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Resumo 

O empreendedorismo social é um tema emergente e pouco difundido, organizações que atuam 

nessa vertente possuem certa dificuldade nas consecuções de suas atividades. Com o objetivo 

de potencializar a atuação do Time Enactus UFV-CRP foram concebidos e confeccionados 

workshops sob medida para a realidade do grupo, baseados no livro “Por que trabalhamos” de 

Ulrich e Ulrich (2011).  
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Introdução 

O empreendedorismo social emerge num contexto em que Estado e Mercado não 

conseguem atender, sozinhos, a demandas sociais antigas, que por sua vez carecem de 

inovações e articulação entre diferentes atores a fim de possibilitar o desenvolvimento 

(PARENTE et. al., 2001). Nesse sentido, o voluntariado emerge como alternativa de 

envolvimento de pessoas comuns, que trabalham nos mais diversos segmentos, de se 

envolverem na busca pela solução destes problemas sociais, ao mesmo tempo em que ensejam 

por novos significados para seu trabalho (MORIN, 2001; ULRICH; ULRICH, 2011).  

Nesse sentido, a Enactus vem possibilitar aos estudantes universitários que também se 

envolvam no empreendedorismo social, por meio do empoderamento de comunidades e 

formação de líderes. Ao longo da trajetória do Time Enactus UFV-CRP identificou-se que 

havia uma lacuna nas competências necessárias para o sucesso do Programa e dos projetos. 

Esta percepção levou ao início de um projeto de Educação Corporativa para o 
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Desenvolvimento de Competências nesse time, e desde 2015, várias iniciativas já vêm sendo 

tomadas. 

 No ciclo 2016-2017, o projeto de Educação Corporativa está focado na busca da 

construção coletiva de significados para o trabalho destes estudantes, visando ao alinhamento 

dos propósitos individuais aos propósitos do time. O objetivo desse artigo é descrever esta 

experiência, à luz dos conceitos de empreendedorismo social, educação corporativa e sentidos 

do trabalho. O embasamento teórico para a confecção dos workshops foi derivado de Ulrich e 

Ulrich (2011) os quais apresentam conceitos de organizações e líderes abundantes. 

 

Referencial teórico 

O empreendedorismo social surge, segundo Parente (et al., 2001) a partir do 

descontentamento em relação às instituições governamentais em solucionar novos problemas 

sociais, gerando assim mobilizações da sociedade civil, no intuito de atacar às demandas que 

não são sanadas nem pelo Estado, nem pelo mercado e tais mobilizações são de natureza 

voluntária e de livre adesão. Ulrich e Ulrich (2011) em sua obra “Por que trabalhamos” 

indaga que o trabalho é uma importante ferramenta de transformação social.  

A obra dos autores vai ao encontro dessa nova forma de trabalho do século XXI. A 

fim de responder à questão “Por que Trabalhamos?”, os autores propõem sete 

questionamentos norteadores para construção de organizações abundantes, as quais possuem 

uma cultura dinâmica que, em meio a tempos difíceis, conseguem extrair ordem, aprendizado 

e propósito, elevando a diversidade de propostas, necessidades e experiências humanas. 

Dessa forma, os questionamentos propostos trazem ferramentas aplicáveis e 

orientações para os líderes de uma organização que podem ser adaptadas de acordo com suas 

demandas. Como se trata de uma abordagem estratégica para a consecução dos objetivos da 

organização, por meio das pessoas, no presente trabalho estas questões foram acessadas como 

norteadoras para a política de Educação Corporativa, por meio do Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação (TD&E) e pela abordagem de Metodologias Ativas - MAs. 

 A Educação Corporativa é descrita por Meister (1999) como uma iniciativa 

organizacional que visa garantir um processo contínuo e estruturado de aprendizagem 

vinculada a objetivos estratégicos, de modo a alinhar os processos de educação de 

funcionários às estratégias da empresa.  

