
CEFET/RJ

          O time Enactus CEFET/RJ há 13 anos realiza projetos de empreendedorismo social que
visam empoderar e melhorar a qualidade vida de diversas comunidades. No final do ano de
2002 surgiu a SIFE, apoiada nos membros Mateus Dornelas e Mauricio Campos. Esses foram
fundamentais para a estruturação interna e buscaram maneiras de pôr em prática os projetos
através de experiências trocadas com outros times na 1ª competição que participamos, apenas
como observadores. A partir daí, era necessário aprimorar a estrutura interna e buscar novos
membros para dar vida ao que de início era um projeto empreendedor.  Em 2008 e 2010, ainda
como SIFE, nos tornamos campeões nacionais. Em 2014, o agora Enactus CEFET/RJ, mais uma
vez se consagrou campeã nacional.

          Tudo isso veio a partir de muito esforço e sempre buscando novos e maiores desafios.
Desde o surgimento da SIFE, o quadro de membros e trabalho foram aumentando, com
projetos cada vez mais transformadores. Hoje contamos com cerca de 50 membros, todos eles
cursando alguma engenharia, administração industrial ou LEANI (Línguas Estrangeiras
Aplicadas às Negociações Internacionais).

          Assim, em um cenário onde o time não parava de crescer, assim como o porte e
complexidade dos projetos, mostrou-se mais que necessário mensurar e monitorar os
resultados que o time vinha obtendo. Além disso, as ações que iam sendo realizadas, desde
quantidade de horas trabalhadas e outros fatores relacionados à estrutura interna da Enactus,
até a mensuração do impacto de nossas ações nos projetos, precisavam ser mensuradas.



          Desde o período em que a SIFE CEFET/RJ começou a participar das competições, até o
ciclo 2009/2010, o time reunia apenas as informações necessárias à auditoria, de uma forma
reativa e em um prazo curto, não se atentando à estrutura interna e ao monitoramento das
ações dos projetos durante o ciclo. Desde e-mails com parceiros até o impacto quantitativo dos
projetos, tudo era visto tardiamente e, sem uma análise contínua, muita coisa era perdida.

          A partir desse ano, e com a Diretoria Executiva do ciclo seguinte (2010/2011), veio a ideia
de criar uma área que cuidasse principalmente disso: toda informação e resultado obtido
durante o ciclo seria organizado e mantido, não deixando acumular trabalho e sem perder
detalhes importantes ao avanço do time.

         Após surgir a ideia surgir, foi necessário pensar como isso seria feito. Era uma área nova,
uma equipe recém-formada e ainda sem experiência nesse sentido. Tudo começou aos poucos
e de forma proativa: as atividades a serem realizadas eram previamente pensadas, assim como
a forma com que isso seria feito, e as informações eram armazenadas de uma forma organizada
e de acesso a todos os membros: tanto aos ativos quanto aos futuros. Os resultados passariam
a ser acompanhados durante toda a triagem dos projetos.

         Isso fez a diferença desde o início, já que os membros podiam assistir, de forma
comprovada, suas ações fazendo efeito nas comunidades em que trabalhavam. Além disso, nos
meses antecedentes ao Campeonato Nacional, o foco dos membros não precisaria ser a
procura pelas informações geradas durante o ciclo e a mensuração dos projetos, mas sim o
monitoramento e melhoria das ações já realizadas.

         Depois de sua criação, a área de Qualidade foi se estruturando cada vez mais e se
expandindo, com sua ideia inicial ficando mais clara e difundida entre os membros que
entravam no Time. Assim, a importância da mensuração dos resultados foi sendo passada e
reforçada ciclo após ciclo.

          Foram sendo pensadas e criadas diferentes formas de compilar os dados necessários à
mensuração dos projetos. Sendo assim, decidimos criar planilhas e procedimentos padrões e
ano após ano fomos os aprimorando, de forma a eliminar informações desnecessárias, evitar o
retrabalho e possíveis falhas na mensuração dos indicadores.

          Durante todo este processo de adaptação e melhoria contínua, identificamos que era cada
vez mais difícil a gestão do conhecimento e por isso ocorriam perdas a cada troca de gestão. 



          Para solucionar esse problema, a forma de armazenamento dessas planilhas, assim como
sua divulgação durante o ciclo foi difundida. Além disso, outra saída encontrada foi investir em
capacitações, dadas pelos próprios membros, aos novos integrantes do time. 

          Todos esses anos de prática em mensuração nos mostraram as melhores formas de fazê-la
e nos ensinaram a evitar o retrabalho e analisar melhor os indicadores do nosso time, extraindo
daí tudo que é necessário para a melhoria da nossa saúde organizacional e para aumentar o
impacto de nossas ações em cada projeto.

          A mensuração é importante por nos mostrar exatamente como está o time, onde
precisamos melhorar e investir mais, se nossas ações em cada projeto estão sendo efetivas, o
quanto a comunidade está se beneficiando com nossos projetos e a eficácia do trabalho do
time.



1 Qual a demanda dos seus projetos?

● Quais são os indicadores de cada um?

● Quais são as metas que iremos traçar?
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1 Quais são as demandas que serão tomadas? Analise o planejamento
do projeto.

● Qual é a situação da comunidade neste quesito?
● Aonde queremos chegar?
● O quanto isso será benéfico para a comunidade?
● O quanto isso é viável para o time?
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1 Que informações queremos apresentar?

● Horas trabalhadas;
● Dinheiro investido;
● Alcance de mídia;
● Aumento de renda.

3

1 Como isso será mensurado?

● A mensuração é qualitativa ou quantitativa?
● Qual será a frequência com que esses dados devem ser monitorados?
● Será usada uma pesquisa de mercado?
● Formulários serão necessários?
● Quais documentos usaremos para colher e armazenar esses dados?
● Como essa informação será passada de forma efetiva ao time?
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ATENÇÃO!

          Uma boa dica para uma mensuração de resultados efetiva é fazer perguntas: devemos
primeiro pensar no que queremos responder para depois pensar em como fazer.
         
          Algumas perguntas importantes:



1 Qual a relevância da mensuração de cada uma dessas informações?

● O que significa cada dado que iremos colher?

5

1 Quem é o responsável?

● A área da Qualidade compilará os dados, mas quem fornecerá?
● O que precisamos de cada área?
● Qual é a natureza do dado a ser mensurado (recurso financeiro ou humano)? 
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          Precisamos conhecer muito bem qual a demanda do time e dos projetos para responder
cada uma dessas perguntas, a partir daí todas elas serão facilmente respondidas. Também é
legal fazer um 5W2H (What? Why? When? Where? Who? How? How much?) para cada item que
queremos mensurar. O mais importante é saber o que queremos: pode até existir uma receita
pronta, mas precisamos adaptá-la a nossa realidade.


