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seu tempo". Alberto Goldin.
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DIMENSÕES TEÓRICAS

1.1 ORIGENS HISTÓRICAS E CONCEITUALIZAÇÃO DE

CULTURA ORGANIZACIONAL

Introdução

Cultura Organizacional é um assunto ao mesmo tempo polêmico e

complexo, comportando diferentes enfoques e abordagens.

Para que se possa compreender melhor significado do termo cultura

organizacional, é necessário conhecer o método de trabalho da Antropologia

Social. Foi nesta disciplina que se deu relevância ao desenvolvimento dos

estudos culturais em geral.

Nas empresas contemporâneas - grupos, por vezes, tão exóticos quanto

aqueles tradicionalmente estudados pelos antropólogos - a realização de

ações valorativas e procedimentos éticos em geral, são fundamentais para a

formação da identidade da empresa.

Através de técnicas antropológicas, obtêm-se a compreensão dos

fundamentos das resistências, trabalhando via relativização dos paradigmas e

facilitando a aceitação de novas configurações da cultura empresarial.



Conhecer os valores da cultura é obter informações sobre a empresa

com características tais que só podem ser captadas com apoio de técnicas

peculiares da Antropologia Social aplicada à Administração. Através de

técnicas desenvolvidas pelos antropólogos - trabalho de campo, análise de

discurso, observação participante, entrevistas qualitativas e recuperação de

memória, entre outras, investiga-se o universo cultural componente da

organização.

Histórico

Algumas épocas, segundo Freitas (1991), são marcadas por

determinadas ênfases em certo campo de estudo. Na década de 80, a Teoria

das Organizações suscitou um discurso forte sobre Cultura Organizacional.

Pode-se identificar outros discursos fortes em outras épocas: a questão da

Estratégia, na década de 70 e 80; a Administração por Processos como foco,

nos anos 60 e 70; a Administração por objetivos, nos anos 50 e 60; e por

estruturas organizacionais nas décadas de 40 e 50.

A evolução das mudanças ambientais, correspondem diferentes

estágios experimentados, de modo geral, pelas empresas, quanto a modelos

preferidos de enfocar a gestão de seus negócios.

Ao longo deste século, pode-se situar os estilos de gestão em relação a

estes estágios de mudança ambiental. Pode-se localizar cinco estágios, quanto

à ênfase que a administração, têm adotado nas suas práticas de atuação. A

seguir, podemos apresentar esses estágios no seguinte gráfico:
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O primeiro é o estágio caracterizado pela preocupação com as

estruturas organizacionais, a grande missão do profissional é fazer

organogramas funcionais, elaborar manuais de normas e procedimentos,

especificar funções, simplificar "lay-outs" e fluxogramas de trabalho.

Esta ênfase se deu principalmente nas décadas de 40 e 50, quando o

meio ambiente em que atuavam as empresas era reativo e poucas mudanças

ambientais significativas, no que concerne a produtos e mercados. O

paradigma de empresa eram as empresas grandes e sólidas, com estruturas

gigantescas e estáveis.



No segundo estágio, a ênfase é colocada sobre o estilo gerencial. Isto

vai ocorrer entre a década de 50 até os fins dos anos 60. Num ambiente

próativo, as mudanças já não são tão previsíveis quanto no ambiente anterior.

Gerenciar é antecipar-se às mudanças. Neste período surgem os modelos

gerenciais, as Teorias X e Y, de Douglas McGregor, de 1960, por exemplo.

Em seguida, inicia-se um terceiro estágio, que não extingue os

anteriores, mas não mais recebe a ênfase principal. No terceiro estágio, a

prioridade é dada ao processo. Esse estágio se desenvolve na década de 60 e

fica em evidência até por volta de 1975. Gerenciar, agora, é administrar os

conflitos. É fortemente utilizada, agora, a expressão "Desenvolvimento

Organizacional".

O quarto estágio, nessa evolução, é o da ênfase na estratégia

empresarial. Por volta dos anos 70, as empresas passaram a concentrar-se

mais na tarefa de montagem de estratégias globais que fossem capazes de

atender às solicitações do ambiente.

Entendia-se a estratégia como um movimento da empresa como um

todo, em direção ao cumprimento de sua missão. As estruturas

organizacionais das empresas se tornam um item menor de preocupação das

gerências. Aparecem novas idéias de organização, e uma delas é a

administração por projetos, em que uma pessoa na organização pode



aparecer, ao mesmo tempo, como chefe em determinado projeto e como

subordinado de outra pessoa em outro projeto.

Na década de 80, aparece a cultura organizacional, finalmente. A

cultura passa a ser o ponto-chave na análise organizacional, por ação de dois

fatores condicionantes especiais:

O primeiro deles é a descoberta do sucesso da administração japonesa;

e o segundo é a evidente constatação de que, na prática, as sofisticações

estratégicas de gestão não estavam funcionando, ou seja, as empresas pouco

a pouco foram chegando à conclusão de que muito daquilo que haviam

planejado de fato não deu certo do modo como o planejaram, e que suas

estratégias globais freqüentemente tiveram de sofrer alterações.

Para que se possa entender todos os aspectos da cultura organizacional,

é importante que conheçamos os principais conceitos deste tema.

Conceitos de Cultura

No Brasil, o tema Cultura Organizacional é, ainda, tratado de maneira

secundária. O material disponível nas bibliotecas restringe-se a poucas

publicações estrangeiras. Encontra-se em Schein, conforme pode ser visto no

livro de Freitas (1991), talvez a melhor definição do que vem a ser cultura

organizacional, senão vejamos:



"É o modelo dos pressupostos básicos, que

determinado grupo inventou, descobriu ou

desenvolveu no programa de aprendizagem para

lidar com problemas de adaptação externa e

integração interna. Uma vez que os pressupostos

tenham funcionado bem o suficiente para serem

considerados válidos, são ensinados aos demais

membros como a maneira correta para se perceber,

se pensar e sentir-se em relação àqueles

problemas".

O que seriam estes pressupostos? Como eles são formados?

De acordo com Schein, pressupostos pode ser entendido da seguinte

forma:

"Os pressupostos são eles próprios respostas

aprendidas, originadas em valores esposados. Mas,

como um valor leva a um comportamento, e como

tal comportamento começa a resolver os problemas,

esse valor é gradualmente transformado num

pressuposto subjacente sobre como as coisas

realmente são. A medida que o pressuposto é

crescentemente internalizado como verdade, ele sai

do nível da consciência. Ou seja, passa a ser uma

verdade inquestionável".



Podemos pesquisar e identificar como as pessoas encaram e conceituam

a cultura organizacional na instituição .Vejamos alguns simples conceitos:

Fonte de significados , uma moeda social, a maneira como fazemos as coisas

por aqui, o conhecimento adquirido que as pessoas usam para interpretar

experiências e gerar comportamento social, é a energia social que move a

corporação à ação.

De acordo com Schein a cultura se subdivide em três níveis:

1. Artefatos e Criações: tecnologia, arte, modelos

de comportamentos visíveis e audíveis. Embora

visíveis, esses elementos frequentementenão são

decifrados como tecnologia , arte , modelos de

comportamento.

2. Valores: conscientes, em alto grau.

3. Pressupostos Básicos sobre: relacionamento com

o ambiente; natureza da realidade, tempo e

espaço; natureza da natureza humana; natureza

das atividades humanas; natureza dos

relacionamentos humanos.

Contudo, existem outros conceitos que devem ser conhecidos e

analisados, tais como:



SHRIVASTAVA

"Um conjunto de produtos concretos através dos quais o sistema é

estabilizado e perpetuado. Estes produtos incluem : mitos, sagas, sistemas de

linguagem, metáforas, símbolos, cerimônias, rituais, sistemas de valores e

normas de comportamento."

Em suma, ele afirma que os produtos culturais são determinados pelos

pressupostos compartilhados e que o grau de consenso e homogeneidade em

torno desses produtos e que determina a força e o caráter único dos produtos

e processos culturais.

MERYL LOUIS

"Cultura refere-se, primeiro, a algum conteúdo ( isto é compreensão,

artefatos, comportamentos compartilhados); Segundo, a um grupo e terceiro,

ao relacionamento entre o grupo e o conteúdo, ao relacionamento entre

distinção e especificidade."

Ou seja, ele trata da existência de várias culturas nos locais de trabalho

e sugere que se investigue:

1- As raízes ou lugares onde primeiramente os entendimentos são

compartilhados;

2- A extensão que a penetração desses entendimentos os atinge.

Além disso, existem, ainda, conceitos mais simples de cultura

organizacional, que são os seguintes:



"São regras do jogo da cultura que fornecem significado, direção e

mobilização - é a energia social que move a corporação à ação"

(Kilmann,Ralph).

"O conhecimento adquirido que as pessoas usam para interpretar experiências

e gerar comportamento social" (Akin,G. & Hopelain,D.).

Elementos da Cultura

A descrição dos elementos que constituem a cultura organizacional, a

forma como eles funcionam e, ainda, as mudanças que eles provocam no

comportamento são maneiras de dar ao assunto um tratamento mais concreto

e de mais fácil identificação. Nesse sentido, é comum encontrarmos a cultura

sendo conceituada a partir de seus próprios elementos.

Os elementos mais freqüentemente citados são:

a) Valores:

Os valores formam o coração da cultura , definindo o sucesso em

termos concretos para os funcionários , estabelecendo os padrões que devem

ser alcançados na organização. Sendo assim , podemos afirmar que

representam a essência da filosofia da organização para o atingimento 4f)

sucesso , pois fornecem um censo de direção comum para todos os
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funcionários e um guia para o comportamento diário .

As organizações bem sucedidas têm em seus valores compartilhados

uma fonte de força . Os seus funcionários se sentem como parte importante

da organização e são motivados porque a vida organizacional tem significado

para eles.

Definição de Deal & Kennedy:

"Valores são as crenças e conceitos básicos numa

organização. Eles formam o coração da cultura, definem

o sucesso em termos concretos para os empregados e

estabelecem os padrões que devem ser alcançados na

organização. Os valores podem ser explicitados de

maneira simples "se você faz isso, você também será um

sucesso". Os administradores nas companhias bem

sucedidas falam abertamente sobre os valores e não

toleram desvios a eles relacionados. Os valores

representam a essência da filosofia da organização para

atingimento do sucesso, pois eles fornecem um senso de

direção comum para todos os empregados e um guia para

o comportamento diário".

Por outro lado, pode-se ver que:

1) Os valores e crenças de uma organização indicam que questões são

prioritariamente, observadas, por exemplo: que tipo de informação é mais

seriamente considerada no processo decisório, da mesma forma que definem

que tipos de pessoas são mais respeitadas.
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2) Os valores também desempenham um importante papel na determinação

de quão longe alguém pode ascender na organização, por exemplo:

desenvolvimento de produtos é a área dominante numa companhia, as

melhores pessoas (mais talentosas) irão querer trabalhar nas áreas de

pesquisa e desenvolvimento.

3) Os valores e crenças compartilhados também exercem um importante

papel em comunicar ao mundo exterior o que ele pode esperar da

organização, por exemplo: Em geral são portadores de mensagens desta

natureza como pode ser observado; SEARS - "QUALIDADE A UM BOM

PREÇO" ; MC DONALD'S - "QUALIDADE, SERVIÇO, LIMPEZA E

PRODUTO A BOM PREÇO".

Em síntese, podemos dizer que valores são definições a respeito do que

é importante para a organização atingir o sucesso. Nota-se que em geral as

organizações definem alguns poucos valores, que são constantemente

enfatizados, mas com mensagens tradicionais que resistem ao tempo, sendo

assim, a organização legítima a busca de seus objetivos e a manutenção da

ordem existente.

b) Crenças e pressupostos:
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Geralmente usados como sinônimos para expressar aquilo que é tido

como verdade na organização. Exemplo das crenças em organizações de alto

padrão e importância:

. Ser o melhor

. Detalhes da execução

. Pessoas enquanto indivíduos

. Assistência e qualidades superiores

. Membros inovadores

. Lucros e crescimento econômico

c) Ritos, rituais e cerimônias:

São exemplos de atividades planejadas e constituem grande parte do

que é desenvolvido pelos Departamentos de Recursos Humanos; como nos

casos de admissão, promoção, demissão, etc.
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d) Estórias e mitos:

São narrativas de eventos, sem sustentação nos fatos, ocorridos que

informam sobre a organização. Portanto, reforçam o comportamento existente

em uma organização.

e) Tabus:

São os casos de insucesso da organização e sugerem formas de se lidar

com elas.

J) Heróis:

Personagens que incorporam valores e condensam a força da

organização.

g) Normas:

As regras que defendem o comportamento que é esperado, aceito e

sancionado pelo grupo, podendo estar escritas ou não.

h) Processo de comunicação:

Inclui uma rede de relações e papéis informais, as conhecidas

informações dos corredores e elevadores. São os chamados boatos.

Estes conceitos procuram explicar que a única maneira viável de mudar
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as organizações é mudar a sua cultura, mudando seus sistemas .

Nas organizações podemos identificar que as pessoas mais poderosas

têm uma posição formal na hierarquia , ou seja , o poder formal, mas existe

poder exercido sobre o poder formal que é o informal. Mas o poder é

exercido também no processo decisório , ou seja, quem toma uma decisão

certa , este sim, exerce o poder . Quem impede que seja tomada uma decisão

também exerce o poder e ainda quem controla de fora todo o processo de

decisão exerce da mesma forma o poder .

Mudanças no comportamento dos indivíduos não implicam

necessariamente mudanças nas organizações . É preciso um certo grau de

mudança de atitude para que o comportamento e atitude coexistam

mutuamente sem conflitos . A mudança organizacional , além de englobar a

mudança de comportamento inclui também outros componentes : estrutural e

estratégico .

O mais expressivo é o comportamental, que representa a forma como o

indivíduo externaliza as alterações no meio ambiente e como por ele são

percebidas .

15



O estrutural inclui estudos na divisão do trabalho , formação de novas

unidades , delegação de autoridade e responsabilidade , seleção e manutenção

dos recursos humanos , avaliação salarial e outras que preparam as

organizações para as mudanças por necessidades interna ou externa .

O estratégico é responsável pelos canais de comunicação nas

organizações . Compreende os equipamentos e máquinas , métodos

utilizados na abordagem de problemas organizacionais e novas técnicas

gerencias .

1.2 CULTURA E ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES-VALORES NA

ORGANIZAÇÃO

A definição de ética, significa "relativo ao que é bom ou mau e (tendo

relação com) dever e obrigação moral". E, de fato, "ético" tornou-se um

rótulo que atribuímos a situações em que parece que algo pode ser ou foi feito

de forma errada. Rotular implica freqüentemente assumir os conscientes do

que queremos dizer, mas que os outros também querem dizer a mesma coisa

quando utilizam o rótulo. Na maior parte das vezes não é este o caso. Quando
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solicitamos aos gestores deste estudo uma definição para a palavra ética, eles

demonstraram várias visões diferentes deste mesmo rótulo:

"Ética é o conjunto dos princípios morais fundamentais do certo e

errado."

"São regras - regras de comportamento."

"Significa integridade; tem de partir de dentro (do indivíduo)."

"O significado mais apropriado para a ética é: estar de acordo com os

padrões de uma dada profissão ou grupo. Portanto, qualquer grupo

determina seus próprios padrões éticos e então vive ou não de acordo

com eles."

As declarações acima representam quatro categorias de definições

pessoais: verdades básicas, regras de comportamento, a unidade integrada do

caráter de um indivíduo e códigos institucionais (ou culturais).

Apesar da linha comum entre estas definições ser que "ética" tem alguma

coisa a ver com certo e errado, bom e mau, virtude e vício, não há um

consenso sobre o conteúdo do certo e errado, sua fonte ou universalidade de

aplicações."Ética" deriva da palavra grega "ethos", que significa tanto
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"caráter" quanto "sentimento de comunidade" - o que poderíamos chamar de

cultura.

r r

E A ÉTICA UMA CIÊNCIA?

Constitui, contemporaneamente, uma fortíssima preocupação prática com

as questões éticas e um amplo debate sobre o tema. Em termos nacionais,

impõe-se uma mudança de padrões em todas as esferas da vida, tanto pública

quanto privada. Mas isto exige também que avancemos em termos de

conhecimento das questões éticas, isto é, como formulá-las, como

fundamentá-las, como justificá-las. Daí a pergunta: que tipo de saber é a

ética?

Para lidar com esta pergunta, temos de realizar uma análise mais ou

menos ampla, porque o que se entende por questão ética é também amplo e

variado. Pretendemos, assim, contribuir para uma instrumentação dos

debates e, também, para uma prática mais esclarecida.

Em primeiro lugar, não distinguimos semanticamente entre ética e moral,

pois embora o primeiro termo tenha origem etimológica grega e o segundo
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latina, ambos dizem respeito duplamente a questões de caráter e de conduta.

Dizemos, portanto, que uma questão é ética quando se refere a ações

humanas julgadas segundo a perspectiva de serem boas, corretas, acertadas.

Mas como os meios tecnológicos também podem ser assim julgados e as

ações de natureza estratégica também podem ser corretas ou acertadas,

podemos afirmar, para distinguir mais precisamente o território da ética, que

ela diz respeito a ações corretas ou acertadas à luz de uma vida humana boa

e digna. Desta forma, a questão ética encontra-se indissoluvelmente ligada às

idéias sobre a vida humana como um todo.

A vida humana tomada como um todo é um assunto que envolve uma

discussão obrigatoriamente interminável, se ela se baseia exclusivamente na

razão e não lança mão das revelações religiosas, que nos dizem o que

estamos fazendo "aqui", o que podemos esperar e o que devemos fazer.

Entretanto, mesmo a partir destas premissas, as divergências se estabelecem,

como indica a história dos debates teológicos no interior de cada uma das

grandes religiões tradicionais. Uma discussão regulada pela razão, podemos

distinguir três níveis de questões:

- o que é uma vida humana boa e digna tomada em termos individuais?
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- o que é uma vida humana boa e digna tomada em termos grupais -

entre casais e amigos, nos grupos e nas organizações?

o que é uma vida humana boa e digna em termos sociais, ou ainda, o que é

uma sociedade que propicie tal vida? Os aspectos e facetas presentes nestas

questões são tão variados, que é permitido dizer que contêm tudo: do sexo à

comida, da distribuição de renda ao direito do voto, das questões médicas às

questões educacionais. Tudo pode e - melhor dizendo - deve ser avaliado

segundo uma perspectiva ética, isto é, à luz da idéia de uma vida humana boa

e digna. Há, porém, que indicar, no caminho, certas questões paradoxais. Não

se pode definir completamente o que é uma boa vida, sem se deparar e

enfrentar os detalhes, as particularidades. O que ocorre é que o todo - a vida

boa - define-se pela parte, e esta tem como referência aquela. Como exemplo:

um trabalho que serve ao crescimento individual e contribui para o bem geral

pode ser classificado como um trabalho ético. Veja-se que leva em conta

tanto a parte - o indivíduo - quanto o todo - o bem da sociedade.

Quanto mais nos adentramos no território da ética percebemos a

presença de inter-relações e a pouca valia de um pensamento linear, que

partisse de determinados axiomas e fosse deduzindo rigorosamente o que

deve ser feito em situações particulares. Isto não quer dizer que o pensamento
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dedutivo não tenha lugar na ética, mas o seu lugar é como parte, não detendo

uma posição exclusiva. Retornemos, agora, à nossa questão central: que tipo

de saber está envolvido com a questão ética? A pergunta foi colocada na

forma: será a ética uma ciência? Vamos enfrentar o desafio desta questão em

três direções. Na primeira, vamos analisar os diversos espaços em que se

coloca a questão ética.

Na segunda, vamos indagar sobre a natureza do empreendimento científico.

Na terceira, vamos buscar concluir sobre a natureza da indagação ética.

A ética realiza-se nos seguintes espaços:

1 - Da atividade humana propriamente dita. Trata-se do ato específico:

quando decidimos se contamos ou não a verdade se aceitamos ou não um

suborno, se realizamos um trabalho ao qual faltam algumas características

essenciais, o que viria se constituir provavelmente num logro. Este é o espaço

de base: é este nível e esta ação que a consideração ética tem em vista. É algo

que pode ser objeto de uma descrição fenomenológica. É também neste plano

que se colocam as divisões interiores - entre o que tenho a fazer e o que devo

fazer - e também os sentimentos de angústia, culpa ou mesmo de

superioridade moral.
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2 - Da reflexão ética. Em parte, este espaço é algo como um subconjunto

do anterior: aquele em que examinamos as questões que se encontram em

r

jogo e tendemos a apresentar razões ou justificativas para os nossos atos. E

verdade que, em certos casos, este espaço pode ser muito amplo e em outros

quase se apagar diante do impulso de agir. Não quer dizer que o impulso seja

unicamente no sentido de um agir imediatista. Pode-se manifestar também em

termos de seguir uma norma ética, reflexo de um hábito fortalecido e repetido

de agir eticamente.

3 - Das normas ou dos códigos. Este é o espaço do discurso e das

instituições sociais em que se afirmam os deveres e expectativas. É um

campo eminentemente complexo e difícil de ser separado dos grandes

conjuntos ideológicos de natureza filosófica ou religiosa, de um lado, e, de

outro, daquele que é dito e aceito nas práticas cotidianas da sociedade.

Envolve, de uma parte, enunciados universais do tipo: "não fazer aos outros

o que não queres que te façam" e também um conjunto de permissões que se

distribuem entre os diversos grupos sociais, alguns mais rigorosos do que

outros. São normas que permitem que se abandone aquelas de natureza mais

universal - que podem ser resumidas na proibição de mentir, roubar e matar.
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4 - Dos conceitos éticos. Trata-se, por assim dizer, dos termos que

constituem o universo do discurso dos três espaços anteriormente

assinalados. São por assim dizer os nós conceituais dos discursos éticos, dos

juízos e das reflexões. Listemos alguns deles: liberdade, responsabilidade,

culpa, dever, inclinação, virtudes e vícios, justiça e eqüidade, felicidade. De

fato, trata-se de conceitos de natureza a um só tempo teórica e prática. São

levados em consideração tanto nos atos de decisão quanto na sua análise e,

especialmente, nas questões do próximo espaço a ser considerado.

5 - Das teorias éticas. Enquanto os códigos éticos afirmam que temos de

atuar de determinado modo, seja por revelação divina, seja porque é

costumeiro, as teorias éticas são elaborações filosóficas que se encaminham

em três direções. A primeira é uma elucidação da natureza da situação ética,

exatamente uma descrição e um esclarecimento do que consideramos como

sendo o primeiro espaço anteriormente descrito. Ou, dito de outro modo: tem-

se como objetivo distinguir uma situação ou um caso ético em relação a

outros, como os casos estéticos, técnicos ou políticos. A segunda direção é

uma elucidação conceituai: a teoria filosófica pergunta pelo que é a liberdade,

o dever, a responsabilidade, a felicidade. Entretanto, esta elucidação

conceituai encontra-se integrada com o objetivo primário das teorias éticas,
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qual seja: o de apresentar as razões para que obedeçamos às normas éticas.

Em última análise, constituem exames e respostas às questões: O que é a

vida humana? 0 que nos cumpre fazer?

Dirigindo-se agora à questão das ciências, importa elucidar que elas

possuem duas orientações. De uma parte, as ciências da natureza estão

voltadas para fornecer explicações dos fatos naturais do tipo físico, químico e

biológico, através da elaboração teórica e do seu teste experimental. De outra

parte, as ciências sociais e humanas - ou como às vezes costumam ser

chamadas: as ciências do espírito - estão menos voltadas para a explicação

causai do que para a compreensão, através da interpretação de condutas e da

apreensão de regras que são seguidas pelos atores sociais na economia, na

política, nas interações em geral, na cultura etc.

Parece óbvio que o modelo das ciências naturais pouco ou nada tem a

contribuir em relação a questões éticas. Entretanto, dada a amplitude de

questões que são apresentadas às ciências e especialmente devido ao avanço

da pesquisa sobre o cérebro, parece possível que sejam formulados projetos

de pesquisa correlacionando características biologicamente moleculares a

certos padrões de comportamento ou de desvios éticos. Neste particular,
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encontra-se não sabemos dizer se um sonho ou uma obsessão antiga de obter

da ciência os elementos de controle psicológico, social e, por extensão,

éticos. Este caminho apresenta-se, no entanto, duvidoso e mesmo

questionável.

Já a contribuição das ciências humanas e sociais é mais evidente, sendo

que já foram chamadas, no passado, de ciências morais. De fato, é possível

dizer que originalmente as ciências humanas exibiram ligações básicas com

as questões morais. As ciências sociais apresentam duas faces. Uma delas é

mais próxima das ciências naturais, buscando correlações explicativas. Por

exemplo, ao tentar mostrar a relação entre o crescimento dos índices de

criminalidade e alterações negativas no funcionamento do sistema

econômico. Mas é na compreensão das formas de arranjo social ou humano e

nas etapas das transformações que as ciências sociais e humanas encontram o

seu lugar mais preciso.

Neste sentido, as ciências sociais e humanas podem contribuir e muito

para entender situações como as, por exemplo, que têm vigorado no Brasil,

com o afastamento dos padrões éticos. Para interpretar, de um lado, e dar

conta do fato, de outro, integram dados históricos, informações psicossociais,
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apreendem padrões culturais e, desta forma, realizam uma síntese

interpretativa.

Entretanto, o trabalho destas ciências não toma a forma positivista de

uma constatação fática, pois o seu caráter interpretativo envolve um

engajamento que podemos dizer de natureza filosófica. Para melhor

esclarecer este engajamento, devemos discorrer brevemente sobre a natureza

da interpretação.

ÉTICA DAS RELAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES

A ética está ligada a uma concepção geral das comunidades (instituições) das

quais elas fazem parte. A forma como os gestores definiram ética certamente

influiu na sua percepção e maneira de lidar com os problemas. Tais

diferenças, contudo, não impediram que nós os entendêssemos.

Essa abordagem sugere que pode haver diferentes noções do certo e

errado. A idéia básica de que existem princípios como honestidade, lealdade,

bondade, que a maioria das pessoas respeita, pelo menos no mundo ocidental.

Este pressuposto nos permite fazer afirmações como "isto não é ético" sobre
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uma dada ação, com a qual a maior parte do público concordaria.

Um último comentário sobre o uso da palavra "ética" enfoca os dois

usos freqüentes desta palavra: o primeiro refere-se a um problema que

implica uma solução: certo-errado, por exemplo, no caso de um dilema ético.

