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PALAVRA CHAVE PARA UMA GESTÃO QUE ALMEJA ATINGIR
SUCESSO NOS SEUS OBJETIVOS: INFORMAÇÃO.
Informática e Estatística

O termo “informática”, implementado pelo engenheiro francês
Philippe Dreyfus em inícios da década de 60, é uma junção das palavras
“informação” e “automática”.
Desta forma, a informática refere-se ao processamento automático de
informação através de dispositivos eletrônicos e sistemas computacionais.
Os sistemas informáticos devem contar com a capacidade de cumprir três
tarefas básicas: entrada (captação da informação), processamento e saída
(transmissão dos resultados). O conjunto destas três tarefas é conhecido pelo
nome de algoritmo.
Neste tripé a estatística entra nas fases da captação da informação e no
seu processamento, utilizando métodos matemáticos-probabilísticos.
GESTÃO COMUNITÁRIA E O PLANEJAMENTO MISSIONÁRIO.
A IECLB como igreja luterana tem a missão de propagar o Evangelho de
Jesus Cristo; estimular a vivência evangélica pessoal, familiar e comunitária;
promover a paz, a justiça e o amor na sociedade; participar do testemunho do
Evangelho no País e no mundo.
No ano de 2018 o Concílio da IECLB aprovou cinco metas em torno das
quais a missão será desenvolvida entre os anos 2019 a 2024.
A concretização desses compromissos exige planejamento, e este precisa
de um conjunto de informações capazes de orientá-lo, visando sempre atingir o
resultado mais favorável a atividade missionária.
O planejamento da missão e a sua efetiva execução necessita, além de
uma estrutura base, uma gestão administrativa exercida sempre em sincronia
com a gestão ministerial, preservadas as responsabilidades e compromissos de
cada função.
Ao planejar o rumo a ser seguido por uma gestão missionária não basta
apenas “feeling” ou experiência.

TENDÊNCIAS E COMPORTAMENTOS
Nos dias atuais inúmeras situações influenciam os comportamentos e
tendências, modificadas no correr do tempo pela assimilação da quantidade de
informações produzidas pela ciência e os meios de comunicação.
Por esta razão é importante verificar de tempos em tempos as
modificações ocorridas na sociedade e na comunidade em particular.
A análise de dados estatísticos não deve se limitar apenas as
“proporções” dos comportamentos, mas também as correlações, associações e
inter-relações entre grande conjunto de variáveis (análise multivariada).
A RELEVÂNCIA DO REGISTRO DE DADOS ATUALIZADOS.
Numa sociedade em constante modificação surge a necessidade de
acompanhar periodicamente os resultados alcançados pelas metas propostas, e
isto exige atualização sistemática de um conjunto de informações, para que a
gestão administrativa e ministerial possa avaliar o andamento do que foi
planejado.
Outrossim, considerando a dinâmica da atividade ministerial, é preciso
verificar a necessidade de adaptação do plano inicial, dialogando e orientando
as gestões locais executoras da missão.
Por esta razão a Secretaria Geral da IECLB tem solicitado a cada ano a
colaboração dos Sínodos na motivação de Paróquias, Comunidades e Centros
de Pregação, no sentido de responder o formulário estatístico.
A RELEVÂNCIA DA ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA A GESTÃO
COMUNITÁRIA.
Se na IECLB os dados estatísticos de ordem geral precisam de uma
coordenação nacional, situações comunitárias particulares exigem
levantamentos específicos de informações, não apenas numéricas mas também
qualitativas, que em conjunto, precisam ser analisadas e interpretadas pelos
respectivos presbitérios.
Objetivamente não basta apenas coletar e registrar dados, é preciso uma
análise sistemática dos mesmos utilizando programas estatísticos específicos.
Neste ponto é importante saber interpretar os resultados encontrados na
análise, encaminha-los à gestão comunitária de uma maneira clara e simples e
que possa ser entendida por todos.
As coisas acontecem na comunidade, por esta razão é a instância que
precisa receber as informações detalhadas capazes de orientar a administração,

o ministro ou a ministra, a gerir da melhor forma possível a missão que lhe é
confiada.

ESTATÍSTICAS: GESTÃO SINODAL E DA IECLB
A coleta de informações gerais nas comunidades exige uma coordenação
única, visto a necessidade de uniformizar critérios que possibilitem análises
consistentes, eficientes e seguras.
Cabe a IECLB estabelecer a uniformidade das estatísticas, no que diz
respeito ao tempo, unidade de medida e abrangência geográfica, e aos Sínodos
a interface com as respectivas comunidades.
Somente com uniformidade e centralização das estatísticas a
Coordenação de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) terá
possibilidade de implantar o modelo de gestão integrada entre a Sede Nacional,
os Sínodos, as Paróquias e as Comunidades através da plataforma
“MINHA IECLB”

Finalizando: Servir é ação comunitária, de todos. Quando isso ocorre, não há
aqueles que servem, de um lado, e aqueles que são servidos, de outro. Todos
servem e, ao mesmo tempo, são servidos. O fundamento é a reciprocidade,
mas a medida do servir e do ser servido não precisa ser igual. Também não
é esperando algo em troca que praticamos o servir.
Servimos porque é sinal de amor e porque Deus nos amou primeiro (I Jo
4,19).
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