As metodologias ativas, por sua vez, questionam a forma tradicional de ensino ao 

propor dinâmicas diferenciadas de ensino-aprendizagem.  Rocha (2014), discorre que o PBL 

(Aprendizagem Baseada em Problema) se centra no aluno, ao passo que se compreende que o 
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indivíduo por meio da resolução de problemas absorve aprendizados de um determinado 

conteúdo e, desta forma, pode transformá-lo em ação. O CAV (Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial), diz respeito, segundo Albino (2014) citando (CEFE-INTER-NACIONAL, 1998; 

GRAMIGNA, 2007) ao desenvolvimento de competências individuais, com principal intuito 

de geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico.  

 

AS OFICINAS DE TRABALHO - WORKSHOPS 

 As oficinas de trabalho foram elaboradas seguindo uma estrutura comum, baseados na 

abordagem das MAs - PBL e CAV: 

Atividade Objetivos específicos Informações gerais 

Problemática/Provo

cação/Ambientação 

Propiciar a reflexão dos indivíduos acerca da 

realidade do time em relação ao tema proposto pelos 

Workshops. 

Duração: 30 minutos (em 

média); 

Resolução/Problema Promover a vivência dos participantes, a partir de 

cases disponíveis no site da Enactus.org, de forma 

que os indivíduos sejam protagonistas no processo de 

materialização da situação do time versando-se nos 

conceitos oferecidos nos workshops.  

Duração: 50 minutos; (em 

média) 

Recursos: Cartolina, 

canetões; 

 

Apresentações Propiciar o relato da atividade bem como o 

processamento com fim de promover a ciência global 

dos indivíduos a partir das soluções dos grupos, 

podendo assim, enriquecer a discussão, bem como a 

extração de aprendizados. 

Duração: 20 minutos (em 

média); 

 

Discussão Facilitar a abstração crítica e generalizações da 

atividade ao relacioná-la com a realidade do time, e 

desta forma propiciar a materialização de 

aprendizados e ações. 

Duração: 40 minutos (em 

média); 

Aporte teórico Apresentar os conceitos e embasamentos abordados 

nos Workshops com o fim de reforçar o aprendizado 

e preparar o terreno para a atividade final. 

Duração: 25 minutos; 

Tarefa Enactus 

UFV-CRP 

(Levantamento de 

Problemas, possíveis 

Soluções e Ações) 

Promover a aplicação e reflexão sobre a atual 

realidade do time em relação aos conteúdos 

abordados, levantando problemas. Assim como, 

possíveis soluções para os desafios invocados, e, 

portanto, ações exequíveis para o time.  

Duração: 1 hora (em média); 

Recursos: Cartolina, 

canetões, canetas, folhas de 

sulfite. 

Quadro 1 -  Estrutura comum dos Worshops e seus objetivos específicos. 

A temática de cada workshop foi definida a priori a partir dos questionamentos 

propostos por Ulrich e Ulrich (2011), totalizando sete ações de treinamento a serem 

realizadas. Até o abril de 2016 foram realizadas 3 oficinas, conforme Quadro 2 a seguir: 

Workshop Data Objetivo Gerais 

Como sou 

conhecido? 

(Identidade) 

22/10/2016 

 

Propiciar aos membros do time Enactus UFV-CRP a identificação de 

competências fundamentais para potencialização de sua atuação 

fazendo com que estes possam ser protagonistas do aprendizado, além 

de conferir uma autoanálise de si (pessoa) e do time (organização); 

Duração: 4 horas. Nº de participantes: 18. 
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Para onde vou? 

(Propósito e 

Motivação) 

18/03/2017 Propiciar aos membros do time Enactus UFV-CRP a reflexão sobre 

propósito e motivação e das diferentes categorias de Frankl, abordado 

por Ulrich e Ulrich (2011) como motivações pessoais ou estilos 

pessoais que são determinantes para alinhar motivações pessoais com 

o propósito organizacional. Duração: 3h30min. Nº de participantes: 

8. 

Com quem ando? 

(Relacionamentos e 

equipes que 

funcionam) 

25/03/2017 Promover o debate e reflexão acerca da importância dos 

relacionamentos, da ciência dos stakeholders bem como da 

consecução dos objetivos do time por meio das conexões. Duração: 

4h30min. Nº de participantes: 14. 