O segundo uso refere-se a uma escolha ou ação "certa" ("ela agiu de modo

ético") - ou inversamente ("ela não agiu de modo ético").

As situações eticamente questionáveis nos negócios público são

práticas envolvendo atividades ilegais, como a aplicação de gastos pessoais

para diminuir os orçamentos, roubo de produtos da empresa etc; ou práticas

que comprometem um código ou política corporativa conhecidos, como

oferecer presentes; ou ainda práticas que resultam em um dano físico a uma

pessoa ou grupo, como a produção de um tanque de gás vulnerável a batidas

na parte de trás do carro, ou jogar detritos tóxicos em um rio local. Estes

exemplos comuns sugerem que as situações relacionadas à ética nos negócios

são aquelas que envolvem o descumprimento de leis e regras ou a ocorrência

de danos físicos, situações em que, aos indivíduos envolvidos, é oferecida

uma escolha clara entre agir certo ou errado. Os dados fornecidos pelos

gerentes neste estudo, porém, sugerem que as questões éticas nos negócios
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são mais difusas e complexas do que geralmente se pensa. De fato, as

preocupações com a ética são parte das práticas de rotina da gerência. Elas

são caracterizadas com menos freqüência por questões legais do que por

preocupações com relacionamento e responsabilidade. Enquanto lidam com

decisões certo-errado, muitas vezes envolvem fatores que tornam o certo e o

errado menos nítidos.São muitas vezes citadas como fonte de preocupações

éticas as atividades relacionadas com: (a) avaliação de desempenho,

resultando em decisões de contratação, demissão, promoção e rebaixamento;

(b) criação e administração de políticas e sistemas de pessoal, por exemplo,

de políticas de invalidez ou de sistemas de gratificação; e (c) gerenciamento

de relacionamentos no trabalho. Estes problemas ocorreram em todos os

níveis da organização e nâo eram específicos de uma função em particular.

Poucas pessoas falaram sobre situações nas quais sentiram a ameaça de uma

perda pessoal se não agissem conforme a expectativa da empresa. Estas

situações incluem pressão do superior para agir contra os próprios valores ou

crenças do funcionário, sacrifícios pessoais para o bem da empresa, e

gerenciamento de conflitos entre o trabalho e o lar. Estes problemas não

possuíam relação com uma determinada função ou, geralmente, com um

nível. Está claro, entretanto, que os gerentes no nível mais alto da

organização sentiram mais habilidade para mudar uma situação de puro
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ganha/perde para um resultado mais equilibrado do que os gerentes do nível

mais baixo, os quais comentaram que freqüentemente "não têm escolha".

Quando os gerentes expressaram suas preocupações em relação às

pessoas, tomou-se evidente que eles não estavam se referindo a pessoas

indefinidas, sem rosto, mas sim a indivíduos específicos, conhecidos, que os

conheciam, e com os quais firmaram algum tipo de contrato - formal ou

informal, escrito ou psicológico, determinado pessoalmente, ou em função do

cargo. Em outras palavras, indivíduos com os quais eles tiveram um

relacionamento. A noção de relacionamento abarca várias facetas. Uma é o

compromisso: um conjunto explícito ou implícito de obrigações, permitindo

que as partes no relacionamento confiem no que o outro vai fazer. Os

gerentes assumem compromissos com seus subordinados, chefes, colegas,

fornecedores e clientes. Eles dependem de compromissos recíprocos destas

pessoas para poder realizar seu trabalho.

A segunda parte do relacionamento é a proximidade: um grau de aproximação

que faça com que o compromisso seja sentido. Apesar de a proximidade ser

pensada geralmente em termos espaciais, a proximidade psicológica é

também uma característica dos relacionamentos. Todos nós nos relacionamos

com pessoas, membros da família por exemplo, dos quais não estamos

29



fisicamente próximos. Mas algo que conserva o relacionamento é a

proximidade através de contato verbal (telefonema) ou comunicação escrita

(cartas e cartões). Assim, também os gerentes descrevem a proximidade que

contribui para a qualidade ética dos relacionamentos, seja mantida por

escritórios vizinhos ou próximos, seja por um telefonema diário ou semanal,

ou até por um relatório mensal. O que parece estar no âmago da questão da

proximidade é, primeiramente, que ela afeta o senso de responsabilidade dos

gerentes ("Se eu estou perto de uma situação, eu devo ter, ou as pessoas

acreditam que eu tenha, a capacidade para fazer alguma coisa a respeito

disso") e, em segundo lugar, os gerentes receberão um feedback direto e

razoavelmente imediato sobre os efeitos de suas ações. O feedback é

importante. A maioria das pessoas concordaria que a dor de tomar e

implementar qualquer tipo de decisão difícil aumenta com a antecipação de

umfeedback direto das partes afetadas.

CONFLITO

O conflito é uma característica de situações éticas. Reaparecem sob várias

formas: conflito entre dois ou mais valores pessoais e os de uma outra pessoa

ou da organização, básicos e a necessidade de se atingir um resultado

desejado .
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O conflito entre dois valores pessoais pode ser exemplificado pelo

doloroso dilema de um gerente preocupado com um empregado em situação

problemática. De um lado, sua preocupação em auxiliar, em ajudar os outros,

pode levar o gerente a investigar sua dificuldade fazendo perguntas,

chamando a esposa, ou tomando qualquer outra iniciativa. De outro lado, se o

gerente também acredita no respeito à privacidade dos outros, ele estará

dividido entre dois valores pessoais conflitantes.

Suponha, então, que o gerente decida que seus valores de auxiliar os

outros são predominantes e, com muito cuidado e respeito, pergunte ao

empregado qual é o seu problema. Se o empregado considera sua privacidade

como sendo um elemento essencial, e responde "Meta-se em seus próprios

assuntos", o gerente estará lidando com um conflito de valor interpessoal.

A última área de conflito, de reivindicações por competição, refere-se

às obrigações para com dois ou mais acionistas ou financiadores do

empreendimento. Tentar conseguir o melhor acordo para a empresa e, ao

mesmo tempo ser "justo" com todos os fornecedores; ajustar uma política a

um funcionário necessitado, enquanto sâo rejeitadas as solicitações de outros
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empregados; equilibrar os compromissos de trabalho e os familiares; a tensão

de múltiplas obrigações - tudo isso indica "ética" para os gerentes.

INTERFERÊNCIA

Muitos gerentes consideram uma situação como sendo ética se suas decisões

e ações resultarem em uma interferência na vida dos outros ou se perceberem

que suas próprias vidas estão sendo afetadas pelas interferências dos outros.

Em vários casos, os tipos de decisões e ações às quais eles se referem são

decisões a respeito de subordinados, cancelamento de contrato com

fornecedores, aceleração da produção sob as ordens de um chefe. Estes tipos

de atividades são parte de sua função normal gerencial e confirmam a noção

de que, quando os gerentes falam sobre a ética de interferir na vida dos

demais.

A CULTURA DA ORGANIZAÇÃO

Os valores e o estilo operacional de uma organização (a cultura)exercem um

potente efeito sobre o que os gerentes identificam como preocupações éticas
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em seu trabalho sobre como lidarão com estes problemas. Não somente os

valores e estilos afetam a identificação e o gerenciamento de problemas

éticos; eles, muitas vezes são causas , absolutamente nâo-intencional, dos

dilemas éticos que surgem ; ou seja algumas organizações possuem um

conjunto de crenças e/ou uma maneira de fazer as coisas que pode resultar em

um recurso dos gerentes às táticas éticas dúbias, simplesmente para que seu

trabalho seja feito. Tomemos, por exemplo, uma empresa que encoraja uma

austeridade por parte de seus funcionários, mas que faz parte de uma

industria em um ambiente onde o lazer liberal é uma norma. Apesar da

economia e da contensão de despesas não serem, por natureza, bons ou maus

para os gerentes desta organização , cujo limite depende - e o sucesso da

carreira pessoal - da habilidade em competir com outros funcionários, a

austeridade - rotulada como "boa" pela organização , está em conflito com a

realidade do ambiente. Tal conflito pode criar dilemas éticos . Um gerente

que finalmente falsifica comprovantes de despesas, ou transfere itens do

orçamento , pode estar tentando desesperadamente realizar seu trabalho,

enquanto procura se armonizar com crenças organizacionais, sem encontrar

apoio. Um outro aspecto da cultura organizacional que parece ser crítico ,

tanto para emergência quanto para o gerenciamento dos dilemas éticos, é a
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resposta da alta gerência aos problemas éticos dos funcionários. Vários

gerentes declaram ser descriminados e podados, ou mesmo ameaçados, com

uma "desvantagem na carreira"quando levantaram problemas éticos junto aos

superiores. Por exemplo, um gerente não encontrava ninguém que quisesse

ouvir suas preocupações sobre o fato de ter sido solicitado a alterar dados de

um relatório interno; mais perguntas sobre a ética do processo de tomada de

decisões que afeta sua carreira e na qual não lhe foi permitida uma

participação. Em ambos os casos, as mensagens da organização foram,

essencialmente: "Nós não falamos sobre estas coisas por aqui". Apesar das

empresas, nestes dois casos, possuirem códigos e políticas de ética e

exigirem publicamente de seus funcionários um comportamento ético, suas

culturas freqüentemente não apoiam a expressão das preocupações éticas

destes mesmos funcionários.

SISTEMAS ORGANIZACIONAIS

Um outro fator que pode criar dilemas éticos para os gerentes, e afetar o

modo como lidam com eles, é o projeto e a implementação de sistemas de

gerenciamento de informação e de pessoal. Apesar destes sistemas serem

colocados em prática para habilitar os gerentes a atingirem os objetivos da
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organização, através da implementação de políticas, regras e procedimentos,

muito freqüentemente eles impedem a atividade necessária ou, na pior das

hipóteses, encorajam um comportamento eticamente questionável, para

atender aos requisitos do sistema. Por exemplo, um gerente relatou sua

frustração em trabalhar com um sistema de gerenciamento de informação que

erroneamente continuava a demandar mais produto. A decisão de contratar

mais trabalhadores para satisfazer esta "necessidade" resultou na demissão

destes funcionários recém-contratados, quando o sistema ficou finalmente em

ordem, alguns meses depois. O gerente que se pronunciou contrário ao

aumento de pessoal achou que a empresa havia agido de forma antietica em

relação aos novos funcionários e à comunidade local. A única justificativa da

empresa por ter agido daquela forma foi, essencialmente: "o sistema nos fez

agir assim".

COMO FAZEMOS AS COISAS POR AQUI

Se todo problema que surgisse no trabalho fosse considerado único e sem

precedentes, o mundo ficaria paralisado. Inúmeras decisões a serem tomadas,

a pressão dos prazos, a semelhança e freqüência das atividades do dia-a-dia,

35



exigem, além de políticas, regras, procedimentos, valores e estilo, a

construção de um modo de gerenciar a vida e os relacionamentos

profissionais para fazer nosso trabalho. E o que nós, a comunidade

organizacional, construímos é "como fazemos as coisas por aqui". Esta

maneira de fazer as coisas pode variar entre redigir e distribuir memorandos

em três vias entre salas localizadas no mesmo corredor ("Por que você faz

isto?" "Eu não sei, eu sempre fiz isto deste jeito, por aqui!"), ou sempre

identificar a causa de um acidente industrial como "falta de cuidado do

operário", responder por carta a todos os clientes que reclamam, ou saber

como consertar a fotocopiadora sem recorrer a uma série de telefonemas e

requisições.

Essas normas, procedimentos e crenças implícitos são o negócio e à

condução do negócio e à sanidade individual. Contudo, também podem se

tornar obstáculos a criatividade , desencorajando o questionamento das

práticas antigas e ignorando uma situação "não tão comum". Quando as

práticas se tornam tão arraigadas que as pessoas se esquecem da razão pela

qual foram estabelecidas ou não são capazes de antecipar os resultados que

não os esperados, o terreno torna-se fértil para o surgimento de problemas

éticos.
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A CAMINHO DE UMA NOVA ÉTICA

Na Ética a Nicômaco, Aristóteles escreve:

"No domínio da prática, o fim não consiste no estudo e no

conhecimento puramente teóricos das diferentes ações mas, antes de mais

nada, na sua execução. Em principio, no que concerne igualmente à virtude,

não é suficiente apenas saber-se o que ela é, mas deve-se es forçar

igualmente por possui-la e colocá-la em prática ou, então, se houver outro

meio, por este tentar tornar-se homem de bem ".

Através desta proposição, o célebre filósofo grego colocava, há mais de

2000 anos antes de nós, não somente o problema das relações que a política -

cuja finalidade é a ação - mantém com a moral, mas também as relações que

o bem individual mantém com o bem coletivo. Esta investida de

considerações de ordem ética no que constitui a essência mesma da

humanidade, a ação, é um fenômeno que se encontra em todas as épocas.

Como o relembra Eric Weil.

"Todo empreendimento humano, por mais desinteressado que seja, está
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de fato submetido à questão de saber se é justificado ou não, necessário,

admissível ou repreensivel, de acordo com os valores reconhecidos ou em

contradição com eles, quer dizer, se ele ajuda a realização do que é

considerado como desejável, à prevenção ou à eliminação daquilo que é

julgado mau".

Esta interrogação define o universo da moral. Ciência ou doutrina que

determina as regras de ação, esta última é indissociável de toda atividade

humana. Todas as sociedades e todos os indivíduos vão se habituando, em

diferentes graus, a lidar com a ética. A nossa, não faz, com certeza, excessão

à regra. No mundo das organizações e da gestão, notadamente norte-

americano, assiste-se, aliás de uns anos para cá, a um retorno às

interrogações morais. Este crescimento da ética, em um universo que até aqui

não se preocupava nem um pouco com ela, é atribuída a diferentes fatores:

inicialmente, aos inúmeros escândalos financeiros que marcaram Wall Street,

e à vida dos negócios em geral; em segundo lugar, ao crescimento de atitudes

cada vez mais egoístas nos jovens diplomandos, recém saídos dos programas

de gestão; em terceiro lugar, às conseqüências sócio-econômicas de certas

decisões especulativas; em quarto lugar, às perturbações geradas pela técnica;
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e, enfim, à uma baixa generalizada da consciência profissional em diversos

níveis da empresa.

Esta irrupção de uma disciplina, reservada até então à filosofia, em um

mundo amplamente orientado por valores econômicos, mostra-nos que, tanto

no plano coletivo quanto no plano individual, não podemos fazer economia de

tais interrogações. É sobre esta dimensão amplamente esquecida, a saber, a

dimensão ética que envolve as relações humanas, que eu gostaria de discorrer

agora.

A vida nas organizações e mais comumente as relações sociais que aí se

tecem repousam sobre valores. Estes valores, implícitos ou explícitos vão

definir as regras de ação que inspirarão os julgamentos e as condutas.

Nenhuma interação humana escapa, de uma forma ou de outra, ao domínio

dessas regras, pois elas definem os imperativos normativos de ação. Até o

presente momento, as regras que tiveram curso nas relações, no seio das

organizações, foram amplamente inspiradas em valores econômicos. Esta

economização das relações humanas sob o império de uma ética utilitária não

fez, jamais, justiça à complexidade do comportamento humano. As relações

humanas põem em jogo regras que não são todas da ordem do econômico.
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Todavia, sob a pressão do econômico, vemos, infelizmente, surgirem atitudes,

maneiras de ser e de fazer que inquietam numerosos observadores. Nós

partilhamos dessa inquietude. E a razão pela qual fazemos um chamamento a

uma renovação, nos países ocidentais, e notadamente na América do Norte,

da ética das relações nas organizações. Este novo ethos deve fundamentar-se,

ao mesmo tempo, na individuação e na solidariedade e inspirar as estruturas

morais e nossos atos individuais e coletivos.

A ÉTICA INDIVIDUAL: UM TRÍPLICE INTERESSE

No plano individual, toda ação em um conjunto organizado deveria se

assentar, para tomar emprestada uma expressão de Paul Ricoeur, num triplo

interesse: o interesse por si próprio, o interesse pelos outros, o interesse pela

instituição.

O INTERESSE POR SI PRÓPRIO

A civilização ocidental, a que pertencemos, foi marcada a partir da

Antigüidade por um desenvolvimento da sua própria cultura. Esta cultura, que

alguns qualificaram de individualista ou de dionisíaca, está centrada no
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princípio do interesse por si mesmo. A exemplo do filósofo grego Epíteto,

que declarava "que jamais é muito cedo ou muito tarde para se ocupar da

própria alma, "cuidar de si mesmo passou a ser um imperativo nas nossas

sociedades. Esta prescrição de ordem moral desembocou em regras e

práticas sociais. Fez emergir um modo de conhecimento e de erudições de

que o célebre aforismo de Sócrates: "Conhece-te a ti mesmo permanece,

talvez, ainda a ilustração mais perfeita. Esta cultura antiga de si mesmo,

estabelecendo o valor supremo no indivíduo, fez, em razão disso, emergir

aquilo que Louis Dumont chamou "o indivíduo no mundo e a ideologia que o

fundamenta: o individualismo. Embora este individualismo ocidental tenha

conhecido transformações a partir dos primeiros pensadores da Grécia antiga,

ele permanece, não obstante às mudanças, mais do que nunca no coração da

problemática de nossas sociedades contemporâneas.

Hoje, a preocupação consigo mesmo não se apoia mais, como escreveu

Foucault, sobre "um trabalho de si mesmo para consigo próprio". Ao

contrário, sob a influência da imagem, vê-se surgir um indivíduo narcisista,

para quem o mundo se torna um espelho e não um lugar de afirmação de sua
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singularidade. Em um universo onde, como salienta C. Lasch, "a auto-

satisfação depende da aceitação e da aprovação públicas" , é normal que

"os homens não busquem a aprovação de suas ações, mas de seus atributos

pessoais". A celebridade repentina e freqüentemente efêmera escande a vida

destes e daqueles que querem ser bem-sucedidos. As realizações de qualquer

um se tornam menos importantes que sua reputação ou a publicidade que se

faz dela. No tempo da sociedade do espetáculo, onde o indivíduo deve vender

uma imagem, algumas pessoas parece terem tendência a se mobilizar cada

vez mais por ela.

Um desvio narcisista como este se afasta da preocupação antiga consigo

próprio. Ao invés de ser uma pessoa que tenta se colocar como sujeito, quer

dizer, um eu que se define antes de mais nada por suas ações, nosso Narciso

moderno se curva e se fecha sobre si mesmo e sua imagem pública.

Preocupados com sua imagem e bem-estar pessoal, um grande número de

nossos contemporâneos esqueceu que uma relação é, inicialmente e antes de

mais nada, baseada na reciprocidade. O que significa que, obviamente,

temos direitos, mas que também temos obrigações e deveres. Nas

organizações, reencontramos esta espécie de atitude junto a um certo número

de pessoas, principalmente entre o pessoal administrativo e a direção. O
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mundo se transforma em um reflexo deles mesmos. As relações que eles

desenvolvem com os outros são impregnadas de frieza, desligamento e

instrumentalidade. Tais atitudes têm muito em comum com as características

dos universos tecnoburocráticos onde a impessoalidade, o funcional e o

cálculo reinam como mestres. Não se pode, então, ficar espantado com o

sucesso que podem fazer certos indivíduos muito narcisistas em um tal

ambiente. Eles estão "em casa". Mas um tal comportamento tem um custo

social: o interesse por si próprio, dando lugar ao egocentrismo, elimina o

interesse pelos outros.

O INTERESSE PELOS OUTROS

O ser humano é, por definição, um animal social. Como relembrava

recentemente A. Etzioni, "o eu tem necessidade do nós,para existir. Não

obstante, o Me-ism, como alguns o denominam na América do Norte, toma

um outro caminho. Os outros não são mais do que instrumentos para a

realização de seus desejos pessoais.

A acreditar-se em um certo número de observadores, esse tipo de atitude

parece particularmente dominante entre os estudantes de administração, os

43



jovens executivos recém-diplomados e mesmo entre os executivos mais

velhos. Em um artigo publicado recentemente, Etzioni expressa sua

perplexidade quanto ao fato de não ter podido convencer uma classe de

estudantes de Mestrado em Administração de Empresas que a vida é mais do

que uma questão de dinheiro, de poder, de celebridade e de egocentrismo. Em

uma obra, igualmente recente, R. Jackall" assim conclui a pesquisa que fez

com executivos de empresas americanas:

"O ethos que os habita transforma os princípios em diretivas, a ética

em etiqueta, os valores em preferências gustativas, a responsabilidade

pessoal em uma aptidão em relações públicas, e a verdade em

credibilidade."

Enveredando por esse caminho, seus engajamentos conduzem-nos a criar e a

recriar, acrescenta o autor, "uma sociedade onde a moral se confunde com a

busca da sobrevivência e da vantagem pessoal".

Esse crescimento egocentnsta que nós assistimos é um tanto inquietante, pois

ele vai de encontro ao desenvolvimento da humanidade, colocando o

interesse pelos outros no último plano das preocupações. Com efeito, "no

desenvolvimento da humanidade, assim como no do indivíduo, lembra
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Freud, o amor se revelou o principal, senão mesmo o único fator de

civilização, determinando a passagem do egoísmo ao altruísmo ".Outros

exemplos atestam este egocentrismo: o respeito pelas pessoas mais velhas se

perde, os rituais de polidez têm a tendência a desaparecer, os direitos são

melhor conhecidos do que os deveres, a solidão se diíunde. Preocupados com

sua imagem e bem-estar pessoal, um grande número de nossos

contemporâneos esqueceu que uma relação é, inicialmente e antes de mais

nada, baseada na reciprocidade. O que significa que, obviamente, temos

direitos, mas que também temos obrigações e deveres. Sem tal troca não há

relação social digna desse nome. É desta relação de reciprocidade que

surgem, por exemplo, a ética e os códigos de deontologia profissionais.

As atitudes individuais não são, jamais, dissociáveis das atitudes coletivas.

Se quisermos,conseqüentemente, promover uma ética individual da

reciprocidade, é preciso que os conjuntos sociais se vinculem, igualmente,

aos indivíduos.

Se o respeito de si mesmo passa para respeito do outro, para o

reconhecimento de sua palavra, de suas competências e de sua originalidade,

o respeito do outro passa, igualmente, para o respeito de si mesmo, quer

dizer, de suas obrigações e de seus deveres em relação aos outros que fazem
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parte desta ética de si mesmo. Em um meio ambiente organizado, esse duplo

interesse, consigo próprio e com os outros, deve igualmente se conjugar com

o interesse pela instituição.

O INTERESSE PELA INSTITUIÇÃO

No Japão, "a dimensão institucional (escola ou empresa), escreve

Nakane, é a base da organização social". Nas nossas sociedades ocidentais,

as instituições não ocupam um lugar tão central na vida do indivíduo. Se os

japoneses se definem, antes de mais nada, por este vínculo que os une às suas

instituições, os ocidentais, principalmente os norte-americanos, parecem fazer

menos uso deste tipo de identificação.

A razão é dupla. Por um lado, os ocidentais se definem, antes de mais nada,

como indivíduos, por outro, as instituições nas quais eles trabalham nem

sempre procuraram desenvolver o interesse por elas próprias. Como

podemos, de fato, desenvolver o interesse pela instituição se a cultura que

nos circunda faz a apologia do sucesso individual, até mesmo do narcisismo.

Para que haja um mínimo de consciência de que se é parte efetiva da
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instituição, é preciso que haja um mínimo de vinculação. Pressionados pela

ideologia daquilo que os anglo-saxões denominam me, myself, and I,

numerosos contemporâneos, fechando-se sobre si mesmos, esqueceram que

eles trabalhavam em instituições. E óbvio que esta atitude pode variar de uma

organização à outra. Muitos chegam, aliás, a fomentar tal participação, tal

interesse. Mas esta vinculação cria raízes na relação que a própria instituição,

por intermédio de seus dirigentes, desenvolveu com as pessoas que dela

fazem parte. O que nos conduz à segunda razão.

O indivíduo desenvolverá um vínculo tanto mais forte com a organização

na qual ele trabalha, se esta tentou fazer ela própria a mesma coisa. Dito de

outro modo, o interesse pela instituição, que se caracteriza nos indivíduos

pela lealdade, vinculação, participação, trabalho bem feito, não pode se

desenvolver se a instituição, ela mesma, não se interessar pelas pessoas.

Priorizando intensamente a mobilidade, o curto prazo, a juventude, inúmeras

empresas contribuem para o enfraquecimento dos vínculos que seu pessoal

mantém com elas. Como pode um indivíduo, realmente, desenvolver um

sentimento de participação, de ter a empresa como própria, quando os valores

postos em destaque são, antes de mais nada, econômicos e instrumentais.
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O giro de mão-de-obra, o absenteísmo, o desengajamento, as respostas

mecânicas, o desinteresse são, freqüentemente, as respostas a esta falta de co

nsideração institucional, o que conduz ao segundo aspecto desta ética das

relações: a dimensão coletiva.

A ÉTICA COLETIVA: UM DUPLO INTERESSE

As atitudes individuais não são, jamais, dissociáveis das atitudes coletivas.

Se quisermos, conseqüentemente, promover uma ética individual da

reciprocidade, é preciso que os conjuntos sociais se vinculem, igualmente,

aos indivíduos. O desenvolvimento não será possível a não ser que as

organizações, isto é, as pessoas que as dirigem, tenham um duplo interesse:

com as pessoas e com a coletividade.

O INTERESSE PELAS PESSOAS

Em nosso universo cultural, fortemente marcado pela preocupação consigo

próprio, as organizações devem, constantemente, desenvolver o interesse

pelas pessoas que elas empregam. O interesse institucional em relação às
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pessoas deve se fundamentar no reconhecimento dos direitos individuais e

num certo número de deveres e de obrigações a serem cumpridos.

Nos nossos dias, estamos, de fato, cada vez mais sensíveis aos direitos da

pessoa. Esta sensibilidade deve se materializar, ao nível das organizações,

por

um respeito à idade, ao sexo, à origem étnica, às experiências, à formação e à

vida privada. O interesse institucional será tanto mais real quanto mais ele

vier acompanhado de obrigações. Estas terão por objetivo mostrar que o

discurso sobre o respeito dos direitos de cada um não são palavras falsas.

Elas devem girar em torno de alguns imperativos: de manter a estabilidade

do emprego; de assegurar boas condições de trabalho; conferir eqüidade;

escutar e dialogar; e partilhar o fruto do trabalho e as responsabilidades.

