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Situação

         O time ENACTUS-ESALQ se encontra na cidade de Piracicaba - SP, e conta atualmente com
16 membros, dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Biologia, Ciências
dos Alimentos, Gestão Ambiental, Economia, Administração, Licenciatura em Ciências Agrárias
e Licenciatura em Ciências Biológicas, que são divididos em três diretorias principais:
 Marketing, Financeiro e Recursos Humanos ou RH, além de participarem obrigatoriamente de
um dos três projetos do time: Bazar do Lar, Plantar Consciência e Ohana. Contamos também
com 1 professor orientador. 

         Notamos que a comunicação e feedbacks as vezes se tornavam pouco eficientes e não
aconteciam ações que pudessem solucionar realmente os problemas que eram discutidos em
horas de conversa em um processo de crescimento pessoal e em equipe. Sentimos que
faltavam ações que proporcionassem um ambiente de percepção, discussão e solução de
problemas, faltava o que chamamos de olhar de um diferente ponto de vista. 
O que fizemos
         Nesse contexto surgiu a iniciativa do café com o RH. Após identificar um problema,
devemos criar uma situação para que esse seja discutido e, dentro do possível, resolvido.
Percebemos que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar os problemas quando
estão diante de um, sendo papel do RH auxiliar no processo de compreensão e resolução do
mesmo. Criamos então um ambiente descontraído e agradável para que pudéssemos como um
time trabalhar nossas fraquezas e falhas. 



Como fazemos
         O Café acontece mensalmente e sempre com um grupo de pessoas diferentes que estão
passando por algum momento singular dentro do time, tanto negativa quanto positivamente.
O evento é preparado durante um mês com a equipe do RH e, inicialmente, envolve um
processo de identificação do motivo pelo qual a pessoa ou grupo precisa de uma orientação.
Acontece anteriormente uma conversa com as pessoas que são convidadas para que se
tenha um objetivo melhor definido e seja mais eficiente. A equipe de RH conversa e
propõe uma dinâmica para o dia do café, para que esse “problema” consiga ser observado. O
intuído é criar um ambiente onde se possa conversar e mostrar que existem soluções para
qualquer tipo de singularidade, que existem outras perspectivas para serem observadas.
Dentro desse ambiente pode ser sugerido pela equipe, uma dinâmica para que o processo de
compreensão torne-se mais didático e consequentemente mais eficiente. Ao final, tentamos
sugerir alguma atividade diferente para as pessoas que estão participando, que pode ser uma
troca de experiência entre o grupo, um treinamento ou qualquer tipo de atividade que se torne
uma ferramenta de melhoria para a situação inicial.

Dificuldades
         Fazer com que os convidados a participar da conversa com o RH entendam que essa ação é
muito benéfica para quem participa foi uma real dificuldades que enfrentamos. Porém, foi
solucionado quando os resultados positivos apareceram. A equipe do RH fez com que o time
percebesse que não é errado ter um problema, mas sim não aceitar que algo diferente precisa
ser feito para solucionar o problema ou otimizar o trabalho.

Resultados
         Nossos acompanhamentos após acontecerem as conversas apresentaram resultados
muito positivos. As atividades e treinamentos são desempenhados com satisfação pelos nossos
membros, todos saem de nossas conversas, no mínimo, com uma reflexão diferente sobre o
ocorrido, já que a ideia do café é fornecer o espaço para que isso aconteça. Imediatamente
após essa ação, observamos membros mais motivados, mais impactados e com mais empatia
um com o outro. De forma geral, o trabalho que estava interrupto por alguma situação muitas
vezes pontual retorna na medida do possível ao normal, ou até mesmo melhor. Nossa iniciativa
facilitou principalmente a comunicação do time nas dificuldades. 

Aprendizado
         O RH cuida dos recursos humanos, logo é muito importante para um time que a equipe de
RH desempenhe um bom trabalho junto aos outros membros, buscando sempre uma
harmonia entre eles. As dificuldades fazem com que os desempenhos caiam, a motivação
desapareça e, consequentemente, o trabalho fique comprometido. Percebemos que fugir dos
problemas não os fazem desaparecer, e que depois que começamos a trabalha-los em equipe,



Sugestões do Time

Quem?

