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Resumo 

A fim de proporcionar maior controle do desenvolvimento dos membros de um time Enactus, 

assim como para melhorar a eficiência das ações dos projetos e, consequentemente, gerar 

maiores resultados para a sociedade, é necessário a implementação de ferramentas de gestão 

que permitam a seleção e o treinamento adequado dos indivíduos que atuam na organização. 

Nesse sentido, a gestão por competências inclui práticas organizacionais que estão 

direcionadas à captação e manutenção das competências necessárias ao alcance dos objetivos 

estratégicos da organização. Desta forma, este artigo se propõe a explicitar as vantagens da 

adoção da gestão por competências em times Enactus, demonstrando também, a 

aplicabilidade do Eneagrama e o Teste de Belbin como ferramentas de mapeamento de 

competências. 
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Introdução 

O planejamento estratégico dos recursos humanos é vital para o funcionamento, para a 

manutenção e para o crescimento das organizações, sejam elas estritamente empresariais, 

sociais ou que vinculem as duas vertentes, como a Organização Enactus. Nota-se que esta 

precisa primeiro estar devidamente estruturada e organizada, para estar apta a promover o 

progresso desejado no mundo e transformar a vida de comunidades em situação de 

vulnerabilidade. Em especial, seus membros precisam desenvolver habilidades de liderança 

para que suas ações se tornem eficazes. 
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Constata-se que na Enactus, este progresso corrobora para uma transformação tríplice: 

por parte das pessoas pertencentes às comunidades beneficiadas pelos projetos dos times; por 

parte dos alunos, que a partir de suas experiências como enactors desenvolvem habilidades, 

competências e sobretudo, valores durante e após o seu período de participação como um 

membro efetivo de algum time; e por parte do próprio time, que alcança o reconhecimento 

social e a importância para as comunidades, bem como a solidificação de sua estrutura de 

funcionamento. 

As experiências vividas por estes jovens são multidisciplinares e permitem o maior 

conhecimento dentro e fora das instituições de ensino, que envolvem aprendizado e trocas de 

gerações, contato com ambientes empresariais, crescimento constante com as comunidades e 

suas respectivas realidades, dentre outros fatores que são como oportunidades significativas 

no desenvolvimento de soft skills6 dos membros, tornando-os líderes do futuro e 

transformando suas vidas. 

Nesta perspectiva de liderança, a organização incentiva à iniciativa autônoma dos 

times, sendo que estes possuem a liberdade para criar, estruturar e executar todas suas 

atividades e procedimentos de funcionamento de forma mais conveniente às suas 

necessidades e realidade local. Devendo, contudo, assegurar o bom funcionamento do time, o 

crescimento dos membros e o empoderamento da comunidade por meio de ações estratégicas 

que envolvem primordialmente a área de gestão de pessoas, visto serem as habilidades 

trazidas e desenvolvidas pelos membros a engrenagem movimentadora da máquina Enactus. 

Com isto, surge a necessidade da utilização de ferramentas de gestão a fim de 

proporcionar maior controle, destacando a área de gestão de pessoas, onde é oportuna a 

realização de mapeamento de habilidades e competências visando o desenvolvimento dos 

membros, melhor estruturação do time e, por conseguinte, otimização dos resultados. 

Portanto, este artigo objetiva explicitar a necessidade de realizar um mapeamento de 

competências individual como estratégia de gestão para desenvolvimento do time e aumento 

da eficiência de suas ações. Assim como, propor um modelo eficaz de gestão de competência 

que possa ser utilizado como base norteadora para membros futuros e demais times. 

 

Referencial teórico 

O interesse em relação ao estabelecimento de altos níveis de desempenho não é 

recente dentro das organizações. Contudo, a crescente necessidade das empresas, e mais 

                                            
6 Atitudes comportamentais inatas ou aperfeiçoadas por cada pessoa. A nossa inteligência emocional. 

(ENACTUS, 2013) 
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especificamente do setor de gestão de pessoas, de desenvolver e manter times de alta 

performance, a fim de garantir a eficiência das estratégias e atividades organizacionais, tem 

alavancado os investimentos empresariais visando a capacitação e retenção de talentos que 

apresentem os conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) demandados pelas organizações, 

e neste sentido: 

 

A gestão de competências tem se destacado como prioridade nas 

organizações, em função da necessidade crescente de se estabelecer um 

diferencial competitivo, que não apenas pelos processos e tecnologias 

utilizados, mas, essencialmente pelo conhecimento oriundo de seu capital 

intelectual. (BAGGIO et al, 2007, p. 3) 

 

Esta engloba políticas e práticas direcionadas ao planejamento, captação, 

desenvolvimento e avaliação, tanto no aspecto organizacional quanto no individual, das 

competências necessárias à conquista dos objetivos e metas definidos pela administração 

(SILVA FILHO, 2011). 