Será apenas através da instauração de tais objetivos que as instituições e

estarão em condições de, não somente ser um ambiente onde os indivíduos

poderão dar prova de autonomia e imaginação, mas, também, desenvolver o

senso de participação integral consciente que elas procuram, sem jamais obter

os meios de concretizá-lo.
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O INTERESSE PELA COLETIVIDADE

Uma organização, qualquer que seja seu tipo (empresa, escola, sindicato,

cooperativa etc), está estreitamente ligada a seu meio ambiente. Este meio

ambiente pode ser mais ou menos extenso, diversificado ou estranho. A

relação que a organização vai estabelecer com ele determinará, em larga

medida, aquela que o meio manterá com ela.

Por exemplo, uma empresa que não respeite o sistema de vida ou o contexto

sócio-cultural corre o risco de atrair problemas.A preocupação com a

coletividade deve marcar o comportamento das organizações. Se não o

fizerem terão que responder mais cedo ou mais tarde por suas ações diante da

sociedade. Quando certas empresas especulam, evitam impostos, vendem

filiais por razões estritamente financeiras, poluem, fabricam produtos

perigosos para a sociedade, mostram que não têm nenhuma, preocupação

com o meio no qual se inserem. Em contrapartida, quando fazem tudo para

proteger o meio ambiente, investem, pesquisam, criam empregos a longo

prazo, apoiam a coletividade em seus esforços de solidariedade e de

promoção da cultura, mostram que redistribuem, em certa medida, o que a

sociedade lhes deu.
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Esta reciprocidade entre o meio e a organização não se refere unicamente às

empresas. Diz respeito, igualmente, às instituições educativas, artísticas,

sindicais, políticas, e outras. O interesse pela coletividade e pelo seu bem-

estar deve ser uma preocupação de todas as organizações que a constituem.

Infelizmente sabemos que, aqui como em outros lugares, isto está longe de

ser sempre o caso. O corporativismo, a diminuição de responsabilidade, a

sindicracia ameaçam igualmente a vida social. Eles são, no nível coletivo, o

que o egocentrismo é no nível individual. Tais atitudes contribuem para a

desarticulação do tecido social. No momento em que certas análises tendem a

mostrar que nossas sociedades se dividem em muitos segmentos sociais cada

vez mais afastados uns dos outros, a preocupação pela coletividade deve se

tornar um imperativo para todos os grupos sociais.

Por outro lado, uma obrigação desse porte nos conduz de volta às nossas

próprias responsabilidades e àquilo que Dostoievsky, no século passado,

havia tão bem resumido em sua célebre frase: "Nós somos responsáveis por

tudo diante de todos".

Às diferentes preocupações que já mencionamos é preciso, finalmente,

acrescentar uma última: a ecologia. No momento em que nosso planeta está

ameaçado, em que o meio ambiente está cada vez mais destruído por nossa

ação devastadora, a preocupação ecológica aparece como uma necessidade
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imperiosa. Após ter desejado dela se desvencilhar, o ser humano redescobre,

com espanto, que ele está indissoluvelmente ligado à natureza e que os

tratamentos a que ele a submete são a própria imagem das relações que ele

mantém com seus semelhantes. Sem uma ética apropriada, estamos pois

condenados a um desfecho mais ou menos breve. Uma renovação da ética das

relações se nos impõe. Se "a preocupação, como escreve Schmid, é o

principio do governo da vida do individuo , e a atitude geral em relação a si

próprio, aos outros e ao mundo, engendra uma estéticajormas de

atenção,uma ética e sistemas de comportamento ", então é uma nova arte de

viver que devemos inventar. Fundamentada ao nível individual neste tríplice

respeito, por si mesmo, pelos outros e pelas instituições, e ao nível coletivo

num duplo interesse pelas pessoas e pela coletividade, tal arte de viver só é

possível pela instituição do diálogo.

A despeito das infelicidades, a história é, apesar de tudo, um diálogo, diz

iqualmente Hõlderlin, que permitiu aos seres humanos escutarem uns aos

outros. Possa esse diálogo se instaurar, pois ele é a única segurança dessa

nova ética da individuação e da solidariedade pela qual clamamos com nossos

anceios. Neste momento, surgirá nova estética que permitirá ao ser humano

fazer de sua vida uma obra de arte, segundo a bela expressão de M. Foucault,
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e também permitirá às nossas organizações deixar desabrochar a poesia, o

imaginário e a criatividade humana, para estarem, daqui para a frente, no

centro da dinâmica social. Este imperativo de natureza cultural é sempre mais

necessário, pois é a cultura e não a economia que define a alma humana. Que

nossas sociedades e organizações jamais esqueçam isso.

1.3 -CULTURA E PODER NA TOMADA DE DECISÃO

O uso do poder , baseado apenas nas condições objetivas da

dependência e na sua instrumentalidade, mas também nos julgamentos

subjetivos que os atores fazem dessas condições. A dimensão simbólica,

representando valores e significados estabelecidos, fundamental para a

compreensão do poder real nas organizações. Não basta ter acesso a recursos

materiais para se ter poder. Uma posição de poder potencial pode ser

traduzida em poder real simplesmente através da linguagem e rituais (March,

1988).
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Os significados o organizados para afetar as escolhas e os símbolos

são "cortinas de fumaça" que obscurecem a política real ou os processos

decisórios. March e Olsen (1984) definem política como educação, como um

lugar para descobrir, elaborar e expressar significados, estabelecer

concepções de experiência, compartilhadas ou opostas, dos valores e da

natureza da existência. Assim, ela , simbólica no sentido de ser instrumento

da ordem interpretativa. O papel do líder é, assim, o do educador,

estimulando e aceitando as mudanças de visões de mundo, redefinindo

significados e estimulando compromissos.

Os alinhamentos políticos são redes de coalisões dentro das quais a

ação política acontece e, freqüentemente não possuem a lógica ou coerência

antevista por Lawler e Bacharach (1986), constituindo-se em racionalizações

a posteriori de uma coalisão estabelecida a partir de critérios essencialmente

subjetivos e definidas em torno de empatias pessoais e motivos emocionais.

O poder é também capacidade de impor significados. O sistema de poder

define as estratégias organizacionais, que são resultado da competição entre

as diferentes racionalidades dos grupos, expressas através da linguagem, da

definição de prioridades e dos valores. Uma parcela significativa da liderança

organizacional representa alguma forma de liderança política capaz, não só de
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criar coalisões políticas vencedoras, mas também interferindo na definição

das preferências dos seguidores. Na medida em que interage com outros

líderes, essa liderança pode ser cooptada para novas crenças e compromissos.

A construção de legitimidade , uma das maiores preocupações de quem tem a

maior parcela de poder na organização. A legitimidade , a crença na

adequação e justeza da estrutura de autoridade baseada em valores morais,

ideais normativos ou critérios utilitários. As disputas políticas podem ser

vistas como disputas em torno da criação e destruição de legitimidade. Os

subordinados aceitam não só a autoridade, mas sua justificativa e

racionalidade e trabalham dentro das estruturas existentes. Assim, todos os

membros estão dispostos a seguir os padrões de procedimentos definidos

para as atividades organizacionais (Pettigrew, 1986).

O poder também pode ser considerado como tendo origem na geração e

manipulação de símbolos, que permeiam a política em formas sutis e difusas,

dando coerência interpretativa à vida organizacional. O comportamento

simbólico , fundamental na competição política. O poder é mais efetivo

quando sua utilização é desnecessária, quando os que tem poder constituido e

institucionalizado possuem os mesmos valores, pressupostos básicos e
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esquemas interpretativos dos membros restantes da organização e quando as

noções de ordem vão além das impostas pela razão ou coerção. Uma

demonstração de poder simbólico , através do domínio e uso do espaço

físico. Uma organização pode querer mostrar seu poder através de uma

localização privilegiada ou do luxo de suas instalações. Internamente,

indivíduos e grupos freqüentemente disputam andares, localizações, vistas,

móveis, etc. Outras usam a administração do espaço físico deliberadamente

como forma de reforçar uma ideologia igualitária e de redução da

discriminação, procurando, portanto, distribuir o poder mais igualmente. Por

exemplo, em uma planta da Ford no México (Hermosillo), organizada

segundo o padrão japonês de administração, existe intencionalmente uma

única entrada de modo que todos passem pela mesma porta e o único

restaurante encontra-se em tal posição que, para atingi-lo, todos os

funcionários tem que passar pelas áreas administrativas , localizadas no

mesmo nível da fábrica, de modo que não existam espaços inacessíveis, pelo

contrário, todo o espaço , forçosamente compartilhado.

Decisões e informações em situações de ambigüidade e incerteza. James

March e seus seguidores elaboraram análises muito originais do processo

decisório e de sua relação com o sistema de valores e símbolos da

organização. As teorias tradicionais de decisão, baseadas na teoria
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microeconômica e na teoria de decisão estatística, encaram as decisões como

sendo intencionais, conseqüentes e otimizadoras, baseadas em preferências e

expectativas sobre os resultados associados a diferentes ações. Assumem que

a alternativa melhor, mais inteligente e maximizadora da utilidade esperada ,

escolhida. Consideram que os processos de decisão incluem os seguintes

passos: as informações relevantes são levantadas e analisadas antes da

decisão e ser o usadas no processo decisório, as necessidades de informações

serão definidas antes de sua coleta e as informações irrelevantes não serão

coletadas (March, 1988).

Porém, as organizações são caracterizadas por situações de

ambigüidade e incerteza. A análise do processo decisório , baseada em March

(1988), mostra as diferentes manifestações do poder e da política e suas

relações com a cultura das organizações, que mostra quem decide, por qual

processo, quais são os resultados, quem perde e quem ganha, quais são as

justificativas, etc. A ambigüidade organizacional , colocada nos seguintes

níveis; a) ambigüidade de intenção (preferências organizacionais são

inconsistentes ou mal definidas); b) ambigüidade de compreensão

(tecnologias podem ser incertas e o ambiente pode ser interpretado

incorretamente); c) ambigüidade da história (dificuldade de compreender o
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passado da organização ); d) ambigüidade da organização (grau variável de

participação e envolvimento dos diferentes agentes) tornando praticamente

impossível as atividades de avaliação e definição das situações de modo a

viabilizar os processos decisórios racionais; e) ambigüidade nas relações

causais entre as várias atividades na organização (como os administradores

falam e agem; problemas, soluções e tomadores de decisão são conectados

menos pela relevância causai do que pela simultaneidade) e f) ambigüidade

sobre a interpretação (March e Olsen, 1976; March, 1988). Os processos de

tomada de decisão são politizados e influenciados pelos sistemas de valores

porque as situações são incertas e abertas a múltiplas interpretações, os

objetivos são conflitantes, pouco claros e não podem ser atingidos

simultaneamente, os interesses são divergentes, as preferências pessoais são

inconsistentes e ambivalentes e as conseqüências das alternativas não são

bem conhecidas (Feldman, 1988; March, 1988).

Os processos de decisão tipo "garbage can", enfatizando os aspectos não

racionais do processo de tomada de decisão , são conceituados por March,

Cohen e Olsen (1972) e March e Olsen (1976), que concebem organizações

como contextos onde são colocados problemas, soluções, sentimentos,

participantes e oportunidades que serviriam para a solução de problemas ou

de conflitos através de negociação. Os indivíduos envolvidos nos processos
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decisórios não são capazes de conhecer todas as possibilidades abertas pois

não dispõe de todas as informações necessárias e além disso, não conseguem

prever todas as conseqüências futuras dessas ações. As decisões são

construções a "posteriori" produzidas pelos participantes pois os eventos

acontecem e, somente após a sua ocorrência são descritos de forma

sistemática, significando muito mais a habilidade de criar explicações "pós-

facto".

Dessa forma, as visões tradicionais do processo de tomada de decisão

desconsideram a intuição, a sensibilidade, a fé, a tradição, as emoções, etc. O

comportamento organizacional baseia-se mais em seguir regras estabelecidas

, formalizadas ou não, do que no cálculo de conseqüências e resultados. Os

procedimentos são seguidos porque foram aprendidos como apropriados,

incorporando as experiências passadas e não por fazer parte de uma escolha

racional. A observação dos processos de tomada de decisão freqüentemente

encontra aspectos que são difíceis de relacionar com os resultados em si. O

envolvimento emocional parece estar no processo. Participantes em potencial

parecem se preocupar mais com o direito de participar do que com a

participação ou os resultados em si, e se lembram mais dos aspectos do

processo do que dos resultados. Com freqüência, discussões calorosas levam

a decisões sem a menor preocupação com a implementação. Os objetivos e as
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decisões, as decisões e sua implementação não guardam conexão e coerência

entre si. Há surpresas pós-decisórias e as decisões quase sempre são pouco

detalhadas e ambíguas, deixando muita margem de manobra para quem, em

verdade, as implementa. Assim, os processos decisórios se transformam em

meros rituais onde os diferentes atores desfilam seus valores e preferências

(March, 1988).

Por outro lado, a compreensão da natureza do processo decisório deve ser

acompanhada de uma análise dos sistemas de informação organizacionais.

Muita informação que , coletada e comunicada aos indivíduos na organização

acaba tendo pouca relevância na decisão, muita informação que , usada para

justificar a decisão , coletada e interpretada depois que a decisão foi tomada,

muita informação coletada em resposta a solicitação nem é considerada e,

independentemente do volume de informações disponíveis, na hora de tomar

decisões, mais informações são solicitadas (March, 1988). Assim, reclama-se

da falta de informação, quando freqüentemente existe muita informação

disponível que não foi utilizada. A relevância da informação para o processo

de tomada de decisão nem sempre é um compatível com a insistância na

obtenção da informação propriamente dita. O ato de coletar informações

fornece uma garantia ritualística de um comportamento apropriado com

relação ao processo decisório em si. É a representação de competência e a
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reafirmação de um valor social que considera que as escolhas devem ser

inteligentes e, mais informações significa a possibilidade de melhores

escolhas. Essa acumulação de lixo informacional não é resultado de nenhum

processo de incompetência ou ignorância. É decorrência da própria dinâmica

simbólica dos sistemas de informações, que se torna independente daquilo

para o qual foram criados. A concepção de construção social da informação

(Feldman, 1988), vista como sendo criada e manipulada de acordo com o

interesse de manter/obter poder, sugere que a informação , distorcida

propositadamente ou inevitavelmente. Mentiras, silêncios e segredos são tão,

ou mais relevantes para compreender as lutas políticas do que o fluxo normal

de informações (March e Sevo, 1984; Feldman e March, 1981). O interesse

pelo estudo do sistema de informação sai de uma visão da utilidade e da

validade da informação para o significado que ela tem . A maior parte das

informações coletadas em organizações está sujeita a representações

múltiplas porque o contexto é de conflito e interesse e as conseqüências

potenciais do uso das informações para os diferentes grupos e coalisões. No

seu afã de levantar informações, as organizações coletam boatos, notícias

que podem conter algo relevante, embora geralmente não contenha. Boatos

podem ser vistos de diferentes formas: como ineficiência na informação,

como manutenção do sistema atual, como fontes de diversão, como
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mecanismos informais de comunicar regras e valores, para fazer amigos, para

difundir eventos históricos, como proteção de interesses pessoais e para

deslegitimar inimigos (March e Sevon, 1984). A informação , fonte de poder

não apenas porque adiciona capacidades efetivas de ação mas, simplesmente,

por ser um recurso escasso e valorizado, capaz de fazer sentido a outros

membros da organização, sendo exibida e trocada por outras infozmações,

refletindo assim, poder e competência.

Feitas essas considerações acerca da definição e do conteúdo de cultura

organizacional assim como caracterizada a relação entre cultura e poder nas

organizações, podemos passar a discutir o processo de formação da cultura

organizacional.

A formação de cultura organizacional é resultado de um processo de

aprendizagem coletiva quando um grupo enfrenta conjuntamente uma

situação e tem que juntos resolvê-la (Schein, 1985). Na medida em que o

grupo constata que há uma definição compartilhada do problema, e também

compartilha-se o reconhecimento de que aquilo que foi criado para enfrentar a

situação e resolver o problema funcionou, inicia-se o processo de formação

de cultura. No período inicial de constituição do grupo, cada membro se sente

dependente do líder, que em tese deve saber o que fazer, e procuram aprender
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com ele o que deve ser feito. Entretanto, as relações emocionais com o lider e

os comportamentos dependem das experiências individuais anteriores em

outros grupos importantes, particularmente família e escola. O estágio

posterior de formação da cultura, constata-se que o grupo existe, fortalecendo

o pressuposto de que gostamos uns dos outros e somos um grande grupo,

idealizando-se harmonia, conformidade e buscando-se intimidade. Podem

surgir desacordos e conflitos quando se quer tomar alguma ação conjunta,

apesar de evitar-se a todo custo confrontações que poderiam ser positivas, de

negar-se que alguns membros não gostam de outros e o eventual surgimento

de sentimentos negativos de uns para outros.

Se o grupo consegue lidar com essas dificuldades, atinge um estado

emocional de aceitação mútua, e seus membros aprendem a trabalhar juntos,

mesmo dentro das diferenças individuais, acabando com a ilusão de que todos

precisam se gostar para trabalhar juntos. Isso , fundamental para liberar as

energias emocionais para a próxima etapa, que é permitir ao grupo a

realização dos objetivos de trabalho, quando as próprias diferenças passam a

ser consideradas importantes para o grupo. Finalmente, o grupo atingiria a

maturidade quando sua cultura for aprendida e formada e, se ela efetivamente

funciona, passar a ser assumida inconscientemente. O dilema posterior do

grupo passa a ser a inércia e a estabilidade, que pode dificultar a adaptação
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ao ambiente e diminuir as possibilidades de inovação e crescimento, pois

produz-se cada vez mais conformidade e cada vez menos aceita-se as

diferenças.

A seleção inicial dos membros da organização é um dos mecanismos

mais fortes de criação de cultura. Os membros que continuamente adentram

à organização devem se enquadrar à cultura existente, criada pelos membros

pioneiros, em geral, incorporando alguns valores novos e abandonando

antigos.

Assim, os critérios de seleção dos novos membros consideram , desde valores

e pressupostos até estilos e hábitos pessoais, postura, jeito de falar e vestir,

etc, semelhantes aos dos membros da organização. A socialização inicial ,

fundamental para quebrar as socializações anteriores de modo que o novo

membro aprenda, o mais rapidamente possível, o jeito correto de se

comportar. Além disso, os mecanismos e critérios de promoção são reforços

fundamentais na cultura dominante. Quem é promovido às melhores posições

diz muito a respeito dos valores e pressupostos básicos da organização.
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A importância da liderança e dos fundadores.

Os fundadores de organizações são pessoas que tomam a iniciativa de

mobilizar pessoas e outros recursos para começar, dar propósito, construir e

administrar uma nova organização. As culturas são, em parte, resultado da

"imposição" de sistemas de crenças e pressupostos básicos dos fundadores

ou de outros atores fundamentais. No momento da criação, são definidas

algumas questões fundamentais como a tecnologia, o mercado e algumas

relações básicas com o ambiente, assim como forma-se a equipe inicial que

vai dar continuidade à seleção dos novos membros. Inicialmente, os líderes

fundadores são capazes de "impor" seus valores e pressupostos porque, de

modo geral, eles são considerados legítimos pelos subordinados que

consideram esse direito inquestionável, pois acreditam serem eles corretos, ou

então simplesmente porque a correlação de forças lhes é desfavorável. Eles

tem poder de impor não só valores, símbolos, mitos, rituais, linguagem e

relações de poder como também determinadas dimensões contextuais como

as tecnologias, a estrutura, a estratégia e os sistemas formais de

planejamento, informação e controle. Os líderes criam cultura ao mesmo

tempo em que as culturas reforçam um determinado padrão de

comportamento, preparando as próximas gerações de líderes. Dependendo da
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determinação com que os novos membros aceitam as definições de realidade

do(s) fundador(es), o processo de criação da cultura envolverá menor ou

maior grau de conflito. Se os membros forem fortes, um grau de negociação e

compromisso dever ser atingido e principalmente se os resultados obtidos

pelas ações propostas pelos fundadores não forem atingidos, as possibilidades

de fracionamento e de saídas de membros torna -se mais comum. Alguns

mecanismos importantes de formação e transmissão de cultura são o que o

líder presta atenção, mede e controla , suas reações a incidentes críticos e

crises organizacionais, as atividades deliberadas de aconselhamento e

modelagem, os critérios para alocação de recompensas e "status" e os

critérios de recrutamento, seleção, promoção e aposentadoria .

Ao entrar em uma organização como membros, os indivíduos, além de um

contrato formal descrevendo funções e responsabilidades, direitos e

deveres, tem um contrato psicológico com a mesma ( Schein, 1979), um

conjunto de regras não escritas e nem necessariamente explicitadas, que

são inicialmente estabelecidas durante o processo de pré-entrada (decisão

de ir procurar estabelecer um vínculo com a organização) e entrada

(seleção, treinamento inicial, etc) que definem as expectativas de ambos os

lados , organização e indivíduo. O indivíduo espera receber os benefícios e
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salários, assim como ser tratado com respeito e dignidade e ter condições

de desempenhar as atividades para as quais foi contratado. A organização

espera que o indivíduo realize adequadamente as funções e papéis que se

espera dele , além de cumprir regras de comportamento social como

respeitar os colegas, obedecer os chefes e ser leal à organização. Os

indivíduos podem estar totalmente integrados à uma organização, com

pouca possibilidade de comportamentos distintamente individualizados na

medida em que as organizações, sendo extremamente poderosas, seriam

capazes de impor a seus membros, sob pena de exclusão ou punição, os

comportamentos e atitudes esperadas. Ou então, tem uma parcial

integração, pois os indivíduos, com experiências passadas e uma

personalidade individual capaz de municiá-los com um conjunto próprio de

comportamentos, garantiria uma independência relativa das organizações.

Embora os fundadores sejam importantes no processo de formação

de cultura, os valores compartilhados refletem apenas parcialmente os do

criador, pois os fundadores e os funcionários tem diferentes tarefas, papéis,

valores e interesses. Isso , mostrado em um estudo de uma empresa de

informática, onde Martin, Sitkin e Boehm (1985) coletaram depoimentos do

fundador e de um número de funcionários sobre alguns eventos significativos

67



(origens da empresa, dois eventos relativos a controle de qualidade e dois

relativos a saída passada ou esperada de funcionários importantes) e

perceberam algumas diferenças de valores entre o fundador e os empregados.

Enquanto o primeiro enfatizava o individualismo, a eficácia e a sobrevivência

financeira, os funcionários preferiam enfatizar ou aceitavam bem a

burocratização. Assim, a cultura que emergiu foi resultado dos valores dos

líderes influenciados pelas interações com os valores dos subordinados.

A relevância do ambiente na criação de culturas organizacionais. A definição

de cultura organizacional e o modelo de formação de cultura de Schein

(1985), explicitados anteriormente, não consideram de forma apropriada a

influência do ambiente, particularmente dos valores da sociedade em que a

organização está inserida ou mesmo do setor industrial específico, pois há

uma tendência a encarar a cultura como emergindo essencialmente a partir

dos fundadores e da dinâmica dos pequenos grupos. Embora os pequenos

grupos e seus lideres constituam os embriões da cultura das organizações,

elas desenvolvem dinâmicas que superam e transcendem a dinâmica interna

dos grupos pois o ambiente e os antecedentes históricos são fundamentais. A

incorporação de outras variáveis como as características das tecnologias e da
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indústria em que a organização está inserida e o ambiente socio-cultural

(Pennings e Gresov, 1986; Allaire e Firsírotu, 1984 e Gordon , 1991)

omplementam o modelo de formação de cultura de Schein (1985). Assim, a

criação de cultura organizacional não é um evento radical, conforme sugere

Pettigrew (1979), mas representa continuidade, evolução e incremento de

desenvolvimentos anteriores, como aponta Grieco (1988). O importante é

identificar na sociedade os elementos estimuladores ou geradores de

determinadas características das culturas organizacionais pois elas são

resultado da interação do ambiente (e algumas organizações em particular)

com a dinâmica do fundador e do grupo inicial é que evolve durante o tempo,

sofrendo influências e influenciando o ambiente.

As organizações tem vida própria, relativa autonomia e fronteiras

definidas, porém, suas formas de legitimação e de exercício da autoridade,

assim como suas estruturas de significado devem ser buscadas na sociedade .

Cada sociedade, em um determinado momento, apresenta um estoque de

conhecimentos e significados onde as organizações vão buscar sua

legitimação e seus valores porque os fundadores e membros das organizações

buscam nela respostas e alternativas para a formação e manutenção das

formas organizacionais. Em cada nação existe um padrão comum de

programação mental dos indivíduos (Hofstede, 1980) e, embora cada nação
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tenha uma diversidade de culturas locais e regionais, é possível assumir a

existência de padrões culturais mais amplos, desenvolvidos historicamente em

diferentes gerações.

Há forças inerentes ao processo de industrialização que se transformam e

homogeneizam certas relações sociais levando à padrões similares de

administração em diferentes países, de acordo com Child (1981), Harbinson e

Myers (1959) e Haire, Chiselli e Porter (1963). Porém, ao mesmo tempo,

persistem significativas diferenças culturais nacionais, que influenciam os

padrões de administração , sugerida por Hofstede (1980a), Laurent (1981,

1983), Maurice, Sorge e Warner (1980) e Gallie (1978), que ressaltam a

manutenção de distintas culturas nacionais e formas particulares de

administração que dificultam a tendência à homogeneização gerada pelos

processos de difusão global da industrialização. Enquanto os primeiros

autores enfatizam as técnicas administrativas difundidas globalmente, o

segundo grupo de autores estão considerando, em verdade, os valores sociais

incorporados nas organizações.

Considerando que culturas nacionais e culturas organizacionais são

fenômenos de ordens diferentes, Hofstede et alii (1990) apresentam um

modelo que procura diferenciar as várias dimensões da cultura . Consideram

que os valores sociais são aprendidos na juventude (família e vizinhos,
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principalmente) enquanto nas organizações ocorre a socialização, a partir dos

valores já incorporados pelo indivíduo, de práticas organizacionais

específicas no dia-a-dia, a partir do aprendizado dos símbolos e rituais e dos

heróis organizacionais. As práticas incorporam os símbolos , heróis e rituais

pois são visíveis ao observador externo, embora seu conteúdo cultural só

possa ser entendido claramente pelos próprios membros da organização.

Entre o nível da cultura nacional e da organizacional, situam o nível da

cultura ocupacional, no qual tanto os valores quanto as práticas são

aprendidas.