Quadro 2 – Tema, Cronograma e Objetivos dos workshops 

No I Workshop foi inserido conceitos de competências individuais e organizacionais, 

como proposto por Ulrich e Ulrich (2011) em seu primeiro questionamento “Como sou 

conhecido? (Identidade) ” faz-se necessário para os autores que o “senso de abundância é 

promovido por um claro senso de quem somos, no que acreditamos e no que somos bons” 

(ULRICH; ULRICH, 2011, p. 49). Portanto, para este trabalho de reconhecimento do grupo, 

previamente foram mapeadas junto aos líderes do time as competências tanto da organização 

quanto as genéricas individuais. 

 No time Enactus UFV-CRP foram mapeadas as seguintes competências com seus 

referenciais de desempenhos e componentes específicos:  

Competência Organizacional Componentes específicos 

Empreendedorismo (Refere-se à capacidade de 

enxergar grandes oportunidades por meio das 

ações Enactus - Time e Projetos, tomando riscos 

calculados e buscando a criação de novas 

negócios e/ou soluções, ou ainda, gerando 

melhorias significativas capazes de resolver os 

problemas da comunidade, baseados na inovação 

e na tecnologia, que traduzam um “Sonho 

Grande” e que cause grande impacto social. 

• Orientação para resultados; 

• Noções administrativas, econômicas e de 

Marketing; 

• Visão estratégica; 

• Aprendizado contínuo - cultura empreendedora; 

• Orientação para ação; 

• Criatividade e Inovação; 

• Lideranças; 

Competências Individuais Referenciais de desempenho 

Criatividade e Inovação (think outside the box) 

Refere-se a capacidade de criar, inovar, inventar 

possibilidades de atuação de uma organização ao 

passo que promove um diferencial competitivo. 

Ou ainda, é o potencial de enxergar problemas 

sob uma ótica diferenciada transformando-os em 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento. 

• Procura enxergar problemas de uma perspectiva 

diferente; 

• Entusiasma-se perante os desafios/problemas; 

• Emana novas ideias; 

• Defende seu ponto de vista e busca incitar de 

forma construtiva uma discussão no grupo; 

Liderança 

Refere-se a habilidade de mobilizar as pessoas, 

motivando-as, administrando conflitos e 

promovendo o melhor aproveitamento de suas 

potencialidades para geração de resultados. Está 

ligada à apropriação de responsabilidades pelo 

desenvolvimento das pessoas e favorecendo seu 

crescimento.  

• Engajamento da equipe; 

• Resolve conflitos; 

• Articula-se e influencia de forma positiva os 

indivíduos do grupo; 

• Capacidade de mobilizar os recursos corretos 

para agir no momento oportuno; 

• Valoriza o valor humano e as relações humanas;  

Orientação para resultados 

Diz respeito a capacidade de definir metas, 

desenvolver planos de ação, possuir visão 

sistêmica e raciocínio estruturado, além da visão 

de longo, médio e curto prazo com o intuito de 

otimizar processos e a entrega de resultados. 

• Possui raciocínio estruturado e visão crítica 

acerca dos problemas; 

• Possui um forte senso de prazo e criação de 

metas; 

• Possui clareza na definição de objetivos e no 
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Quadro 03 - Competências organizacional e individuais do time Enactus UFV-CRP. 

II WORKSHOP 

Teve como embasamento o questionamento “Para onde vou? (Propósito e motivação)” 

de Ulrich e Ulrich (2011), nesta reflexão os autores apresentam conceitos de motivação e 

propósito individual, assim como o conceito de propósito organizacional. Desta forma, há a 

introdução às categorias de Frankl, conforme a seguinte figura: 

 

 

Figura 01: Tipos de motivação e propósito individual, ULRICH; ULRICH (2011). 

 Segundo os autores, as motivações individuais são distintas no que se refere ao que 

entusiasma uma pessoa, ao que faz ela vibrar e, portanto, atribuir significados ao seu trabalho. 

