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Resumo  

  

Até o primeiro semestre de 2016 o Time Enactus UFPA possuía um alto índice de evasão, essa 

situação era uma das causas de uma produtividade muito baixa nas áreas e projetos, além disso 

os membros que ainda se mantinham no time obtinham poucos resultados com as atividades que 

desenvolviam. Para mudar essa cultura, desde agosto de 2016 o Departamento de Gente e Gestão 

passou a investigar os motivos que levavam membros a se desmotivarem e se desligarem do 

grupo, e procurar formas de corrigir a situação. Mais do que uma pesquisa puramente acadêmica, 

a proposta do artigo é fornecer conceitos teóricos e situações práticas de como se pode 

desenvolver um time, tornando-o mais motivado, integrado e capaz de transformar o meio em 

que atua.  
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 Introdução  

  

Em organizações como a Enactus, alunos de diversos cursos se reúnem para 

desenvolver projetos no modelo de empreendedorismo social. As informações dadas a seguir, 

bem como as discussões propostas e resultados encontrados se referem a um dos times Enactus 

existentes no Brasil, representantes da Universidade Federal do Pará.  

  

Até o primeiro semestre de 2016 o Time Enactus UFPA possuía um alto índice de 

evasão, situação era uma das causas de uma produtividade muito baixa nas áreas e projetos, já 

que a instabilidade de membros não permitia que se desenvolvesse uma regularidade na 

realização das atividades, dificultava a integração e o trabalho em equipe do time como um todo. 

Além disso, os membros que permaneciam não conseguiam apresentar resultados no 

desenvolvimento das suas atividades, demonstrando ser um time ineficaz e sem direcionamento.   
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Para mudar essa cultura, foi preciso investigar os motivos que levavam tantos membros 

a se desmotivarem ao ponto de se desligarem do grupo, e procurar formas de corrigir a situação; 

além disso, buscar ferramentas ou conhecimentos que melhorassem a produtividade dos 

membros das diversas áreas e projetos da Enactus UFPA, tornando-a um time realizador capaz 

de transformar as comunidades em que atuam e, além disso, desenvolver os alunos de graduação, 

dando a oportunidade para que eles aprendam habilidades fundamentais para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

  

O artigo tem como objetivo geral explicar, através de modelos científicos, os fatores 

que levam membros e times a seres produtivos dentro de projetos de empreendedorismo social, 

validando as práticas que já são aplicadas de forma empírica dentro do time Enactus UFPA, bem 

como fornecer embasamento teórico para as próximas medidas a serem adotadas. Em seus 

objetivos específicos, o artigo busca reduzir o índice de evasão dos membros do time Enactus 

UFPA e melhorar a produtividade das áreas e projetos que o compõe.  

  

  

Metodologia  

  

O processo organizado para resolver os problemas descritos anteriormente foi dividido 

em duas fases com objetivos diferentes, de modo que a segunda fase só poderia ser colocada em 

prática a partir de bons resultados atingidos durante a primeira fase do processo. Assim, sendo 

nomeadas conforme o objetivo que elas pretendiam atingir, o processo foi dividido em: Fase I – 

Reduzir o índice de evasão e Fase II – Aumento da produtividade dos membros.  

  

2.1.  Fase I – Reduzir o índice de evasão  

Para se reduzir o índice de evasão dos membros, primeiramente foi realizada 

pesquisa teórica com o objetivo de se conhecer quais as maiores causas da evasão em 

organizações voluntárias e o que levava colaboradores a se manterem em uma 

organização em que não se tinha remuneração como recompensa pelo serviço prestado. 

Além disso, foram utilizados dados obtidos através de pesquisa feita pelo departamento 

de Gente e Gestão no primeiro semestre de 2016 com alguns exmembros do time 

Enactus UFPA no qual se buscou coletar dados referentes aos motivos que levaram 

essas pessoas a solicitarem desligamento de suas atividades.   
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Com as informações coletadas na fase de pesquisas foi realizada avaliação de 

métodos que o Time não utilizava ou utilizava incorretamente durante seus processos 

e atividades regulares. Em resumo, a primeira fase pode ser descrita da seguinte forma, 

em sequência cronológica de atividades: Pesquisa teórica sobre a temática; utilização 

de pesquisa quantitativa e qualitativa feita no primeiro semestre de 2016; análise de 

situação de time e aplicação de metodologias descobertas em pesquisa, e por fim, 

avaliação do progresso.  

  

2.2.  Fase II – Aumento da Produtividade  

Semelhante a primeira fase, mas com outro objetivo, a fase de aumento de 

produtividade só pode iniciada depois de se obter bons resultados com a redução do 

índice de evasão do Time Enactus UFPA. Primeiramente foi realizado estudo para se 

conhecer mais profundamente a temática, características e descobertas já realizadas 

sobre o assunto.   