Embora as organizações adotem os valores básicos da sociedade na qual se

inserem, não se exclue a possibilidade de uma ampla gama de diversidade de

culturas organizacionais em um mesmo país, na medida em que as sociedades

são pluralistas no sentido de oferecer legitimidade e apoio a uma enorme

gama diferenciada de valores que uma organização pode subscrever. Ainda, é

possível, com freqüência, caracterizar-se processos de mimetismo cultural,

quando uma organização é influenciada decisivamente por outra(s). Mesmo

considerando que a socialização básica dos agentes é a mesma, eles

aprenderam suas principais práticas organizacionais e administrativas em uma

determinada organização e acabam transferindo-as para outra. Assim, se um

funcionário antigo de uma empresa multinacional resolve criar seu próprio
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negócio, ele tender a reproduzir muitas das práticas aprendidas. Quando uma

organização cresce e suas unidades transbordam as fronteiras nacionais de

origem, transformando-se em empresa multinacional, ela transfere suas

práticas e técnicas gerenciais adotadas na matriz. Com o passar do tempo, a

organização tende a assumir cada vez mais as características nacionais do

país onde se encontra na medida em que amplia-se a influência dos nativos

nas decisões gerenciais básicas, embora muitos dos valores iniciais se

mantenham, institucionalizados em práticas e filosofias administrativas e

artefatos culturais. Dessa forma, muitas empresas multinacionais procuram

manter a unidade na diversidade, ou seja, adotar um padrão comum de

filosofia e de práticas organizacionais,em diferentes contextos nacionais.

Embora o grau de sucesso nessa transferência varie de organização para

organização, e mesmo de prática a prática, com freqüência ocorrem

adaptações nessas práticas, de acordo com os valores nacionais dos países

que as recebem, conforme mostrou Hofstede (1980b) com a Administração

por Objetivos. O sucesso da transferência depende da capacidade de

adaptação dessas técnicas e práticas administrativas às realidades locais,

mantendo-se seus aspectos mais desejados. Há inúmeros indicadores de que

essa transferência , perfeitamente possível com poucos prejuízos às idéias

originais, desde que os processos de seleção, treinamento, socialização, os
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sistemas formais de promoção, remuneração, etc sejam compatíveis. Os

princípios básicos e as técnicas do sistema japonês de produção podem e tem

sido transferidos para diferentes países do mundo, com grande sucesso em

muitos casos. Por exemplo, nos EUA, país onde prevalece o individualismo, a

introdução de sistemas de trabalho em grupo nas empresas japonesas lá

instaladas foi precedido de um rigoroso processo de seleção do pesssoal,

quando, além de avaliar os conhecimentos técnicos e a experiência, procurou-

se descobrir a predisposição de trabalhar em grupo dos futuros membros

dessas organizações. O treinamento e a socialização iniciais estimulam o

contato e o conhecimento dos diversos setores da organização e as políticas

de carreira estimulam as transferências horizontais, reduzem os conflitos

internos e permitem efetivamente esquemas de trabalho similares aos do

Japão.

Mostrou-se então ,como a cultura organizacional ajuda a pensar as

organizações em outros termos, redirecionando as discussões de liderança e

poder, de estratégia na tomada de decisão assim como das relações das

organizações com o seu meio ambiente. Em particular, tratamos de

caracterizar o processo de formação de cultura organizacional e como ele é
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influenciado tanto pela dinâmica interna dos agentes organizacionais como

pela relação da organização com seu ambiente.

PARTE II - ESTUDO DE CASO

2.1 HISTÓRICO DA FIOCRUZ

O Instituto foi criado em 1900 , pela municipalidade do Rio de Janeiro , com

a finalidade de produzir soros e vacinas contra a peste bubônica , que fora

detectada no porto de Santos e batia as portas da capital da República , onde

já se fazia sentir , há décadas , os efeitos devastadores da febre amarela ,

varíola, tuberculose e de outras doenças infecciosas .

Incorporado à repartição federal de Saúde Pública , antes de sua inauguração

, o Instituto Soroterápico foi, portanto , fruto de um esforço de substituir a

importação de imunobiológico produzidos pelos laboratórios Europeus , que

se colocavam na vanguarda dos avanços tecnológicos no campo da medicina ,
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biologia e química . No espaço de uma década , aquela modesta repartição ,

converteu -se no primeiro grande centro de medicina experimental da

América do Sul, o que só se pode explicar pela combinação de uma série de

fatores históricos favoráveis com sua ousada e habilidosa implementação do

projeto institucional concebido por Oswaldo Cruz e os poucos seguidores , no

país , dos novos modelos que vinham revolucionando o campo da medicina e

a abordagem tradicional das questões de saúde coletiva da população .

A grande reviravolta nos destinos do Instituto Soroterápico decorreu da

indicação de Oswaldo Cruz , em março de 1903 , para chefiar a Diretoria

Geral de Saúde Pública , no governo de Rodrigues Alves , que assumira a

Presidência da Replública prometendo submeter a Capital a uma profunda

cirurgia urbana.

O objetivo era extirpar do Rio de Janeiro a febre amarela e outras doenças

epidêmicas que tornavam a capital um "porto sujo" , discriminado pela

imigração e pelo grande comercio internacional. Tirando partido dos poderes

que o governo lhe concedeu para executar as grandes campanhas de febre

amarela , a varíola e a peste bubônica , Oswaldo Cruz proporcionou as

condições técnicas e Materiais para que Manguinhos , rapidamente,

sobrepujasse sua conformação original . A revelia do Governo e do
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Congresso , com as sobras das verbas destinadas à sua Diretoria , iniciou as

suas construções, detonando a expanção acelerada de três vertentes de

atividades : a fabricação de produtos biológicos , as pesquisas médico -

experimentais e o ensino de bacteriologia .

r

E importante ressaltar que estas três vertentes de trabalho expandiam-se de

forma completamente integrada no cotidiano de Manguinhos : cada

pesquisador , em cada laboratório , dividia seu tempo de trabalho entre as

tarefas de rotina (produção) , a pesquisa sobre os objetos que eram de sua

livre escolha e as preleções aos doutorandos . Durante estes anos - que

correspondem à primeira Gestão de Oswaldo Cruz como diretor da Saúde

Pública - Manguinhos seguiu um curso independente , mas do ponto de vista

institucional encontrava-se numa posição tanto mais frágil quanto extravazava

o limitado arcabouço ( legal) do Instituto Soroterápico.

O ano decisivo para legitimação do novo projeto institucional foi 1907 ,

quando se iniciou o mandato presidencial de Afonso Pena . As estatísticas de

mortalidade na Capital pareciam indicar a virtual extinção da febre amarela ,

o que garantiu a confirmação de Oswaldo Cruz como Diretor de Saúde

Pública . Contudo , o Governo e o Congresso julgavam que já não havia
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porque insistir na política sanitária , a quem atribuíam caráter imediatista e

circunscrito à capital - e nenhuma prioridade estavam dispostos a conceder a

uma instituição científica nos moldes daquela que florescera à sombra da

autoridade e dos êxitos de Oswaldo Cruz no saneamento do Rio de Janeiro .

Ao longo de 1907, dura batalha foi travada no Congresso , visando a

aprovação do projeto de Lei que transformava o Instituto Soroterápico num

Instituto de Medicina Experimental , com direito às atribuições que , na

prática , já exercia , e com ampla margem de autonomia em relação à

ingerência do governo . O projeto esbarrava contra poderosos "lobies": os

representantes das oligarquias consideravam um desperdício os investimentos

em ciência e nas ambiciosas instalações que se edificavam em Manguinhos ;

os grupos mercantis não adimitiam a fabricação de produtos biológicos pelo

Estado ; os representantes das corporações médicas não viam com bons olhos

o exercício do ensino em outra instituição que não fosse a conservadora

Faculdade de Medicina.

Em larga medida, esta batalha foi vencida fora dos recintos do legislativo ,

mais precisamente na Exposição de Higiene e Demografia , realizada em

Berlim do mesmo ano.
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Único país do continente americano a se fazer representar , o Brasil

conquistou o primeiro prêmio em grande parte devido aos trabalhos

científicos e às coleções de materiais patológicos apresentados por

Manguinhos . Em Berlim o Instituto alcançou consagrador reconhecimento

por parte da comunidade científica internacional , como um centro de

excelência em pesquisas relacionadas ao que então se denominava "doenças

tropicais".

Oswaldo Cruz , que embarcara para Europa praticamente demissionário ,

regressou com prestígio de um ídolo . Assim , o presidente em exercício ,

viu-se compelido a sancionar o decreto que transformava o Instituto

Soroterápico Federal em Instituto de Patologia Experimental , rebatizado de

Instituto Oswaldo Cruz .

O decreto e o novo regulamento que o acompanhou não só legitimaram o

perfil da Fiocruz de hoje em dia , como também lhe concederam

prerrogatovas inéditas para uma Instituição Pública , garantindo-lhe a

necessária autonomia para sobreviver às oscilações conjunturais do país

como um centro de excelência em medicina experimental. Entre estas

prerrogativas , destacam-se a subordinação direta do Instituto ao Ministro da

Justiça e Negócios Interiores - colocando-o assim ,à salvo dos caprichos dos
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eventuais sucessores de Oswaldo Cruz na DGSP- e a autorização para que

arrecadasse rendas próprias com a venda de seus produtos biológicos -

importantíssimo em sua história subsequente , pois lhe permitiu sobreviver à

penúria de recursos orçamentários em condições muito mais favoráveis que

as de qualquer outro estabelecimento congênere .

Esse formato institucional perdurou por toda a República Velha e subsistiu

nos primeiros anos posteriores a Revolução de 1930 , não obstante , neste

mesmo ano , o Instituto foi transferido para órbita do criado Ministério da

Educação e Saúde Pública ganhando a denominação de Departamento de

Medicina Experimental.

Durante o longo período em que Getúlio Vargas permaneceu à frente do

poder , o Brasil sofreu profundas mudanças políticas , econômicas e sociais :

modificou-se a estrutura descentralizada da República oligárquica , expandiu-

-se a intervenção do Estado no domínio econômico e social e inaugurou-se

um novo pradrão de desenvolvimento baseado na industrialização por

substituição das importações .

Foi neste contexto que entrou em colapso o modelo institucional arquitetado

por Oswaldo Cruz e reforçado por Carlos Chagas , que assumiu a direção do
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Instituto em 1917 e , como seu antecessor , exerceu-a até a sua morte , em

1934.

Em janeiro 1937 , na getão de Antônio Cardoso Fontes , o Ministério da

Educação e Saúde Pública , chefiada por Gustavo Capanema , sofreu uma

reorganização de cunho fortemente centralizador , que redundou na perda de

Manguinhos . Primeiro ao rebaixá-lo na hierarquia administrativa ,

subordinando-o ao Departamento Nacional de Educação , sob jurisdição de

uma de suas divisões ; segundo ao suprir suas rendas próprias com proibição

da comercialização das vacinas , tornando o Instituto inteiramente dependente

de recursos orçamentários , os quais já vinham declinando desde meados da

década de 20 . A lei proibindo a acumulação de cargos de 1937 , também

representou mais um golpe para a instituição , que perdeu pesquisadores de

peso , optando pela Faculdade de Medicina .

A centralização administrativa foi reforçada pela criação do DASP , em 1938,

que avocou a preparação anual dos orçamentos de todos os órgãos vinculados

ao governo federal e determinou a realização de concursos públicos que se

tinham o mérito de normatizar e moralizar o serviço público dominado pelo

fisiologismo até então generalizador não atendia à dinâmica das atividades de
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pesquisa, dificultando o ingresso de novos pesquisadores que , durante anos ,

aguardavam a abertura de vagas .

A DESINTEGRAÇÃO DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ

A perda da autonomia administrativa não poderia deixar de ter conseqüências

profundamente desestruturadoras na dinâmica interna do Instituto Oswaldo

Cruz.

Vimos que ele se expandira e consolidara apoiado no tripé produção ,

pesquisa e ensino , cuja íntima integração transparecia na lógica da

distribuição dos espaços internos do próprio tempo de trabalho de cada

pesquisador . A autonomia para determinar a orientação e o ritmo destes

trabalhos não deve ser entendida como isolamento , pois desde o princípio , o

Instituto manteve as mais estreita e vital ligação , de um lado com os fóruns

científicos internacionais e de outro, com os problemas de saúde coletiva da

população brasileira.

Ao conquistar seu novo arcabouço institucional em 1907/1908 pôde contar

com verbas orçamentárias para concluir suas magníficas instalações ,

providas com que havia de melhor na época , em termos de equipamentos e

81



instrumental . Mas foi com seus recursos próprios , a famosa " verba da

Manqueira" , que custeou a publicação das memórias , a contratação dos

profissionais qualificados como Adolfo Lutz e Gaspar Viana , a vinda de

cientistas estrangeiros , bem como as viagens de estudo no exterior de seus

próprios pesquisadores , de modo a especializa-los nos diferentes domínios

da medicina experimental.

Concomitantemente , o Instituto estreitava seu vínculo com problemas

sanitários , estendendo seu campo de ação para além da capital da República

, a grande cabeça urbana do país .

Sucessivas expedições científicas foram enviadas a outras cidades

portuáriais e, principalmente , às zonas interioranas - onde era nula a atuação

dos serviços governamentais de saúde pública - para estudar e debelar as

doenças que dificultavam o alargamento das fronteiras econômicas no Brasil.

As experiências acumuladas nas campanhas do Rio de Janeiro reverteriam em

proveito de ferrovias , usinas hidrelétricas e outras obras de infraestrutura ,

realizadas por empresas privadas ou estatais em áreas inóspitas onde a

malária , sobretudo , dizimava operários e técnicos . Além de propor e

organizar as medidas profiláticas , os cientistas de Manguinhos entrariam em
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contato com uma grande diversidade de doenças , já identificadas ou

desconhecidas , alargando consideravelmente os horizontes de sua pesquisa

de laboratório . Foi justamente no decorrer de uma das primeiras campanhas

antipalúdicas , no oeste de Minas Gerais , que Carlos Chagas descobriu e

descreveu a tripanossomiase , batizada com seu nome , um dos maiores êxitos

científicos de Manguinhos. Criou-se então à época uma de nossas unidades

em Minas Gerais existentes até hoje .

Tais incursões pelo Norte , Nordeste e Centro Oeste resultaram,

também num levantamento sociológico e antropológico pioneiro sobre as

condições de vida das populações do interior , isto contribuiu para municiar

os debates na capital sobre a necessidade de uma política de saúde pública

consistente para o país , que resultaram na criação do Departamento Nacional

de Saúde Pública , em 1920 . A reforma confiou novas atribuições ao

Instituto Oswaldo Cruz : a fabricação da vacina antivariolótica , o serviço de

medicamentos oficiais (preparação da quinina e, eventualmente , de outros

medicamentos ) , e o Serviço de Análise de Soros , vacinas e quaisquer

produtos biológicos colocados à venda no mercado.

Muito embora os destinos da Saúde Pública e os do Instituto se tenham

unificado de novo sob a direção de Chagas , entre 1919 e 1926 , a redução

progressiva dos recursos orçamentários , aliada ao declínio das já
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sobrecarregadas rendas próprias , em conseqüência da crise econômica de

1929 , acarretaram serias dificuldades : a degradação dos salários , a evasão

dos pesquisadores , a generalização do duplo emprego , a deteriorização das

instalações físicas e equipamentos .

Não obstante estas dificuldades , na década de 1930 , Evandro Chagas

criou o Instituto de Patologia Experimental do Pará , ampliando os serviços e

estudos de grandes endemias do Instituto Oswaldo Cruz , trabalho que se

interrompeu com sua morte prematura num acidente de avião em 1940 .

Paradoxalmente , a criação e depois a reforma do Ministério da

Educação e Saúde Pública , se por um lado gerou novos organismos

burocráticos , que em certa medida , dinamizaram a atenção à saúde no

interior do país , por outro lado , restringiu drasticamente a intervenção do

Instituto no campo da saúde , seja na formulação das práticas sanitárias , seja

na participação direta de seu corpo técnico em órgão e em serviços públicos .

Despojado de sua autonomia administrativa e financeira , o Instituto

Oswaldo Cruz tornou-se vunerável às ocilações conjunturais e as ingerências

políticas , que se refletiam internamente , na crescente disputa por recursos

escassos na dissolução de laços de integração de seus setores e atividades ,

nas crises de sucessão e legitimidade das diretorias e numa permanente
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indefinição , de caráter substantivo , quanto aos rumos ou ao projeto a que

deveria se ajustar a instituição .

Não é por acaso que no início da década de 50 marca o fim da tradição

das direções vitalícias exercidas por cientistas que iniciaram suas carreiras em

manguinhos , ainda como estudantes de medicina , e que ascenderam ao

cargo , sob relativo consenso interno .

A gestão de Henrique Aragão assinalou o ultimo esforço bem sucedido

de retomada dos "Tempos Heróicos" do Instituto , graças sobretudo ao

engajamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial , quando os recursos

voltaram a afluir , permitindo dinamizar a produção de soros e vacinas , do

plasma seco , da penicilina , bem como as pesquisas voltadas para uso em

medicina e na alimentação da flora e de substâncias naturais brasileiras.

Aragão introduziu modificações importantes nos serviços internos , que foram

"departamentalizados", separando as áreas de pesquisa e de produção , e

criando a divisão de estudos de endemias , que retornou de campo

direcionados para profilaxia de endemias como a doença de chagas e

esquistossomose.

A redemocratização trouxe uma nova reviravolta institucional, que foi

rapidamente contornada . O Instituto Oswaldo Cruz foi anexado e , poucos

meses depois , desanexado da Universidade do Brasil . Vale a pena resaltar
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que, em vários momentos da história de Manguinhos , impuseram-se

controvérsias envolvendo a Faculdade de Medicina como espaço adequado e

legítimo para o desenvolvimento da medicina experimental. São inúmeros os

episódios relatados por pesquisadores que ilustram a disputa de caráter

científico e político entre as instituições , a tal ponto que o pesquisador que se

dispusesse a ingressar no magistério enfrentava , de um lado , o emperdenido

preconceito acadêmico , de outo a animosidade entre seus próprios pares .

Entre 50/54 o principal mérito do presidente Olímpio Fonseca de sua

administração , consistiu na criação do Conselho Deliberativo , antiga

aspiração da comunidade de Manguinhos , pois as gestões anteriores eram

centralizadoras e autoritárias . Exonerado em agosto de 54 , pelo presidente

Café Filho , que substituiu Vargas após suicídio .

O processo de escolha da direção numa instituição de pesquisa

constitui tema delicado na medida em que a comunidade científica pauta sua

conduta e auto-avaliação basicamente, pelo critério do mérito . A partir desse

comportamento , tornou-se necessário a criação de mecanismos objetivos que

procedessem àquela verificação.

Entretanto , o IOC não instituiu tais mecanismos . Manteve a mesma

estrutura decisória desde a sua criação . Aliás , podemos atribuir ai

centralismo característico da administração de Oswaldo Cruz , e que ele
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sobreviveu, um dos focos originários das tensões internas pelas quais passou

o Instituto .

Percebe-se até a criação do Conselho Deliberativo nos anos 50 , a

inexistência de canais institucionalizados para a solução dos conflitos , seja

no sentido de mecanismos intermediários dos atendimento de reivindicações

do corpo técnico e de sua participação no processo decisório ; seja no

estabelecimento de regras e normas gerais de avaliação e para a escolha de

seus dirigentes .

A ausência de um projeto de desenvolvimento interno aliada a

especificidade da política científica instaurada com a criação do CNPq em 51

- priorizando o campo da energia nuclear - somados às diretrizes preferenciais

do Ministério da Saúde para o Instituto , no sentido de incentivo crescente à

produção de vacinas , demarcam um novo perfil para o Instituto sem , no

entanto solucionar problemas que vivia desde o esfacelamento do modelo

original.

A vulnerabilidade da instituição frente às decisões políticas que a

atingiram , não correspondeu a uma reação interna que propiciasse o

estabelecimento de um consenso quanto à definição de diretrizes básicas que

enfrentasse as adversidades conjunturais .
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A gestão de Rocha Lagoa ( 64-68 ) priorizou a área de produção de

vacinas , e passou a manipular abertamente distribuição dos recursos ,

inclusive aqueles obtidos individualmente pelos pesquisadores ,

desarticulando os laboratórios cujos os titulares eram considerados suspeitos

ou rebeldes às diretrizes . É eloqüente o caso da seção dirigida por Walter

Oswaldo Cruz , que contava com recursos da Fundação Ford , um laboratório

extremamente bem equipado e numerosos pesquisadores dedicados às

investigações em hematologia . Rocha lagoa confiscou-lhe os recursos ,

reduziu o pessoal , devolveu os equipamentos novos à Fundação Ford e

acabou lacrando as portas do laboratório em 1967.

Através da imprensa e de contatos com altos funcionários do governo ,

o grupo de oposição procurou combater a transformação do IOC numa

simples fábrica de vacinas , reinterando , em vão , a necessidade de um

ministério da ciência . Em abril de 1970 , um grupo de pesquisadores

vinculados à pesquisa foi atingido por um decreto baseado no AI5 , que

suspendeu por dez anos os direitos políticos de oito cientistas . Como a

punição não implicava seu afastamento de manguinhos , dois novos decretos

os aposentaram , elevando para dez cientistas a lista dos atingidos , afora

vários pesquisadores que foram transferidos para outros órgãos do Ministério

da Saúde . Em conseqüência destas medidas , linhas de pesquisa e programas
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de colaboração foram extintos e preciosas coleções científicas ficaram

abandonadas.

Neste mesmo ano , foi instituída a Fundação Instituto Oswaldo Cruz

que , se teve mérito de desenvolver ao Instituto as rendas diretamente

arrecadadas com a venda de seus produtos ( perfazendo hoje 30% dos

recursos globais ) , resultou na formação de um aglomerado de unidades

desconectadas , reunindo o Instituto Oswaldo Cruz , a Escola Nacional de

Saúde Pública , o Instituto de Produção de Medicamentos , o Instituto

Fernandes Figueira , o de Endemias Rurais , o Envandro Chagas e o Intituto

de Leprogia.

Alguns problemas que hoje se colocam à reflexão da comunidade de

Manguinhos , pela primeira vez sob a forma de um Congresso democrático e

abrangente , já eram assinalados há dez anos na Gestão de Vinícius Fonseca .

"Diagnósticos iniciais - declarava ele em uma palestra proferida na Escola

Superior de Guerra - demonstraram que , na realidade a Fundação é um

conglomerado de órgão praticamente autônomos (...) Até mesmo as

mentalidades são difererntes , inexistindo um esprit de corps comum , com

óbvio prejuízo para todos".

Invocando o ideário de Oswaldo Cruz , Vinícius da Fonseca procurou

implementar um projeto compatível co a ideologia de Segurança Nacional ,
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por meio de programas verticais , visando direcionar , por mecanismos

centralizadores , o rumo das pesquisas para o campo das doenças de massa

característica do mundo subdesenvolvido .

Apesar da controvertida formulação de suas estratégias , muitas

questões pertinentes já eram nomeadas : a preocupação com as questões

prioritárias de saúde pública , a necessidade de se definir uma organização

finalística para as pesquisas ; de se promover uma integração interdiciplinar e

criteriosa de avaliação periódica dos trabalhos , bem como a economia de

recursos pela utilização comum das atividades básicas de apoio .

A principal novidade hoje , talvez resida na tênue possibilidade - dadas

todas as circunstâncias conjunturais adversas - de um projeto unificador e

consensual que começa justamente pelo esforço de unificar toda a

comunidade na reflexão sobre os seus destinos.
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2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL DA FIOCRUZ

1 .Introdução

A discussão estará orientada para as diferentes visões sobre o papel do

Estado na sociedade contemporânea com ênfase no caso brasileiro. Trata-se

de avaliar as possibilidades; de elaboração e implementação de políticas

públicas nesse novo contexto, especialmente nas áreas de ciência e

tecnologia em saúde, problematizando as relações entre Estado, Mercado e

Sociedade. Esta avaliação deveria nortear o posterior posicionamento frente

ao Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.

2. Papel Estratégico da Fiocruz

A discussão estará orientada para a fundamentação da natureza, estratégica

das atividades realizadas pela instituição. O aprofundamento desse debate,

com a delimitação precisa do papel do conjunto da instituição na elaboração

de conhecimentos técnico-cientificos e de políticas para o SUS , para a

sociedade brasileira, influenciado pela sua cultura interna , permitindo maior
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clareza para a deliberação quanto ao modelo institucional mais adequado à

Fiocruz para melhoria em sua tomada de decisão.

3. A Fiocruz e a Reforma do Estado

Com base nas discussões precedentes, deverá se posicionar quanto à melhor

opção institucional frente ao Plano Diretor da Reforma do Aparelho do

Estado. Ela deve debater e se posicionar, também, sobre a saída ou não do

INCQS da Fiocruz; a transformação do Hospital Evandro Chagas em

unidade técnico-cientifica (tratando o assunto como questão pontual, não

implicando na rediscussão da gestão e estrutura da Fiocruz) e a utilização

das fundações de apoio na Instituição. A natureza estratégica das atividades

de ciência e tecnologia em saúde; missão institucional; necessidade de

flexibilidade de gestão e necessidade de mecanismos de controle social.

4. Encaminhamentos e Diretrizes da Ação Política

Em função da opção institucional, devem ser definidas as formas de atuação

junto ao Executivo, Legislativo, sociedade organizada, mídia e população

em geral, definindo formas de organização e cronograma de atuação.
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5.Conjuntura Política e Reforma do Estado

0 debate sobre a reforma, no Brasil, decorre de tendências observadas

internamente e no plano internacional. De modo geral, diversos países

buscaram, através de Reformas Administrativas e de redesenho das

instituições, enfrentar crises de origens diversas, como as de caráter fiscal e

de eficiência. Em busca de maior equilíbrio orçamentário e maior eficiência

gerencial, os termos foram também deslocados para questões ligadas a

direitos de cidadania e componentes do contrato estabelecido entre o Estado

e o conjunto da sociedade. De certa forma, pode-se dizer que as reformas

fiscais e gerenciais foram implementadas e as resistências ocorreram na

medida em que direitos sociais e serviços públicos correram o risco de

serem suprimidos ou reduzidos. A tradução das soluções voltadas à melhor

adequação das instituições públicas, as suas funções de garantia dos

contratos, promoção da equidade e da justiça social para os países

periféricos e da América Latina encontram maiores resistências em função

de sua forte associação a estratégias de ajuste macroeconômico que

implicam em redução de gastos públicos.