No entanto os indivíduos apresentam certas predisposições a uma determinada categoria.  

 As pessoas que estão predispostas à categoria Percepção são movidas pela reflexão, 

com grande interesse na autoconsciência, na vida mental, no mundo das ideias (ULRICH; 

ULRICH, 2011). Já os indivíduos que se encontram na categoria Realização, são focadas em 

realizar, executar atividades, o propósito é fazer, em realizar. Na categoria Conexão, há os 

indivíduos que são motivados e inspirados pelos relacionamentos sejam eles intensos ou 

frouxos, a relação entre as pessoas que as fazem ficarem energizadas. Por fim, na categoria 

Empoderamento adequam-se as pessoas que estão dispostas a superarem o sofrimento 

humano por meio da realização, trata-se da canalização da realização focada em pessoas 

(ULRICH; ULRICH, 2011). 

Objetivou-se, portanto, identificar em quais categorias os membros teriam maiores 

predisposições, pois ao compreender as motivações individuais é possível delegar e 

estabelecer tarefas que estejam alinhadas com as habilidades, competências e motivações 

individuais.  

III WORKSHOP 

O terceiro questionamento de Ulrich e Ulrich (2011) é: “Com quem ando? 

(Relacionamentos e equipes que funcionam)”, assinala a importância e o desafio dos 

relacionamentos para a construção de organizações abundantes, visto que os relacionamentos 

alcance destes; 

• Autodisciplina e determinação; 
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Foco em relacionamentos 

2 - Realização 4 - Empoderamento 

1 - Percepção 3 - Conexão 
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são contagiosos. E em função da complexidade de cultivar bons relacionamentos, os autores 

levantam a problemática da tecnologia que tem de certa forma minado as habilidades e 

competências necessárias para construção de bons relacionamentos, para os autores as telas e 

os fones de ouvido têm reduzido nosso contato pessoal e as pistas visuais para ler uns aos 

outros (ULRICH; ULRICH, 2011).  

No âmbito das organizações, os relacionamentos se demonstram ainda mais 

relevantes, dessa forma, a grande figura facilitadora é o líder que de acordo com Ulrich e 

Ulrich (2011) possui a responsabilidade de fomentar os laços de amizade na organização, com 

intuito de construir equipes sólidas, dispostas a sanar conflitos, e que assim gere abundância 

em toda organização. 

Portanto, buscou-se provocar conceitos como a importância dos relacionamentos, o 

conceito de stakeholders e, por fim, abstrair a atual situação do time em relação aos conceitos 

apresentados.  

 

Resultados das oficinas 

 A partir de um questionário de avaliação de reação aos participantes dos treinamentos, 

aplicado por formulário google forms, foi possível a aquisição de feedbacks para melhoria 

contínua. Entre os pontos de destaque está a dinâmica adotada nos workshops. Quando 

questionados sobre o que se deve manter nas estruturas das oficinas, são enfáticos: a dinâmica 

adotada pelos facilitadores: “R1 - Abordagem e dinâmica do workshop. R2 - A abordagem, 

que foi muito dinâmica. R3 - A didática, pois achei bem dinâmico e produtivo.” 

Considerando-se a satisfação geral dos participantes com os três workshops, obteve-se 

uma média de 8,5 pontos, sendo 10 a nota máxima. Quanto à aplicabilidade dos conteúdos 

abordados, 70% foram considerado Excelentes, 26% Bom e 4% Regular. Já os instrutores do 

workshop – uma professora e um estudante bolsista de iniciação científica, obtiveram 

avaliação de 90% Excelente e 10% Bom. 

Verificou-se, portanto, a adesão do time em relação aos conteúdos abordados, bem 

como sua aplicabilidade direta, dada a elevada satisfação com as oficinas. Espera-se que ao 

longo dos próximos workshops a Educação Corporativa continue aliada do time Encatus 

UFV-CRP na consolidação de suas competências e na construção de sentidos positivos de 

trabalho para seus membros. 
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