivíduos devem mesmo participar de todas as

decisões? KNOKE e PRENSKY (1984) chamam essa tendência existente

nas organizações coletivas de "mito de legitimação" segundo o qual a

participação democrática leva a grandes ganhos pessoais e

organizacionais (oriundos da auto-regulação), facilitando a busca de

objetivos coletivos. Segundo os autores, essa ideologia democrática

enfatiza a descentralização do poder e uma restrição severa na

autonomia de ação dos líderes (que não podem agir sem consultar ou ao

menos levar em conta os interesses e preferências dos membros). E,

embora leve realmente mais tempo, esse processo aumenta o

comprometimento e lealdade dos membros. O interessante aqui é

perceber a crítica feita por MARTINS (1994) ao apontar que uma das

dificuldades internas do processo de tomada de decisão por consenso é o

consumo de tempo e que isso implica em perda de eficiência e custos.

Ora, para um autor que também argumenta favoravelmente em busca de
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espaços de ação substantiva e que preconiza a práxis dialética crítica,

este é um argumento equivocado - é evidente a abordagem instrumental

que o autor utiliza, o que reforça a idéia de "contaminação" de todos os

espaços da vida humana pela lógica de ação instrumental. Poderia ser

argumentado que, considerando uma liderança voltada para a ação

comunicativa como prática cotidiana, o tempo levado pode ser fator de

erosão da capacidade de mobilização do capital social, perdendo o timing

do grupo (OEGEMA e KLANDERMANS, 1994). Isso se a liderança não

cumprir seu papel. Mas não pode a ser uma questão de "ser eficiente por

ser mais rápido".

2. Homogeneidade: para garantir a possibilidade de consenso no processo

decisório as organizações coletivas buscam uma maior homogeneidade

durante o processo de seleção. Como uma grande parte dos incentivos

são valorativos (substantivos) e não há legitimação hierárquica, o

comprometimento moral se faz necessário - a necessidade de

concordância substantiva nos valores, objetivos e processos da

coletividade leva a uma pequena base social (mesma origem social) dos

membros da organização. Isso se traduz em uma limitação de visão ou de

possibilidades de alternativas para a conceituação e resolução de

problemas, embora a homogeneidade cultural torne mais fácil chegar a

um consenso. Este pode ser, realmente, um obstáculo a mais para o

crescimento da organização - mas essa configuração como obstáculo

depende do conjunto de valores existentes na organização, traduzidos na

"hierarquia" e na liderança internas.

3. Intensidade emocional: apesar das relações serem mais afetivas que em

uma burocracia, o convívio necessário pelo processo decisório e a

proximidade podem levar a existência de tensão entre os membros

quando houver divergência entre eles. Existe uma série de mecanismos

para lidar com essa situação: o conflito é mascarado ou aliviado com

elogios concomitantes; surgem piadas internas para dar um alívio ou

apoio aos membros aliados; o conflito é minimizado durante as reuniões,

ou o conflito é atribuído aos membros "teimosos" ou a características
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pessoais (como desvio de caráter!). Entretanto, o conflito é subproduto de

qualquer processo de democracia participativa e, se não for bem

encaminhado, pode levar à deterioração das relações entre os

participantes, com conseqüente erosão das bases sociais que sustentam

as organização, principalmente se a norma decisória requer consenso e

unanimidade. Isto porque a intimidade, a relação mais "cara-a-cara", faz

com que se personalizem as idéias e portanto torne mais difícil separar as

pessoas das idéias que apresentaram - fazendo a rejeição ser mais difícil

de ser aceita.

4. Indivíduos não democráticos: em função de experiências anteriores - e

mesmo formação familiar - muitas pessoas não apresentam um perfil

adequado para processos participativos. Principalmente quando o sistema

educacional incentiva e reforça pensamentos e comportamentos que são

adequados ao estilo de vida capitalista, em meio a organizações

burocráticas que buscam eficácia e maximização de retorno. Há uma

esquizofrenia para atuar internamente de maneira coletiva e

capitalisticamente como o meio externo - essa distorção do mundo da

vida é reflexo da corrosão de valores. A experiência de organizações

coletivas, descrita por ROTHSCHILD-WHITT, mostra que a seleção de

indivíduos com atitudes coletivistas não garante que essas atitudes se

transformarão em comportamento cooperativo. Essas características

(comportamento e consciência democrática) podem ser desenvolvidas no

próprio desenrolar do processo democrático, e também requerem uma

liderança efetiva no reforço desses valores e práticas - como a prática

dialética crítica.

5. Restrições ambientais: como qualquer outra organização, as instituições

coletivas também sofrem a influência de pressões externas: legais,

ambientais, políticas, culturais e econômicas. Na verdade, na busca por

investidores ou parceiros, essas organizações acabam incorporando

práticas burocráticas impostas por instituições estabelecidas - para

conseguir certificados de utilidade pública, ou prestar contas de verbas

recebidas, por exemplo. MENDES (1997) comenta ainda que a linguagem
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de projetos, ao ser absorvida por essas organizações, desenvolve um

"vírus" pragmático que define as ações em termos de objetivos singulares

e cronogramas controláveis. Isso, no meu entender, pode gerar uma

"empresa do social", mais preocupada em garantir o fluxo de recursos

que com sua missão original ou com seus princípios coletivos.

Transformar o social em produto (para servir como marketing para

empresas de mercado, por exemplo) seria o equivale a transformar a

música ou a arte em "produtos de consumo de massas"!', Esse é

exatamente um dos principais aspectos para a reflexão a fim de se

preservar o caráter substantivo dessas organizações - o que fazer para

não deixar que as dimensões de interface com o mundo econômico

contaminem toda a lógica da organização? Como desenvolver a

capacidade - especialmente nos gestores ou nos estudantes de

administração - de entender e enxergar outros espaços de manifestação

social sem a obsessão de querer 'organizar tudo para ser mais eficiente'

utilizando apenas o referencial burocrático? É preciso também uma

reorganização dos valores do próprio mundo econômico para que sejam

compatibilizadas essas demandas aparentemente contraditórias.

É fato que o comportamento democrático leva tempo até ser incorporado. A

mesma afirmação pode ser feita com conceitos como cidadania, tolerância à

diversidade e também participação política. Como mencionado no primeiro

capítulo, a sociedade contemporânea vive uma crise de valores que só tende a

dificultar ainda mais a convivência pacífica em comunidade. ROTHSCHILD-

WHITT (1979) comenta em seu artigo - como também indiquei no primeiro

capítulo - que a participação nas decisões em uma estrutura de autoridade

participativa aumenta a sensação de eficácia política, e que as organizações

coletivas, com seus princípios democráticos, devem servir a essa importante

11 Sobre a transformação das manifestações artísticas (em especial a música) em produtos de
massa, com a conseqüente modificação da lógica de estruturação desse campo social até
chegar à. regressão da audição (reduzindo a complexidade da música para que seja facilmente
entendida e ouvida, portanto consumida), ver The Culture Industry, de Theodor Adorno. Um
bom exemplo de contaminação de um campo por outro é a proliferação de grupos de pagode e
axé, no mercado musical brasileiro, para aproveitar o boom de consumo de produtos de
carnaval fora de época. A regressão auditiva impede que novas pessoas descubram a beleza
de peças clássicas ou puramente instrumentais - sem "o refrão pra repetir". A produção em
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função educativa (diminuir as tendências de comportamentos anti-democráticos

nos indivíduos), extrapolando as bases correntes de seus constituintes. Em

outras palavras, a participação ativa em uma organização coletiva gera

externalidades para toda a sociedade, ao propiciar a cada membro o

aprendizado da democracia e da cidadania de fato.

3.2 Sobre Gestão em Organizações Coletivas

Vivemos em um momento onde o papel do Estado é repensado após a

avalanche neoliberal de redução de seus tamanho e atuação, onde a

responsabilidade social das empresas é apontada como item importante na

agenda da sociedade, e onde o chamado 'Terceiro Setor' aparece como um

novo ator social para equilibrar as atuações dos dois outros atores - Estado e

Mercado. A "novidade" é relativa, uma vez que organizações de caráter

filantrópico ou sem fins lucrativos sempre existiram. O que é novo é a

visibilidade das Organizações da Sociedade Civil - especialmente as de

Interesse Público (as OSCIPs), bem como o surgimento de Cooperativas como

saída para a redução do emprego formal e o interesse em profissionalizar os

dois tipos de entidades.

Ao serem apontadas como parceiras naturais para minimizar a crise do Estado

(SALAMON, 1995; FERNANDES, 1994), as organizações sem fins lucrativos

devem, ainda, encontrar formas articuladas de atuação bem como desenvolver

metodologia adequada para a prestação de contas dos resultados atingidos.

Mesmo aquelas que possuem racionalidade instrumental normalmente não

apresentam metodologias adequadas para mensurar seus resultados sociais.

Isso vale para aquelas organizações de benefício público e também - em

grande medida - para as organizações de serviço aos membros.

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) não

vinculadas a empresas passam por um momento de profunda transição de seu

modelo assistencialista de atuação para um modelo que contemple a auto-

massa desse tipo de música, sem o cuidado musical de composição, chega a desqualificar a
manifestação popular original do Carnaval - que virou negócio faz tempo.
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sustentação12 como necessidade principal (NEDER, 1996). Uma

profissionalização de sua gestão se faz necessária para lidar com questões

antes restritas aos agentes de mercado como, por exemplo, a competição

crescente por recursos (dinheiro, voluntários), a busca por novos parceiros e a

gestão das parcerias, a necessidade de trabalhar a imagem da organização

para um público maior que aquele atendido, entre outras. Cada vez mais as

relações e escolhas organizacionais tornam-se de suma importância para o

desempenho e sobrevivência dessas organizações de interesse público.

Entretanto, organizar-se para crescer e responder a essas novas demandas de

parceria é o grande desafio que se apresenta aos gestores dessas entidades.