Convidamos a pessoa ou grupo de pessoas para participar do café de acordo
com alguma situação que identificamos. As pessoas para o café são sempre
sugeridas, pode ser por alguma de nossas lideranças ou qualquer membro do
time que tenha percebido alguma situação particular.
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O que está acontecendo?
Quando se trata de uma equipe, tanto de diretoria quanto de projetos, ocorre
uma conversa com o líder afim de, identificar a causa do problema. Quando
possível, conversamos individualmente com todos os membros convidados
para que se identifique o que está ocorrendo. É importante nesse momento,
saber se o membro convidado tenha noção do porque a equipe de RH está
convidado o membro a participar desse espaço. 

2

Agir
A equipe de RH deve conversar e pensar em soluções para a criar um espaço
mais eficiente. As dinâmicas devem ser pensadas com o intuito de mostrar o
que está errado e propor se for o caso uma mudança, ou solução, ou até
mesmo uma ferramenta para que quem esteja participando consiga solucionar
o seu próprio problema. 
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Agendar salas e horários
Conversar com os envolvidos sobre data e horário. Na Reunião Geral um mês
antes a data do café ocorre a notificação oficial aos membros que irão
participar do café.
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proporcionando conversas e novos olhares a diferentes situações, nossos membros passaram a
ter mais empatia uns com os outros e com suas diferentes funções e trabalhos. De modo geral,
 compreendemos que quando dividimos uma situação conseguimos de alguma forma, mesmo
quando parece não ter solução, analisar situações de formas mais positivas e construtivas não
só para os membros individualmente, mas também para nosso trabalho como um time.

Essas sugestões de como acontecem o Café com RH foram baseadas a realidade do time
ENACTUS-ESALQ. Sabemos que algumas dessas ações não são possíveis em alguns times, mas

esperamos que consigam adaptar a realidade de cada time e a ideia possa ser replicada. 



Existe uma data fixa todos os meses, que nesse ciclo ocorrem todas as
3ª segunda-feira do mês, às 13h. Cabe à equipe do RH notificar, e escolher o
ambiente para acontecer o café. 
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Conseguimos um patrocínio para o nosso evento mensal, assim podemos criar
um ambiente mais aconchegante de conversa com alguns petiscos pós-
almoço – horário que acontecem nossas conversas -. Então devemos cuidar do
café, bolacha, bolo e outros quitutes que tornam nosso café mais interativo.
Acreditamos que isso é bem importante, pois torna o ambiente mais
confortável para tratar de assuntos que estão de certa forma comprometendo
o time. 

Organizar o café em si
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Cabe a equipe de RH durante o período que antecede o evento, preparar tudo
que se fera necessário no dia. O planejamento das atividades são essenciais
para o sucesso do encontro. 

Organização e planejamento da dinâmica
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No termino de cada café, deve ser proposto pelo grupo ou pelo RH uma
atividade que vise a melhora do problema. Essas atividades são obrigatórias as
pessoas que participam da conversa. O RH pode e deve preparar isso
anteriormente, mas se houver a sensibilidade de durante a conversa ser
proposto em conjunto com os membros participantes alguma nova atividade é
interessante, já que assim os membros que estão participando podem ter
percepções de ações que possa ajudar eles mesmos e todo o time. Essas
devem ocorrer durante o próximo mês, antes da próxima edição do Café. 

Propor uma solução
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Com tudo planejado e programado, cabe ao RH fazer com o que o evento
aconteça da maneira mais eficiente possível, monitorando as atividades
durante toda a conversa. 

Realizar o café
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As atividades depois de propostas devem ser fiscalizadas, para conseguirmos
observar as principais dificuldades, e se essas estão sendo eficientes para
resultados positivos. Caso aconteça algum problema, o monitoramento
permite solucionar utilizando outros intermédios. Fiscalizar as atividades
facilita a mensuração dos resultados e da eficiência de nossas ações. 

Fiscalizar se as atividades pós café estão ocorrendo 



10
Os membros que participaram do café devem notificar o RH (diretamente ou
através do seu líder responsável) sobre o quão produtivo a conversa e a
atividade foi. Nas reuniões gerais acontece um retorno para o time, sobre o
quão positivo foi o último evento para os membros participantes e para equipe
do RH, assim todos tem a percepção de que nossas ações em conjunto, podem
facilitar o aprendizado e a resolução de problemas.

Feedback da eficiência do café para o que era proposto


