
UFABC

         O time Enactus UFABC foi criado em maio de 2014 graças a iniciativa de Lindsen Cristina e
Danilo Paschon, alunos da Universidade Federal do ABC que já atuavam em diversas entidades
estudantis. Eles identificaram  que não havia nenhum grupo de empreendedorismo social na
Universidade  e, dessa necessidade, surgiu a ideia de fundar o Enactus UFABC. Hoje o time
conta com 35 voluntários, alunos de diversas áreas de graduação, desde engenharias à
humanidades e que estão divididos em uma estrutura composta por 3 projetos e 6 núcleos de
suporte.

        Ainda no primeiro ano de nossa formação começamos o contato com 3 comunidades e
aceitamos a oportunidade de participar do Campeonato Nacional. O evento gerou uma
explosão de motivação no time que, inspirado pelo trabalho das outras equipes, ficou ansioso
em começar seus próprios projetos.

        Entretanto, ao tentarmos levar os projetos à frente, perdemos as comunidades com que
tínhamos contato, gerando uma decepção. A desmotivação gerada nesse período fez com que
muitos membros saíssem do time e, consequentemente, que as nossas estratégias fossem
repensadas. Tornou-se uma prioridade focarmos na construção de uma estrutura sólida de
time e assim surgiu nossa organização que, entre outras coisas, incluía a Gestão de
Talentos, núcleo responsável por garantir a melhor experiência Enactus aos membros do time e
garantir a sua sustentabilidade.

Membros do time em um evento interno de reconhecimento dos membros



           À princípio, a Gestão de Talentos cuidou para que o time atuasse em alta performance,
construiu um sentimento de união nos membros, fez um acompanhamento próximo de cada
voluntário e garantiu que os momentos de time tivessem um clima de família.

           Em 2015, o time, já estruturado e estável, preparava-se para entrada de novos membros e,
devido a essa expansão, ficava cada vez mais difícil fazer este acompanhamento membro a
membro.

           Buscando uma solução para isso dois membros do time assistiram ao seguinte TED:    
 https://www.youtube.com/watch?v=s9FBK4eprmA.   No vídeo, James Davis explica que três
coisas são importantes para se construir confiança: Habilidade, Integridade e Benevolência.

           Percebeu-se que esse conceito pode se aplicar a tudo em nossas vidas, inclusive em nosso
trabalho na Enactus. Diferente das clássicas avaliações de RH, que costumam avaliar os
funcionários pelo número de horas trabalhadas, pela quantidade de entregas e pela qualidade,
optamos por uma avaliação por um único critério, a confiança. Esse único critério se mostra
eficiente ao fazer uma avaliação geral do desempenho do membro e tem a vantagem de que se
recebe feedbacks da equipe, chegando a resultados fiéis ao que se percebe no dia-a-dia.

          Então, em maio de 2015, a Gestão de Talentos apresentou ao time a proposta do
formulário de feedback semanal destinado à: fazer um controle de horas trabalhadas; avaliar a
performance dos membros dentro do critério de membresia e, principalmente, gerar feedbacks
para as equipes.

          No formulário proposto é possível avaliar todos os membros do time em uma escala de 0 à
5 em confiança, sendo obrigatória a avaliação dos membros com que se trabalhou
diretamente.

          Assim, membros que fazem um bom trabalho no time acabam recebendo notas maiores
de confiança. No fim não levamos em conta o número de horas dedicadas, a presença em todas
as reuniões ou o número de tarefas entregues, mas tudo isso acaba se refletindo numa única
questão: O quanto você confia, dentro dos critérios do TED, num colega de equipe para fazer
parte do time.

           Inicialmente coletamos essa informação todas as semanas em um formulário simples,
uma ferramenta de autoavaliação e de avaliação da equipe capaz de mostrar à Gestão de
Talentos quais os principais pontos a trabalhar em cada pessoa ou equipe. A ferramenta



funciona também como um canal de ouvidoria dos membros, que contam no formulário o que
determinadas ações ou pessoas geraram de bom ou ruim na experiência de time e, juntamente,
pedimos que o membro registre quantas horas ele se dedicou naquela semana.

          Isso fez com que tivéssemos um controle preciso e satisfatório no relacionamento,
desempenho dos membros e no número de horas de trabalho voluntário realizadas ao longo
do ciclo. Assim ficou muito mais fácil acompanhar quando um membro tem uma mudança no
comportamento ou comprometimento, possibilitando que a Gestão de Talentos tome uma
atitude antes que a situação se torne crítica.

          Dessa forma, mesmo com uma equipe pequena na Gestão de Talentos,  somente 3
membros, tornou-se possível o acompanhamento dos 44 membros do time na época. E os
relatórios gerados pelos dados possibilitavam uma visão ainda mais clara sobre o andamento
de cada equipe e de cada membro do time, possibilitando feedbacks mais embasados e sendo
usados como critério de membresia.

          Em 2016 enfrentamos um problema diferente: a avaliação por meio do critério confiança
tornou-se muito subjetiva e o preenchimento do formulário muito automático. Assim, os
membros não respondiam com a mesma atenção de antes e as respostas do formulário se
tornaram menos confiáveis.

          Em cima disso a Gestão de Talentos  desenvolveu um novo formulário, mais completo e
com uma régua mais calibrada que a do antigo. O atual formulário contém diferentes seções de
resposta: identificação e mensuração de trabalho, onde os membros dizem quem são e
quantas horas trabalharam; autoavaliação, uma seção criada para desenvolver o hábito de
procurar evoluir em cada membro; avaliação de líder e equipe, onde o membro fornece
feedback ao líder e ao trabalho da equipe em conjunto e, por fim, a avaliação geral, onde é
possível avaliar qualquer membro do time com que se tenha trabalhado na semana.



DICAS DO TIME

Torne o formulário o mais prático possível. Ninguém quer perder
tempo rotineiramente preenchendo formulários extensos e
obrigatórios.

Boas práticas de aplicação de um formulário semanal entre os membros são:

Não faça perguntas que não apresentam um propósito claro ou que
não darão retorno para o time.

1

2 Perguntas de múltipla escolha são mais práticas que as
dissertativas, mas é preciso deixar um campo opcional para
feedbacks escritos.

3

Forneça relatórios de feedback para os membros com alguma
frequência (entre 1 e 2 meses).4

De tempos em tempos é necessário realinhar todo o time sobre
como avaliar os membros quanto à confiança, ou a ideia perde o
sentido quando não bem aplicada.

5

A Gestão de Talentos deve ser profissional na coleta de feedbacks
do time. Não se deve transparecer dados pessoais ou repassar
feedbacks de forma não profissional pois isso pode constranger
pessoas e gerar conflitos desnecessários. Confidencialidade é
primordial.

6

O formulário pode ser modificado pela equipe de Gestão de
Talentos sempre que desejarem, dependendo da finalidade. 7

É preciso levar em conta qual o objetivo do formulário e manter a
equipe responsável por ele atenta a isso pois em pouco tempo o
cenário do time pode mudar e o formulário precisar de
modificações. Garantir que os membros do time usem o formulário
não por serem obrigados a isso, mas por entenderem a importância
dele é essencial para gerar bons resultados.

8