No caso do Brasil, a Reforma do Estado tem seguido um curso contínuo,

através das iniciativas do Governo Federal. Em primeiro lugar, o Plano
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Diretor elaborado pelo MARÉ estabeleceu as linhas básicas para a

configuração do Estado pós-reforma. Seguindo o desenho proposto, o

Governo efetuou uma extensa privatização de empresas estatais e utilizou os

recursos assim obtidos no abatimento da dívida interna, representando uma

dissipação dessa riqueza, em comparação com países europeus que

aplicaram esses fundos em projetos de desenvolvimento. Ainda seguindo a

estratégia preconizada, o Governo Federal tem efetuado um enquadramento

de instituições públicas nas formas de Agência Executiva ou de Organização

Social, conforme cada caso, seguindo um processo de adesão espontânea.

Além disso, alguns Estados vêm seguindo estratégias semelhantes,

privatizando empresas e qualificando suas Organizações Sociais.

De modo geral, existe um ambiente de altas incertezas em torno de todo

esse processo, especialmente por causa do debate ideológico e de princípios

sobre as relações entre o público e o privado, mas também pelos problemas

de oscilações orçamentárias e de garantias dos direitos do funcionalismo,

fazendo que esses fatores predominem no debate e nas resistências de

adesão.
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6. A Fiocruz e o Setor Saúde

O setor público de saúde tem sido um laboratório de experiências de

inovação gerencial, organizacional e de busca de novos modelos de atenção,

processo que antecede a própria explicitação da agenda da reforma pelo

MARÉ.

Observa-se, além disso, uma acelerada expansão da oferta de serviços

privados fora do SUS. Associado aos serviços hospitalares e ambulatoriais

contratados pelo SUS ao setor privado, este quadro configura um convívio

definitivo entre as instituições públicas e o mercado no setor saúde. Neste

sentido, observam-se, de um lado, o governo municipal, estadual e federal

como um grande comprador (demandante) de serviços a serem oferecidos à

população; e de outro, um amplo e diversificado setor privado que oferece

serviços ao Mercado e ao Estado.

A reforma do setor saúde no Brasil deverá ser cada vez mais dirigida a

adequar o Estado (nos três níveis) a executar suas funções de financiamento

e de regulação do amplo leque de bens e serviços produzidos nesta área. O

provimento de serviços através de hospitais e ambulatórios estatais tem sido

cada vez mais reduzido e, mesmo nessas unidades, inovações gerencias e

organizacionais têm alterado seu funcionamento na direção de estratégias

voltadas à eficiência e maior flexibilidade na gestão de pessoal.
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O caso da Fiocruz se apresenta como peculiar nesse contexto, na medida em

que não se enquadra, de modo puro, em nenhuma das estratégias oferecidas

ao debate. Do ponto de vista de implementação da descentralização, ela

permanece uma instituição de âmbito federal, destinada a subsidiar a

formulação da Política de Ciência e Tecnologia em Saúde para o

desenvolvimento nacional e de realizar, nesse campo, funções estratégicas

imprescindíveis para o setor. No modelo de equilíbrio entre demanda estatal

e oferta de serviços privados, suas funções sobretudo porque exercidas de

forma integrada e estratégica, não podem ser reduzidas ao mercado. "O

singular modelo FIOCRUZ é fruto de complexa engenharia organizacional

que, ao integrar diversidades, potencializar sua riqueza cultural e científica,

garantindo um patrimônio público construído coletivamente".

2.3 FORMATOS PARA QUE O PROCESSO DECISÓRIO NA

INSTITUIÇÃO MELHORE

1.AGENCIA EXECUTIVA

Esse formato parece ser o que reúne maior consenso. As formulações das

Unidades que se posicionaram no sentido de que a Fiocruz, como um todo,
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deveria procurar qualificar-se num modelo único, como Agência Executiva,

evocaram a missão estratégica de "gerar, absorver e difundir conhecimentos

científicos e tecnológicos em saúde, desenvolvendo de forma integrada,

atividades de pesquisa, ensino, informação, tecnologia e produção de bens e

serviços, proporcionando apoio estratégico ao Sistema Único de Saúde".

Portanto, imprescindível no quadro de necessidades do setor saúde no País.

Os documentos que apresentam tal opção, sintetizam-se no pensamento de

que "essa agência deverá englobar todas as unidades da Fiocruz , porque

esse modelo tem tido sucesso ao longo dos anos; e o regime Agência

Executiva com Organizações Sociais poderia ameaçar a integralidade

institucional".

2. AGENCIA EXECUTIVA MISTA

Além da Presidência, que tem apontado esse caminho, outras Unidades se

posicionam por tal alternativa, reconhecendo a heterogeneidade das

atividades institucionais, muitas das quais, para se viabilizarem, necessitam

de flexibilidade que a AGÊNCIA EXECUTIVA no modelo clássico do

MARÉ não proporciona.
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Tais propostas se sintetizam em expressões tais como: "...desde que possam

ser instituidas no âmbito dessa agência, Organizações Sociais ou figura

jurídica similar, de modo a conceder às Unidades que adotarem esses

modelos, maior autonomia e flexibilidade gerencial, indispensáveis

consecução dos seus objetivos. A complexa diversidade de atividades

desenvolvidas pela Fiocruz, através de suas Unidades Técnico-Científicas,

não somente permite como impõe a adoção de modelos gerencias distintos

de modo a potencializar seus recursos e, consequentemente, os resultados,

consolidando, na prática, a sua atuação social, sem comprometer sua

integridade institucional".

3. FUNDAÇÃO PÚBLICA

Pelo menos uma das Unidades se pronunciou claramente pela tentativa de

explorar ao máximo as possibilidades políticas de a Fiocruz permanecer com

seu formato jurídico (sem buscar uma qualificação dentro do Plano de

Reforma do Estado) e, ao mesmo tempo, conseguir para si, níveis

satisfatórios; de flexibilidade, agilidade e autonomia gerencial. Seu

pensamento pode ser sintetizado na seguinte sentença: "...nossa Unidade

considera que o melhor para a Fiocruz seria manter-se em sua condição
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atual, desde que o governo supere os entraves, citados anteriormente e já

exaustivamente discutidos". Parece importante considerar que alguns

relatórios apresentam posições não consensuais no interior das Unidades,

onde, por exemplo, se dividem opiniões entre ser melhor para a Fiocruz

adotar o modelo de Agência Executiva ou de Agência Mista. Em segundo

lugar, observa-se, em várias Unidades, o não posicionamento por formatos

específicos, mas sim por princípios que se consolidam no modelo Agência

Executiva. Eis a sintese desses parâmetros:

- O caráter público, estatal e estratégico da Fiocruz;

- A reafirmação das cláusulas pétreas;

- A reafirmação da integridade institucional.

Observa-se, também, no conjunto dos documentos, que muitas Unidades

preferiram aprofundar apenas um dos aspectos ou pelo menos não todos os

temas.

De qualquer forma, as preocupações gerais sobre a Instituição:
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- Necessidade de criar-se entre todos os servidores um pacto em relação às

melhores decisões institucionais, visando a fortalecer a instituição frente ao

Governo e visando também a reconstruir uma forte coesão interna,

indispensável, ante um cenário de crise e de mudanças.

- Necessidade de estabelecer instrumentos concretos para viabilização do

pacto e das diretrizes institucionais, de forma que cada Unidade e cada

membro se tornem co-responsáveis no esforço de transformá-los em

objetivos, metas e ações individuais.

- Urgência de promover-se uma avaliação institucional geral e ampla

(incluindo a gestão) de todo o complexo Fiocruz, do ponto de vista

conceituai e organizacional, liderada pela Presidência e pelo Conselho

Superior, visando a estabelecer os limites de seu crescimento e legitimação

(aceitação interna e externa), rever as redundâncias e aprofundar o alcance

de sua missão.

- Importância de criar-se um calendário para a realização dos processos

decisórios que a FIOCRUZ deverá conduzir para implementar as mudanças

pactuadas e necessárias à sua qualificação.
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Dado o tom de busca de compreensão da complexidade do momento

político e institucional e de encaminhamento para uma pactuação que faça

cada um e todos sairem mais fortes e institucionalmente mais

comprometidos com a saúde da população brasileira.

2.4 CULTURA DAS UNIDADES - PERSPECTIVA DE MUDANÇA

Bio-Manguinhos

Esta Unidade apresenta algumas alternativas organizacionais para a

Fundação Oswaldo Cruz, na perspectiva de melhoria em suas tomadas de

decisão frente a reforma do aparelho de Estado.

Os modelos descritos nos documentos apresentados buscam uma estrutura

organizacional que compatibilize os objetivos institucionais da FIOCRUZ

com flexibilização e agilidade gerencial necessárias à algumas de suas

Unidades. Foram levantadas cinco possibilidades principais:

manutenção, do status quo de fundação pública de direito público;

qualificação, da FIOCRUZ como Agência Executiva;
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* transformação da FIOCRUZ em Organização Social;

*qualificação da FIOCRUZ como Agência Executiva que possui

Organizações Sociais a ela vinculadas (Agência Mista) e

* transformação da FIOCRUZ em Servigo Social Autônomo.

Para embasar a discussão, levantou-se características de cada modelo,

como: a natureza dos entes jurídicos, as normas que os regem (recursos

humanos, licitações e contratos, orçamentos e finanças, patrimônio, controle

e avaliação), alguns aspectos jurídico-tributários e organizacionais, e outros

aspectos relacionados com flexibilidade e autonomia institucional.

O modelo escolhido por esta Unidade foi o modelo de Agência Executiva

Mista como melhor opção em função da heterogeneidade de atividades

desenvolvidas pela FIOCRUZ. Esta Instituição, com características de

núcleo estratégico para formação de políticas públicas, possue Unidades que

tanto prestam serviços que só o Estado pode realizar (regulando, fiscali

zando e fomentando) quanto presta serviços não exclusivos, onde o Estado

atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e

privadas. A criação, portanto, de organizações sociais no âmbito dessa

agência dará nexo gerencial ao modelo.
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"Há três anos, diante de significativas quedas nos seus indicadores

quali-quantitativos de desempenho, Bio-Manguinhos iniciou um processo de

discussão do seu modelo de gestão. A época, o Complexo Industrial de

Vacinas preparava-se para iniciar suas operações. Em 1996, um projeto

financiado pelo CNPq possibilitou a realização de uma pesquisa cujo objeto

de análise eram instituições similares a BioManguinhos, no país e no

exterior, tendo como objetivo observar modelos públicos de gestão que

estavam apresentando resultados satisfatórios, tanto do ponto de vista

econômico, como social.

Assim, à luz da legislação brasileira e dentro dos preceitos institucionais da

FIOCRUZ delimitados pelas resoluções dos congressos internos, a Unidade

iniciou a tarefa de delinear um modelo gerencial que atendesse às

necessidades e peculiaridades da produção e desenvolvimento tecnológico

de imunobiológicos. Naquele momento, todos em BioManguinhos estavam

convencidos acerca do esgotamento do modelo de gestão vigente e, muito

embora a Unidade não tivesse encontrado na gestão anterior da FIOCRUZ

eco de suas argumentações, a discussão interna não cessou.

Mais recentemente, no entanto, a proposta de reforma do Estado, colocada

pelo MARÉ transformou o tema gestão na mais importante pauta de

discussão na agenda política da FIOCRUZ. A Unidade então retomou de
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forma mais sistematizada a discussão e, com apoio da atual presidência,

construiu coletivamente um novo modelo de gestão, o qual fora aprovado

em sua totalidade pelo CD/FIOCRUZ e encontra-se atualmente em sua fase

final de implantação.

É entendimento da Unidade de que a complexa diversidade de atividades

desenvolvidas pela FIOCRUZ, por intermédio de suas Unidades Técnico

Científicas, não somente permite, como impõe a adoção de modelos

gerenciais distintos de modo a potencializar seus recursos e,

consequentemente, os resultados consolidando, na prática, a sua atuação

social, sem comprometer sua integralidade institucional.

A análise da proposta do MARÉ e dos documentos elaborados pela

presidêndia e comissão organizadora confirmam essa tese. Abrem-se,

portanto, reais perspectivas para que a FIOCRUZ apresente ao MARÉ um

novo modelo institucional que não seja simplesmente uma adequação

administrativa ao projeto de reforma do Estado mas que reflita uma real

transformação organizacional que assegure os princípios institucionais

vigentes e que realmente atenda às suas necessidades gerenciais.

Neste contexto, Bio-Manguinhos entende que a qualificação da FIOCRUZ

como Agência Executiva Mista materializa esta possibilidade, desde que

possam ser instituídas, no âmbito dessa agência, Organizações Sociais ou
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figura jurídica similar, de modo a conceder às Unidades que adotarem esses

modelos, maior flexibilidade e autonomia gerencial, indispensáveis à

consecução dos seus objetivos.

Cecal

O Centro de Criação de Animais de Laboratório - CECAL , apesar de

perceber a evidente tendência da transformação da Fiocruz em uma Agência

Executiva, e de já vislumbrar uma grande adesão, por parte da nossa

comunidade, a essa tendência , não conseguiram perceber claramente as

vantagens para a instituição dessa transformação, principalmente porque a

qualificação de Agência Executiva cujo objetivo é a execução de atividades

só realizáveis no âmbito do próprio Estado, tais como, a arrecadação de

impostos e tributos, segurança, regulação de mercados, regulamentação e

fiscalização.

Consideramos que o Governo Federal, ao invés de pretender instituir uma

Reforma de Estado, baseada em moldes que fogem completamente à nossa

realidade, deveria sim, estar preocupado em cumprir o seu dever postulado

no artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e criar mecanismos que
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reformulem de fato os problemas que emperram a administração pública,

detectados por ele próprio. A Lei no 8.666/93 e SIASG que "prejudicam a

agilidade e a qualidade nas aquisições de bens e serviços pelas instituições

públicas" e a execução orçamentária, financeira e contábil governamentais

"operados no âmbito do SIAFI e sua legislação, o que traz enormes

dificuldades na gestão orçamentária e financeira às instituições que tem que

se sujeitar a ela."

Entendemos, então, que estes instrumentos legais reformulados dentre

outros, dariam a agilidade necessária à Fiocruz para cumprir seus

compromissos enquanto Fundação Pública no âmbito da saúde e do

desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Por mais difícil ou árdua que esta empreitada seja para o Governo, a nossa

luta deveria ser a de convencê-lo dessa necessidade, buscando resguardar os

nossos objetivos básicos.

Desta forma, nossa Unidade considera que o melhor para a Fiocruz seria

manter-se em sua condição atual, desde que o Governo supere os "entraves"

citados anteriormente e já exaustivamente discutidos .

Levamos em consideração, ainda, a "cômoda" posição do Governo, ao

repassar para a Comunidade da Fiocruz, sob o pretexto de praticar a

democracia, a responsabilidade da transformação da figura jurídica da
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Fiocruz, deixando clara a sua omissão quanto ao ônus que esta

transformação possa representar para a instituição e para a sociedade, a

curto, médio ou longo prazo.

Por outro lado, o respeito às nossas cláusulas pétreas mais do que nunca

representa o respaldo que a Fiocruz precisa para se posicionar diante do

Governo com uma proposta condizente com o seu papel no contexto da

Política Nacional de Saúde e da Ciência e Tecnologia, fortalecendo a sua

qualificação como Fundação Pública.

COC-CASADE OSWALDO CRUZ

Ao longo deste século a Fiocruz resistiu, de diferentes formas e em

diferentes momentos, à sedução da coerência acenada por aqueles que, em

nome dos sempre provisórios paradigmas gerenciais, econômicos, políticos,

e sabemos lá que tais, sugeriram a pulverização das atividades aqui

desenvolvidas. Ao que parece, até então, nenhuma das diferentes gerações

responsáveis pela construção dessa instituição, foi convencida de que o

convite à criatividade que representa o desafio da integração das suas

atividades era ou é incompatível com a qualidade e pertinência dos seus

diferentes produtos.
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Em que pesem as mudanças administrativas ocorridas nesta instituição cujo

centenário está a nos bater à porta, desde sempre permaneceu a marca do

encontro, num mesmo espaço institucional, das atividades de produção,

desenvolvimento tecnológico, serviços, pesquisa, ensino, assistência e

informação.

É fato que, ao longo deste século, complexidades, fossem de natureza

epistemológica, fossem de natureza gerencial, determinaram o

desdobramento e a organização destas atividades em diferentes Unidades,

Técnico Científicas, Técnico Administrativas e de Apoio. De qualquer

forma, em cada um dos momentos em que as mudanças se fizeram

necessárias, independentemente dos interesses que as tenham motivado,

deparamo-nos com dois velhos e renovados desafios: a atualização dos

termos das relações entre cada uma destas atividades e a defesa de modelos

administrativos que respeitem:

- a integralidade das atividades desenvolvidas pela instituição e,

- a gestão democrática que, nos últimos anos, vem sendo construída na

Fiocruz.

Reconhecendo que vivemos em uma conjuntura marcada pela

indefinição/transição no que diz respeito vida políticonstitucional do país, os

profissionais da Casa de Oswaldo Cruz, entendem que, a comunidade de
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Manguinhos deve se mobilizar para uma discussão que tenha por proposição

a definição dos parâmetros, a partir dos quais ela se posicione diante das

presentes e futuras, possibilidades de negociação quanto à definição de um

modelo administrativo para a instituição.

Não podemos nos esquecer do fato de que, direta ou indiretamente, a

discussão da Reforma Administrativa nos remete às diretrizes e a missão da

instituição Fiocruz.

Em que pese o reconhecimento da necessidade de transformações,

compartilhamos da crença de que, para além do papel de regular e fiscalizar

um conjunto de atividades, o Estado brasileiro tem sobre si a

responsabilidade da formulação e do direcionamento de um conjunto de

políticas e ações, notadamente no que diz respeito à pesquisa, ao

desenvolvimento tecnológico, à educação e à saúde.

Sob essa perspectiva, consideramos que, no âmbito das negociações, no que

concerne às alternativas para a Fiocruz frente à reforma do Estado, devemos

enfatizar, mais do que as possibilidades, o real e efetivo papel

desempenhado por esta instituição, através de suas diferentes áreas

finalísticas, de formular políticas de atuação e de construir modelos de

intervenção.
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Devemos reiterar o princípio de que a missão da Fiocruz é: "Gerar, absorver

e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em saúde, pelo

desenvolvimento integrado de atividades de pesquisa, ensino, informação,

tecnologia e produção de bens e serviços, com a finalidade de proporcionar

apoio estratégico ao Sistema Único de Saúde e contribuir para a melhoria da

qualidade de vida da população e para o exercício pleno da cidadania".

Diretrizes:

No que diz respeito às diretrizes, a discussão apresenta as seguintes

dimensões: cláusulas pétreas e eixos norteadores da atuação da Fiocruz.

As diretrizes e prioridades institucionais não exploram toda a capacidade da

Fiocruz em suas diferentes áreas finalísticas, propondo apenas o

atendimento às demandas do SUS, numa abordagem que não só estreita a

atuação da instituição, mas também esquece a visão inicial do que seria o

sistema único de saúde, lastrado por uma ampla reforma sanitária, no qual

estariam incorporados elementos de reflexão sobre cidadania e áreas de

conhecimentos nas quais a Fiocruz atua. A participação ativa da Fiocruz na

formulação de políticas e planos de saúde e ciência e tecnologia, bem como

seu papel na construção de modelos de intervenção não são abordados.
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E necessário "radicalizar a missão da Fiocruz", isto é, explorar radicalmente

as diversidades de possibilidades desta instituição de abordar o tema ciência

e tecnologia para a saúde, assim como o compromisso com a extensão do

público alvo de nossas ações.

Saúde, ciência e cidadania"estes termos devem orientar ações estratégicas

da instituição em seus programas de pesquisa, ensino, informação,

desenvolvimento tecnológico e serviços de referência. A qualidade da gestão

numa instituição pública só pode ser corretamente formulada, se a cidadania

for efetivamente considerada como aspecto central, orientando as interfaces

da Fiocruz com a sociedadade".

Gestão Democrática

A experiência de gestão democrática na Fiocruz vem se mostrando

extremamente rica e reflete uma maturidade institucional invejável. A

participação organizada dos ílincionários possibilita a construção coletiva da

missão e dos objetivos institucionais, tornando cada um dos profissionais

responsáveis pela concretização destes objetivos. O processo decisório na

gestão democrática, tem capacidade de construir consensos em meio ao

conflito de opiniões e por conquistar a adesão dos funcionários ao projeto
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coletivo da instituição, representa um exemplo de como o Estado deveria

funcionar em uma sociedade democrática.

O sucesso da experiência de gestão democrática da Fiocruz vem sendo

espelhado na experiência de democratização do setor saúde como um todo,

que vem sendo construída pela defesa do controle social e pela

implementação dos conselhos de saúde.

Assim, a Casa de Oswaldo Cruz não poderia deixar de discordar do

diagnóstico atribuindo a crise de governabilidade da Fiocruz à gestão

democrótica, por divergir das conclusões que fazem contraposição entre

critérios técnicos e critérios políticos.

A integralidade e integridade institucional deve ser o eixo definidor do

posicionamento da instituição, quando de sua participação nas diferentes

instâncias de negociação.

A defesa da integralidade não deve ser vista como sendo, exclusivamente,

uma defesa em nome da tradição. "Não se trata de defender um culto à

memória, mas de perceber as relações entre o passado e nossa identidade

atual".

A Fiocruz tem uma imagem pública. Temos responsabilidade por essa

imagem que, em última instância, se constitui num patrimônio científico e
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simbólico acumulado pela instituição ao longo de cem anos, e atualizado na

última década.

A Casa de Oswaldo Cruz reafirma, assim, sua defesa da integralidade

institucional, a sinergia entre estas atividades que permite à instituição

responder aos desafios da saúde pública contemporânea e, ao mesmo tempo,

atuar como órgão essencial para as funções de formulação, regulação e

fiscalização do Estado nos diversos campos da saúde.

Caráter estatal

A Saúde, a Ciência e Tecnologia e a Educação encontram-se hoje em uma

situação dramática. Relegados a segundo plano, sofrem as conseqüências da

falta de recursos financeiros e do desaparelhamento do Estado em uma

conjuntura que aprofunda as desigualdades sociais.

A Reforma do Estado brasileiro deve dotá-lo de mecanismos que assegurem

a eficiência de políticas voltadas para a superação das grandes

desigualdades sociais existentes. Resgatar o caráter público do Estado è

aproximá-lo das necessidades básicas da sociedade.

113

8IIU0TEM BARfO TOimOüf SIHBIS&
WÜOACÂO 6ETWJB ^



A Fiocruz vem desenvolvendo desde sua criação atividades estratégicas de

Estado, além de conformar centros de excelência voltados para o

desenvolvimento científico e tecnológico nacional.

Consideramos, que para nos posicionarmos em defesa de um determinado

modelo, precisamos trazer para o centro de nossas discussões a pergunta

sobre a finalidade do Estado e o sentido em que se propõe, no caso

brasileiro, sua reforma. A proposta do modelo misto impõe a análise da sua

compatibilidade com o caráter público, estratégico e estatal do conjunto das

atividades desenvolvidas pela Fiocruz.

A defesa de uma Fiocruz: Pública e Estratégica, portanto Estatal e o apoio

aos princípios como:

- Compromisso social

- Caráter público e estatal

- Integralidade institucional

- Gestão democrática e participativa, com controle social

- Eficiência e eficácia gerencial, a Casa de Oswaldo Cruz defende que

qualquer opção colocada para a Fiocruz deva necessariamente respeitar

estes princípios .
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DIREH-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Considerando-se a atual conjuntura política e econômica envolvendo a

reforma do Estado, os cortes orçamentários e, principalmente, a ameaça e

integralidade da FIOCRUZ, faz-se necessário uma maior mobilização

interna para aprofundamento destas questões, visando-se à coesão e o

fortalecimento da Instituição e evitando-se o descompasso de tempo entre as

decisões externas e as diretrizes .

Nesse sentido, a DIREH julgou oportuno a análise da conjuntura

institucional e política, diante da reforma administrativa em curso, a

discussão das alternativas propostas para o INCQS, como caso

paradigmático a ser debatido.

A proposta atual do Governo de inserção gerencial do INCQS na Agência

Nacional de Saúde, pode significar um precedente perigoso para novas

propostas do Ministério da Saúde, tendentes a enfraquecer ou comprometer

a integralidade Institucional da FIOCRUZ, e invocando, ou não, argumentos

técmco-administrativos de racionalização das ações do Estado. Qualquer

autoridade, ainda que bem intencionada, pode sugerir a utilização de

estruturas internas bem organizadas para viabilização de programas os mais

diversos, levando a FIOCRUZ, enquanto instância do governo federal, a
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servir de barganha política regional a correligionários, em uma prática

clientelística, onde instituições públicas são utilizadas como moeda de

adesão a projetos nacionais , enfraquecendo as tomadas decisões interna.

A propósito, observe-se que a possibilidade de integração das Unidades

assistênciais aos sistemas locais e regionais de saúde, a inclusão administra

tiva de Farmanguinhos e Biomanguinhos à uma Agência Nacional de

Produção de Insumos Básicos em Saúde; a organização de uma política

nacional de recursos humanos em saúde, que constitua uma Agência

Nacional de Recursos Humanos, incluindo a ENSP e o Politécnico; a

incorporação dos Centros de Pesquisas e estrutura das Universidades a que

estes estão fortemente articulados, etc, são hipóteses de seccionamento da

estrutura da FIOCRUZ que ainda não estão colocadas na ordem do dia, mas

que podem aparecer como foco de transformações posteriores, na medida

em que a Instituições vão sendo progressivamente enfraquecida, de forma

mais ou menos consciente e organizada. Em conseqüência, sua capacidade

interna de resposta poderá ser cada vez menor, diante de uma fragmentação

que, certamente, reduzirá seus níveis de eficiência, eficácia e efetividade

institucional, que vêm sendo obtidos em um longo processo de gestão

integrada, a qual já não se encontra tão distante do modelo de administração

pública gerencial pretendido.
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Para tanto, sugere-se a revisão da metodologia adotada, e apresentam-se

conclusões mais específicas, de discussões referentes à proposta da DIREH.

Io DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES - há necessidade de definir-se mais

claramente as prioridades institucionais a partir das políticas nacionais, e

com base em critérios de pertinência e relevância. A nível externo, as

prioridades deverão estar subordinadas às seguintes instâncias políticas:

CNS e MS . Internamente, na qualidade de especialistas em seus campos de

atuação devem participar as próprias Unidades, juntamente com a ASPLAN,

na indelegável tarefa de assessoramento superior, a Presidência e Conselho

Deliberativo.