Neste trabalho são enfocadas as organizações coletivas da sociedade civil de

benefício público e alguns tipos de member-serving (aquelas que gerem

externalidades positivas e produzam bens semi-públicos). Ficam de fora,

portanto, as Fundações e Institutos de Empresas, Associações Profissionais

(FIESP, OAB, etc.), Clubes, Partidos Políticos, Sindicatos e as Igrejas - mas

não as organizações coletivas porventura vinculadas às igrejas que promovam

desenvolvimento ou atuem provendo algum tipo de política pública

O ponto central é definir o que seja essa profissionalização: conseguir lidar

com a linguagem de projetos e de avaliação (por exemplo) sem perder a

prática de diálogo construtivo com os participantes internos e parceiros

externos. É conseguir caminhar nesse fio de navalha de utilizar a racionalidade

instrumental onde ela faça sentido - na relação com os apoiadores financeiros

12Auto sustentação é um termo que designa capacidade de sustentar-se em várias dimensões:
financeira (bancar as próprias atividades, através da geração de renda ou captação profissional
de recursos), administrativa (conseguir lidar com problemas de coordenação, controle,
qualidade de serviços prestados, identificação de mercado e clientes, e fazer planejamento
estratégico), comunitária (ter suporte e participação da comunidade na atuação da entidade,
seja fornecendo voluntários, recursos em espécie ou financeiros), política (estabelecer relações
com o setor estatal e representantes da sociedade em geral) entre outras. Essa forma de
entender sustentabilidade foi trabalhada por antigos membros do CETS /FGV (Centro de
Estudos do Terceiro Setor), do qual fiz parte, em workshops com a participação de outras
instituições de ensino e pesquisa, e em discussões internas. "Another meaning of sustainability
leads to a search for a mutual reinforcement relationship between the micro and the macro
leveIs of social development, bringing to a large scale the small sucesses of micro-development
projects". (Kisil, 1996, p. 2) ['Um outro significado de sustentabilidade leva a uma busca por
relações de reforço mútuos entre os níveis micro e macro de desenvolvimento social, levando a
uma ampla escala os pequenos sucessos de projetos de micro desenvolvimento']
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externos e mesmo na dimensão de avaliação do impacto social gerado - e a
racionalidade substantiva na definição dos caminhos da organização, na

construção consensada dos critérios para avaliação, e na relação com os

participantes de dentro e com o público beneficiário.

Como pontuado pelo modelo de referência, construído com base nas

pesquisas de ROTHSCHILD-WHITT, as organizações coletivas tendem a atrair

uma população relativamente homogênea - o que faz com que seja possível

um acordo substancial no que diz respeito aos objetivos da organização (julzos

de valor). Entretanto, apresentam considerável divergência a respeito de como

atingir esses objetivos (discordância nos juízos de fato). É possível prever, com

base nesses dados, que as organizações coletivas atingem suas decisões por

meio do julgamento da maioria - como em órgãos colegiados. Neste ponto as

organizações coletivas diferem radicalmente das organizações burocráticas,

posto que nestas existe a hierarquia para definir quem toma as decisões

quando há impasse.

Os motivos de vinculação dos indivíduos às organizações coletivas variam,

muitas vezes sendo não racionais (novamente pensando em uma racionalidade

econômica), como história familiar similar, padrões de justiça, altruísmo, culpa,

ou idealismo (TAVARES, 2000). É importante ressaltar que esses motivos são

condição necessária mas não suficiente para que a ação aconteça - entram,

aqui, os conceitos de oportunidade e habilidades referentes ao Capital Social

que parecem ser, na sua somatória, o que leva o indivíduo a agir e iniciar ou

participar de uma ação coletiva.

O motivo de vinculação traz, como conseqüência natural, um tipo de

"supervisão direta" (com o sentido um pouco diferente daquele construído por

MINTZBERG) nos níveis onde é necessária para a produção efetiva do bem ou

serviço que a organização provê, enquanto as pessoas não tiverem condições

de definir sozinhas como fazê-Ia (supervisão como capacitação), ou o ajuste

mútuo como mais adequados mecanismos de coordenação entre os

participantes - pois a interação simbólica e substantiva é não apenas possível,

mas necessária. Do ponto de vista de incentivos oferecidos pelas



91

organizações, os próprios objetivos perseguidos pelas entidades condicionam

essa oferta. Assim, os bens públicos produzidos podem responder pela

motivação de membros de organizações que possuem objetivos políticos,

enquanto incentivos seletivos, de vários tipos, são mais eficazes para envolver

membros de organizações não politizadas.

Sobre a estrutura de incentivos e o tipo de comprometimento gerado por essas

organizações, apresentamos o resultado da pesquisa de KNOKE (1988). As

dimensões analisadas por esse autor são duas: as motivações possíveis dos

indivíduos e os tipos de incentivos oferecidos. Como já citado anteriormente na

parte sobre preferências individuais (capítulo 1), os processos de motivação

que levam os indivíduos a participarem das atividades de uma organização

coletiva podem ser resumidos em três: a escolha racional, as ligações afetivas

e a conformidade às normas (sendo que as duas últimas não podem ser

reduzidas à uma análise de custo-benefício econômico). Presume-se que

essas três motivações afetem as decisões básicas de envolvimento de um

indivíduo como fazer parte ou não de uma associação, permanecer como

membro dela, quanto se envolver e participar nas ações coletivas e qual a

quantidade de recursos pessoais que deve contribuir com a coletividade.

Com relação aos tipos de incentivos oferecidos aos membros, o autor também

classifica em três tipos genéricos os estímulos que' compõe o sistema de

incentivos dessas organizações, quais sejam incentivos utilitários (bens

privados na forma de serviços diretos que são consumidos individualmente),

incentivos sociais (atividades sociais e recreacionais coordenadas, cuja

participação é restrita aos membros) e incentivos normativos (principalmente

bens públicos que requerem esforço coletivo para influenciar os gestores de

políticas públicas). Em sua pesquisa, o autor verifica a existência de uma

enormidade de variações e combinações entre os três tipos de incentivos nas

organizações coletivas. Especificamente, quanto mais complexo (diverso) o

sistema de incentivos, maior a propensão de seus participantes em

contribuírem com a organização, além de ser possível atrair membros com

motivações ou envolvimentos heterogêneos.
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Segue que o tipo de envolvimento e comprometimento gerado é função das

motivações individuais somadas aos incentivos oferecidos. Assim, pessoas

interessadas basicamente nos incentivos utilitários (como bens ou serviços)

contribuem principalmente de forma financeira, sem envolvimento emocional

com o grupo, tampouco participação efetiva nos processos internos. Em

contrapartida, membros que buscam aspectos afetivos e sociais tendem a

responder com maior participação interna nos eventos ou grupos que envolvem

contatos interpessoais - como participar de reuniões e trabalhar em grupos de

projetos (KNOKE, 1988).

Os resultados de sua pesquisa mostram a existência de seis dimensões de

incentivos, abordando aspectos públicos e privados. As quatro primeiras são

incentivos seletivos - ou seja, restrito aos membros da organização: 1)

incentivos materiais (oportunidades de compra e marketing exclusivos, planos

de seguro de grupo); 2) incentivos informacionais (publicações, serviços de

busca de dados e pesquisas); 3) incentivos ocupacionais (relevantes para

associações profissionais e sindicatos, como busca por empregos, formação de

redes profissionais e de negócios); e 4) incentivos sociais (atividades sociais e

de recreação, como eventos culturais ou artísticos). As outras duas dimensões

são mais voltadas para os bens públicos ou coletivos, cujos benefícios podem

ser partilhados por não-membros: 5) incentivos lobbistas (esforços para

influenciar as decisões de políticas públicas, bem como o público em gerai); 6)

incentivos normativos (enfatizando os princípios e objetivos da organização,

aumentando o prestígio e status da profissão ou da organização bem como da

imagem junto ao público).

KNOKE desenvolve também outras três medidas para gerenciar a estrutura

global de incentivos: a diversidade, a complexidade (combinação das três

dimensões) e a incongruência dos incentivos (mostrando a discrepância entre

os interesses dos participantes e a importância que a organização confere à

esses interesses, na forma de incentivos oferecidos ou não). Seu estudo

mostra a correlação entre os vários tipos de incentivos oferecidos e a

probabilidade de se conseguir uma ou várias dimensões de comprometimento:

participação interna, participação externa, doação de tempo, doação de
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dinheiro, ou comprometimento (uma resposta mais subjetiva, dentre todas as
outras dimensões).

As conclusões que chega são contrárias às recomendações de OLSON (2000)

- que afirma ser necessária a existência de incentivos privados para induzir a

ação coletiva, superando o problema do free-rider. KNOKE revela que os

benefícios puramente seletivos tendem a atrair membros apáticos, enquanto

que estímulos normativos de bens públicos estão entre os fatores mais fortes

para promover o envolvimento dos membros dessas organizações -

preocupações de equidade, justiça e normas altruístas relacionadas ao bem

estar de outras pessoas (inclusive não-membros) são poderosas forças sociais

que moldam as decisões individuais para a ação coletiva, em consonância com

outros trabalhos já apresentados aqui (GOULD, 1993; KNOKE e PRENSKY,

1984; BEN-NER e PUTTERMAN, 1999; ETZIONI, 1988). Prossegue o autor

afirmando que as preferências pelos vários tipos de incentivos e objetivos de

ação coletiva não são simplesmente importadas para o espaço de associações,

mas são continuamente formadas e reformadas por meio das interações

mutuamente determinantes entre líderes e membros - incentivos são tanto

commodities quanto símbolos oferecidos em troca pelas contribuições

individuais de recursos pessoais para a coletividade (KNOKE, 1988).

Para KNOKE e PRENSKY, como que por definição as associações ou

organizações coletivas são o único tipo de organizações onde a liderança

amadora predomina - mesmo com uma tendência cada vez maior em direção

à profissionalização de seus líderes em algumas organizações (especialmente

associações profissionais). Mas mesmo assim, a remuneração oferecida por

essas organizações ficam muito aquém daquilo que é oferecido pelas

empresas. Como conseqüência, a maior parte das organizações coletivas não

consegue oferecer uma estrutura de carreira, levando-as a experimentar um

razoável tumover nas posições de liderança e conseqüente quebras de

continuidade. Segundo eles, a liderança da maior parte dessas organizações

não requer uma grande expertise técnica, mas sim habilidades de relações
públicas (para captação de fundos) e contatos políticos (KNOKE e PRENSKY,

1984). Há aqui um ponto a acrescentar ao que esses autores apontam: a
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liderança dessas organizações requer mais que habilidades de RP. A meu ver,

ela requer também que exista uma compreensão das diferenças constitutivas e

da diversidade que representam esses espaços organizacionais, para poder

exercer a liderança sem causar uma 'desconfiguração', transformando-a em

outra coisa - uma organização não coletiva.

Uma das atividades da liderança (e reconhece-se aqui que essa liderança pode

ser exercida por um grupo pequeno dentro do grupo ou pelo grupo inteiro)

dessas organizações apontadas por KNOKE e PRENSKY é definir como alocar

os recursos conseguidos por meio de seus sistemas de incentivos, bem como

definir quais incentivos deveriam ser oferecidos para estimular a contribuição

de recursos distintos (ou que "laços" deveriam ser fortalecidos - se internos ou

externos, ou ambos). É de se esperar que seja necessário encontrar um certo

equilíbrio entre incentivos que favoreçam a participação em atividades internas

(para a manutenção da existência da entidade) e incentivos que estimulem a

participação externa e imagem da organização (como o comprometimento com

a causa da organização, bem como a busca por novos contribuintes). Parece

claro que se somarmos a essa dimensão a premissa que todas as decisões

têm de ser consensadas, a organização corre o risco de paralisia ou

insularidade se a liderança não conseguir manter o foco na missão da

entidade. Em seu estudo comparativo entre firmas e organizações voluntárias,

KNOKE e PRENSKY afirmam que a maior parte das associações não possuem

tamanho suficiente, bases de recursos e complexidade interna que as

permitam sustentar relações de trocas recíprocas, ou monitorar e avaliar as

informações externas, e ainda participar em coalizões capazes de integrá-Ias a

posições mais centrais nas redes interorganizacionais para decisão coletiva

(onde as firmas e entidades governamentais ocupam posições de maior poder

e prestígio) - o que as relega a posições subordinadas e periféricas,

impactando sobremaneira na própria efetividade organizacional.