De acordo com Baggio et al (2007), a realização da gestão por competências 

possibilita que as organizações direcionem os colaboradores para atividades relacionadas com 

suas áreas de conhecimento, possibilitando, desta forma, melhores resultados nas execuções 

de tarefas e maior satisfação do corpo de trabalho. 

Para introduzir a gestão por competências, é necessário que as organizações conheçam 

as lacunas de competências, ou gaps, existentes no seu time e que precisam ser preenchidas 

para que se possa alcançar o cenário almejado. Contudo, segundo Silva Filho (2011), para que 

as lacunas estejam bem delineadas, é essencial que tenha sido realizado o planejamento 

estratégico organizacional, no qual estarão definidos a missão, visão de futuro e objetivos 

estratégicos. O autor também afirma que é preciso formular um modelo teórico que alinhe 

competências individuais e organizacionais e no qual se considere os múltiplos métodos de 

mapeamento existentes, assim como a convergência de iniciativas top-down e bottom-up de 

identificação e modelagem de competências. O processo de gestão por competências proposto 

por Silva Filho está representado pela figura 1: 
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Figura 1 - Processo de gestão de competências organizacionais7 

 

 

Considerando esta necessidade de identificar lacunas de competências existentes, 

surgiram diversas metodologias e ferramentas que se propõem a realizar o mapeamento das 

competências individuais e organizacionais. Dentre os métodos de mapeamento existentes, 

este artigo destaca dois: o Eneagrama e o Teste de Belbin. 

O primeiro descreve nove tipos diferentes de personalidade e as suas interrelações, 

podendo nos ajudar a identificar nosso próprio tipo e a lidar com nossos problemas; a 

compreender nossos colegas de trabalho, pessoas amadas, familiares a amigos; e a apreciar a 

predisposição que cada tipo tem para as capacidades humanas superiores, tais como a 

empatia, a onisciência e o amor (PALMER, 1993). 

Já o segundo, é um instrumento de avaliação de personalidade que tem sido utilizado 

em diversos processos de seleção e desenvolvimento de pessoas, e se baseia na Teoria de 

Papéis, tendo sido apresentado por Belbin em 1981. O modelo original de Belbin (1981) 

descreve oito papéis e apresenta uma ferramenta, o Team Role Self Perception Inventory 

(TRSPI) que permite a avaliação do comportamento esperado de indivíduos quando trabalham 

                                            
7 Fonte: Silva Filho (2011, p. 7). 
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em grupo. Na década seguinte, com os avanços de seus estudos e a publicação da obra Team 

Roles at Work (1993), alguns nomes foram mudados e um novo papel foi acrescentado, 

totalizando nove papéis na versão atual. 

Os papéis identificados por Belbin (1993) como sendo necessários para a formação de 

uma equipe de sucesso são: Pensador; Investigador de Recursos; Coordenador; Articulador; 

Analista; Facilitador; Implementador; Realizador; e Especialista. Sendo que estes podem ser 

agrupados em 3 diferentes categorias. A divisão em grupos ocorre levando-se em 

consideração para que tipo de ações cada papel está orientado dentro de uma equipe: 

• Orientado para pessoas: Coordenador; Investigador de Recursos; Facilitador. 

• Orientado para ações: Realizador; Implementador; Articulador. 

• Orientado para pensamentos: Analista; Pensador; Especialista. 

 

Metodologia 

A pesquisa realizada neste estudo pode ser classificada quanto aos seus objetivos, uma 

pesquisa descritiva. De acordo com Triviños (1987), este tipo de estudo pretende descrever os 

fatos e fenômenos de determinada realidade. 

Quanto à abordagem, a presente pesquisa pode ser classificada como quantitativa, pois 

as informações utilizadas estão principalmente representadas por números para realização de 

análises. 

Quanto à natureza, pode ser considerada uma pesquisa aplicada, que, de acordo com 

Silva e Menezes (2001, p. 20), visa “gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à 

solução de problemas específicos”. 

Quanto aos procedimentos técnicos adotados o estudo baseou-se nas seguintes etapas: 

1. Revisão bibliográfica, onde foi realizada uma pesquisa dos testes aplicados, 

temáticas e de autores que estudam aspectos voltados para as áreas de recursos humanos, 

mapeamento de competências, gestão, além dos materiais disponibilizados pela rede Enactus. 

2. A aplicação dos testes foi realizada pelos membros do Time Enactus UFPA com 

base na necessidade apontada pelo estudo realizado, vivências anteriores e relatos demais 

times da rede. Hoje no time Enactus UFPA existem 50 membros, o teste de Belbin e 

Eneagrama foi aplicado a todos. 