Registra-se, também, a necessidade de dar uma maior visibilidade às

prioridades institucionais, com ampla divulgação, para que toda a Instituição

e cada um de seus membros; se tornem co-responsáveis, no esforço de

transformá-las em objetivos e metas setoriais e em ações individuais

concretas, enriquecendo os valores internos institucionais.

2o ORÇAMENTO - o processo alocativo de recursos financeiros deve ser

feito interativamente com as metas físicas que lhes correspondem baseado

nas prioridades institucionais, previamente estabelecidas e na capacidade de
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execução das Unidades, aperfeiçoando-se os indicadores para um melhor

acompanhamento das ações e dos resultados.

Entende-se que a criação de uma secretaria executiva se impõe, não só para

o acompanhamento do orçamento, mas também para o acompanhamento e

avaliação global dos programas institucionais.

Entende-se, também, que deve ser alocada, à Presidência, uma reserva de

contingência, para atendimento às demandas urgentes ou emergentes, que

necessitem de respostas imediatas e que não tenham sido contempladas no

Plano de Objetivos e Metas.

3o RECURSOS HUMANOS - num mundo em rápida transformação, as

instituições devem, necessariamente, valorizar os seus recursos humanos,

como potencial estratégico para atingir suas finalidades. Nesta perspectiva,

a DIREH, considera imprescindível a existência de uma Política de

Recursos Humanos capaz de viabilizar o novo modelo gerencial e

organizacional, em consonância com os requisitos das Políticas Nacionais de

Saúde e de Ciência &Tecnologia.

Tão freqüente quanto apontar a indefinição ou mesmo a ausência de

políticas de recursos humanos nas instituições públicas, e o

desconhecimento do que sejam essas políticas ou, ainda, dos entraves
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organizacionais resultantes de uma praxis institucional que impede uma

efetiva implantação de tais políticas.

Considerando-se política como um conjunto de objetivos e diretrizes que

dão forma a determinado curso de ação, de modo a condicionar sua

execução, entende-se que, no caso da FIOCRUZ, as práticas que regem as

ações globais de planejamento excluem de seus processos o planejamento

estratégico da função recursos humanos. Como resultado, temos a

operacionalização de um cotidiano, que assegura o funcionamento da

chamada administração de pessoal e ações meramente pontuais no campo de

desenvolvimento de recursos humanos, que muito embora estejam

minimamente compatíveis com as reais necessidades da FIOCRUZ.

Somente com a inserção da função recursos humanos nas definições

institucionais, no que tange a programas e orgamentos, e que se poderá

ensejar, na FIOCRUZ, a definição de uma Política de Recursos Humanos,

que tenha visibilidade, atenda à missão institucional e tenha uma gestão

descentralizada, porem homogênea.

Este cenário reafirma ser competência de cada gerente o desenvolvimento de

seus recursos humanos, bem como imbui de novas responsabilidades o

órgão central, assessorando as ações de treinamento nas Unidades, cabendo

à DIREH formular e implantar, na FIOCRUZ, os Programas de educação e
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desenvolvimento que tenham perfil institucional, tais como: Programas de

Desenvolvimento Gerencial, e de Informática. Deve, ainda, participar e

fortalecer os programas de qualidade de vida traduzidos em: saúde do

trabalhador, saúde ambiental, alimentação e serviços de creches, que

articulado com as instâncias de integração já existentes e Comissão Técnica

de Biosseguranga -CTBIO, busca proporcionar o bem-estar de seus

servidores e, consequentemente, melhorar o desempenho profissional,

dentro da cultura já preconizada .

4o ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL - o processo de

descentralização deve continuar avançando, respeitando-se o tempo

necessário para que cada Unidade assuma com segurança a sua autonomia

de gestão, ficando o órgão Central com a atribuição de normalização,

assessoria e coordenação de ações institucionais, construindo-se a coesão

institucional necessária, a partir de parcerias e em função de uma base legal

previamente estabelecida.

Quanto ao modelo de gestão no âmbito da Reforma Administrativa, à luz

dos documentos emitidos, a DIREH ratifica, com base no

documento"AGÊNCIA EXECUTIVA FIOCRUZ", a sua opção por este

modelo, considerando as reflexões nele explicitadas, que deixam claro a
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missão estratégica e imprescindível da FIOCRUZ, especialmente na

formulação, regulamentação e implementação das políticas públicas do

setor: Enquanto Instituição do SUS vinculada ao Ministério da Saúde, a

FIOCRUZ tem como missão gerar, absorver e difundir conhecimentos

científicos e tecnológicos em saúde, desenvolvendo de forma integrada

atividades de pesquisa, ensino, informação, tecnologia e produção de bens e

serviços, proporcionando apoio estratégico ao Sistema Único de Saúde.

A avaliação deve ser sistematizada, com base em indicadores globais e

setoriais de desempenho, devendo ser realizada de forma permanente,

levando em consideração os clientes internos e extemos, além dos pares, nos

termos previstos no contrato de gestão.

5o ESTRUTURA POLÍTICA - deve ser reforçado a proposição de

diretrizes, de definição de compromissos institucionais de longo prazo, de

estabelecimento de cláusulas pétreas e de avaliação das ações;

institucionais.

A Presidência e ao CD FIOCRUZ, devem ser atribuídos graus de liberdade

de gestão ampliados, em acordo com as diretrizes para que as decisões

tomadas possam seguir diretrizes culturais da instituição.
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Far-Manguinhos

A FIOCRUZ É uma organização extremamente complexa que abrange o

desenvolvimento de projetos em ciência e tecnologia, ação institucional

junto ao Ministério da Saúde, o desenvolvimento tecnológico, o ensino (com

pós graduação e nível médio), a informação em ciência e tecnologia, a

assistência em saúde, a produção de medicamentos e imunobiológicos, além

de servir de órgão de referência para o Ministério nas formulações de suas

políticas e nos sistemas de vigilância sanitária.

Com objetivos bastante diferenciados a Fiocruz possui um caráter

estratégico, que a torna uma organização fundamental de apoio ao

Ministério.

O objetivo institucional básico é ampliar o conhecimento em saúde e

acompanhar suas mudanças e o seu desenvolvimento, a fim de criar

capacitação interna, permitindo ao país conhecer em maior extensão e

profundidade, os problemas sanitários nacionais e estar preparado para

melhor enfrentá-los.

Em 1970, quando foi elevada a condição de Fundação Pública com

personalidade jurídica e regida pelo direito privado, recuperou o seu papel
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de destaque no campo da ciência e tecnologia, que vinham sendo perdidos

com o processo de centralização que se iniciou na década de trinta.

A partir de 1988, com a promulgação da Constituinte, vem perdendo

paulatinamente, pela subordinação a normas burocráticas e processuais, a

autonomia e a condição operacional que se espera desta instituição.

Por essa característica, sua transformação em Agência Executiva lhe

proporcionará maior independência nas tomadas de suas decisões e

acessibilidade as eventuais mudanças conjunturais no âmbito da saúde e

adequação de seus propósitos as reais questões prioritárias da problemática

de saúde do país.

No mundo científico moderno, globalizado, veremos que nos países

desenvolvidos e com grande expressão no campo, da pesquisa a grande

maioria de seus pesquisadores encontram-se nas empresas privadas, e

pequena parcela em universidades e/ou institutos.

No Brasil, ao contrário, a quase totalidade dos seus pesquisadores,

encontram-se ligados as universidades e/ou aos institutos de pesquisa

estatais.

A produção destes pesquisadores é reconhecida mundialmente no campo da

pesquisa básica, mas se torna quase que insignificante no campo do

desenvolvimento de novos medicamentos.
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No mundo científico moderno, globalizado, os investimentos se dirigem em

sua maioria para o desenvolvimento tecnológico de novos medicamentos,

em empresas privadas, e as somas são altíssimas.

No Brasil, para se conseguir mudar o perfil de sua pesquisa, se faz

necessário, cada vez mais, a independência e o direcionamento da pesquisa,

para conseguirmos resolver os grandes problemas da saúde.

O investimento em pesquisa básica ,será uma obrigação do Estado, mas o

desenvolvimento de novos medicamentos, a custo mais acessíveis a

população, é meta a ser alcançada, sem perda de tempo, por um país que

sofre de problemas de saúde de difícil, mas não impossível solução.

Uma nova concepção na forma do Estado se posicionar em relação ao

problema, é a reforma a que ele se propôs a executar.

A Fiocruz, enquanto instituto estatal padece das dificuldades referidas e para

que se sobressaia, como sempre, dentro, da estrutura científica nacional

necessita de adequar-se a esta reforma e com a sua estrutura organizacional,

demonstra por si só, que para manter a sua integralidade, deveria buscar a

sua adequação como Agência Executiva.

A diversidade de áreas de atuação e a diferença entre, os produtos gerados

justifica esta proposição.
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A proposta de transformação em Agência Executiva, parece ser a que mais

se coaduna com a necessidade de velocidade nas tomadas de decisões,

capacidade de definição, direcionamento e priorização de investimentos na

área de desenvolvimento tecnológico.

As diretrizes institucionais a serem discutidas devem buscar a priorização

destes investimentos, pelo Estado, buscando otimizar os investimentos em

C&T, em medicamentos, em vacinas, recursos humanos, pesquisa básica e

estratégica para os grandes agravos sociais e manutenção de sua autonomia

e formas democráticas de gerenciamento para que nos desvinculemos da

máquina emperrada em que o Estado se transforma, cada vez que uma

decisão emergencial se faz necessária, pelo dinamismo das necessidades de

atendimento, às suas próprias demandas.

Na área de pesquisas e de produção do conhecimento, a dificuldade para

captação de cientistas, administradores, pesquisadores e técnicos com

reconhecida competência, e a dificuldade de gerir uma política de relações

humanas compatível e adequada a realidade do mercado, contribuem para

esta proposição.

O contrato de gestão da Fiocruz com o Ministério da Saúde, teria como

metas a atuação global dos seus objetivos e cada uma das áreas de produção

125



fariam contratos que acompanhariam as necessidades de específicas de cada

uma.

O contrato principal - Fiocruz Ministério - seria o que usualmente é

conhecido como "Contrato de Intenções Gerais da Instituição" e os das

unidades técnicas, passíveis de avaliações pontuais, seriam feitos sob as

diretrizes gerais deste.

Este modelo implica na mudança no conceituamento de gestão da

responsabilidade pública, adotando o comprometimento com objetivos e

flexibilização dos controles sobre o estabelecimento de parcerias e alianças.

Após a definição destes acordos e que se deve configurar os diferentes tipos

de relações contratuais que o Estado deve manter com seus servidores e

empregados, para que o processo não se transforme num simples subterfúgio

para a permanência da ineficácia, do processualismo e de práticas

patrimonialistas que não correspondem mais as necessidades de uma gestão

moderna e necessária para a instituição.

Indicadores de desempenho, seja para a área de produção, desenvolvimento,

tecnológico ou qualquer outra área, são facilmente encontrados na literatura

mas devem ser obrigatoriamente pactuados entre as partes, envolvidas antes

da assinatura de cada novo contrato de gestão.
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Possivelmente ou alternativamente, outros indicadores de desempenho

devam existir para identificar desvios de rota no projeto, original do contrato

de gestão ou "não conformidades" verificadas no decorrer do mesmo. Fato

é, que tais indicadores paralelos não devem ser desconsiderados pela equipe

responsável por avaliar periodicamente o contrato em questão.

IFF-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA

O processo de Reforma do Estado poderá ser o ponto de partida para a

construção de um Estado moderno, com uma administração gerencial

eficiente, voltada para o atendimento pleno ao cidadão, com tomadas de

decisão eficaz . Entretanto, neste modelo vem embutido uma pretensa

alternativa para solução de uma das mais profundas crises do modelo

adotado pelo Governo. Nele, o enxugamento das responsabilidades atuais do

Estado, transfere para o setor privado algumas destas obrigações.

Incluindo-se aí, a área de saúde, ciência e tecnologia e educação e cultura,

consideradas competitivas e de mercado. É verdade que estas atividades já

são assumidas pelo setor privado porém, não contemplam todas as camadas

da população.
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Este fato, não desobriga o Estado de seu papel . É de responsabilidade do

Estado: formular, mediar, normatizar e implementar ações e estratégias, de

políticas sociais nestas áreas , que atendam às demandas de todas as

camadas da sociedade, sem exclusões. Logo, o modelo de gestão adotado

para Fiocruz deverá garantir a possibilidade de manutenção e investimentos

em pesquisa, ensino, produção, desenvolvimento tecnológico e prestação de

serviços de assistência para todas as parcelas da população, principalmente

aquelas que não tem acesso ao sistema privado. Portanto, consideramos que

é compromisso do Estado garantir o caráter público da Fiocruz.

Os cem anos da Fiocruz , com suas múltiplas características , não nos

deixam dúvidas que deveremos aceitar o desafio de mudanças. Contanto,

que seja respeitado e preservado, o compromisso social, caráter público, e

estatal, integralidade institucional e gestão democrática com controle social.

Ao avaliar as incertezas da conjuntura político-econômica do país, sem

perder de vistas a nova ordem de mudança, visamos a garantia da

estabilidade institucional , através de contrato de gestão, com controle

interno e externo que garantam a flexibilidade e os recursos orçamentários

necessários.

Tal contexto, nos desafia a enfrentar os novos tempos, preservando e

aperfeiçoando as possibilidades de desenvolvimento de um projeto
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institucional comum. Com essa perspectiva, reafirma a importância da

preservação do conjunto da institução como Agência Executiva, ressaltando

sua natureza estratégica.

"No seu processo histórico, em atendimento às necessidades do Ministério

da Saúde, a Fiocruz foi criando ou agregando unidades técnico-científicas

que conformaram ao longo do tempo o seu desenho atual. O singular modelo

Fiocruz é, portanto, fruto de uma complexa engenharia organizacional que,

ao integrar diversidades, potencializa sua riqueza cultural e científica,

garante um patrimônio público construído coletivamente ao longo de um

século e permite uma substancial economia de recursos a partir da

solidariedade no compartilhamento de despesas condôminas."

IOC-INSTITUTO OSWALDO CRUZ

Mudar ou não mudar a nossa conjuntura ?

Pouca gente discorda da necessidade de mudanças no serviço público, mas

as divergências começam quando se explicita "com que objetivo mudar",

"como mudar", e "mudar o que". Todas as posições aqui expostas partem

dos seguintes pressupostos:
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Para dar conta da atividades a que se propõe em seu estatuto, a FIOCRUZ

(e o IOC) precisa de uma alternativa que ofereça maior autonomia de gestão

e maior flexibilidade institucional. Sistemas de compras ágeis e econômicos;

autonomia para definição e contratação de pessoal sempre que as

necessidades; de trabalho assim indicarem; autonomia para gerenciar os

recursos externos que captamos com liberdade para decidirmos em nossas

próprias instâncias internas quem e quando será autorizado a viajar; etc. Ou

seja: nós precisamos mudar.

Na atual conjuntura política nacional a proposta, governamental de Reforma

do Estado parece irreversível, tanto devido à sua aprovação no Congresso

como dada a reeleição do governo FHC. Isso nos impõe uma tomada de

posição firme, para que a FIOCRUZ venha assumir a vanguarda de sua

própria mudança, sobre critérios relativos à melhoria de condições para o

cumprimento de sua missão institucional e não apenas à adesão a um

sistema para camuflar o objetivo exclusivo de reduzir o Estado a um mínimo

para cortar gastos. Ou seja, eles; querem que mudemos para que custemos

menos aos cofres governamentais; nós queremos mudar para melhorar nossa

contribuição à sociedade: produzir conhecimentos, serviços e produtos

vinculados às necessidades de saúde do povo brasileiro.
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O quadro econômico que se nos apresenta é gravíssimo e vai exigir (1)

escolhas claras para alocação dos recursos orçamentários, de modo a

concentrá-los em investimentos que contribuam de imediato para o

reconhecimento e fortalecimento da missão básica da FIOCRUZ, (2) uma

agressiva política de captação de recursos externos, extra-orçamentários,

para complementar a carência já existente, e previsivelmente maior que nos

espera na virada do século; (3) uma política arrojada de parcerias com

universidades e Institutos de Pesquisa nacionais e estrangeiros, para

abranger as várias áreas da saúde nas quais a FIOCRUZ se propõe a

participar e influir.

Opção de mudança na natureza jurídica da FIOCRUZ , tendo em vista as

questões acima, o IOC se posiciona pela escolha da formatação de uma

Agência Executiva como alternativa para inserção da FIOCRUZ na reforma

do estado, e frontalmente contrários à transformação da FIOCRUZ e em

especial do IOC em Organização Social. Entendemos que para algumas

Unidades da FIOCRUZ a opção pela formatação de Organização Social

possa ser mais vantajosa .

No contexto político e de mudanças desenhado acima, rever e reafirmar

nossas chamadas cláusulas pétreas é não somente oportuno como essencial e
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indispensável: compromisso social; caráter público e estatal; integralidade

institucional; gestão democrática com controle social.

Reafirmamos esse preceito e consideramos que ele se concretiza na escolha

de nossos objetos de trabalho: busca de alternativas para a prevenção e o

tratamento de doenças que impactuam na qualidade de vida da população

brasileira, nas quais temos sólida competência técnico-cientifica.

Aqui explicitamos uma clara divergência com a posição veiculada no

documento da presidência: A FIOCRUZ foi criada e desenvolveu

competência no combate a doenças infecciosas. É neste campo que tem

tradição, massa critica, reconhecimento internacional e inteligência para dar

resposta a novos desafios. É portanto essencial a modernização e o

investimento na área de doenças infecciosas e parasitárias, e não um

envolvimento a priori com o conjunto de problemas detectados no quadro de

morbi-mortalidade do país. A expansão de atividades de pesquisa, ensino e

serviços para novas áreas deverá depender de obtenção de recursos

suplementares para tal. A FIOCRUZ não deve nem competir nem se

sobrepor à áreas de atuação de outros órgãos que trabalham sobre campos

específicos do quadro de morbi-mortalidade tais como o INCOR nas
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doenças cardiovasculares (maior causa de mortes), o INCA no estudo de

tumores (quarta maior causa de mortes), etc. O fato da terceira causa de

morte no país serem as "causas mal definidas" demonstra mortes não

assistidas pelo SUS, e ainda que o CENEPI (Centro Nacional de

Epidemiologia) está fragilizado no que se refere ao sistema de informação e

registro. Nesse sentido, a maior contribuição da FIOCRUZ deve ser com a

formação de recursos humanos para essa área pelo envolvimento integrado

de suas diferentes Unidades em programas de Pós-Graduação e de

capacitação de pessoal especializado, em cursos na própria FIOCRUZ ou

descentralizados em parceria com Universidades locais. Discordamos de

que estamos hoje frente a um duplo desafio: continuar as investigações e o

desenvolvimento de tecnologias e metodologias naquelas áreas onde a

FIOCRUZ tem competência e é referência, e abrir-nos para novos campos

onde as necessidades sociais demandam investimentos. Combatemos a visão

de que a FIOCRUZ deve dar conta de todo o espectro de problemas

brasileiros no campo da saúde. A continuarmos ampliando exageradamente

nosso envolvimento em diferentes campos de atuação estaremos desfalcando

de recursos e de pessoal as áreas onde somos efetivamente competentes e

reconhecidos, e arriscando a sobrevivência desses setores, que configuram a

própria condição que a FIOCRUZ tem de se reivindicar estratégica para o
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governo. E, antes de qualquer nova expansão, devemos nos perguntar: Em

quais das novas áreas em que a FIOCRUZ investiu nos últimos 15 anos nos

tomamos referência de peso internacional ? Portanto nosso compromisso

social se concretizará quando formos capazes de eleger prioridades claras de

investimento orçamentário nas áreas em que realmente somos não apenas

bons mas únicos enquanto instituição de resposta a problemas de saúde do

povo brasileiro. Se concretizará também quando formos capazes de

proceder a rigorosa avaliação do impacto das atividades de cada uma das

atividades finalísticas da Fiocruz.

Posições referentes a Gestão na FIOCRUZ e opções estratégicas:

Definição de prioridades - existem duas vertentes de trabalho na pesquisa: a

criativa, respondendo a lacunas no conhecimento identificadas pela comuni

dade científica e fomentada pela indução de programas de financiamento ou

então desenvolvida através da captação de recursos feitas pelos

pesquisadores a sistemas de financiamento "de balcão", baseados

exclusivamente no mérito avaliado pelos pares; a segunda vertente é a

pesquisa operacional, sob encomenda respondendo a demandas de

diferentes organismos governamentais, internacionais e financiadores,
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fomentada tanbém pela indução de programas específicos, mas sobretudo

pela demanda de ações específicas para organismos ligados ao poder

executivo.

Para atender à essas duas vertentes, o orçamento da FIOCRUZ deve ser

alocado em atendimento a 3 prioridades para que a tomada de decisão fosse

mais eficiente e eficaz:

Prioridade 1: custeio básico para laboratórios aprovados por avaliação

externa: todas as unidades da FIOCRUZ deveriam submeter suas estruturas

básicas de organização do processo de trabalho (que no caso do IOC são os

laboratórios) e avaliação externa de sua produção e adequação de atividades

à missão institucional, para recomendação de credenciamento,

descredenciamento, agregações ou desagregações. Todos os organismos

assim reconhecidos deveriam ter prioridade absoluta no custeio básico de

suas atividades, que inclue espaço físico e condições adequadas de trabalho,

custeio de gastos condominiais (luz, água, telefone,etc), e custeio mínimo

de atividades por ano.

Prioridade 2: Atendimento a Programas de financiamento por demandas

induzidas (FIOCRUZ ou externas): alocação de recursos a programas

temáticos integradores da FIOCRUZ, definidos em suas instâncias

superiores e centrais (Conselho Superior, CD e presidência). Esses recursos
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seriam alocados aos diferentes setores da FIOCRUZ por meio de julgamento

de mérito.

Prioridade 3: Atendimento a programas de financiamento por demandas de

"balcão": alocação de recursos também por julgamento de mérito e

relevância mas não necessariamente vinculado aos Programas Temáticos.

A ASPLAN deveria cumprir um papel de "sinalizador" para as prioridades

identificadas pelos diferentes órgãos da sociedade que são sensíveis às

demandas (agências de fomento, organismos do Ministério da Saúde, etc).

Orçamento - o orçamento deve ser composto pelo critério de

Projeto/Laboratório produtivo, a partir do credenciamento dos laboratórios

após avaliação externa. Laboratório produtivo é o que vem publicando

regularmente artigos em sua área de competência e tendo suas idéias

avaliadas externamente por pares e aprovadas (ou recomendados segundo

pareceres de consultores "ad hoc" mas sem financiamento por escassez de

recursos)

Deve haver um orçamento centralizado nas Unidades e na Presidência para

apoiar atividades estratégicas , para financiar atividades finalísticas

prioritárias, integradas e de maior impacto institucional
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Administração - O critério para descentralização de determinadas atividades

deve ser eficiência e não a descentralização por si. A opção parece ser mais

apropriada. Consolidação do modelo atual e do nível de descentralização

existente para posterior avanço na descentralização, obedecendo as

necessidades particulares de cada Unidade e as formas específicas de

relacionamento com a Administração Central. O funcionário descentralizado

deve ter responsabilidades definidas , enquanto não se implementa outros

mecanismos mais ágeis, essenciais e possíveis a utilização de mecanismos

alternativos de descentralização financeira, através de parcerias com

FAPERJ e CNPq, nas quais a FIOCRUZ pode repassar recursos (repasse

para pessoa jurídica), que podem então ser repassados diretamente às

chefias de laboratórios, extendendo os atuais convênios para além do

simples pagamento de bolsistas, mas ao pagamento de auxílios aos projetos.

Avaliação - além das questões já levantadas anteriormente, optamos pelo o

processo de avaliação institucional das atividades das Unidades da

FIOCRUZ deve ser capitaneado pela administração central e pelo Conselho

Superior, que farão a intermediação junto aos organismos do governo

federal, sendo subsidiados pelos esquemas de avaliação próprios das

Unidades, baseados nos pares ou em outros procedimentnos particulares .
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Estrutura Polífica da Instituição - quanto à estrutura decisória na FIOCRUZ,

cabe ao CD (Conselho Deliberativo) e Presidência uma redefinição mais

precisa dos papéis das instâncias decisórias, com a responsabilidade de

definir princípios, cláusulas pétreas e macropolíticas; de estabelecer

políticas mais concretas e os modelos particulares de gestão das Unidades;

e, o Conselho Superior, de promover a intermediação entre a FIOCRUZ e a

Administração Federal e de controle externo. Devemos observar que a

capacidade técnica para deliberar sobre a cada ação de Unidades ou

alterações na estrutura organizacional, ou mesmo definição no modelo de

gestão administrativa. Estas decisões devem realmente ser tomadas pelo

CD-FIOCRUZ, com base nos pareceres de Comissões Técnicas compostas

especificamente para analisar cada questão em particular.

Quanto ao processo de escolha dos dirigentes, o IOC considera um avanço a

experiência de eleição direta mas, apesar de não ter sofrido problemas de

fragmentação interna nos processos de escolha de diretores do IOC,

identificou esse tipo de problema em outras Unidades, e mesmo a nível

geral, nos processos de escolha do Presidente. O IOC sugere que o processo

de escolha se dê por eleição indireta, por um colégio eleitoral composto

pelos CD's das diversas Unidades, ou seja por representantes também
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eleitos. Esse CD ampliado definiria a lista tríplice a ser enviada ao MS, após

submetê-la à um referendo plebiscitário com voto universal. Desse modo a

lista tríplice composta no CD ampliado ganharia a necessária legitimidade e

força pelo voto plebiscitário.

