Editorial de Agosto
O Ciclo de Vida das Organizações:
A KULIMA, com 34 anos de vida, e tendo atingido um certo nível
de estabilidade, poderá perpetuar-se?
Acabo de ler um estudo do Prof. Luís Guilherme Dias, sócio diretor da SABE
Consultores, empresa fundada em 1995.) sobre o ciclo de Vida das Organizações
sociais e o pensamento correu logo para identificar os passos dados pela KULIMA, o
seu estado atual e tentar perspetivar o seu futuro!
O tema “Ciclo de Vida das Organizações”, auxilia a compreender o motivo pelo qual
algumas organizações crescem, evoluem e outras não. Iniciamos com um princípio
bastante filosófico: “tudo no universo, até o próprio universo, tem um ciclo de vida”.
Animais, plantas, minerais, pessoas e empresas possuem um ciclo de vida que inclui o
nascimento, o crescimento, o amadurecimento, o envelhecimento e a morte.
No caso das empresas, o ciclo de vida não tem necessariamente a morte como o seu
estágio final. Se a administração souber o que fazer, o envelhecimento e, até mesmo, a
morte da empresa podem ser evitados.

O modelo possui dez estágios, sendo: cinco estágios de crescimento, um estágio
híbrido de crescimento/envelhecimento e quatro estágios de envelhecimento. O que se
espera é que a empresa atinja o estágio de excelência e se mantenha lá: chegar lá é
muito difícil, mas dificílimo é se manter lá.
O gerenciamento da empresa deve levar em conta cada um dos estágios desse ciclo
de vida, com as suas específicas caraterísticas: o estilo de liderança requerido e os
problemas, normais e anormais, que cada estágio enfrenta individualmente.
Os problemas normais são aqueles que a empresa deve necessariamente passar na
fase de crescimento para evoluir de um estágio para um estágio superior, enquanto

que os problemas anormais são aqueles que devem ser evitados, pois tornam a
organização “doente”, impedindo seu crescimento.
Analisando os dez estágios da curva do ciclo de vida da nossa organização, adaptando
o estudo do Prof. Luís Guilherme, podemos dizer o seguinte:

O primeiro estágio do crescimento chama-se “Namoro”. Foi no Ano
1884, quando cheios de ideias sobre o Desenvolvimento rural procurei quadros da
Cooperação num total de vinte técnicos, com que estava em sintonia de pensamentos,
ficar em Moçambique, trabalhar em apoio às Comunidades rurais , dando a elas a
capacidade de crescimento socioeconómico.

O segundo estágio do crescimento chama-se “Infância”.
Necessitavamos de programas a realizar. Assim, batemos portas e a Embaixada da
Alemanha, sensível ao crescimento humano das comunidades rurais, pela experiência
adquirida nas Zonas verdes de Maputo, deu todo o apoio e por Ela, fomos
apresentados à União Europeia que definitivamente aprovou e financiou todos os
programas em apoio às comunidades ruais de Vilankulo por um período de 4 anos.
Criamos parcerias com a ONG Voluntários do Progresso, com Médicos Sem Fronteiras
e com Handicap, todas ONGs francesas, sendo que a KULIMA, naquele período era
garantida administrativamente por uma ONG, denominada Bioforce.

Se a empresa consegue sobreviver à Infância, ela atinge o terceiro
estágio denominado “Toca-Toca”. Acabando so programas de Vilankulo, em apoio a
30.000 pessoas deslocadas por causa da guerra civil e dando a eles todos os
instrumentos de produção e de se autonomizar-se nas novas áreas, começamos a
ampliar as nossa atividades recuando na cidade de Inhambane e trabalhando par
garantir ao desenvolvimento das Zonas Verdes de Maxixe e Inhambane, com o Apoio
da Embaixada da França… e progressivamente abrindo uma nova frente para Sofala
com o apoio da UNICEF, em vista da promoção da Mulher nas mesmas Zonas Verdes
da cidade da Beira. O Nosso Objetivo e a nossa autoconfiança em sermos
especialistas do Desenvolvimento iria fortalecer-se progressivamente, criando quadros
fixos e especializados em matéria.

O quarto estágio do desenvolvimento na fase de crescimento é
denominado “Adolescência”. Na década ’90 éramos profissionais e nos
confrontávamos muitas vezes com as ONG’s internacionais, realmente possuidores de
especialistas em matéria específica, sem contudo ter uma capacidade da visão de
crescimento integrado das comunidades rurais. Começamos a realizar programas de
Emergência rumo ao Desenvolvimento e abrimos novas frentes províncias. Entramos
na Província de Nampula, Manica, Cabo Delgado, Gaza e fortalecemos a presença na
Capital e na Província de Maputo… dando muita atenção aos Programas Sociais de
Promoção da Mulher e de apoio à Criança.
Assim, como KULIMA assumimos a filosofia de fazer melhor, replicando as melhores
experiência por todos os lados.