A partir de então, o Departamento de Gente e Gestão ficou encarregado de fazer 

um mapeamento de práticas recorrentes no time, fazendo comparativo com o modelo de 

referência que cria condições ideais para que membros e equipes possam desenvolver ao 

máximo sua produtividade. Após essa fase, modelos serão aplicados com o objetivo de 

melhorar a produtividade do Time Enactus UFPA.  

  

 Desenvolvimento  

  

Duhiigg (2016), define que as razões internas que levam um indivíduo a se motivar são: 

Ter a sensação de controle, de modo que se sinta capaz de ter autoridade sobre as próprias ações, 

que pode ser descrito como autonomia; atribuir as atividades desenvolvidas a um sentido maior, 

que pode ser traduzido como propósito; e por fim, sentir-se capaz de realizar as atividades 

designadas.  

  

Além disso, práticas como: Transparência e justiça; sentimento de pertencimento a um 

grupo; ter clareza sobre a importância da sua função e um sistema de recompensas e benefícios, 

apesar não serem fatores motivacionais para as pessoas,  podem contribuir para que não haja 

uma desmotivação dos colaboradores  
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Para complementar o estudo teórico desenvolvido sobre o tema, foi analisado um estudo 

feito no primeiro semestre de 2016 que teve como objetivo coletar dados referentes aos motivos 

que levaram nove membros do time Enactus a se desligarem em pouco tempo. Segundo relatório 

do estudo, ter outras prioridades foi citado seis vezes e desmotivação foi citada em cinco – alguns 

membros citaram as duas situações como fator determinante para o desligamento. As causas que 

levaram a desmotivação dos membros foram: desgaste com outros membros e falta de clareza 

quando às suas atribuições;  

  

  
  

  

A partir da pesquisa teórica e coleta de dados realizada, foi realizada uma análise para 

definir os pontos convergentes dos dois resultados. Notou-se que o fator “outras prioridades” 

encontrado em 55% dos candidatos estava intimamente ligado à desconexão com o propósito do 

Time Enactus UFPa, fazendo com que os candidatos deixassem as atividades relacionadas ao 

time em segundo plano.   

  

Com os dados referentes às pesquisas, o Departamento de Gente e Gestão fez um 

levantamento de que práticas estavam sendo realizadas nos projetos e áreas do time que 

estimulavam ou desestimulavam seus membros. Segue os resultados:  

  

1. Autonomia:  

• Exemplo Positivo: O planejamento semestral do projeto Cíclica foi 

realizado conjuntamente entre a líder Luana Coelho e todos os projetos do 

projeto, de modo que cada um pode sugerir metas e atividades.  
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• Exemplo Negativo: O Vice-presidente de determinada área do time 

centralizou completamente o planejamento e as atividades do time, de modo que 

os membros sentiam que apenas “recebiam e cumpriam” as ordem do superior.  

  

2. Propósito:  

• Exemplo positivo: O corpo de liderança do ciclo 2016/17, apenas uma 

vice-presidente não esteve no Campeonato Nacional Enactus realizado em julho 

de 2016 na cidade de fortaleza;  

• Exemplo negativo: Geralmente membros que tinham como maior 

objetivo carga horária de extensão, passavam em média 3 meses no time e tinham 

baixíssima produtividade;  

  

3. Se sentir capaz de fazer as atividades:  

• Exemplo positivo: Membros que tinham passado pelo processo trainee – 

uma das fases do processo seletivo Enactus UFPA em que os candidatos passam 

duas semanas realizando uma série de desafios relacionados às áreas do time – 

costumam apresentar bons índices de motivação e produtividade;  

• Exemplo negativo: “Não consigo seguir esse modelo de postagem que o 

time adota, o meu estilo é outro e não me sinto capaz de fazer isso” disse um 

membro do time de marketing responsável por fazer postagens na página oficial 

do time, 3 semanas antes de pedir o desligamento do time;  

  

O Departamento de Gente e Gestão reorganizou o Processo Seletivo, que era baseado 

em análise de competências comportamentais e disponibilidade de tempo, decidindo focar todo 

o processo em identificar alunos que tivessem alinhados com o propósito do time. O primeiro 

ponto foi adotar a ferramenta do “Golden Circle” – ferramenta desenvolvida por Simon Sinek 

que auxilia na definição do propósito de vida das pessoas - como primeira fase de seleção, de 

modo que apenas os candidatos que possuíssem um propósito alinhado com o time, passariam 

para a próxima fase. Além disso, a ferramenta também foi adotada como critério de seleção para 

o corpo de liderança do time.   
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Finalizadas as atividades referentes à redução do índice de evasão dos membros do time 

Enactus UFPA, Departamento de Gente e Gestão se concentrou e estudar e desenvolver 

metodologias para aumentar a produtividade do time.  