Para exemplificar o grau de abrangência exagerada com que hoje a

FIOCRUZ estaria comprometida, a missão da FIOCRUZ, proposta no

Estatuto, Titulo II: Das finalidades: "A FIOCRUZ tem por finalidade

desenvolver atividades no campo, da Saúde, Educação e do

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, visando atender às necessidades

do país e alcançar e garantir a capacidadde nacional nessas áreas, devendo

para isso:

1 .Participar da formulação, coordenação e execução da Política Nacional de

Saúde, da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, e da Política Nacional

de Educação, as duas últimas no âmbito da saúde;

2.Promover e realizar pesquisas básicas e aplicadas para as finalidades a que

se refere o caput deste Artigo, assim como propor critérios e mecanismos

para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e tecnologia para a saúde;

3.Formar e capacitar recursos humanos para a saúde e ciência e tecnologia.
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4.Desenvolver tecnologias de produção, produtos e processos e outras

tecnologias de interesse para a saúde;

5.Desenvolver atividades de referência para o controle de qualidade em

saúde;

ó.Fabricar produtos biológicos, profiláticos, medicamentos, fármacos e

outros produtos de interesse para a saúde;

7.Desenvolver atividades assistenciais de referência, em apoio ao Sistema

Único de Saúde;

8.Desenvolver atividades de produção, captação e armazenamento, análise e

difusão de informação para a Saúde, Ciência e Tecnologia;

9.Desenvolver atividades de prestação de serviços e cooperação técnica no

campo da Saúde, Ciência e Tecnologia;
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lO.Preservar, valorizar e divulgar o patrimônio histórico, cultural e

científico, da FIOCRUZ e contribuir para a preservação da memória da

saúde e das ciências biomédicas;

11 .Promover atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico e

cooperação técnica voltada para a preservação do meio ambiente e da

biodiversidade".

Hospital Evandro Chagas

O Hospital Evandro Chagas (HEC) tem se caracterizado historicamente por

responder às demandas relacionadas ao esclarecimento do perfil clínico,

epidemiológico e terapêutico das doenças infecciosas de alta prevalência no

nosso país. Exemplos dessas respostas foram o uso pioneiro do antimonial

pentavalente no tratamento das leishmanioses, por Gaspar Viana, as

observações clínicas dos pacientes provenientes de Laissance por Carlos

Chagas, assim como nos dias atuais, a descrição pioneira da endemicidade

da infecção por HTLV-1 na cidade do Rio de Janeiro, os estudos das

micoses profundas endêmicas, o esclarecimento das manifestações clinicas
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associadas à infecção por virus Dengue 1 e 2, identificado pela primeira vez

em transmissão autóctone no país e no Estado do Rio de Janeiro, bem como

as intervenções diagnosticas e terapêuticas visando à redução da transmissão

perinatal do virus da imunodeficiência humana (HIV).

Com base nesses e em outros pressupostos o HEC pode ser considerado

unidade hospitalar com características únicas, onde a assistência atrela-se

necessariamente à pesquisa, atendendo aos objetivos estratégicos do

Ministério da Saúde, no Âmbito do SUS.

O HEC julga-se perfeitamente inserido nos principais Macroprocessos e

Objetivos estratégicos da Fiocruz. Investindo no desenvolvimento de

pesquisas clínicas que respondam às demandas sociais fornecendo subsídios

para implementação de novas tecnologias para diagnóstico, assistência,

tratamento e profilaxia das doenças infecciosas, como função de referência

do SUS.

Quanto a formação de Recursos Humanos, o HEC ampliará atendimento às

demandas do SUS através de programas sistematizados para capacitação e

educação continuada de pessoal, envolvendo desde o nível técnico até de
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pós-graduação latu e strictu sensu, contribuindo para aprimorar a relação

pesquisa-ensino-serviço.

À qualificação da Fiocruz como Agência Executiva - a diversidade

institucional está estruturada em suas múltiplas unidades, de pesquisa,

ensino, assistência, produção de vacinas e medicamentos e de controle de

qualidade em saúde, ligadas entre si pelo fio da história da criação do velho

Instituto Soroterápico, que já agregava essas mesmas funções originalmente

nas primeiras décadas do século, hoje ampliadas e consolidadas. Por estas

características torna-se instituição impar no mundo, representando uma

enorme riqueza na área da saúde, com grande reconhecimento do país.

No que tange à qualificação da FIOCRUZ dentro das novas perspectivas de

transformação sugeridas pelo MARÉ, opinamos que a FIOCRUZ não pode

correr o risco, de desestruturação, no todo ou em parte, como consequêcia

de uma desvinculação orgânica do Estado no modelo das Organizações

Sociais. Como órgão do Estado, sobrevive há 100 anos e terá que ser regida

por sistema político-administrativo que garanta a manutenção do patrimônio

nacional que constitui. Por suas funções estratégicas na área da saúde,

incluindo a pesquisa e o desenvolvimento opinamos ,que decisões tomadas

à nível institucional, deveríamos nos transformar em Organização Social.
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ASPLAN-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PROPOSIÇÕES PARA O MODELO DE GESTÃO DA FIOCRUZ

Uma organização de C&T, que vive num mundo de fortes transformações,

não pode ficar apegada a modelos rígidos, que acabam se tornando dogmas

institucionais. O modelo atual foi implantado há mais de uma década . Não

efetuar o seu questionamento , nem que seja para reafirmá-lo , seria um erro.

Na literatura de administração pública e de sociologia, são inúmeros os

relatos de organizações (e mesmo de países) que, por inércia, entraram em

processo de declínio. Faz parte da própria lógica de uma instituição de C&T

o permanente questionamento e a introdução de transformações

organizacionais que permitam sua adequação aos permanentes desafios

colocados pela conjuntura.

A inexistência de modelos e a necessidade de soluções próprias - não

existem modelos que a Fiocruz possa seguir neste momento atual. No que se

refere aos modelos mais globais delimitados pelo Ministério da Reforma do

Estado há um relativo consenso na Fiocruz de que a Instituição não se

encaixa perfeitamente na tipologia proposta, havendo um esforço de
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compatibilização em torno do modelo de Agência. Todavia, a questão é

ainda mais complexa. Mesmo a idéia de que nosso modelo é o pasteuriano,

precisa ser revista. Se se faz uma análise da evolução do Instituto Pasteur e

da Fiocruz nas últimas décadas, a partir dos documentos institucionais

disponíveis, verifica-se que os modelos tomaram caminhos diversos. Entre

as características substantivas que diferenciam o modelo Pasteur do da

Fiocruz no presente, pode-se ressaltar as seguintes: o encerramento das

atividades de fabricação industrial do Pasteur com a sua transferência para o

setor empresarial; o crescimento da participação das receitas próprias de

32% em 1989 para quase 50% do orçamento em 1997, ano em que o

governo francês somente respondeu por 31% dos recursos do Instituto;

vínculo predominante com o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia

(e não da Saúde), que no ano passado respondeu por 87% dos recursos do

orçamento federal repassados ao Pasteur, clara concentração das atividades

na área biológica, não havendo atividades de maior envergadura nas ciências

sociais, no ensino de nível médio, fármacos, vigilância sanitária, assistência

materno-infantil, entre outras áreas em que a Fiocruz possui uma

participação importante; e inexistência de estruturas análogas às da Fiocruz

no que toca às formas de gestão participativa e de deliberação. Assim sendo,

se até os anos 70 a evolução do Pasteur aparecia como um forte referencial
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para a evolução da Fiocruz, no momento atual os referenciais são bem

menos precisos e difusos.

Neste sentido, a Fiocruz deve ser criativa e saber que - como é característico

da contemporaneidade - não existem modelos prontos a seguir. As questões

já identificadas de como dar organicidade a uma estrutura institucional

montada por conveniências de natureza administrativa continuam presentes.

O potencial integrador e de geração de sinergias entre as áreas em que a

Fiocruz atua continua como um desafio a ser perseguido. Deve se

reconhecer que o modelo de gestão vigente ainda não permitiu a exploração

das complementariedades entre as atividades realizadas na Fiocruz, o que

inclusive fragiliza a preservação da integralidade institucional.

Gestão Democrática e Diversidade de Soluções nas Decisões - todos os

documentos originados da Asplan reafirmam o compromisso da equipe do

Planejamento com as formas democráticas de gestão. O problema de

governabilidade democrática (tal como desenvolvido no âmbito da ciência

política) se refere a como fortalecer a capacidade de formulação de

estratégias e de implementação num modelo democrático de gestão e não o

questionamento das formas democráticas. O ponto a ser enfatizado é que

existem inúmeras formas de gestão de instituições de C&T compatíveis com
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os requerimentos da democracia. Por gestão democrática entendesse o

compromisso institucional com a sociedade e, sobretudo, com a justiça

social. Desde a revolução francesa, o conceito substantivo de democracia

não se restringe a processos eleitorais; mas sim vincula-se à cidadania,

solidariedade e equidade social. São compromisso do corpo de funcionários

da Fiocruz com a sociedade e o atendimento da missão social da Fiocruz

que lhe garante um padrão democrático de gestão. A participação dos

recursos humanos da Fiocruz na definição de seus rumos pode se dar de

diversas formas alternativas, sem que o princípio de gestão democrática seja

rompido.

Flexibilidade, Desburocratização e Diversidade - a discussão do modelo de

gestão da Fiocruz deve partir do suposto de que a Instituição comporta

diversas lógicas associadas às suas atividades que devem ser respeitadas. A

integralidade constitui um objetivo desejável e que fortalece a Instituição,

mas não pode se tornar uma camisa de força, fruto de uma visão burocrática,

que amarre todas as Unidades num modelo gerencial único. A capacidade de

resposta das Unidades da Fiocruz depende da adequação dos meios

existentes para o cumprimento de suas finalidades. Sem isto, os processos

decisórios se burocratizam, as estruturas gerenciais se enrigecem e a Fiocruz
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perde capacidade de atendimento às demandas sociais. As Unidades

possuem lógicas próprias de desenvolvimento que requerem mudanças

organizacionais e nos processos decisórios que se dão de acordo com

tempos próprios. Neste sentido, as instâncias deliberativas da Fiocruz devem

estar preparadas para enfrentar de forma ágil e flexível os requerimentos

gerenciais específicos de cada Unidade. Por conseguinte, as mudanças nas

suas formas de gestão não podem ficar na dependência de mudanças na

legislação federal ou de decisões tomadas em foros que, se reúnem em

momentos esparsos e com uma agenda de discussão que não permite, com a

devida profundidade, analisar e deliberar sobre o modelo de gestão mais

adequado para cada Unidade.

Participação Externa nas Deliberações e na Avaliação - o modo de

compatibilizar as formas participativas de gestão com o compromisso social

e o fortalecimento da participação externa na definição dos rumos da

Instituição. As prioridades da Fiocruz não podem ser definidas de forma

apenas endógena e isolada das necessidades da sociedade. É pelo

fortalecimento da representação externa nas instâncias máximas de decisão

da Instituição que se poderá fazer frente àqueles que consideram a

participação dos funcionários como formas corporativas e dissimuladas de
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apropriação do dinheiro público. Além disto, a participação externa

sistemática provoca mudanças culturais importantes permitindo a

permanente afirmação do papel da Fiocruz para com a sociedade. O

fortalecimento da participação externa na definição das prioridades

institucionais e no controle social constitui-se uma iniciativa urgente para

alterar lógicas corporativas vigentes no interior da Fiocruz em favor de uma

lógica de compromisso público que incorpore formas orgânicas de relação

com a sociedade.

Proposições - As proposições dependem fundamentalmente de decisões

internas e são compatíveis com o modelo de Agência Executiva - para o qual

parece haver um consenso institucional - no contexto da Reforma do Estado

Brasileiro.

As prioridades das atividades da Fiocruz, expressas sobretudo em sua

política orçamentária e financeira, de investimentos e de recursos humanos,

devem procurar estabelecer um balanceamento entre os requerimentos de

criatividade inerentes às suas atividade e sua relevância para a política

nacional de saúde e de ciência e tecnologia.
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O que diferencia e confere legitimidade à Fiocruz junto à sociedade é o seu

vínculo com as políticas nacionais, evidenciando que as atividades de

ciência e tecnologia realizadas são compatíveis com o compromisso social

da Fiocruz, mesmo quando focalizam a busca de conhecimentos

fundamentais sem um horizonte temporal e de aplicação definidos.

O processo de descentralização deve prosseguir, reduzindo a administração

central (inclusive com a redistribuição de recursos e de funcionários) em

simultâneo ao fortalecimento de um núcleo estratégico regulador,

generalizando-se uma forma de relacionamento entre a Administração

Central da Fiocruz e as suas Unidades baseada em contratos de gestão,

termos de compromissos ou similares.

A configuração da Fiocruz, envolvendo um grande número de Unidades que

possuem lógicas gerenciais próprias, requer que o núcleo central adquira

cada vez mais as tarefas de normatização e de regulação, transferindo a

execução das atividades administrativas para as Unidades, dentro dos limites

associados à capacitação das mesmas para sua viabilização.

Além dos processos de avaliação técnico-cientifica das atividades

realizadas pelas Unidades da Fiocruz, deve-se fortalecer o processo de

avaliação institucional pelas suas instâncias externas e de controle social.
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Além da avaliação do mérito técnico-científico das atividades desenvolvidas

nas Unidades, a missão social da Fiocruz impõe o fortalecimento de outras

formas de avaliação externa, de acordo com a adequação das atividades

desenvolvidas aos requerimentos das políticas nacionais.

Estrutura Decisória

O órgão máximo de deliberação da Instituição no que se refere às

prioridades definidas no projeto institucional, no planejamento e na proposta

orçamentária da Fiocruz será o Conselho Superior, formado

predominantemente por membros externos da Fiocruz, com notória

capacitação científica, tecnológica ou gerencial, indicado pelo Conselho

Nacional de Saúde e nomeado pelo Ministro da Saúde ou outra forma de

indicação e nomeação que garanta a excelência de sua composição.

Somente a participação externa em questões essenciais, e com caráter

deliberativo, permite que a Fiocruz supere as lógicas particulares e

fragmentadas que têm permeado o processo decisório em favor de uma

lógica global do desenvolvimento institucional, comprometida com a

excelência das atividades que serão priorizadas e com às demandas advindas

da sociedade. Com isto, se consolidaria um poder moderador capaz de
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dirimir conflitos e de nortear as decisões de acordo com uma visão global da

Instituição.

Confere-se ao Conselho Deliberativo da Fiocruz o poder de aprovar as

alterações nos modelos gerenciais das Unidades, a partir das propostas

provenientes das mesmas, deliberando sobre alterações nas estruturas

organizacionais e no regimento interno e sobre a forma de indicação dos

dirigentes, entre outras questões referentes à estrutura organizacional e

decisória, de forma a compatibilizar os modelos gerenciais às prioridades

institucionais de cada uma delas.

Atualmente, não há uma clara percepção das instâncias que devem decidir

sobre as propostas de alteração dos regimentos das Unidades e das formas

de organização, política e administrativa, vigentes. Como é de amplo

reconhecimento nas teorias administrativas, a estrutura deve se moldar de

forma flexível às estratégias. Assim sendo, os formatos organizacionais e

decisórios das Unidades não podem ficar amarrados ao estatuto, cuja

operacionalização envolve um processo demorado e custoso, sendo ainda

um foro muito amplo para viabilizar discussões mais detalhadas e técnicas

sobre os modelos gerenciais específicos.
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Antes da próxima eleição do Presidente da Fiocruz realizar-se-á uma

apreciação do processo existente, envolvendo, entre outras questões, a

discussão do voto qualitativo, da forma de composição da lista tríplice, dos

mecanismos diretos e indiretos de eleição e a participação de instâncias

externas no colégio eleitoral (associações científicas, de política de saúde,

etc).

O momento atual não se mostra apropriado para fazer uma discussão da

forma de escolha do Presidente da Fiocruz, considerando que o mandato do

atual Presidente ainda se encontra numa fase intermediária e que a Fiocruz

precisa amadurecer esta discussão antes de tomar decisões mais

substantivas.

O Estatuto da Fiocruz deve ser genérico o suficiente para não enrijecer a

estrutura gerencial, administrativa e política da Instituição, não devendo

definir o modelo de gestão das Unidades, a estrutura da Fiocruz e os

processos de escolha dos dirigentes, se atendo a princípios, missões e

objetivos genéricos da Instituição e de suas Unidades, dentro dos limites

previstos pela legislação.

O estatuto é um documento que, por sua natureza, não pode ser detalhado e

alterado de acordo com a evolução da conjuntura. A atual proposta de
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estatuto (no que toca aos princípios fundamentais) já possui uma década e

ainda não foi aprovada. Assim sendo, seria um risco extremo aprovar uma

proposta que tomasse rígida a estrutura gerencial e política da Fiocruz e de

suas Unidades, dificultando os requerimentos de mudança inerentes às

organizações.

Politécnico

Nortear o debate em tomo dos pontos que nos possibilitasse uma maior

aproximação com a idéia de construção de um modelo organizacional

correspondente às nossas demandas e necessidades e da interação que uma

organização com tal perfil tem com a sociedade.

Dentre os pontos debatidos, estava colocada a discussão em tomo da

proposta de Reforma do Estado (MARÉ), a qual suscitou muita polêmica.

Entretanto, ficou estabelecido que mais importante do que nortear o debate

em tomo das mudanças propostas pelo MARÉ, estava a questão de

definirmos a que perfil institucional queremos enquadrar a Fiocruz.

Segundo as diretrizes institucionais a nossa atuação gira em tomo de dois

grandes eixos: a Política Nacional de Saúde e a Política de Desenvolvimento
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Científico e Tecnológico do País. Daí deriva, consequentemente, a missão

institucional explicitada em dois objetivos:

Io proporcionar apoio estratégico ao Sistema Único de Saúde, contribuindo

para a atenção integral à saúde, a melhoria da qualidade de vida da

população e para o exercício pleno da cidadania, e;

2o gerar, absorver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em

saúde.

Entendemos que, do ponto de vista da área de ensino, aprofundar o papel

institucional da FIOCRUZ como matriz de formação de recursos humanos

para o SUS, deve ter como base esses objetivos, que são determinados pela

integralidade expressa em sua terceira missão. Em outras palavras, o apoio

estratégico ao SUS que a Fiocruz pode oferecer, deve ser visto de forma

ampliada, o que só é possível com a reunião dos diferentes processos de

trabalho em saúde que existem no seu interior.

A produção de fármacos e medicamentos, de vacinas e reagentes para

diagnósticos, bem como os avanços tecnológicos nas pesquisas biomédica e

de saúde pública, se realizam, principalmente, nos serviços públicos de

saúde e, nas medidas que incidem coletivamente sobre a população.

Podemos dizer que, a ciência e a tecnologia produzida nessa instituição tem
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um compromisso com o SUS, atendendo a maior parcela da população

brasileira.

Por essas razões, entendemos a grande interface que a Fiocruz tem com a

Política de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde do País.

Por isso mesmo, que a formação de recursos humanos em saúde, além de

seu aspecto estratégico, deve ser vista de forma ampliada. Do ponto de vista

do processo de trabalho escolar, da formação de trabalhadores de nível

médio com perfil amplo, a integralidade institucional não è apenas retórica.

O campo de Ciência e Tecnologia em Saúde é um campo multisetorial e

difusor do progresso técnico - Biotecnologia e Química Fina. A existência

da diversidade de processos de trabalho, marca distintiva da FIOCRUZ, é o

que permite o seu vigor na resposta aos problemas de saúde da população,

bem como determina o seu papel estratégico na formação de trabalhadores

de nível médio em saúde de novo tipo, sem simulações e experimentalismos.

A difusão a socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos em

saúde gerados nos diferentes processos de trabalho da FIOCRUZ e o

compromisso com o SUS, estão na base da proposta pedagógica do

Politécnico. As transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho,

inclusive em saúde, com a introdução de novas tecnologias informáticas e

biotecnológicas e novas formas de gerência do trabalho, apontam para duas
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tendências: a ampliação do perfil do trabalhador de nível médio, com

perspectiva de especialização à nível pós-secundário; e para a necessidade

de novas formas de relação desses trabalhadores com o conhecimento, o

mais precocemente possível.

O avanço das forças produtivas estão cada vez mais referenciadas pelo

conhecimento cientifico-tecnológico que detém cada país. Dessa forma, a

educação profissional de nível médio exige atualmente, muito mais uma

cultura geral básica, humanística, e científica e, a compreensão dos

princípios cientifíco-tecnológicos que presidem os processos de trabalho, do

que a execução de tarefas repetitivas.

A integralidade da FIOCRUZ e a possibilidade de colocar os alunos diante

da nossa diversidade é estratégico na criação de modelos educacionais

alternativos e no desenvolvimento da competência técnica e social em saúde.

Por último, embora nada tenha sido concluído que nos levasse à defesa de

um determinado modelo organizacional dentre os propostos pelo MARÉ, há

uma preocupação em se garantir que, prioritariamente, seja desenhado um

perfil organizacional de caráter público sob a responsabilidade do Estado.

Não cabe uma visão mercadológica das atividades da Fiocruz, considerando

os argumentos aqui colocados sobre como vemos o perfil institucional.
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Entendemos que o Estado depende das atividades dessa instituição para

assumir seu papel regulador e propositivo na área de saúde.

ENSP-ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

De acordo com avaliação, a Fiocruz é uma instituição pública de apoio

estratégico do Estado. A construção de um novo modelo jurídico, que lhe

conceda maior autonomia e flexibilidade tanto administrativa quanto

gerencial nas tomadas de decisão deverão ser repensadas . O instrumento

para isso seria a celebração de contratos de gestão.

Para que a Fiocruz tenha possibilidade de cumprir seu papel na área de

geração, absorção e difusão de conhecimentos cientificos e tecnológicos em

saúde, desenvolvendo de forma integrada atividades de pesquisa, ensino,

controle da qualidade, vigilância epidemiológica, assistência de referência e

produção de bens e serviços essenciais à implantação e desenvolvimento do

SUS, à formulação da política de saúde (indispensável a uma boa qualidade

do Governo em saúde) e à sua inserção no sistema de Ciência e Tecnologia.

A Ensp entende ser essencial a manutenção dos cinco princípios que têm

servido de parâmetro à atuação da Instituição.
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A magnitude dos problemas enfrentados pela área da saúde no Brasil faz da

Fiocruz uma Instituição estratégica e indispensável a qualquer Governo. Ao

integrar a formação de recursos humanos, a pesquisa básica e aplicada, a

produção de bens e serviços e a assistência à saúde nas suas unidades de

referência, a Fiocruz está capacitada a dar respostas concretas a demandas

de áreas tão críticas quanto delicadas como a vigilância sanitária, a

informação voltada para o planejamento e a gestão de unidades públicas, a

assistência farmacêutica, a educação em saúde, os novos modelos de

assistência, a pesquisa de novos produtos e o desenvolvimento tecnológico.

A pluralidade de atuação da Fiocruz é justamente sua característica mais

positiva e a qualidade desta atuação fundamenta-se nela. Assim sendo, para

cumprir seu compromisso social, é essencial que a Fiocruz mantenha seu

caráter público e estatal, sua integralidade e que sua gestão democrática se

aprofunde ainda mais, incorporando mecanismos de controle social que

avaliem seus objetivos e metas, tais como:

1 .Compromisso social - Firmado através de contratos, com objetivos e

metas claras a serem alcançados.
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2.Caráter público e estatal - Com financiamento assegurado pelo Estado e

tendo suas metas voltadas à superação das desigualdades e ao resgate da

qualidade de vida dos cidadãos.

3.Integralidade institucional - A manutenção da diversidade de sua atuação e

a razão de ser da Fiocruz. Por isso, é essencial manter sua integralidade.

4. Gestão Democrática - Assegurada através da ampliação e

aperfeiçoamento dos canais de participação já construídos, a serem

reavaliados de acordo com o novo modelo jurídico a ser implementado.

5. Controle Social - Através da criação de mecanismos externos de

avaliação, como o Conselho Superior e também através de mecanismos

internos de responsabilização.

Atravessamos um momento de grande incerteza. Fundamentando-se nas

iniciativas de Reforma do Estado Brasileiro nos primeiros anos de Governo

FHC, a Fiocruz assumiu um pioneirismo ao aprovar, uma proposta
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alternativa às anunciadas pelo MARÉ dentro do seu Plano Diretor, qual seja

a Agência Autônoma.

Em torno de um pensamento hegemônico da necessidade de mudanças e de

uma contratualização interna e externa, buscamos mais uma vez travar uma

negociação com o Ministério da Saúde visando encontrar uma alternativa

para nossa instituição.

Neste sentido, acreditamos que traçar estratégias de negociação fora dos

desenhos propostos pelo Governo tem remota chance de êxito. Tal

engenharia demandaria um enorme esforço político, pois construir ou

retomar figuras jurídicas distintas requer desde emenda constitucional a

uma ação de convencimento do Governo, em dotar a Fiocruz da autonomia e

flexibilidade desejadas, sem que para isto a instituição tenha que se

reformatar.

A Fiocruz, por seu papel estratégico, deve ser pública e estatal. Em

concordância com este princípio, o modelo a ser buscado é o da Agência

Executiva. Porém, é importante ressaltar que tal desenho, como definido

pelo MARÉ, não atende às nossas reivindicações de autonomia e

flexibilidade, nem tão pouco, contempla o papel estratégico da Fiocruz na

formulação e implementação de Políticas Governamentais.
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O modelo Agência, no entanto, trata-se do que mantém nosso caráter

público e estatal, apresenta um menor grau de incerteza quanto à garantia de

nosso financiamento e da nossa missão institucional, além de permitir um

redirecionamento para uma administração mais gerencial.

Trata-se, também, do que apresenta um menor risco nestes momentos em

que o Governo, ao enfrentar a crise econômica, busca um equilíbrio fiscal

prioritariamente através de cortes de gastos públicos.

Sabemos que buscar maior autonomia dentro deste modelo para melhoria na

tomada de decisão, não é algo fácil. Porém, caberá à Fiocruz construir

uma forte rede de apoios à aceitação das nossas propostas, envolvendo neste

debate o Ministério, da saúde, parlamentares e entidades representativas tais

como o Conselho Nacional de Saúde, CONASS, CONASEMS, SBPC, entre

outras.

Por outro lado, a dinâmica das mudanças no processo institucional, imposta

pelo Governo, estão obrigando a Fiocruz a dar respostas imediatas no

âmbito do processo de Reforma do Estado. Neste sentido, urge que a

questão do novo modelo de gestão seja profunda e amplamente discutida por

nós, a tempo de interferir neste processo.
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2.5 CONCLUSÃO

1 . Introdução

Nas últimas décadas o mundo vem enfrentando um profundo processo

de mudanças, impulsionado tanto pelas transformações econômicas, com as

crises que lhe são concomitantes, quanto pelas reformas das políticas

setoriais como parte da reforma do Estado. Essa dinâmica tem vários

determinantes, mas enfatizam-se os efeitos sérios e perturbadores, de longo

prazo, que as políticas de ajuste macroeconômico têm imposto à estrutura e

financiamento do setor público.