Talvez essas decisões relativas aos laços criados ou a criar não sejam, na

verdade, 'decisões'. É possível que muitos laços e relações se desenvolvam

como conseqüência do capital social gerado pelo grupo (massa crítica +

participantes outros) ou da visibilidade do trabalho, a qual atrairia outras
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pessoas (ou organizações) em função dos resultados atingidos - credibilidade

e confiança no trabalho são as chaves para que isso aconteça. Parece-me

mais provável que esses novos laços não sejam frutos de processo

deliberativo, mas de um processo de aglutinação, tomado possível em função

do capital social e dos resultados atingidos pela organização.

Outra dimensão complicada é a da mensuração da efetividade da organização.

Uma das grandes deficiências existentes no área social é exatamente a

ausência de metodologia de acompanhamento e avaliação do serviço prestado,

que não sejam horas/profissional/número de crianças atendidas por exemplo.

Os critérios de produtividade no serviço social estão muito longe de ter a

mesma clareza que na organizações de mercado, onde o lucro é um excelente

medidor de desempenho. Qual o critério a ser utilizado como resultado quando

não há lucro? Como garantir o controle e a coordenação de resultados quando

não há consenso sobre como mensurá-los? Novamente o comentário de

ROTHSCHILD-WHITT (1979) se faz válido - participantes provavelmente

concordam com o quê deve ser feito, mas discordam em como fazê-lo, e mais

ainda em como (ou mesmo se devem) mensurar os resultados.

A inexistência desses critérios é claramente prejudicial para os patrocinadores

e para o processo de captação de fundos, mas é questionada pelos

profissionais do serviço social "porque criança não é sabonete" para se avaliar

retorno ou posicionamento, como afirmam alguns profissionais do setor. Assim,

se na pesquisa de CHATTERJEE & ABRAMOVITZ (1993) algumas

organizações aparentam possuir uma forte linha intermediária (gerência média)

como parte dominante na estrutura da organização, vale o questionamento de

que talvez isso seja uma característica do processo de crescimento das ONGs

norte americanas, ou mesmo de uma adaptação do mapa ao território. Pouco

provável de ser realidade em território nacional, haja vista serem essas

organizações nacionais bastante enxutas na estrutura formal e desprezarem,

normalmente, a conduta gerencial controladora.

Talvez uma das maiores diferenças para a gestão de organizações coletivas

seja a confiança no propósito do trabalho, a relação substantiva - simbólica e
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não instrumental - com ele, fazendo com que trabalho e ocupação sejam

quase que indistintos para muitos de seus membros. O trabalho pode ser

entendido como a prática de um esforço "subordinado às necessidades

objetivas inerentes ao processo de produção em, si", portanto determinado

externamente, e não por deliberação pessoal. A ocupação seria, então, a
prática de esforços "livremente produzidos [...] em busca de sua atualização

pessoal", onde a atividade é desejável como um fim em si mesma - e não por

uma determinação externa para suprir necessidades. (GUERREIRO RAMOS,

1989, p.130). Essa pequena grande diferença faz com que as organizações

coletivas possam ser, realmente, os espaços possíveis de reconstrução de

valores importantes para a emancipação do homem e para a vida cidadã.

3.3 Hipóteses para a Gestão - Quadro de referências

Com base no que foi apresentado até aqui é possível passar para a construção

de um quadro normativo de referências para a gestão administrativa das

organizações coletivas. Isso se mostra importante para que seja viável

preservar o caráter e a racionalidade substantivos, que normalmente permeiam

as atividades dessas organizações, especialmente durante o processo de

profissionalização de sua gestão e/ou de crescimento organizacional. Uma das

dificuldades - ou impasses - existentes no meio acadêmico é exatamente a

identificação de quais pontos do conhecimento acumulado sobre a prática

administrativa de organizações de mercado devem ser adaptados para as

organizações coletivas, bem como o quê deve ser modificado nesses itens

para que estas não percam seu caráter substantivo e tampouco fiquem à

margem das práticas gerenciais as quais permitiriam sua sobrevivência. O

esforço que se realiza aqui é, destarte, o início de uma tradução da gramática

existente, de racionalidade instrumental, para se entender e lidar com a sintaxe

dessas organizações, de racionalidade marcadamente substantiva.

Para a construção das hipóteses aqui apresentadas utilizou-se o mesmo

conjunto de dimensões ou características que o encontrado no trabalho de

KNOKE e PRENSKY (1984), quais sejam: 1. Estrutura de Incentivos e

Comprometimento dos Participantes; 2. Estruturas Formais; 3. Liderança e
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Autoridade; 4. Condições Ambientais; e 5. Efetividade Organizacional. Os

processos organizacionais mapeados por SERVA (1997) servem de referência,

ou guia, para analisar essas dimensões, estando distribuídos por vezes em

mais de uma dimensão.

Serão apresentadas algumas hipóteses e premissas, bem como

recomendações normativas para a gestão de organizações coletivas sem fins

lucrativos, visando preservar a racionalidade substantiva e ampliar as

possibilidades de crescimento e sustentabilidade, sempre do ponto de vista das

práticas administrativas internas. Algumas questões aparecem, e servem de

indicações para pesquisas futuras.

Quadro de referências - HIPÓTESES

1. Estruturas formais + Liderança e Autoridade - deve existir um grupo

relativamente pequeno que funcione como o "coração" da entidade 13 e

cujo papel não se transfere (portanto não é um posto burocrático, e

talvez nem esteja incorporado na estrutura formal da organização) qual

seja: o estabelecimento de laços não randômicos entre os participantes

e entre eles e seu meio exterior, e o estabelecimento e reforço constante

do propósito organizacional e dos valores mais importantes da

organização. Esse grupo é o responsável pela injeção de energia e

tempo necessários para mobilizar outras pessoas. Por grupo pequeno

entenda-se a "massa crítica" necessária para iniciar o processo de

mobilização de indivíduos simpatizantes para que isso se transforme em

ação coletiva. É possível (ou necessário) que esse grupo pequeno seja

relativamente heterogêneo em seu conjunto de contribuições individuais

para facilitar o início do processo (OLlVER e MARWELL, 1988) e espera-

se que essa "massa crítica" seja menor (comparativamente a outras

experiências) quanto maior for o tamanho do grupo de

beneficiários/interessados - explicado pelo efeito multiplicador de

GOULD (1993). Servem de base para análise dessa primeira hipótese

13 E esse pode ser o grupo que iniciou ou propiciou a ação coletiva, juntando esforços e o
capital social que conseguiram mobilizar para que a organização tomasse forma.
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os processos denominados Hierarquia e Normas, Valores e Objetivos,

Tomada de Decisão e Comunicação e Relações Interpessoais.

2. Estruturas de Incentivos e Comprometimento dos Participantes - devem

existir incentivos diferenciados para garantir a aderência dos indivíduos

(e conseqüente disponibilização de seus recursos de capital social) para

gerar possibilidades de sustentabilidade. Existe um mix de incentivos,

com predominância dos de tipo 2 e 3 (grupais e processuais) para a

massa crítica. Espera-se que o comprometimento gerado leve ao

fortalecimento ou construção de laços internos elou externos os quais

geram capacidade de sobrevivência. Mais ainda, os gestores devem não

apenas prover as oportunidades para que os laços sociais se

estabeleçam como também alimentar a motivação para que isso

aconteça. Servem de base os processos Controle, Satisfação Individual,

Dimensão Simbólica e Comunicação e Relações Interpessoais.

3. Liderança e Autoridade - espera-se que a autoridade resida nos

pequenos grupos (a massa crítica - decision maker) e, dentro dele,

quem tem maior conhecimento da área de atuação ou maior capital

social pode apresentar maior poder de persuasão (decision shaper) - e

não pela posição que ocupe na estrutura formal da organização. A

influência reside nos atributos individuais (articulação, energia,

responsabilidade ou comprometimento). Isso nos leva, na melhor das

hipóteses a uma democracia coletiva (com provável pequeno número

global de participantes) ou a uma democracia representativa (se o

número global de participantes for muito maior que a massa crítica,

conforme indicou a pesquisa de ROTHSCHILD-WHITT). A liderança

deve ser exercida sempre reforçando a relação substantiva (a

importância da atuação da entidade para os indivíduos participantes e

para os beneficiários), a busca de entendimento e o desenvolvimento

pessoal de cada participante. Ela é responsável pela metanóia de todos

os participantes que não tiverem a ação comunicativa como prática . ('J

Premissa: a tomada de decisão deve ser por consenso. É também o

ponto de manifestação do agente como sujeito (onde cada participante
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pode discordar ou auxiliar o reforço da identidade com o grupo, pela

reiteração dos valores e propósitos organizacionais). Espera-se

encontrar atividades outras (fora do processo de tomada de decisão e

de resolução de conflitos) que reforcem o compartilhamento da visão e

do propósito da organização visando manter a coesão do processo

decisório, e o entendimento entre os participantes. Outro ponto referente

a questão de liderança diz respeito às decisões de quais tipos de laços

sociais (se internos ou externos) precisam ser desenvolvidos pela ou na

organização, em função do tipo de contribuição que estes fornecem aos

objetivos da organização. Servem de base os processos organizacionais

Tomada de Decisão, Controle, Comunicação e Relações Interpessoais,

Conflitos, e Ação Social e Relações Ambientais.

4. Estruturas formais - devem existir, no fluxo das informações, pontos de

reforço dos valores e visão (atividades sociais, comunicação interna),

bem como dos laços que unem os participantes; para estimular a

cooperação na ação coletiva. Espera-se que esses pontos sejam mais

evidentes nos processos onde a massa crítica esteja envolvida - como

as atividades de planejamento, por exemplo. Provavelmente todas as

organizações irão apresentar estruturas formais relativamente simples

com saídas mais orgânicas, ad hoc, para a condução de programas ou

projetos específicos. Estão aqui os processos Hierarquia e Normas,

Divisão do Trabalho e Comunicação e Relações Interpessoais.