3. Após a coleta de informações, realizou-se a análise dos dados para identificação 

dos das necessidades de treinamentos para os membros do time, utilizando-se os 

levantamentos com o uso de planilhas do Excel para armazenamento dos dados obtidos e 

construção dos gráficos. 
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Resultados 

Os resultados do teste de Belbin foram alcançados após cada membro responder um 

questionário, o que resultou na identificação do seu papel dentro de uma equipe, conforme 

demonstrado na figura 2 abaixo: 

 

Figura 2 - Resultado do teste de Belbin8 

 

 

Segundo o conceito do teste de Belbin, as equipes devem ter todos os papéis para 

serem mais eficazes. A fim de comprovar sua teoria, Belbin investigou equipes já existentes e 

avaliou seus resultados financeiros, em seguida começou a formar times com base em baterias 

de testes de personalidade. Como resultado, revelou-se que o sucesso das equipes está 

justamente baseado na formação com perfis diversos e complementares (IVAN, 2010). 

Temos então a seguinte distribuição referente a orientação de função dentro de uma 

equipe: 31,26% são orientados para trabalhar com pessoas, 43,75% são orientados para 

trabalhar diretamente nas ações e 25,01% são orientados para o trabalho intelectual do time. 

Em paralelo ao teste de Belbin, aplicou-se o Eneagrama. Os resultados encontram-se 

explicitados na figura 3. Através do gráfico é possível perceber que a personalidade que se 

                                            
8 Fonte: Autores, 2017. 
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sobressai no time é a do tipo 8. Para tornar o time mais equilibrado em todas as áreas é 

recomendada uma boa distribuição dos membros, tanto do tipo 8 como dos outros tipos. 

 

Figura 3 - Resultado geral da aplicação do Eneagrama9 

 

 

Por último, realizou-se uma pesquisa para verificação das necessidades em 

treinamento do time. Os resultados desta pesquisa resultaram na imagem abaixo: 

  

Figura 4 - Necessidades em treinamento para o Time Enactus UFPA10 

 

                                            
9 Fonte: Autores, 2017. 
10 Fonte: Autores, 2017. 
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Considerações 

A gestão por competências, apesar de bem difundida e consolidada em muitas de suas 

bases, ainda é um tema bastante discutido na academia principalmente por suas dificuldades 

metodológicas na conciliação entre teoria e prática. 

Este artigo visou salientar a importância de uma gerência eficaz de competências, 

tanto individuais quanto organizacionais, dentro de um time Enactus visando seu 

desenvolvimento enquanto organização. 

É importante ressaltar que o mapeamento é ineficaz como ação isolada e que deve ser 

cercado de várias ações estratégicas dependendo do modelo escolhido, bottom-up ou top-

down. Sem dúvida o modelo top-down possui implicações estratégicas, entretanto, 

considerando as lacunas deixadas e a dificuldade de pareamento entre os níveis individual e 

organizacional, o modelo bottom-up surge como complemento, pois faz uma análise 

situacional dos indivíduos e suas respectivas tarefas oferecendo assim um prisma operacional 

e mais abrangente do cenário organizacional, o tempo e recursos investidos nesse modelo são 

compensados com a sua eficácia estratégica.  

Optou-se, por fim, em aplicar o modelo bottom-up, no qual se avaliou desde o 

propósito dos membros até os seus CHA’s. 

A análise do trabalho será feita a partir das Job Descriptions, ação prevista no Team 

Minimums do time Enactus UFPA, o qual já foi descrito por Silveira e Rodrigues (2016). 

Logo após serão chocadas as competências necessárias e reais visando encontrar as principais 

vacâncias para que a decisão a ser tomada posteriormente seja a mais eficaz possível.  

O próximo passo se refere a decisão entre treinar membros atuais ou recrutar novos 

membros com as habilidades necessárias. Em decorrência do ciclo Enactus durar um ano e da 

alta rotatividade de membros, o desenvolvimento por meio de treinamentos constantes se 

tornaria mais efetivo, já que o recrutamento ocorrerá naturalmente em intervalos periódicos de 

aproximadamente seis meses. 

No que diz respeito ao processo seletivo Trainee do time Enactus UFPA, já abordado 

em estudos anteriores por Orlet, Da Cruz e Souza (2016), serão pontuadas as exigências 

extraídas da análise de necessidades do time a fim de melhorar o crivo já existente e otimizar 

o recrutamento de membros melhorando assim a qualidade do time como um todo e, portanto, 

a qualidade das tarefas a serem executadas. 

Com os dados obtidos e o objetivo de desenvolver os membros, um plano de ação com 

a planilha 5W2H será elaborado para implementar a estratégia de desenvolvimento individual 

e organizacional do time. 
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Para encerrar o ciclo será feito um acompanhamento de atividades com métricas 

quantitativas para medir o desempenho da organização no que tange às competências 

avaliadas anteriormente e possibilitar a identificação de futuras necessidades latentes. 
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