Conjuga-se nesse processo o crescimento das demandas da sociedade,

particularmente no campo social, demandas essas que exigem revisões e

refinamentos das políticas estatais, na perspectiva de atender às

necessidades da população de forma mais efetiva e com menores custos.

A elaboração dessas propostas de reforma, tem na sua retórica, duas

premissas centrais: a) o empenho para que o Estado funcione melhor e de
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forma mais eficiente, buscando novas maneiras de assegurar a "res"

pública, isto é, o uso do Estado para promover o interesse público,

superando ou reduzindo radicalmente as ineficiências históricas, as práticas

clientelistas e a corrupção; e b) o questionamento da responsabilidade única

do Estado na execução de atividades até então consideradas atribuições

exclusivas.

Os desafios que estão colocados referem-se fundamentalmente à

necessária reestruturação do Estado com redefinição das funções precípuas,

e a respectiva reorganização, pari passu à reconstrução da sua capacidade

de implementação. Principalmente o seu redirecionamento para o

cumprimento de uma agenda de desenvolvimento nacional, o que inclui a

ênfase nas políticas de bem estar social e de ciência e tecnologia.

Nessa perspectiva, a reforma institucional da Fiocruz pauta-se pelo

reconhecimento positivo da necessidade de mudança, mas direcionada para

a reafirmação do papel do Estado no setor saúde e no desenvolvimento

científico do pais. A necessidade de mudança se contextualiza numa

conjuntura de escassez de recursos, de subfmanciamento e contenção de

custos e gastos, sobretudo na área social. Entendemos este momento
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conjuntural como privilegiado e propício para reforçar nosso compromisso

com a saúde da população brasileira. Conquistar melhor qualidade e níveis

de excelência nos seus diversificados "produtos", dará maior alcance e

precisão à definição do papel da Fiocruz como uma instituição estratégica,

impresindível e subsidiária ao Ministério da Saúde para a formulação e

implementação da política de reforma setorial.

Como instituição do SUS vinculada ao MS, a Fiocruz tem como missão

gerar, absorver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em

saúde, desenvolvendo de forma integrada atividades de pesquisa, ensino,

informação, tecnologia e produção de bens e serviços, proporcionando apoio

estratégico ao Sistema Único de Saúde.

Suas atividades estão voltadas para o embasamento técnico-científico

requerido nos processos de formulação das políticas nacionais de saúde e

para apoiar sua implementação. O vínculo da Fiocruz com o Ministério da

Saúde a inclui nos seus núcleos de inteligência, de apoio estratégico e

operacional.
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A Fundação Oswaldo Cruz em um momento caracterizado pela

crescente visibilidade política dos problemas de saúde pública e em que se

recoloca a responsabilidade do Estado na promoção do bem estar e na

formulação e implementação de políticas voltadas para a melhoria da

qualidade de vida. Incluem-se aspectos críticos como o planejamento e

gestão de unidades públicas, o controle de eventos emergentes e

reemergentes, a capacitação tecnológica, novos modelos de assistência, a

educação, a promoção da saúde e a regulação em áreas sensíveis como a

vigilância sanitária. Mais uma vez o compromisso com sua matriz de

origem, que integra excelência científica, com participação decisiva em

temas cruciais para a sociedade brasileira, revela a capacidade de aliar

tradição, inovação e compromisso social. Às vésperas de comemorar o

primeiro centenário, a Fiocruz tem muitos motivos para celebrar a existência

desse complexo centro de ciência e tecnologia voltado para a saúde, em uma

sociedade onde tantas experiências inovadoras tiveram vida efêmera. Da

mesma forma, é preciso afirmar como a mais importante característica

institucional a capacidade de resgatar as experiências do passado,

abrindo-se, ao mesmo tempo, à possibilidade de mudanças e de projeção

para o futuro.
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A integração das atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e

produção, controle da qualidade, ensino, informação e serviços; a busca de

autonomia administrativa e financeira; e a vinculação orgânica a demandas

políticas e tecnológicas do Estado brasileiro são marcas de origem da

Fundação Oswaldo Cruz que vimos buscando resgatar e atualizar à luz do

debate contemporâneo sobre a saúde, a cidadania e as políticas de

desenvolvimento científico e tecnológico. Elas orientam o ponto central em

discussão: Cultura Organizacional e Tomada de Decisão.

A instituição assumiu posição clara e propôs formato alternativo àqueles

apresentados, a Agência Autônoma para melhoria na tomada de decisão. Se

é verdade que não conquistamos a aprovação dessa proposta pelo Governo

Federal, fomos, contudo, bem sucedidos ao promovermos o alargamento das

rígidas delimitações contidas nos primeiros documentos que não abriam à

Fiocruz qualquer possibilidade distinta do modelo das Organizações Sociais

e que, se efetivadas, implicariam sérios obstáculos ao cumprimento da

missão e ao desenvolvimento de nossos programas institucionais. Por sua

vez, apesar das limitações externas, muita coisa pode ser feita.
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É preciso reconhecer que ficamos devendo o aperfeiçoamento de

mecanismos gerenciais, o plano funcionamento de instâncias de

assessoramento, a exemplo das Câmaras Técnicas, e maior permeabilidade

para criar instrumentos de controle social. Destaca-se também o fato de que

o Conselho Deliberativo da Instituição necessita assumir integralmente seu

papel de condutor da política institucional nos campos do planejamento

estratégico, da representação política e da implementação das mudanças da

cultura organizacional e dos procedimentos gerenciais. O Conselho

Deliberativo da Fiocruz deverá se pautar pela necessidade de formular

diretrizes, definir prioridades e construir uma visão de futuro.

À continuidade a esses processos, reafirmando diretrizes e princípios

que vêm orientando seu projeto institucional e o compromisso com uma

Reforma do Estado que promova maior equidade, compromisso social e

maior eficácia em suas ações. Ao mesmo tempo, entende ser imprescidível

traçar estratégias de negociação a partir dos desenhos propostos pelo

governo, o que o faz identificar, neste momento, a alternativa da Agência

Executiva como a melhor opção para melhoria nas tomadas de decisão na

Fiocruz.
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E imperioso que a participação da Fiocruz no programa de Reforma do

Estado seja norteada pela compreensão de seu papel estratégico no Sistema

Único de Saúde, como instituição de ciência e tecnologia que tem por

finalidade o suporte científico necessário à formulação, e avaliação de

políticas de saúde. Neste sentido, é importante lembrar que o SUS já faz

parte da Reforma do Estado brasileiro, tendo contribuído para a afirmação

do princípio da descentralização e do fortalecimento de instâncias centrais

de referência, dentre as quais se inclui a Fiocruz.

Sua posição estratégica traduz-se no desenvolvimento de pesquisas

básicas e operacionais que permitem ações prospectivas e de sustentação

das políticas do Ministério da Saúde e de outras instâncias do SUS; no papel

que desempenha na formação de recursos humanos para o setor; no

desenvolvimento tecnológico e na produção de fármacos e imunobiológicos

básicos e essenciais, na prestação de serviços de referência; e na

disponibilização do acervo de informações científicas em saúde, que

acumula e difunde nacional e internacionalmente. O desenvolvimento

cientifico e tecnológico é crucial para o presente e o futuro do país.

Portanto, defende-se que o Estado brasileiro não pode prescindir de uma

instituição pública e estatal como a Fiocruz, que possui como patrimônio um
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secular acúmulo de conhecimentos, cultura e tecnologia, contribuindo de

forma crucial para fortalecer a capacidade analítica sobre os processos,

modelos e métodos referentes à resolução dos problemas e necessidades de

saúde do Brasil.

2 . Princípios

• Compromisso social

• Caráter público e estatal

Integralidade institucional

Gestão democrática e participativa, com controle social

Eficiência e eficácia gerencial

Esses princípios devem nortear a posição da Fiocruz.
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2.1 Compromisso Social

É necessário para a Fiocruz participar da agenda da Reforma do Estado,

"sem abrir mão do que lhe é mais caro: sua cultura organizacional, tradição

e o compromisso social com a pesquisa, o ensino, a produção, o

desenvolvimento tecnológico e a oferta de serviços de referência em saúde

para o País."

O compromisso social da Fiocruz é determinado pelo papel que a

instituição deve desempenhar no desenvolvimento científico e tecnológico

do setor saúde; na participação no processo de formulação e elaboração de

políticas para o SUS; na promoção da saúde e da cidadania e também na

capacidade de prever os problemas e apresentar soluções para o quadro

epidemiológico do País.

No momento atual, trata-se de concretizar a idéia de compromisso

social, introduzindo-se práticas efetivas de participação de instâncias

externas - governo e sociedade organizada - na definição do projeto

institucional e na sua avaliação. Por projeto institucional entende-se a

definição clara e pactuada da missão, suas diretrizes, estratégias e
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prioridades definidas por critérios de relevância social, materializadas num

planejamento anual e plurianual.

2.2Caráter público e estatal

Não há atributos pré-estabelecidos para que um problema, uma política

ou instituição sejam definidos como de natureza estatal. Historicamente tais

definições resultaram de uma série de conflitos e negociações que

ampliaram inclusive o próprio conceito de cidadania, a partir da idéia de

que, além de suas dimensões civil e política, ele também deveria envolver

direitos sociais. O debate do modelo institucional da Fiocruz deve partir do

reconhecimento da centralidade da ação do Estado nas áreas de política

social e de política científica e tecnológica, especialmente em uma sociedade

com as características da brasileira: fortes desigualdades sociais e

desenvolvimento de núcleos de excelência e de ciência e tecnologia no

âmbito de instituições estatais - universidades, institutos de pesquisa.

Atribuímos ao caráter público, estatal e estratégico da Fiocruz um

importante fator da sua estabilidade institucional ao longo do século. Além

disso, a experiência internacional ( instituições que cumprem papéis
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estratégicos na área de saúde, nos EUA, França, Inglaterra, Alemanha, entre

outros) reforça evidências mostradas no Brasil, pela Fiocruz.

No contexto latinoamericano, não se verifica alteração significativa no

complexo médico industrial, que pouco tem investido em C&T,

restringindo-se à importação de insumos e a seu processamento no País.

Este fato reforça a necessidade de investimentos públicos nas atividades de

C&T em saúde e, portanto, a permanência da Fiocruz como instituição

estatal.

2.3 Integralidade Institucional

A integração das diversas atividades e áreas de conhecimento presentes

nesta instituição independentemente do momento de criação ou incorporação

de suas unidades é uma de suas mais importantes e ricas características. A

integralidade constitui um valor a ser defendido como decorrência do papel

positivo que cada uma das unidades desempenha para a sociedade, quando

integradas a um mesmo complexo institucional, comparativamente a uma

situação em que dele se desvinculasse.
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A integralidade pressupõe a existência e a atualização permanente de

um projeto institucional de natureza global. Neste sentido a Fiocruz deve ter

como meta permanente a construção dessa complexidade interrelacional de

pessoas, cultura, geração de conhecimentos e desenvolvimento de atividades

interdisciplinares para que não seja considerada como um aglomerado de

unidades segmentadas e desagregadas. Isto implica que a discussão sobre

modelo institucional privilegie o foco de análise na instituição e não nas

unidades, observadas isoladamente.

2.4 Gestão democrática e participativa e controle social

A Fiocruz adotando um modelo de gestão democrática e participativa

que vem contribuindo para sua coesão interna e para a mobilização e

comprometimento do corpo de funcionários com os objetivos institucionais.

O processo de qualificação como Agência Executiva constitui-se em

oportunidade para o aperfeiçoamento deste modelo, compatibilizando-o com

o novo formato institucional, orientado pelos critérios de equidade, de

justiça e compromisso social que definem o conceito substantivo de

democracia.
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Os mecanismos de controle social, já apontados, devem ser efetivados e

aprimorados, criando-se colegiados que viabilizem a participação externa

nas decisões estratégicas, assim como no processo de avaliação desempenho

dos diversos programas institucionais.

2.5 Eficiência e Eficácia Gerencial

A preocupação com a eficiência e com a eficácia das atividades

realizadas na Fiocruz tem se consubstanciado numa série de propostas , com

destaque para o modelo de gestão descentralizado e direcionado para

resultados. Aponta-se para a necessidade de aprofundamento do processo de

descentralização, respeitadas as peculiaridades e a base administrativa de

cada unidade, simultaneamente ao fortalecimento da dimensão estratégica da

administração central, que deverá assumir, de forma cada vez mais efetiva,

os papéis de regulação, coordenação e indução de políticas institucionais.

3 . A Fiocruz como Agência Executiva

Os modelos de organização previstos pelo Plano de Reforma do Aparelho

de Estado não respondem à complexidade institucional da Fiocruz. A opção
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pela qualificação como Agência Executiva traduz a compreensão de que este

é o modelo que mais se aproxima das questões essenciais que caracterizam a

ação da nossa instituição: papel estratégico e natureza estatal. Ela representa

também o compromisso de, nos termos das opções existentes, adotar um

ponto de partida e envidar todos os esforços para retomar o processo de

transformação do modelo burocrático para uma administração gerencial

orientada para resultados, ao mesmo tempo em que se busca a adequação de

modelos formais a uma realidade complexa. Contribui para essa tomada de

posição o fato de que a qualificação como Agência Executiva não altera a

natureza jurídica da Fiocruz. Além disso, a flexibilidade gerencial já

esboçada pode vir a ser ampliada pelas iniciativas de reformas

administrativas em debate no Congresso Nacional, entre as quais a

regulamentação da emenda constitucional n°19 que dispõe sobre aspectos

centrais da organização da administração pública.

O processo de qualificação como Agência Executiva gera efeitos

significativos ao firmar compromissos com o Ministério da Saúde e o

MARÉ relacionados aos pré-requisitos de implementação de um plano

estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional e a celebração

de um contrato de gestão. São componentes desse processo, entre outros, a

176



clara definição da missão institucional; a formulação de uma visão de futuro;

a identificação de impactos e resultados sociais; a definição de metas e

indicadores de desempenho e a construção do processo de avaliação

institucional que incentive os mecanismos de controle social. Dessa forma, a

Fiocruz procuraria dar seguimento às iniciativas de modernização gerencial,

que ficaram marcando passo devido aos entraves burocráticos, e pela falta

de perspectivas de sua absorção em um plano mais amplo de reforma de

Estado.

A opção pela Agência Executiva não deve ser entendida como uma

acomodação a possíveis entraves gerenciais que venham a se tornar óbices

para a plena execução das atividades da Fiocruz. Preservando-se a natureza

pública e estatal da Fiocruz, no desenvolvimento das negociações com o

MARÉ deverão ser envidados todos os esforços para ampliar as

flexibilidades já presentes no atual modelo de agência, necessárias para

garantir o pleno funcionamento da Fiocruz e a regulação de suas relações

com outros parceiros.
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E preciso enfatizar que a busca de maior autonomia gerencial implica

uma interação com o Ministério da Saúde e sua consolidação como órgão

capacitado para exercer as funções de formulador, indutor e regulador da

implementação das políticas de saúde. Trata-se, portanto, de um movimento

conjunto de qualificação para o qual a instituição deseja contribuir ao

pleitear sua qualificação como Agência Executiva.

4 .Questões Importantes no período de Transição

O crescente grau de constrangimentos gerenciais que o modelo

burocrático de controle de processos vem impondo às instituições públicas

foi sentido especialmente pela Fiocruz que já desfrutou, por seu estatuto

fijndacional, de alto grau de autonomia. Como decorrência dessas limitações

e do ambiente de restrições orçamentárias tiveram lugar várias iniciativas

direcionadas para a flexibilização administrativa, incentivando novos

mecanismos de contratação de pessoal e de serviços, muitos deles estimula

dos pelo próprio Governo Federal. Apesar de produzirem vantagens de curto

prazo, essas iniciativas trazem riscos ao projeto institucional, por

apresentarem potencial desagregador.
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Atenção especial deve ser dada às iniciativas que deram origem à

criação das fundações de apoio. Dada a sua eficácia enquanto mecanismo de

flexibilização, captação de recursos e à expectativa de que se constituam em

instrumentos de minoração do aviltamento salarial, as fundações de apoio

exercem grande atrativo. Por sua vez, suas atividades podem acarretar

dispersão institucional, incentivando lógicas particularistas e ações

orientadas predominantemente para a captação de recursos e, como

decorrência, comprometer a capacidade de planejamento estratégico e a

coesão institucional.

Compreende-se que não se pode imobilizar a iniciativa de gestores que,

premidos pelo compromisso com metas, buscam mecanismos de

flexibilização. Por outro lado, entende ser imprescindivel a definição de

princípios e normas no sentido de reduzir ao máximo as potenciais

distorções e regular os processos de trabalho na instituição.

Em primeiro lugar, deve ser enfatizado que esses mecanismos serão

caracterizados como temporários, devendo sua continuidade ser reavaliada

quando da qualificação da Fiocruz como Agência Executiva.
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No período de transição, a existência desses mecanismos deve estar

sujeita à criação de normas universais e transparentes, contemplando-se

sempre a predominância do interesse institucional.

-Instituição de uma única Fundação de apoio, a partir da transformação

de uma das já existentes;

-Estabelecimento de condições mínimas de compromissos institucionais

para a apresentação/coordenação de projetos;

-Estabelecimento de fundos da Fiocruz e das unidades com a finalidade

de apoiar o desenvolvimento das suas atividades e instituir incentivos

coletivos de produtividade.

Novos contratos que impliquem em remuneração de servidores da

Fiocruz não deverão ser firmados enquanto não for aprovada a

regulamentação relativa à fundação de apoio da Fiocruz, num prazo

estabelecido.
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Constituir mecanismos de avaliação com o objetivo de elaborar uma

proposta de atualização do projeto institucional da Fiocruz. Nesse sentido, a

Presidência e o Conselho Deliberativo da Fiocruz deverão assumir uma

atitude pró-ativa, constituindo comissões e desenvolvendo seminários com

participação interna e externa, com vistas a subsidiar a definição da missão,

o estabelecimento de prioridades, a identificação de problemas

organizacionais e a construção de parâmetros para o crescimento da

instituiçãoe melhoria na sua tomada de decisão visando consubstanciar a

cultura organizacional existente.

É muito claro e importante dar prosseguimento ao processo de

descentralização da gestão na Fiocruz, recomendando que sejam buscados

mecanismos para melhorar a agilidade e flexibilização, sem que isso

implique em desintegração da Fiocruz.

Convocar reuniões extraordinárias, na ocorrência de fatos relevantes que

impliquem decisões de caráter geral no processo de negociação com o MS e

o MARÉ após a conclusão do processo de qualificação, para debater

encaminhamentos subsequentes.
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A Fundação Oswaldo Cruz tem priorizado nos úítimos anos a sua

atuação na área da vigilância sanitária. Este esforço é feito por várias de

suas unidades, com destaque para o INCQS. Com o anúncio da criação da

Agência Nacional de Saúde, a Fiocruz como um todo tem muito a somar no

esforço governamental para superar a atual crise do setor. Neste sentido, a

necessidade de uma discussão ampla e profunda sobre a inserção do

conjunto da Fiocruz no trabalho a ser desenvolvido pela futura Agência e

rejeita a pura e simples saída do INCQS da sua estrutura.

Os profissionais da Fundação Oswaldo Cruz, manifestam sua

preocupação diante dos riscos colocados para as áreas de políticas sociais,

ciência e tecnologia e da cultura. Afirmamos a imprescindibilidade do

compromisso do Estado brasileiro na preservação dessas atividades

essenciais para a qualidade de vida da população e o desenvolvimento

econômico e social do País, tendo em vista o forte constrangimento

orçamentário que tais atividades vêm sofrendo.

O atual momento social, político e econômico no País traz impacto

direto ao processo de Reforma do Estado no Brasil, que vem sendo

implementado de forma mais radical nos últimos quatro anos. Os números,

os fatos e as conseqüências devem ser cuidadosamente avaliados por nós na
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Fiocruz, no momento em que estaremos negociando a mudança de modelo

jurídico da Fundação com o Governo para não ferirmos a nossa cultura

interna.

Se a Instituição deve ou não aderir à proposta de Reforma do Estado. E

em caso de decidir aderir, como esta negociação viria a ser feita. No

entender , o mais correto é iniciarmos um processo de adesão à reforma

demarcando alguns pontos que, não apenas caracterizam a Fiocruz como se

transformaram em sua própria razão de ser: as nossas cláusulas pétreas.

Ser uma instituição pública e estatal; garantindo o compromisso social

que é sua marca; assegurar a existência de uma gestão democrática;

melhorar a sua tomada de descisão; manter cultura própria; buscar eficiência

e eficácia gerencial e manter sua integralidade institucional são princípios

dos quais não devemos abrir mão, na medida em que são essenciais para se

construir a Fiocruz que queremos e que interessa ao conjunto da sociedade

brasileira.

Frente à conjuntura política marcada pela vitória do modelo de

reestruturação do Estado implementado pela atual gestão, defende-se uma

"semi-adesão" ou "adesão propositiva" à Reforma. Podemos resumir em

quatro pontos os problemas que a Fiocruz enfrenta e que tem nos levado à
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busca de alternativas de modelo jurídico para a Instituição, visando a

melhoria nas decisões:

Io A administração da Fiocruz prioriza os processos relativos às áreas

onde a instituição atua e não os resultados alcançados por elas.

2o É preciso, por isso, buscar uma maior flexibilidade na gestão, seja na

área de compras de produtos, serviços ou na delicada gestão de recursos

humanos, com seus mecanismos de responsabilização, premiação, punição,

demissão e admissão de pessoal.

3o Para superar estes desafios, propõe-se a introdução do saudável

mecanismo do Contrato de Gestão, que a partir de metas claras passaria a

criar parâmetros de eficiência tanto institucionais como em relação aos

recursos humanos.

4o Manter, numa administração gerencial que substitua a burocratizada,

cláusulas que dão a tônica ao papel social da Fiocruz: seu conteúdo público

e estatal, a administração participativa e o controle social.
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Seria hora de revermos o modelo alternativo que construímos até agora

(Agência Autônoma/Executiva pública, estatal e estratégica, com

flexibilidade administrativa e contrato de gestão, assegurando uma gestão

democrática e a integralidade institucional) não porque concluímos ser ele

um modelo equivocado ou superado, mas por ser mais palatável para o

MARÉ e o Governo que representa.

No modelo de Agência que viermos a propor, queremos ver

contempladas questões como a criação de uma Plano de Carreira próprio

para a Fiocruz e o financiamento equacionado e permanente que respeite as

metas fixadas no contrato de gestão

Nunca é demais lembrar que chegamos a firmar um Protocolo de

Intenções com o MARÉ onde se desenhava o Contrato de Gestão. A partir

daí, por resistências no interior do Governo, fomos incapazes de priorizar a

busca de novos atores que não apenas interferissem no processo de

transformação da Fiocruz em Agência, mas se somassem a nós na

construção deste modelo.
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Estes atores - que ainda hoje devem ser chamados para participar do

processo - se conformam no Conselho Nacional de Saúde (órgão máximo de

planejamento e controle da política de saúde no País), no Conselho Nacional

de Secretários Municipais de Saúde (canal privilegiado para se buscar o

apoio junto às principais prefeituras), no Conselho Nacional de Secretários

Estaduais de Saúde (outro canal privilegiado para se chegar aos

governadores de estado), na Associação dos Laboratórios Farmacêuticos

Oficiais do Brasil (Alfob), na rede de laboratórios públicos de controle de

qualidade espalhados pelo País, nas comissões de saúde e de ciêneia e

tecnologia do legislativo federal, estadual e municipal, no Ministério Público

(este novo e poderoso agente de disseminação do direito à saúde), nos

Procons e outras instituições que lidam com saúde e que serão beneficiadas

de forma direta pela Fiocruz pública, estatal, estratégica e eficiente que

queremos construir.

Vitorioso o processo de transformação em Agência

Autônoma/Executiva, estes setores agora chamados a construir a Fiocruz do

futuro farão parte do arco de instituições capazes de realizar o tão decantado

"controle social", na medida em que são, em última análise, nossos

clientes/parceiros em praticamente todas as áreas de atuação da Fiocruz.
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Pergunta-se: é concebível a construção deste arco de interesses em

torno,da Fiocruz? E factível que este arco consiga pactuar com o Executivo,

hoje representado por José Serra, este novo desenho institucional, apesar

das resistências do MARÉ? É possível interagir com o Legislativo Federal

na busca da construção de um texto legal que viabilize nossa proposta? Eu

acho que sim, desde que tenhamos um correto entendimento do papel que a

Fiocruz tem a cumprir no Estado, competência para costurar essas alianças e

coragem para os inevitáveis enfrentamentos que poderão surgir.

No caso do redesenho da instituição Fiocruz que estamos propondo,

este arco tem possibilidades reais de ser constituído de forma ainda mais

ampla, dada a importância e o papel que tem Fundação enfrentamento dos

problemas relativos à saúde.

Por isso, ao invés de optarmos por alternativas híbridas ou mistas,

devem olhar de forma mais atenta para instrumentos como a Emenda

Constitucional 19, de 5 de junho de 1998, que altera - na ótica da Agência

Autônoma - a organização da administração pública brasileira.

A Emenda 19 cria o Parágrafo 8o no Artigo 37 da Constituição ao

definir que: "A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e
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entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante

contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que

tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou

entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos,

obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal".

A Emenda desobriga, ainda, a adoção do RJU (Regime Jurídico Único)

como único mecanismo de gestão de recursos humanos, fixa requisitos

diferenciados para admissão de servidores, flexibiliza procedimentos dos

concursos públicos (que podem considerar a natureza e complexidade do

cargo ou emprego) e abre a possibilidade da adoção de contratos de gestão

como forma de se medir eficiência e ao mesmo tempo garantir a alocação de

recursos.

É verdade que a Emenda 19 depende de regulamentação a ser aprovada

pelo Legislativo através de uma Lei Complementar. Mas o esforço para que

isso ocorra e o mesmo que precisaria ser feito se fôssemos negociarmos
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qualquer forma híbrida ou mista que altere a atual figura jurídica da Fiocruz.

Só que naquele caso estaremos assegurando a manutenção do perfil público,

estatal e estratégico do conjunto da Fiocruz, sem abrirmos espaço para o

risco que significa implantarmos a lógica econômica perversa (que dá a

tônica ao conjunto das iniciativas do Governo), numa instituição construída

e mantida há cem anos com recursos públicos.

A Reforma do Estado é fundamental para a melhoria na tomada de decisão à

nível institucional, contudo, devemos manter a nossa integridade

institucional, para que não haja uma desmantelamento de nossa cultura

interna.
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