5. Condições Ambientais e Efetividade Organizacional - Essas duas

dimensões podem ser analisadas conjuntamente, pela forte correlação

que existe entre as condições do ambiente e a efetividade da

organização. A condição de estarem localizadas em posições periféricas

nas redes interorganizacionais as tornam dependentes de alguns

recursos (principalmente dinheiro) e sujeitas à imposição de regras (leis,

por exemplo) que as formatam em estruturas "reconhecíveis" pelas

organizações de mercado ou governo (ou não as distinguem,

chamando-as todas por um nome genenco o que só aumenta a

confusão - como OSCIP ou Terceiro Setor). É aqui o ponto onde há
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maior pressão para que exista a predominância da racionalidade

instrumental (e me parece válido, no que diz respeito à avaliação de

resultados, e altamente conciliável desde que os critérios para a

avaliação sejam adequados). O problema que se apresenta - e é a

hipótese a ser verificada - diz respeito à adequação dos indicadores de

efetividades da organização aos valores e lógica substantiva dela. É

possível que sejam encontrados critérios de mensuração puramente

instrumentais - quando existentes - e pouco adequados à missão da

organização ou não refletindo os valores mais importantes que a

organização busque. A premissa aqui é que o tempo (como dimensão)

não é relevante ou crucial para avaliar as ações da organização e

qualifica-Ias de eficientes (pensando aqui em um exemplo de avaliação

da efetividade de uma organização que trabalhe com arte-educação e

crianças em situação de risco social. O número de crianças atendidas

por dia não mensura a efetividade organizacional). Indicadores são

fundamentais para a gestão e sobrevivência de qualquer organização -

especialmente quando o ambiente também exige resultados

mensuráveis. O ponto relevante e fundamental aqui é adequação -

como mensurar os aspectos intangíveis de atividades sociais de tal sorte

que não tergiverse a própria missão da organização? Os processos

organizacionais nessa dimensão são Valores e Objetivos, Ação Social e

Relações Ambientais, e Dimensão Simbólica.

Parece que o tamanho do grupo não é mesmo problema para a ação coletiva

quando existe clareza de propósito e de visão da organização (substantivos).

Todo objetivo de ação coletiva só consegue manter a essência daqueles que

estão se agrupando em torno da idéia (na forma de organização) enquanto a

liderança atuar de maneira transparente e em concordância com a visão e o

propósito iniciais. A usurpação do propósito para fins individuais faz com que a

leve liga que sustenta as relações de confiança entre seus participantes seja,

aos poucos, minada e corrompida, tornada estéril. A confiança destruída não é

mais capaz de gerar relações profícuas, tornando-as somente capazes de

reproduzir os padrões já conhecidos em outros tipos de espaços

organizacionais - as burocracias.
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A tabela a seguir visa facilitar a identificação das perguntas relevantes para a

área, as hipóteses de gestão, bem como as premissas para as organizações

coletivas da sociedade civil.

Logo após a tabela de referências, segue a Tabela 5, apresentando cada um

dos processos organizacionais descritos por SERVA (1997) e a correlação

entre os elementos constitutivos de racionalidade, instrumental e substantiva. O

que esperamos encontrar, na análise dos casos que será feita, são indícios ou

indicadores que corroborem as premissas e hipóteses levantadas, que as

refutem ou que apontem novas saídas para pesquisa.

BIBLIOTECA I{ARl A. [jOEDECKER
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TABELA 4

Referências para a Gestão - Premissas e Hipóteses

1. Se o coração da entidade, por alguma razão, sair ou deixar de existir, a

organização continua? Se continua, de que maneira?

2. É possível ou necessário que as contribuições individuais da massa

Perguntas crítica sejam heterogêneas?

Premissas

Hipóteses

Há um grupo pequeno ou indivíduo capaz de mobilizar vontade latentes e

gerar o estímulo necessário para que a ação coletiva aconteça - o

coração da entidade;

Há uma massa crítica necessária para que a ação coletiva tome a forma

de organização (e pode ser maior que o grupo "coração");

A tomada de decisões acontece por consenso;

A liderança da organização é responsável pela metanóia dos participantes

que não tiverem a ação comunicativa como prática;

5. O espaço econômico (o mundo do mercado) deve rever os valores que

1.

2.

3.

4.

utiliza para avaliar as relações com as organizações coletivas sem fins

lucrativos;

6. Tempo não é uma dimensão ou fator crucial para avaliar a efetividade de

uma organização coletiva da sociedade civil.

1. É possível que esse grupo pequeno (massa crítica) seja relativamente

heterogêneo em seu conjunto de contribuições individuais (capital social)

para facilitar o início do processo da ação coletiva.

2. Provavelmente todas as organizações irão apresentar estruturas formais

relativamente simples com saídas mais orgânicas, ad hoc, para a
condução de programas ou projetos específicos.

3. A autoridade reside nos pequenos grupos (a massa crítica - decision

maker) e, dentro dele, quem tem maior conhecimento da área de atuação

ou maior capital social pode apresentar maior poder de persuasão

(decision shaper).
4. O tipo de liderança e autoridade exercidos nessas organizações nos leva,

na melhor das hipóteses, a uma democracia coletiva (com provável

pequeno número global de participantes), ou a uma democracia

representativa.
5. Os critérios de mensuração são puramente instrumentais - quando

existentes - e pouco adequados à missão da organização ou não

refletindo os valores mais importantes que a organização busque.

3. As decisões de quais tipos de laços sociais (se internos ou externos)

precisam ser desenvolvidos pela ou na organização, em função do tipo de

contribuição que estes fornecem aos objetivos da organização, é feita de

maneira instrumental? Isso pode ser realmente feito?

4. É viável a construção de um mapa sociocêntrico inteligível para as

organizações mais complexas mapearem seu capital social?



103

TABELA 5

Correlação entre os elementos constitutivos de racionalidade e a natureza

de cada processo organizacional

Processos Racionalidade Racionalidade

Organizacionais Substantiva Instrumental

Hierarquia e Normas Entendimento Fins, Desempenho

Julgamento ético Estratégia Interpessoal

Valores e Objetivos Auto-realização Utilidade

Valores Emancipatórios Fins

Julgamento Ético Rentabilidade

Tomada de Decisão Entendimento Cálculo

Julgamento ético Utilidade

Maximização de recursos

Controle Entendimento Maximização de recursos

Desempenho

Estratégia Interpessoal

Divisão de Trabalho Auto-realização Maximização de recursos

Entendimento Desempenho

Autonomia Cálculo

Comunicação e Relações Autenticidade Desempenho

Interpessoais Valores Emancipatórios Êxito/Resultados

Autonomia Estratégia Interpessoal

Ação Social e relações Valores Emancipatórios Fins

ambientais Êxito/Resultados

Conflitos Julgamento ético Cálculo

Autenticidade Fins

Autonomia Estratégias Interpessoais

Satisfação individual Auto-realização Fins

Autonomia Êxito

Desempenho

Dimensão Simbólica Auto realização Utilidade

Valores Emancipatórios Êxito/Resultados

Desempenho

Fonte: SERVA, 1997, p.126

Para ver a conceituação de cada elemento constitutivo, ir ao apêndice 2.
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CAPíTULO 4

Estudos de Caso

"Se alguém perguntar por mim,

Diz que fui por aí. .. "

Zé Keti

De certa maneira, a elaboração de um modelo normativo finaliza uma Tese.

Querer verificar a validade de um modelo normativo por meio da utilização de

casos pode levar a um processo de circularidade infindável: é possível

encontrar casos que refutem ou que confirmem a aplicabilidade do mesmo.

Não é o estudo de caso que valida o referencial de gestão construído.

Entretanto, de nada adianta um modelo normativo que não contribua para

ampliar a capacidade de compreender os fenômenos em discussão.

A idéia de colocar o referencial construído em prática visa, se não testa-lo, ao

menos verificar a aplicabilidade dos conceitos e a melhoria de nossa

capacidade de identificar aspectos relevantes para decidir como encaminhar a

solução de problemas de gestão. Utilizamos os casos do Programa Gestão

Pública e Cidadania do Centro de Administração Pública e Governo (iniciativa

de parceira da Fundação Ford e da Fundação Getulio Vargas, contado ainda

com o apoio do BNDES) por várias razões: primeiro, os casos foram

selecionados entre centenas de iniciativas de inovação nas práticas públicas

introduzidas por governos sub-nacionais brasileiros. Alguns casos fazem parte

do projeto "Parcerias, Pobreza e Cidadania", implantado em 1998 e iniciativa

do mesmo Programa, contando neste caso com os apoios do Banco Mundial e

da Fundação Ford. Portanto, não trazem uma amostra contemplando apenas
organizações coletivas.

Segundo, conseguir experiências agrupadas de iniciativas civis e estatais de

desenvolvimento local que pudessem apresentar as organizações coletivas da

sociedade civil em ação, e pertencerem a realidades locais distintas (tanto do

ponto de vista social quanto econômico), apresentou-se como altamente
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favorável por permitir a aplicação da tipologia construída - separando, nos

casos onde organizações da sociedade civil estavam envolvidas, as

organizações burocráticas das organizações coletivas. Isso foi possível pela

descrição das práticas internas de gestão (não presentes em todos os casos) e

dos processos de tomada de decisão, por exemplo.

Outro dado favorável à utilização deles casos é a comparabilidade existente:

apesar de serem experiências distintas, em foco de atuação e atores

envolvidos, todos os casos apresentam a mesma metodologia de coleta de

dados, de análise e de descrição. Quando não havia informações suficientes

que permitisse qualificar as organizações da sociedade civil os casos foram

agrupados por semelhança de atuação (casos APAEB e RECA).

O aspecto desfavorável da utilização desses casos como "espaço de

exploração" tem a ver com o fato do programa visar a disseminação das

experiências bem sucedidas para combater a pobreza em nível local - não há

casos de fracassos que permitiriam analisar as razões do insucesso (e,

portanto, auxiliar a construção do quadro de referências). Outro ponto

desfavorável é que nem todas as experiências têm, como protagonistas,

organizações coletivas da sociedade civil - algumas experiências, belíssimas

pelo que representam de inovação na condução da esfera pública, são

estritamente governamentais (como o caso da Câmara Regional do ABC, em

São Paulo).

Ao todo, são 26 casos descritos em três livros e 1 brochura (os livros Parcerias

e Pobreza 1 (Soluções Locais na Construção de Relações Sócio Econômicas)

e 2 (Soluções Locais na Implementação de Políticas Sociais), Redução de

Pobreza e Dinâmicas Locais, e a brochura Alianças na Redução da Pobreza)

(CAMAROTTI e SPINK, 2000a, 2000b e 2001).

Desses casos, 4 se encaixam na descrição do objeto de estudo (embora um

deles careça de maiores informações para se ter certeza que é realmente uma

organização coletiva da sociedade civil) e 3 merecem comentário específico.

Embora nem todas elas tenham nascido da associação espontânea entre
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indivíduos da mesma comunidade, todas as 4 experiências apresentam uma

forma de organização que busca a participação democrática, a discussão

aberta na tomada de decisões, a atuação em parceria com esferas do governo

elou empresas, somadas à mobilização da comunidade na qual estão

inseridas.

