
UNICAMP Campinas

          O Time Enactus Unicamp atua junto de comunidades ao redor de Campinas para realizar
atualmente três projetos que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas,
proporcionando oportunidades a elas.

         O time surgiu em uma iniciativa do Núcleo das Empresas Juniores da Unicamp em 2013.
Com o crescimento do time, em 2014, houve a separação do Núcleo. A partir disso, iniciou-se a
estruturação das suas três áreas: Recursos Humanos, Marketing e Administração, e o início dos
primeiros projetos: Pureco e Recicle (atual 14Bis). Além disso, a Incubadora, parte do time que
desenvolve novos projetos, também começou a dar seus primeiros passos. Em 2015, um novo
projeto se desvinculou da Incubadora, o Madrepérola.
          
         Com muita dedicação e esforço, o time cresceu e, em 2015, na segunda participação no
Campeonato Nacional, foi honrado com o 2º Lugar na Liga 4.  Após esta conquista e muitas
outras expandimos o número de membros, sendo atualmente 84 membros de 16 cursos
diferentes movidos pelo desejo de fazer a diferença no Mundo.

        Para administrar uma quantidade grande de membros é fundamental que a comunicação
interna do time esteja bem estruturada, além do planejamento dos projetos. No início a única
ferramenta oficial de comunicação era o Gmail, através de grupos de e-mail e Drive (para
armazenamento de arquivos). No entanto, com o aumento da complexidade do Time, foi
necessário buscar outros meios eficientes e oficiais de comunicação. Logo, o Trello foi
escolhido como alternativa para ajudar a resolver o problema citado.



          O Trello é uma ferramenta de comunicação e organização. Todos os membros são
adicionados à Organização Enactus Unicamp, assim eles tem acesso a todos os projetos e
áreas. Na figura abaixo está a tela inicial de todos os membros com os quadros de todas as
áreas e projetos.     

O que é o Trello?

          Entrando em um quadro (exemplificado, no caso, do RH) existem as listas e os cards. Nós
adotamos na lista o sistema de organização KANBAN, então temos as listas ‘to do’, ‘doing’ e
‘done’. Em cada uma delas existem os cards das atividades dos membros, e depois, conforme
elas são realizadas, há a tranferência para ‘doing’ e ‘done’. Colocamos também listas fixas
como atas de reunião e escopos.   



          Em cada cardexiste uma descrição de cada tarefa e marcamos os membros responsáveis
por realizá-las. Também podemos adicionar check list, data de entrega e anexar arquivos. 

          Nos cards ocorrem as discussões e debates sobre o assunto. O interessante do Trello é que
estas informações são armazenadas e não são perdidas como aconteceria no WhatsApp, por
exemplo. Você pode arquivar os cards podendo recuperá-las caso precise. Na conversa pode
marcar alguma pessoa específica e ela receberá uma notificação por email e no próprio
aplicativo do Trello.

          Entendendo o funcionamento básico do Trello, a seguir estão as dificuldades e superações
que o time teve com a ferramenta.



1 Como foi a aceitação dos membros com a ferramenta nova?

Como toda ferramenta nova implementada, houve uma grande resistência dos
membros para utilizá-la. No entanto, percebemos que era uma questão de hábito e
cultura do time. Conforme as mudanças de ciclo e a renovação dos membros, sempre
mostramos a importância do Trello aos membros novos e cultivamos essa ideia.
Atualmente temos uma aceitação bem maior desta ferramenta pelos membros.
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PERGUNTAS FREQUENTES

1 Então por que não usar o WhatsApp/Gmail ao invés do Trello?

O Trello não consegue superar a rapidez da discussão no Whatsapp, pois um membro
não acessa o Trello com a mesma frequância que acessa o aplicativo, no entanto, esta
rapidez tem um preço. As informações no WhatsApp serão perdidas na conversa e não
há garantia que todos os membros leram a discussão e conseguiram opinar sobre o
assunto. Então um método utilizado é sempre quando há uma nova discussão, coloca-
se no Trello e envia por whats para que as pessoas vejam o trello para dar suas
opiniões. O grupo de e-mail da Google consegue funcionar comoarmazenador de
informações, porém, o Trello tem muito mais recursos, para filtragem de conteúdo e
acessibilidade.
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1 E por que eu usaria o Trello?

O Trello é um ótimo organizador de ideias e tarefas. Ele consegue deixar explicado o
que cada membro deve fazer, permitindo fixar links e documentos que serão usados na
tarefa. Outro motivo para utilizar o Trello é porque ele é uma ferramenta fácil de usar,
além de ser útil na transparência do time, pois todos os membros tem acesso as
atividades das áreas e projetos. Por fim, o Trello permite o uso dos horários de reunião
para discussões finais e chegada a uma conclusão (muitas vezes essas discussões
começam no Trello e terminam nas reuniões).O interessante é que as pessoas já
visualizaram o contexto do debate e já conseguem ir mais preparadas para a reunião. 
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1 E por que eu usaria o Trello?

Primeiro tem que ser um consenso de todos os líderes e o corpo diretor em aplicar esta
ferramenta no time, pois ela terá uma grande resistência inicialmente e se não houver
um apelo forte para usar essa ferramenta, ela pode ser abandonada. Segundo, com o
decorrer do tempo, cultivar esta cultura no time, sempre aos membros novos
apresentar esta ferramenta como importantíssima e já cobrá-los de fazer uma conta
para ensiná-los a usar. Terceiro e último, sempre utilizar os meios habituais do Time
para lembrá-los de olhar o Trello, os líderes devem sempre lembrar seus membros para
cultivar ainda mais esse costume.
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1 Conheça o Trello
● Faça seu cadastro no site (www.trello.com);

● Procure aprender os recursos básicos e mais importantes;
● Busque referências na internet (http://help.trello.com/).
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1 Faça uma adaptação do uso da ferramenta com a sua realidade
● Crie boards conforme a estrutura organizacional do time;
● Organize as listas e cards através de um método eficiente (o Kanban é um bom
sistema).
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Vantagens: organização de ideias e tarefas, fixar links e documentos importantes com
fácil acesso, é grátis, armazenamento de discussões importantes, fácil manuseio,
disponibilidade de informações de todos os projetos e áreas para os membros,
transparência do time.
Desvantagens: aceitação inicial dos membros, rapidez de discussões e tomada de
decisão, constante cobrança para cultivar o costume.

DICAS DO TIME

RESUMINDO

● Mostre os benefícios que a ferramenta oferece.
● Exemplifique seu uso.
● Faça um período de testes.
● As lideranças serão as principais responsáveis por fazer com que o time utilize o
Trello. Se elas não forem capacitadas e não estarem abertas a usarem a ferramenta, a
ideia não funcionará.

1 Apresente o Trello para a Liderança do Time3

● Promova treinamentos para capacitar os membros;
● Priorize as discussões na plataforma;
● Busque manter a eficiência, de modo que os recursos possam ser utilizados ao
máximo. Acompanhar as atividades dos membros para ver se o uso do Trello está
correto é essencial para manter a organização.

1 Implemente uma cultura de uso do Trello no time4