O quinto estágio da fase de crescimento chama-se
“Plenitude”. Continuamos a crescer a a nos expandir em todo o território nacional,
tendo escritório operacionais em todas as 11 Províncias do País. Dirigimos os Grandes
programs de emergência, financiados pela FAO e outras ONG’s internacionais,
realizamos os grandes programas de reassentamento seja a Maputo como a Beira,
Gaza e Inhambane, sem contudo descuidar dos Programas de Desenvolvimento rural e
de Promoção Social.
Respeitando o processo de melhor Gestão, foram definidas as três grandes Regiões,
Norte em Nampula, Centro na Beira e Maputo no Sul. Ao mesmo tempo a Gestão da
KULIMA viu a introdução dum Conselho de Direção mais alargado, composto pela
Equipa oficial, fortalecida pela presença efetiva dos três Delegados Regionais…
conseguindo reescrever um Estatuto mais atualizado em 2016 e toda a documentação
que caracteriza a nossa Instituição.
Agora somos adultos, crescemos, e vamos crescer mais, aproveitando da
experiência acumulada PARA COMPETIR NO MERCADO!
Acho que estamos nesta fase em vista duma “Plenitude” completa: autocontrole
equilibrado, funcionamento previsível e flexibilidade. Os sistemas e a estrutura são
funcionais, vale dizer, alinhados com a missão, com a visão, com valores e tudo aquilo
que a gente possa colocar sob o rótulo de estratégia. Damos satisfação aos Doadores,
apesar de continuar a depender deles quase em tudo.
È nesta fase que continuamos a ser inovativos! Havendo sempre necessidade fortes
parcerias, de busca permanente de quadros formados que garantem para todos a
capacidade de realizar duma forma atualizada, aquilo que as comunidades realmente
precisam.

É nesta fase que o Fundador se sente validado, complementado e substituído pelos
Quadros que duma forma autónoma e interligada com todos realizam os Programas de
Desenvolvimento Rural integrado e de Promoção Social.
NO CICLO DE VIDA da nossa Organização… penso que estamos aqui!!! Vamos
passar para a fase de Estabilidade ou não?
Precisamos entender bem esta fase seguinte:
- no que diz respeito à estabilidade organizacional estamos quase, apesar da fuga dos
quadros formados da KULIMA, que a consideram como um viveiros de quadros, que
uma vez crescidos, procuram, como numa família, a sua própria experiência laboral e
de vida.
- no que diz respeito à estabilidade financeira ainda falta, devido ao fato que hoje, pelo
crescimento da Sociedade moçambicana, existem muitas empresas de Consultoria,
que mascaradas de Organização Social, ganham a maioria de concursos, que
deveriam ser executados por ONG experientes. A Cooperação internacional ainda está
viva, mas os procedimentos mudaram e necessitamos ser mais inovativos e
competitivos para termos sempre uma capacidade de cativar fundos, combatendo o
oportunismo e outras atitudes tanto quanto desviadas da retitude. A cooperação com o
Governo ainda é forte e devemos valorizá-la, apesar dos tantos desvios e subornos a
que assistimos. Neste sentido, vamos gradualmente crescer e passar à fase de
Estabilidade, mas com um pé atrás!!!

O estágio seguinte, denominado “Estabilidade” constituiu uma
verdadeira oportunidade e ameaça simultâneas porque é o fim do crescimento e o
início do envelhecimento. O que acontece na Estabilidade? A empresa começa a
perder a sua força empreendedora. Se ela não consegue manter a sua energia
empreendedora ativa, ela tende a ir para o envelhecimento. Cuidado!!!

O primeiro estágio da fase de envelhecimento é chamado de
“Aristocracia”.
A empresa vive uma cultura de elitismo, pois está com muito caixa, não está mais se
preocupando tanto com os clientes como se preocupava antigamente. Nesse estágio a
empresa tem a capacidade de comprar marcas, licenças, ideias ou outras empresas
em vez de auto-inovar, o que gera conflito também. Ela começa a se paralisar em
relação ao futuro. Pára, portanto, de evoluir.

Se a empresa não conseguir reverter o processo de envelhecimento, ela
passa para o estágio seguinte, chamado “Paranóia” ou “Aristocracia Decadente”,
no qual a ênfase está em quem causou o problema, em vez de buscar resolver o
problema. A empresa passa a viver questões de “caça às bruxas”, de conflitos de
territórios. Nesse estágio, um cliente ligando e fazendo um novo pedido constitui um
estorvo. E ela perde o rumo estratégico.

Se o envelhecimento aumentar, a empresa atinge o estágio
da “Burocracia”, no qual fica voltada principalmente para regras e normas. Quem
manda é o sistema e não a gerência. A empresa possui muitos sistemas, porém pouco
funcionais. O foco agora é para dentro e os clientes já não são mais escutados.

Prosseguindo o envelhecimento a empresa caminha para a
“Morte”, onde ela perde o propósito, a razão de ser. Ela não tem mais compromisso
com a realidade... O quadro seguinte mostra as principais características de cada um
dos estágios descritos, exceto Namoro e Morte por serem conceituais, de acordo com o
processo decisório, o planejamento, o controle e o desempenho financeiro.
Em resumo: as empresas crescem, amadurecem, envelhecem e morrem a menos que
a sua gerência faça algo. Segundo James Collins o sucesso de uma empresa está na
sua capacidade de resiliência, de dar a volta por cima. Todas as empresas, mesmo as
grandes líderes, enfrentam algum tipo de dificuldade para se manter na Plenitude.
Chegar à Plenitude é muito difícil, mas manter-se lá é para poucos, pois exige da
administração uma permanente disciplina estratégica para equilibrar ou balancear a
experiência adquirida com a juventude para mudar, inovar. A principal causa do
envelhecimento é a perda da capacidade empreendedora, do espírito empreendedor,
decorrente da idade mental da alta administração, da percepção da participação
relativa no mercado, da funcionalidade da estrutura e da adequação dos estilos de
liderança a cada estágio do ciclo de vida.
Diferentes dos seres humanos as empresas podem se perpetuar... e a KULIMA
também! Tenho Certeza!!!
Ciao, Domenico