Todos os casos que envolviam organizações da sociedade civil foram lidos e,

com base nas informações disponíveis, classificados em organizações

burocráticas ou organizações coletivas das sociedade civil. Em alguns casos,

as dificuldades listadas no capítulo anterior são explícitas - como a da

mudança de compreensão do espaço das organizações - e nem sempre

resolvidas. Em outros, é nítida a existência de externalidades positivas pela

ação da organização - embora seja nítido que essa organização promova mais

ação coletiva que seja, ela própria, uma organização coletiva (caso da Pastoral

da Criança). Segue a lista dos 4 casos que serão apresentados, de maneira

exploratória, com uma pequena descrição de cada projeto. Os três casos que

merecem um comentário específico são descritos aqui também, e sua análise

será feita de maneira conjunta. Os casos que ficarão de fora da análise

também serão listados, de maneira agrupada, com a justificativa de sua

exclusão.

1. RECA - Associação dos Pequenos Agrossilvicultores do Projeto de

Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (Ponta do Abunã,

Rondônia): são 326 famílias de produtores representadas pelo RECA,

consorciados na produção de cupuaçu, pupunha e castanha e

organizados em uma estrutura de gestão democrática onde todos

participam de todo o processo decisório. É um espaço de construção

comunitária e exercício de cidadania.

2. GCAR - Grupo Cultural Afro Reggae (Rio de Janeiro): experiência de

um grupo que desenvolve um trabalho a partir da arte e da comunicação

transformando o cotidiano dos moradores da favela de Vigário Geral e

nas comunidades de Cantagalo e Cidade de Deus.

3. SISAR - Sistema Integrado de Saneamento Rural (Ceará): experiência

de gestão participativa na implementação e manutenção da infra-
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estrutura de saneamento (rede de distribuição de água e de coleta de

esgoto com ligações domiciliares), autogerida pelas associações de

moradores de pequenas comunidades rurais do estado.

4. APAEB - Associação dos Pequenos Agricultores do Município de

Valente (Valente, Bahia): uma experiência em meio ao quadro de

extrema pobreza dos habitantes de Valente e da seca que assola a

região, englobando três projetos interligados: Batedeira Comunitária,

Cooperativa de Crédito e Fábrica de Sisal. Caso especial.

Os casos especiais que receberão comentário conjunto:

5. CAATINGA - Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e

Instituições Não-Governamentais Alternativas (Araripe, Pernambuco):

uma ONG que fornece apoio técnico para os pequenos agricultores da

região, contribuindo para a geração de renda e respeito ao meio
ambiente.

6. ITCP - Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da

Coppe/UFRJ (Rio de Janeiro): experiência dos programas de pós-

graduação em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,

em uma autêntica tradução do conhecimento acadêmico para grupos de

trabalhadores desempregados, fornecendo uma oportunidade de acesso

ao mercado formal de trabalho e de resgate dos direitos de cidadania.

7. ANTEAG - Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de

Autogestão e Participação Acionária (São Paulo): entidade que fornece

uma metodologia de reorganização e reestruturação das empresas que

visa capacitar os antigos empregados a gerenciar empresas de forma
cooperada ou associativa.

Os 19 casos restantes foram excluídos da análise por não contemplarem os

requisitos da descrição do objeto do estudo, qual seja: serem organizações

coletivas da sociedade civil. Algumas experiências relatavam casos de

organizações burocráticas da sociedade civil (como o Comitê pela

Democratização da Informática - CDI, e como também aparenta ser a Pastoral

da Criança) ou eram vinculadas a empresas ou, ainda, eram governamentais.
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Os casos do Projeto Couro Vegetal (Amazônia), Projeto Pescar (Rio Grande do

Sul), PortoSol (Rio Grande do Sul, o qual aparece em dois casos), Fundação

Acesita (Minas Gerais) e o Sistema CEAPE (Nacional) são descartados por

serem instituições vinculadas a empresas (Fundações Projeto Pescar e

Acesita) ou por serem essencialmente atividades de lógica puramente

econômica que, sem dúvida, causam impacto de desenvolvimento local e

redução da pobreza (externaiidades positivas), mas que não trazem em si a

estrutura de organizações coletivas - a lógica de análise de microcrédito

(CEAPE e PortoSol) encontra-se também em instituições financeiras

estabelecidas e, conseqüentemente, toda a sua forma de gestão interna, com
controles, cargos e que tais.

As organizações coletivas de mercado (Empresas Sociais), chamadas de

cooperativas, também ficaram de fora (Casos ASMARE, de catadores de

papéis e materiais recicláveis de Belo Horizonte, e Projeto Castanha, de

cooperativas do Amapá). É patente, em ambos os casos de cooperativas

produtivas estabelecidas pelo estímulo do poder público, a dificuldade de se

estabelecer regras democráticas de decisão, principalmente por ser a geração

de renda o objetivo maior dessas organizações. Novamente não está em

discussão o impacto causado na geração de auto-estima dos catadores de

papéis em Belo Horizonte, ou a alternativa de renda com a produção de

biscoitos de castanha no Amapá (embora seja, pela própria análise do caso,

um equívoco essa saída como geração de renda). Mas além de se situarem em

um espaço onde há disputa pelo mercado, essas organizações dependem da

parceria com o governo para existirem (e a parceria com o governo, em ambos

os casos, serve simplesmente como redoma protetora para as atividades).

Os outros projetos descritos são, essencialmente, de iniciativas

governamentais, as quais modificam a realidade local seja pelo

desenvolvimento gerado (social ou econômico) seja pelo fortalecimento de

valores de democracia e cidadania. São eles os programas Bolsa Escola (no

Distrito Federal e em Minas Gerais), o Programa de Saúde da Família

(Campina Grande, Paraíba), Casa de Zabelê (Teresina, Piauí) e o Programa de

Apoio ao Desenvolvimento Local (Ceará e Pernambuco - onde é descrita a
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parceria de caráter técnico entre o PNUD e o Banco do Nordeste), o Programa

de Administração Participativa em Camaragibe (Pernambuco), a Política

Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar de Belo Horizonte (Minas

Gerais) e a experiência da Câmara Regional do Grande ABC (São Paulo).

Cada caso será apresentado destacando-se os seguintes pontos:

1. a origem da organização (fonte de pressão) e do coração da entidade;

2. o processo decisório e a construção de regras;

3. o sistema de gestão (estrutura formal e de incentivos);

4. a formação de laços internos e externos (principalmente os novos laços);

5. os critérios de mensuração da efetividade organizacional.

ORECA

A Associação de Agrossilvicultores teve sua origem da estória de várias

famílias que foram assentadas em um "filete de terra espremido" entre os

estados do Amazonas, Acre e Rondônia, com a Bolívia ao Sul. Como não havia

apoio do INCRA para que o assentamento pudesse dar certo, 12 famílias

originárias do primeiro assentamento ('os pioneiros'), incentivadas pela

Comissão Pastoral da Terra (CPT), esboçam um projeto de desenvolvimento

baseados no reflorestamento econômico consorciado e adensado (RECA). A

idéia do projeto era conseguir apoio para permitir a produção comercial

(cupuaçu, pupunha e castanheira) e a lavoura branca (subsistência). Foi por

intermédio do Bispo da Diocese de Rio Branco - que conhecia o grupo dos 12

- que uma linha de crédito internacional foi disponibilizada (U$495.000,OOa
fundo perdido, em quatro anos).

Alguns pontos já podem ser destacados nesse processo. Observa-se aqui a

existência de um grupo que representa o coração da entidade (permitindo que

era surgisse) e que vem de baixo. E, neste caso, há também um "marca-passo"

que foi a CPT, a qual disponibilizou sua rede de contatos (capital social) para

que os pioneiros tivessem o apoio de um agrônomo para a redação do projeto.

A igreja ainda aparece como o nó que disponibiliza acesso a recursos r ,
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internacionais (rede social desse grupo de pioneiros), ao servir de 'avalista'

pois acredita-se que "a agência holandesa só tenha liberado recursos para o

projeto por confiar nas palavras de Dom Moacyr" (BRESLER, 2001, p.134).

Segundo o relatório, a Associação não se reduz a um mecanismo de gestão -

"ela é uma instância de mediação entre os interesses, desejos e aspirações

das famílias associadas e o seu ambiente social" (ibid, p.138). Como o foco do

RECA não se concentra apenas na produção, beneficiamento e

comercialização dos três produtos consorciados (Pupunha, Cupuaçu,

Castanheira) - apesar de ser a parte mais visível - é uma experiência que se

enquadra nos objetivos do presente trabalho. Além da parte comercial, o RECA

disponibiliza auxílio técnico e de equipamentos para as atividades de

subsistência (lavoura branca e criação de animais); estimula e assessora o uso

de produtos da floresta para fins terapêuticos (fitoterápicos) e para a

alimentação; estimula o desenvolvimento educacional das famílias (escolas

primárias e uma Escola Família Agrícola - EFA); e pelo uso dos financiamentos

conseguidos - onde o mecanismo que usa para gerenciar esses recursos é

apontado como um dos grandes segredos dessa experiência (todos decidem

como será utilizado o dinheiro, inclusive para auto-financiamento).

A estrutura de gestão conta com muitas reuniões para decidir, acompanhar e

reforçar os princípios e valores democráticos. A base de tudo é o lote da família

que produz. Um conjunto de famílias compõe um grupo (determinado pelas

relações familiares ou de amizades - capital social), e cada grupo é composto

por um líder - responsável pela manutenção da união do grupo, facilitando a

comunicação entre as famílias; um coordenadoria - responsável por fazer a

articulação entre as associações de cada grupo com a coordenação geral do

RECA; e um ou dois agrossilvicultores técnicos - responsáveis por

acompanhar o plantio de todas as famílias do seu grupo.

Há uma Assembléia Geral, onde todos participam, e uma Diretoria eleita nas

reuniões de coordenação. Na coordenação participam todos os coordenadores

de grupo, mais a diretoria. Um dos princípios que orienta todos os grupos é a .

divisão do poder. Nas palavras dos participantes do RECA,.o presidente é o
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responsável por defender os interesses do REGA 'para fora'; e o secretário

administra o dia-a-dia da associação, é o "cara que diz não" a interesses

particulares para preservar os interesses do grupo. Todas as decisões dos

colegiados são homologadas na Assembléia Geral, e são tantas as reuniões

que eles dizem que "nas horas vagas cuidamos do plantio e do lote" (ibid.,

p.142). "Parece ser consenso que as reuniões consolidam os princípios

democráticos que orientam o RECA. Consolidam, mas não criam" (ibidem,

p.142). Essa é uma indicação da importância das estruturas de decisão e da

liderança para que a relação substantiva e a participação democrática sejam a
regra das organizações.

o REGA disponibiliza exclusivamente para seus associados um fundo de apoio

financeiro, assessoria jurídica e técnica, configurando um conjunto de

incentivos seletivos. Para os indivíduos que não optam pelo financiamento

interno e que depois se tornam inadimplentes junto aos bancos, os

agrossilvicultores associados não se sentem muito na responsabilidade de

trabalhar em mutirão de auxílio ao inadimplente, uma vez que o empréstimo foi

feito ao indivíduo e não à associação.

o REGA representa um número grande de famílias - são 11 grupos que

representam um total de 326 famílias. E todas as decisões são feitas de

maneira coletiva. Outro ponto destacado na descrição do projeto é a formação

dos vínculos (laços): tanto internos quanto externos foram influenciados pela

ação da Diocese de Rio Branco. A partir do momento que começa a apresentar

resultados concretos do plantio consorciado, outras agências se interessaram

pelo projeto - a Embrapa, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a

secretaria Executiva de Assistência Técnica e Garantia da Produção do

Governo do Estado do Acre, entre outros.

