
FEA/RP USP

          O time Enactus FEA-RP/USP, que está localizado na cidade de Ribeirão Preto e que
atualmente é composto por 54 membros de cursos como economia, administração,
contabilidade, matemática aplicada a negócios, direito e química, estava com um caixa baixo
na época do acontecimento e o até então único projeto do time, projeto Tio João, não possuía
caixa, o que impedia a continuidade de atividades previstas no projeto.

          Um dia, durante uma aula, um professor da FEA-RP/USP, que possui uma franquia do
Subway próxima ao campus da USP Ribeirão estava falando sobre a mesma. Vendo uma
excelente oportunidade, um membro de captação de recursos indagou ao professor se sua
franquia possuía responsabilidade social e ambiental. O professor disse que ainda não, mas
que tinha grande interesse que sua franquia possuísse essas responsabilidades, porém, estava
com dificuldades em encontrar alguém ou alguma instituição para se alinhar. No momento,
Laura, o membro de captação de recursos, falou sobre o Enactus FEA-RP/USP e sobre o projeto
Tio João, despertando o interesse do professor pela entidade e pelo projeto.

        A partir dessa breve conversa em sala de aula, surgiram várias reuniões entre a responsável
do projeto, Laura e Bruno, e o professor franqueado ao Subway. Com isso nasceu a ideia de
fazer um evento no qual 50% da receita do dia do restaurante iria para o time Enactus FEA-
RP/USP e para o Projeto Tio João. Assim, foi criado o dia do SUBWAY SOLIDÁRIO.

A escolha do dia em que o evento seria realizado foi feita pelo dono da franquia: terça-feira, dia
em que usualmente o movimento da loja era menor. 

O fato



          A escolha do dia em que o evento seria realizado foi feita pelo dono da franquia: terça-
feira, dia em que usualmente o movimento da loja era menor.

          Escolhido o dia, foi conversado sobre um ponto muito importante: a divulgação. Foi
estabelecido que o franqueado arcaria com os custos de flyers, cartazes e de um possível
outdoor, cabendo ao time Enactus FEA-RP a divulgação do evento nas redes sociais e a
divulgação na faculdade e em locais próximos ao restaurante. Divulgações essas que foram
feitas pelos membros do time através de escalas com determinações de horários e locais.

          No dia do evento toda a loja do Subway estava decorada, com uma entrada chamativa
feita em bexigas e fotos artísticas das crianças participantes do projeto, o que despertou a
curiosidade de muitos clientes e potenciais futuros parceiros para com o projeto e nossos
trabalhos.

          A receita da franquia na terça-feira era de em média R$2500,00. Foi nos dada uma meta de
R$5000,00 e, caso fosse alcançada, existiria uma forte possibilidade do evento se tornar
periódico. O empenho de todo o time com a divulgação do SUBWAY SOLIDÁRIO fez com que
todas as expectativas fossem superadas e a receita do dia foi de R$9185,00, ou seja, mais que
três vezes maior que a receita média das terças-feiras. Desta quantia, 50%, ou seja, R$ 4592,50,
foi destinado diretamente ao projeto Tio João. 

Resultados

          Uma das nossas grandes dificuldades foi que o evento foi realizado no final do semestre,
em meio a provas finais e entregas de trabalhos, o que fez com que os membros do time não se
mostrassem proativos com o preenchimento da escala, fazendo com que a equipe de captação,
responsável pelo evento, conversasse individualmente a fim de motivá-los.

          Outro problema enfrentado foi que, no começo da negociação com o franqueado, nos foi
falado que uma parcela do dinheiro arrecadado no evento poderia ir para o time e com isso,
nossa equipe financeira fez um planejamento de legalização do nosso time contando com essa
quantia. No final do evento, o discurso mudou e foi exigido que toda a verba arrecadada fosse
revertida diretamente para o projeto, mudando nosso planejamento quanto a legalização da
entidade.

Dificuldades



          Através desse evento vimos que quando todo o time se une, independente do cenário
pessoal que enfrentamos, alcançamos melhores resultados, visto que só foi possível mais que
triplicar a receita da loja, pois o time se esforçou para isso e comprometeu-se a divulgar e levar
pessoas para comprar os produtos Subway. Vimos que com muita determinação, união e
comprometimento alcançamos excelentes resultados.

          Outro aprendizado foi o uso de contratos de parceria. Contratos de parceria devem ser
utilizados para que não haja divergência quanto as obrigações e aos benefícios, tanto do
parceiro quanto da entidade; e desse modo mudanças no combinado, feito no momento em
que a parceria foi firmada, não existam.

Aprendizado

DICAS DO TIME
● Mostre aos membros que cada um tem um espírito empreendedor dentro de si;
● Encoraje os membros a irem além das tarefas delegadas;
● Mostre vídeos com ideias inovadoras, busque que os membros sempre estejam indo
atrás dos valores do Enactus como empreendedorismo e inovação e sempre
enxerguem oportunidades;
● Busque casos de sucesso de ações empreendedoras e mostre aos membros, desperte
neles a vontade de buscar casos de sucessos com outros times Enactus e outras
entidades estudantis;
● Acompanhe o desenvolvimento de cada membro, mantendo-o sempre motivado.

Desperte o espírito empreendedor em cada membro.1

● Mostre a importância do networking e da fidelização de parceiros;
● Mostre que os contatos/parceiros podem ajudar em vários aspectos como com ideias
inovadoras e não só no aspecto financeiro;
● Mostre que com uma rede de contatos forte será necessário apenas alocar demandas
e demandas urgentes, otimizando o tempo;
● Mostre que para ter uma rede de contatos forte é preciso manter o contato/parceiro
informado sobre o desenvolvimento e atividades do time, fazendo com que o parceiro
se sinta realmente parte daquilo e surja assim a fidelização.

Construa uma forte rede de contatos.2



● Coloque o time a par dos eventos que estão acontecendo;
● Crie senso de responsabilidade no time como um todo, a ação antes de ser uma ação
da equipe de captação de recursos, por exemplo, é uma ação do time todo;
● Faça com que o time veja os benefícios que aquele evento trará;
● Envolva a maior parte possível do time no evento, mesmo que de maneira mais
indireta, como na divulgação do evento;
● Depois faça com que o time veja o quão efetivo é o trabalho em equipe, e como sua
participação fez a diferença.

Envolva todo o time.3