Outro ponto presente no relatório diz respeito ao impacto da experiência do

REGA. Diz que como a associação sempre investiu na participação dos

associados e associadas, mais que na criação de estatutos ou regras, tudo é

processo de construção social, e nada é previsível - inclusive não há

indicadores precisos do impacto que a organização causou. Afirma que ~
\
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RECA continua a aceitar novos sócios - desde que aprovados seguindo os

critérios de manejo do lote e produção, além da participação em projetos

comunitários.

Como último ponto, fica o comentário de que há a necessidade de estimular a

alternância de poder (para garantir a participação democrática e a não

cristalização de estruturas) e de desenvolver uma melhor capacidade para lidar

com os conflitos internos - que tendem a crescer com o crescimento do

número de associados. Se o modelo democrático de decisão começar a

dificultar a geração de renda, é provável que surgirão pressões para uma das

duas coisas: ou uma hierarquização para agilizar a gestão ou trabalhar com

grupos menores - e correr o risco de ter uma democracia representativa que

pode ter a lógica deturpada em algum tempo. É um difícil dilema.

o GRUPO CUL rURAL AFRO REGGAE

A história do GCAR talvez seja a melhor manifestação das organizações

coletivas da sociedade civil recolhidas pelo Programa Gestão Pública e

Cidadania. O Grupo Cultural Afro Reggae desenvolve atividades culturais e de

resgate da cidadania na favela de Vigário Geral, e nas comunidades de

Cantagalo e Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O contexto no qual surge o

GCAR é importante para entender a lógica de atuação dessa entidade.

A origem do Afro Reggae foi uma festa - um grande "agito" no verão carioca de

1992 - organizada por um grupo de amigos (animadores culturais, DJs,

militantes do movimento negro) que estavam em busca de uma alternativa aos

bailes funk - proibidos na onda de repressão depois dos arrastões que

aconteceram nas praias da zona sul. Apesar da primeira festa não ter sido bem

sucedida, o grupo de cinco pessoas (Júnior, Tekko, Plácido, Arcélio e Rafael)

persistiu e começou também a produzir um jornalzinho que serviria como

informativo multicultural - o Afro Reggae Notícias. Um jornal voltado para as

variadas manifestações da música e cultura negra (do soul a congada) e tudo o

mais que não tivesse espaço nos órgãos de grande circulação da imprensa.
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Foi logo após a chacina de crianças na Candelária e do massacre em Vigário

Geral que o grupo começou a se voltar para uma possível ação social nas

favelas. Estavam todos chocados e revoltados com os crimes quando apareceu

uma pessoa que mobilizou a todos. O mobilizador do grupo 'coração' foi um

professor de biologia, o Zé - alcunha de Henrique Rosa, que estava revoltado

com os ocorridos no Rio, com o massacre do Carandiru (em SP), com a

situação dos ianomames, e que sugeriu ao grupo que organizassem uma

"Caminhada Pela Vida e Pela Paz, Assassinatos Nunca Mais", saindo da".

Candelária e indo até Vigário Geral. Mesmo sem conhecerem ninguém naquele,

espaço tão marcado pela violência e pelo medo, o Zé infundiu a confiança

necessária ao afirmar que "a gente dá um jeito" para entrar em Vigário Geral.

Pode-se perceber aqui a existência de-um grupo relativamente homogêneo nas

trajetórias pessoais, e uma profunda associação entre elas e o impulso original

do projeto. Grande parte dos fundadores tinha vivido muito próximo ou feito

parte da mesma realidade com a qual vieram trabalhar, eram eles próprios

sobreviventes de uma luta desigual de resistência cultural, econômica e social

- e isso gerou, segundo as palavras do relator da experiência, um

compromisso com o projeto que se amparava em um autêntico sentimento de

paixão. A massa crítica necessária para a ação coletiva estava completa

quando surgiu um ator (o Zé) injetando a energia (no caso, uma idéia) e

materializando o movimento. É um movimento que se origina das pressões de

baixo, da própria comunidade.

o grupo se oficializou em 1993, na forma de uma ONG, e começou com muita

dificuldade e cheio de improvisos, bancando a falta de recursos para a

produção do jornal (o qual, depois de instalados em Vigário Geral, passa a ser

produzido pela empresa gráfica M.W. Barroso, a primeira parceria empresarial).

As festas ainda eram a principal fonte de recursos para o GCAR, e havia o

apoio dos amigos e trabalho voluntário de todos os envolvidos.

A ação na favela começa com a oferta de oficinas de capoeira e percussão,

aproveitando um movimento de valorização de música e dança que existia na

comunidade. As aulas aconteciam - e ainda acontecem - em espaços abertos,
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para todos verem. Sem impor pré-requisitos - comuns em outros projetos de

assistência e formação educacional - as oficinas estavam abertas para quem

quisesse chegar. Essa é uma característica que se mantém na gestão da

entidade: os processos são abertos e algumas reuniões acontecem na rua, aos

Sábados. Isso não significa inexistência de normas ou critérios mas o

reconhecimento que o ponto de partida para conquistar os jovens, seduzidos

pelo tráfico e por tudo que ele poderia oferecer de "bens de consumo", tinha de

ser o impulso e a vontade criativa dos próprios jovens.

o GCAR possui em sua estrutura, hoje, uma empresa comercial (a ARPA -

Afro Reggae Produções Artísticas) que é responsável pelos shows, eventos e

workshops com artistas populares, e também é responsável pelas

apresentações da Banda Afro Reggae (que foi contratada por uma major, a

Universal) e dos outros espetáculos nascidos das oficinas do GCAR. Pela

pequena descrição que existe no caso, é de se supor que esta seja a parte

mais "profissionalizada" do grupo, no sentido de ser mais burocratizada pela

própria descrição das atividades pelas quais é responsável - mas não se pode

afirmar que a ARPA não seja gerenciada de maneira democrática.

o Programa Social do GCAR constitui-se em dois Núcleos Comunitários de

Cultura - um em Vigário Geral (o mais consolidado) e outro em Cantagalo - e

desenvolvem programas de saúde, comunicação por meio de rádio e

intercâmbio com universidades. A metodologia, utilizada pelo grupo, exige

abertura para aceitar a experimentação como um componente permanente da

prática educativa - os educadores aprendem à medida que ensinam - e aí

reside a grande originalidade do trabalho. O grupo é uma grande mistura de

experiências pessoais e institucionais (uma grande colagem de uma série de

coisas). Alguns aspectos dessa metodologia são destacados no relatório:

1. Profundo respeito pelo conhecimento acumulado na própria comunidade

(características históricas e culturais). O resgate da história e dos

aspectos positivos ali existentes é uma das características mais
importantes das dinâmicas educativas;



115

2. Valorização dos laços de solidariedade e cooperação no seio da

comunidade, gerando um sentimento de co-responsabilidade pelo

destino das crianças e dos jovens. Em um ambiente marcado pela

violência, medo e desconfiança, essa é uma ação que resgata valores
importantes para a vida em comunidade;

3. Manutenção das oficinas e workshops em espaços abertos e públicos,

para serem acompanhados pelos moradores e visitantes. Inclusive as

reuniões, como mencionado. Essas atividades são as principais portas

de entrada para novos participantes - reiterando o caráter de não

excludente e parcialmente rival dos serviços oferecidos;

4. Estratégia deliberada para renovação dos quadros de coordenação da

instituição a partir dos próprios alunos e alunas participantes das

atividades - embora não exista um mecanismo de seleção bem definido.

A coordenação do Centro Cultural Vigário Legal está, desde a sua

fundação, sob a responsabilidade de jovens da própria comunidade, e o

mesmo acontece com os quadros administrativos da sede da instituição
(localizada no centro do Rio de Janeiro);

5. Perspectiva de trabalho integral com os membros da comunidade - o

GCAR construiu uma rede de segurança envolvendo vários aspectos da

vida da comunidade de alunos, que envolve acordos com postos de

saúde e escolas, por exemplo. Isso desperta segurança e confiança. O

respeito e a liberdade que o grupo alcançou são apontados como os

fatores principais de atratividade e permanência no grupo, pelos jovens
participantes;

6. Preocupação permanente do Afro Reggae em abrir o grupo a influências

externas, e fazer circular nas comunidades uma ampla gama de

pessoas, promovendo eventos no núcleo de cultura ou nos espaços
públicos da comunidade.

Esses dois últimos pontos da metodologia do grupo reforçam a idéia de que os

laços construídos a partir do grupo inicial surgem pela atratividade despertada,

pela confiança no trabalho desenvolvido e pela identificação com a

organização. Não é bem um processo instrumental de construção de parcerias,

como pode ser verificada no relatório que afirma ser uma das primeiras lições
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aprendidas (no contato com as agências de cooperação) a não aceitação da

simplificação dos estereótipos a respeito da vida nas favelas apenas para

agradar o financiador.

Pouco é dito sobre os processos de decisão e gestão das atividades que

compõem cada programa desenvolvido. Parece, entretanto, que os processos

decisórios são alinhados com a idéia e o ideal de valorização da cidadania e

formação de lideranças - o que leva a crer serem mais democráticos e

participativos, em função da própria estória da organização.Também não há

menção a respeito de critérios de avaliação da efetividade organizacional - e

creio serem os resultados tão visíveis, na reconstrução dos valores perdidos

pela convivência com a violência e o tráfico, no resgate da auto-estima e da

cidadania pelas manifestações culturais (como a música ou a dança) que

realmente não parecem fazer falta. Esse é um tema que sempre causa

divergências - avaliar ou não, e de que forma. O sucesso do grupo nas

parcerias (financeiras e não-financeiras) parece se sustentar no alto grau de

cumplicidade com um amplo leque de pessoas e instituições de fora e de

dentro das comunidades onde atua. Os incentivos de participar, como aluno ou

voluntário, são bastante explícitos e não precisam de maiores considerações.

OSISAR

O Sistema Integrado de Saneamento Rural é o melhor exemplo de formação

de organizações coletivas pela pressão de fora e de cima (no caso o KfW,

banco estatal alemão, e o governo estadual do Ceará somado à Companhia de

Água e Esgoto do Ceará - CAGECE). As dificuldades encontradas na

operacionalização do programa passam por questões econômicas, políticas e,

no meu entender, também pela falta de sucesso na 'incubação' das
associações de moradores.

O Sistema de Saneamento Básico foi desenvolvido em parceria pelo KfW e

Cagece, onde esta é o órgão executor; o governo do estado do Ceará, o

mutuário do projeto; o KfW, o agente financiador; e o governo federal, o

avalista. Além desses, participam do programa três outros agentes: as
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associações de moradores das localidades beneficiadas (que muitas vezes

foram "formadas" pela ação da Cagece, visto ser a participação das

associações na gestão do sistema um pré-requisito do projeto), as prefeituras

dos municípios onde são implantados os sistemas de abastecimento de água e

esgoto sanitário, e uma empresa de consultoria que fiscaliza os serviços

executados e realiza o controle financeiro do projeto, funcionando como

preposto do banco alemão (e esta foi uma determinação do Ministério de
Cooperação Alemão).

Não cabe aqui descrever as características do Sistema desenvolvido para

atender localidades em três regiões distintas do estado - litoral, sertão e serra.

O importante a ser comentado diz respeito à forma de gestão que foi concebido

para depois que o sistema estivesse funcionando. A Cagece foi responsável

pela infra-estrutura das redes e ligações até as casas, e ficou a cargo do

SISAR o gerenciamento do patrimônio instalado, operando, prestando

assistência técnica, controlando as operações e fazendo a manutenção do

sistema (tarefas antes executadas pela Cagece).

A estrutura administrativa do SISAR apresenta uma Assembléia Geral - que

conta com uma representante de cada associada, uma equipe de oito pessoas

em uma estrutura diferenciada (funcional) das atividade de trabalho, e inclui um

Conselho de Administração composto por doze membros (sete indicados pelas

associações de moradores - são 36 associações no total, um indicado pela

Cagece, um representante do agente financiador e três indicados pelos
prefeitos, representando litoral, serra e sertão).

Não há articulação efetiva com as prefeituras, que deveriam assumir a

remuneração do operador do sistema, e o SISAR tenta se manter com as

tarifas cobradas. Ficou a impressão, para alguns moradores, que a Cagece

construiu e o SISAR cobra - o que, convenhamos, não facilita a aceitação

dessa organização. A descrição de todo o processo de gestão - e da forma

como os problemas de inadimplência ou mesmo a desfiliação de associações _

leva a crer que a organização age de maneira bastante instrumental,

principalmente pelo caráter extremamente operacional que ficou confiado à ela.
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Apesar de surgir de uma idéia de autogestão do serviço pelas comunidades
beneficiadas, a ausência de organizações comunitárias de fato (muitas foram

criadas apenas para atender aos requisitos do projeto) impede que o programa

se estabeleça da maneira desenhada. O que só reforça a impressão de que as

organizações coletivas devem surgir pela associação espontânea entre os

interessados, ou contar com um longo período de incubação, para que os

valores democráticos de participação e de horizontalidade sejam realmente

estabelecidos. Formar associações onde essa 'semente' ainda não existe

requer maior envolvimento e identificação com a comunidade - coisa que a

Igreja sabe fazer. Aparentemente, a falta de visão de alguns prefeitos - que se

recusaram a participar e mesmo exerceram pressão política para combater a

influência do programa (segundo o relatório) - somada a inexistência de um

movimento social organizado respondem pelas dificuldades que o programa
enfrenta.

Infelizmente o relatório traz poucas informações sobre como os conflitos são

gerenciados (apesar de citar alguns conflitos que apareceram, não discorre

sobre como foram resolvidos) ou as metas - de tarifa, por exemplo, que

aparentemente são levadas à Assembléia Geral para serem apenas ratificadas,

e não discutidas ali (diferentemente do que acontece no RECA, nas questões
de uso dos recursos financeiros).
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APAEB

A Associação dos Pequenos Agricultores do Município de Valente terá uma

pequena apresentação. Aparentemente, a organização segue uma trajetória

similar ao RECA - a associação contou com o apoio a ala progressista da

igreja (MOR) e estruturou-se para fornecer apoio aos agricultores na produção,

beneficiamento e comercialização do Sisal. Está estruturada em quatro

departamentos (Agropecuário, Comercial, Educativo e Industrial) e possui

Assembléia Geral, conselho Administrativo, Diretoria e Conselho Fiscal.

A APAEB possui três grandes áreas: a Batedeira Comunitária (responsável

pelo beneficiamento da fibra do sisal), a Fábrica de Sisal (que produz tapetes e

fibras para o mercado interno e externo), e a Cooperativa de Crédito - para

auxiliar os associados. Há uma semelhança, aqui, com as atividades

desenvolvidas pelo RECA - assessoria técnica, beneficiamento da produção e

financiamento dos associados. A diferença parece estar na maneira como o
RECA é gerenciado.

o relatório, mais focado na descrição de como as parcerias e na geração de

renda, é insuficiente para afirmar que a APAEB atua mesmo como uma

organização coletiva, com a lógica substantiva balizando as ações internas e

externas. Ele é apresentado aqui porque pode ser que tenha uma articulação e

gestão similar ao RECA. Seria necessário angariar maiores informações a

respeito desse projeto, de indiscutível impacto para o desenvolvimento da
comunidade, para fazer maiores afirmações.

Os casos especiais

CAATINGA, ITCP e ANTEAG

Os três casos listados como merecedores de comentário específico são

daquelas organizações empenhadas em construir modelos alternativos de

desenvolvimento socialmente justo, com disseminação do conhecimento

técnico - seja para a produção (CAATINGA e ITCP), seja para a gestão
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democrática (ANTEAG). Essas organizações poderiam ser descritas aqui se

elas fossem organizações coletivas em si mesmas, pois seriam organizações

coletivas da sociedade civil que auxiliam a estruturação de empresas sociais.

Os três relatórios, entretanto, descrevem mais a atividade que essas entidades

promovem que a sua forma de gestão interna, então nada podemos afirmar.

Merecem destaque porque são espaços de construção de um modelo

alternativo de produção, com predominância de valores como a participação

democrática e a transparência da gestão - modelos que certamente agradarão

a todos os que se envolvem com essas questões se contemplarem também a

necessidade de atualização pessoal e emancipação humana. Pelos princípios

que norteiam as ações da ANTEAG podemos inferir que o caminho está

aberto. A ANTEAG define a autogestão como um modelo onde os

trabalhadores decidem tudo - da política de investimentos às metas de

produção e de participação nos resultados. Os parâmetros mínimos para que a
autogestão dê certo são os seguintes:

1. Democratização das tarefas que envolvam raciocínio (eliminando as

represas de conhecimento) - isso vai ao encontro do modelo

apresentado por ROTHSCHILD-WHITT;

2. Motivação dos trabalhadores de forma que eles acreditem na
inteligência coletiva;

3. Geração de dividendos e lucros no médio e longo prazo;

4. Integração da empresa em redes de negócios, transformando a

inteligência coletiva no maior patrimônio das empresas autogestionárias;

5. Implantação de técnicas modernas e efetivas de gestão com

envolvimento e realização das pessoas. Uma gestão em que exista a

transparência e democratização das informações, incentivo e
contribuição dos trabalhadores (NAKANO, 2000).

Já a ITCP tenta disseminar técnicas de produção que permitam a constituição

de cooperativas populares, e formar redes universitárias e de cooperativas para

estimular a economia solidária. O CAATINGA vai por uma trilha similar,

oferecendo técnicas alternativas de produção (Programa Cultivos) para o
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trabalhador do sertão nordestino, bem como um conjunto de ações para
resolver o problema da seca.

Parece mesmo que o descompasso entre o que acontece nos países mais

industrializados e os impactos gerados nas economias locais de países

"subdesenvolvidos" (e recorro ao recurso que critico no início do trabalho...)

têm provocado mobilizações de vários tipos, para reduzir as desigualdades

sociais e para propiciar o fortalecimento de valores como cidadania e

democracia. Em quanto tempo, será, o mercado irá sentir as pressões de uma

sociedade que se organiza e busca por outras formas de trabalho e sentido
para a vida?

Outras considerações

Muitos aspectos do quadro de referências se aplicam também às empresas

sociais, principalmente a importância da liderança na condução do grupo

reforçando os valores e missão da organização. A efetividade das entidades,

nas Organizações Coletivas da Sociedade Civil, normalmente não é avaliada

por serem os resultados (de mudança do comportamento ou da valorização

pessoal do público beneficiado) bastante evidentes para seus membros.

Acredito que a razão de ser dessas entidades faça com que a percepção de

alteração da realidade seja suficiente para que continue existindo o descaso

com as dimensões de avaliação. A não ser quando um parceiro financeiro

exige algum tipo de prestação de contas - talvez seja essa a razão de adoção

de critérios de efetividade que são instrumentais e que não reflitam a missão e

os valores da organização: nunca houve necessidade de tê-los para continuar
a existir.

Como as Empresas Sociais possuem resultados que são mais facilmente

mensuráveis (o resultado financeiro das vendas de produtos ou serviços) a

dimensão tempo passa a ter relevância na avaliação da efetividade

organizacional - diferentemente das OCSC, onde as mudanças de

comportamento ou da realidade demoram mais para aparecer de maneira
definitiva.
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Aparentemente, as dimensões mais difíceis de serem desenvolvidas nas

Organizações Coletivas da Sociedade Civil dizem respeito àquelas na qual se

faz necessária uma mudança de comportamento e dos valores que as pessoas

trazem. Principalmente quando elas vêm de realidades na qual esses valores

não são vistos como tal (democracia, por exemplo, em um espaço sócio-

econômico por práticas clientelistas ou coronelistas). Isso faz com que as

experiências de 'incubação' de associações por órgãos governamentais ou por

ONGs que não tenham reconhecimento do público alvo tenham uma

dificuldade maior: desenvolver as lideranças na comunidade como forma de

garantir a sobrevivência e a autonomia,de fato, da organização.

Nenhum dos casos analisados permitiu encontrar indícios sobre a relação entre

o grupo decisor e os membros que atuam como decision shapers. A outra

hipótese, de que a massa crítica deveria ser heterogênea nas suas

contribuições não pode ser refutada ou confirmada - o RECA contou com

agente externo à massa crítica para poder se materializar (o bispo que

conseguiu o financiamento inicial) o que mostra que o capital social pode

compensar a homogeneidade de contribuições possíveis, e o GCAR conseguiu

se estruturar por meio da mobilização de um conjunto grande de apoiadores

que possuíam recursos diferentes (amigos, parentes) até conseguir parcerias
que garantissem sua sustentação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

'Vamos precisar de todo mundo

pra banir do mundo a opressão"

B. Guedes e R. Bastos

Longe de querer ter finalizado a discussão sobre como deve ser realizada a

gestão em organizações coletivas da sociedade civil, este trabalhou visou

construir um quadro de referências conceituais para que algumas das

dimensões um tanto mistificadas dessas organizações fossem trazidas à luz.

A primeira dimensão importante diz respeito a classificação das organizações

existentes na sociedade civil. A identificação de tipos distintos - organizações

burocráticas e organizações coletivas - ainda não resolve os problemas de

tipificação, mas já é um passo para que se desenvolvam modelos de gestão

adequados a elas. Uma grande parte da literatura preocupada com as

questões do setor 'não lucrativo' da economia discorre sempre a respeito das

parcerias necessárias para que a organização sobreviva, abordando a questão

da gestão somente no aspecto de gerenciamento de vínculos

interorganizacionais. Muito pouco é encontrado a respeito da forma como

essas organizações gerenciam seus processos internos, ou de como lidam

com o crescimento e com novos desafios. Esse é um esforço que deve ser feito
em pesquisas futuras.

As organizações coletivas são importantes por uma série de razões. Primeiro,

porque representam um espaço social distinto, com uma lógica de atuação

interna que deve ser diferente da lógica encontrada no mercado. Sua

existência permite outras experiências de vida humana associada e é,

definitivamente, o espaço para a prática, a aprendizagem e o resgate de

valores fundamentais para a vida em comunidade: transparência, confiança,
solidariedade e verdade, para citar alguns.
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Em segundo lugar, porque as organizações coletivas promovem mudanças em

seu meio de atuação - não somente aquelas que já possuem o público como

foco de atuação, mas também aquelas que atendem apenas seus membros.

Isto porque o aprendizado da cidadania extrapola a convivência da

organização. E também porque as ações sociais (sejam elas culturais,

educacionais, voltadas para a saúde, entre outras) provocam mudanças

significativas no público beneficiário. O resgate da auto-estima ou a

possibilidade de aprender, por exemplo, geram maior mobilização da

comunidade e uma reconstrução do sentido da existência de cada participante,
apresentando um efeito multiplicação.

Essas experiências provocam mudanças não apenas na relação com os da

comunidade, mas também com as esferas públicas governamentais, com as

entidades parceiras, com as empresas e com outras comunidades. E toda

experiência que estimule ou promova a auto-realização do homem provoca

alterações profundas na sua maneira de ser. E essa 'revolução' possibilitada

pela experiência nas organizações coletivas pode reverter o processo no qual

estamos inseridos, de unidimensionalização da vida centrada no mercado, e

redimensioná-Ia, oferecendo outras possibilidades de realização humana que

não seja parametrizada pela quantidade de dinheiro gerada por ele.

Para que as organizações coletivas permaneçam como tais, a sua lógica

substantiva de atuação e estruturação deve ser preservada durante o processo

de crescimento e profissionalização organizacional. Foi apresentado um

conjunto de referências para a gestão que permite identificar os processos nos

quais a lógica substantiva deve permanecer. Não é possível partir para

prescrições mais detalhadas uma vez que cada organização cria a sua própria

lógica de funcionamento, o seu próprio conjunto de valores norteadores da
gestão.

O que se tentou, com o quadro de referências apresentado, foi estabelecer um

corte definitivo com o paradigma neoclássico - que dá base para as

recomendações gerenciais encontradas nas teorias de organizações - e um ,

marco teórico para a gestão utilizando os conceitos desenvolvidos por
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GUERREIRO RAMOS, HABERMAS, ROTHSCHILD-WHITT, SEN, ETZIONI, e

BOURDIEU. Tantos conceitos distintos e tantas formas possíveis de se

organizar a lógica de um espaço associativo fazem desta tarefa uma missão
bastante complexa.

É de se esperar que os esforços empreendidos por entidades que tem

estudado o fenômeno de organizações coletivas produtivas (caso da ANTEAG

e ITCP) possam nos auxiliar na construção de referenciais possíveis de gestão

para organizações coletivas da sociedade civil, seguindo os mesmos princípios

de democracia, transparência e participação. A grande diferença, a meu ver,

vai continuar residindo na maneira como essas organizações mensuram seus

resultados: as organizações coletivas precisam criar ou apropriar-se de

metodologias qualitativas mensuráveis, para avaliar o impacto de suas

atividades; e as empresas sociais precisam desenvolver métodos de avaliação

além do lucro, e formas de sustentação no curto prazo que dêem a elas a

possibilidade de concretizarem o modelo de gestão democrático e não se

tornarem reféns do "tempo do mercado".

Parece que uma grande mudança está mesmo acontecendo. Mais de cem

anos depois das recomendações tayloristas que permitiram o salto de

produtividade como nunca visto, é chegada a hora de fazer um salto de

qualidade de vida humana, como nunca visto. Este, entretanto, não é um salto

que se faz sozinho, ou de maneira isolada. Tanto quanto a Toyota precisou

aglutinar seus fornecedores, e os fornecedores de seus fornecedores, para que

o modelo Jusf in Time de produção se tornasse possível, será preciso uma

reorganização do espaço econômico para que a vida humana associada volte a

ter valores tão fundamentais quanto verdade, solidariedade, confiança e justiça.

As organizações coletivas são um excelente espaço para se iniciar essa
mudança.
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Anda, quero te dizer nenhum segredo

Falo nesse chão da nossa casa. Vem, que tá na hora de arrumar

Tempo, quero viver mais duzentos anos

Quero não ferir meu semelhante, nem por isso devo me ferir

Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão

Para construir a vida nova vamos precisar de muito amor

A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver

A paz na Terra, amor ...

Terra, és o mais bonito dos planetas

Tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa irmã

Canta, leva tua vida em harmonia

E nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem a maçã

Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois

Pra melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão

Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois

Deixa nascer o amor

Deixa fluir o amor.

Deixa crescer o amor

Deixa viver o amor

O Sal da Terra14

14 Beto Guedes e Ronaldo Bastos - O Sal da Terra. Ed. Tapajós/Três Pontas
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APÊNDICE 1

Quadro com resultado da survey realizada por ADLER e KWON sobre Capital

Social.

DEFINiÇÕES DE CAPITAL SOCIAL
Visão Autores Definições de Capital Social

Externa

versus

Interna

Externa Baker "a resource that actors derive from specific social structures and then

use to pursue their interests; it is created by changes in the relationship

among actors" (1990:619).

Belliveau, "an individual's personal network and elite institutional affiliations"

O'Reilly & Wade (1996:1572)

Bourdieu "the aggregate of the actual or potential resources which are linked to

possession of a durable network of more or less institutionalized

relationships of mutual acquaintance or recognition" (1985:248)

"made up of social obligations ('connections'), which is convertible, in

certain conditions, into economic capital and may be institutionalized in

the form of a title of nobility" (1985:243)

Bourdieu & "the sum of resources, actual or virtual, that accrues to an individual or a

Wacquant group by virtue of possessing a durable network of more or less

institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition"

(1992:119)

Boxman, De "the number of people who can be expected to provide support and the

Graaf, & Flap resources those people have at their disposal" (1991 :52)

Burt "friends, colleagues, and more general contacts through whom you

receive opportunities to use your financiai and human capital" (1992:9)

Knoke "the process by which social actors create and mobilize their network

connections within and between organizations to gain access to other

social actors' resources" (1999:18)

Portes "the ability of actors to secure benefits by virtue of membership in social

networks or other social structures" (1998:6)

Interna Brehm & Rahn "the web of cooperative relationships between citizens that facilitate

resolution of collective action problems" (1997:999)

Coleman "Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a

variety of different entities having characteristics in common: They ali

consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain

actions of individuais who are within the structure" (1990:302)

Fukuyama "the ability of people to work together for common purposes in groups

and organizations" (1995:10)
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Inglehart "a culture of trust and tolerance, in which extensive networks of

voluntary associations emerge" (1997:188)

Portes & "those expectations for action within a collectivity that affect the

Sensenbrenner economic goals and goal-seeking behavior of its members, even if these

expectations are not oriented toward the economic sphere" (1993:1323)

Putnam "features of social organization such as networks, norms, and social

trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefif'

(1995:67)

Thomas "those voluntary means and processes developed within civil society

which promote development for the collective whole" (1996:11)

Ambas Loury "naturally occurring social relationships among persons which promote

or assist the acquisition of skills and traits valued in the marketplace ...

an asset which may be as significant as financiai bequests in accounting

for the maintenance of inequality in our society" (1992:100)

Nahapiet & "the sum of the actual and potential resources embedded within,

Ghoshal available through, and derived from the network of relationships

possessed by an individual or social unit. Social capital thus comprises

both the network and the assets that may be mobilized through that

network" (1998:243)

Pennar "the web of social relationships that influences individual behavior and

thereby affects economic growth" (1997: 154)

Schiff "the set of elements of the social structure that affects relations among

people and are inputs or arguments of the production and/or utility

function" (1992:160)

Woolcock "the information, trust, and norms of reciprocity inhering in one's social

networks" (1998:153)

Fonte: ADLER e KWON (2002)
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APÊNDICE 2

Definições dos elementos constitutivos da AÇÃO RACIONAL SUBSTANTIVA

a) auto-realização: processos de concretização do potencial inato do

indivíduo, complementado pela satisfação;

b) entendimento: ações pelas quais se estabelecem acordos e consensos

racionais, mediadas pela comunicação livre e coordenando atividades

comuns sob a égide da responsabilidade e da satisfação sociais;

c) julgamento ético: deliberação baseada em juízos de valor que se

processa através (sic) do debate racional sobre as pretensões de validez

emitidas pelos indivíduos nas interações;

d) autenticidade: integridade, honestidade e franqueza dos indivíduos nas
interações;

e) valores emancipatórios: valores de mudança e aperfeiçoamento social

nas direções do bem-estar coletivo, da solidariedade, do respeito à

individualidade, da liberdade e do comprometimento, presentes nos

indivíduos e no contexto normativo do grupo;

f) autonomia: condição plena dos indivíduos para poder agir e expressar-

se livremente nas interações.

Definições dos elementos constitutivos da AÇÃO RACIONAL INSTRUMENTAL

a) cálculo: projeção utilitária das conseqüências dos atos humanos;

b) fins: metas de natureza técnica, econômica ou política;

c) maximização dos recursos: busca da eficiência e eficácia máximas, sem

questionamento ético, no tratamento de recursos disponíveis,quer sejam

humano, material, financeiros, técnicos, energéticos ou de tempo;

d) êxito/resultados: o alcance, em si mesmo, de padrões, níveis,estágios,

situações que são considerados vitoriosos em face de processos

competitivos numa sociedade capitalista;

e) desempenho: performance individual elevada na realização das

atividades, centrada na utilidade (ou valor gerado);
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f) utilidade: dimensão econômica considerada na base das intenções

como um valor generalizado;

g) rentabilidade: medida de retorno econômico dos êxitos e resultados
esperados;

h) estratégia inter pessoal: entendida aqui como influência planejada sobre

outrem, a partir da antecipação de suas prováveis reações a

determinados estímulos e ações, visando atingir seus pontos fracos.

Retirado de SERVA, 1997, pp.122-123. Com pequenas modificações.
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