  

Um programa de estudos e pesquisas desenvolvido pela Google denominado Projeto 

Oxigênio constatou que bons gestores tinham: times com uma performance mais alta; um nível 

geral de satisfação mais alto; times com turnover mais baixo (retenção mais alta de talentos), 

demonstrando assim, que a produtividade das equipes em parte era devirada de uma boa 

liderança dessas equipes. O Progama oxigênio conseguir identificar que as seguintes 

características faziam com que alguns gestores serem melhores que outros: Ser bons coaches; 

dar autonomia e não centralizar demais; expressar interesse e preocupação pelo sucesso e bem-

estar de seus subordinados; ser orientados para resultados; escutar e compartilhar informações; 

ajudar no desenvolvimento profissional dos seus colaboradores; possuir visão estratégica claras; 

possuir habilidades técnicas relevantes;  

  

Porém apenas um outro estudo desenvolvido também pela Google, denominado de 

Projeto Aristóteles pode explicar com maior clareza o motivo de alguns gestores apresentarem 

bons níveis em cada uma dessas características e ainda assim não terem equipes produtivas ou 

de alguns gestores não terem bons níveis das características citadas e ainda assim ter equipes 

altamente produtivas, partindo do princípio de que, com o tempo, qualquer grupo desenvolve 

normas coletivas quanto ao comportamento apropriado que se deve tomar para o bom 

funcionamento da equipe. (DUHIGG, 2016)  

  

Em primeiro lugar, descobriu-se que para uma equipe ser produtiva o fator mais 

relevante não está no líder ou nas pessoas que compõe o grupo, mas na forma que o grupo 

trabalha, e que existem normas de grupo denominadas de “normas essenciais” que estão 

presentes em equipes altamente produtivas, os resultados indicam que as equipes precisam: 

acreditar que seu trabalho é importante; sentir que seu trabalho é pessoalmente significativo; ter 

objetivos claros e funções bem denifidas; ter um sentimento de confiança plena uns nos outros  

  

Porém, o fator que teve maior relevância para que uma equipe fosse produtiva, ficou 

conhecido como “Segurança Psicológica”, que pode ser definida como “a crença de que os 
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funcionários podem correr riscos sem ser condenados e punidos” (ANDREAZI, 2016) 

Atualmente o Time Enactus UFPa, mais especificamente o Departamento de Gente e Gestão , 

está fazendo o mapeamento de práticas recorrentes no time e fazendo o devido alinhamento com 

os estudos realizados até o momento. Após essa fase, serão implantadas algumas práticas que 

tem como objetivo melhorar a produtividade das áreas, projetos e time como um todo a partir 

dos conceitos de normas de grupo e normas essenciais. Portanto o estudo e aplicação ainda não 

foi finalizado, porém já tivemos excelentes resultados.  

  

Resultados  

  

Com a reorganização do processo seletivo baseado em detectar pessoas com propósito 

alinhado com o time, o índice de evasão após três meses os candidatos serem efetivados no time 

caíram de 50%, no PSel realizado no primeiro semestre de 2016, para 10% no segundo semestre 

de 2016. Até o momento já se passaram dois meses do processo seletivo referente ao primeiro 

semestre de 2017 e nenhum candidato foi desligado do time.  

  

Membros novos estão cada vez mais participativos dentro das atividades que a 

Organização Enactus Brasil proporciona para a rede, como por exemplo: 100% dos editais em 

que pelo menos um dos projetos desenvolvidos pelo time estavam aptos a participar foram 

submetidos pelo time. Outro exemplo que pode ser dado é a organização do time para submissão 

em massa de artigos para o II Simpósio do Evento Nacional da Enactus Brasil, a ser realizado 

em julho de 2017 na cidade do Rio de Janeiro.  

Aumento considerável da quantidade de membros que estão presentes nas reuniões 

gerais do time Enactus UFPa, subiu de 35% em média no ciclo 2015/16 para 70% dos membros 

no ciclo 2016/17.  

  

Considerações finais  

  

Apesar de o estudo não ter sido finalizado, atualmente o Departamento de Gente e 

Gestão apresentam resultados são muito animadores, de modo que o time todo sente que vive 

uma crescente, não apenas na quantidade de membros – até o momento, o Time Enactus UFPA 

conta com 50 integrantes - mas também na produtividade das equipes em que desenvolvem suas 

atividades, mas principalmente no impacto causado pela ação conjunta entre os projetos e áreas.  



 

  
  
  

Rio de Janeiro/RJ   
20  e 21 de Julho de  

2017   BRASIL   

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo   

Soci al    Enactus Brasil   

  

Nota-se que a ideias que fazem parte do propósito do time estão sendo difundidas cada 

vez mais pela Universidade e pela comunidade de Belém, isso é demonstrado com recentes 

diálogos com outras Universidades e faculdades, Agentes Governamentais, Secretarias, 

Empresas privas, Organizações não governamentais, Escolas e até a Reitoria da UFPa. Aos 

poucos a Enactus UFPa vai aprendendo a ter maturidade no que diz respeito a profissionalismo, 

integração e resultados alcançados. Com um time cada vez mais produtivo, a ideia de 

desenvolver os universitários, as comunidades alcançadas com os projetos e a sociedade como 

um todo, através da ação empreendedora, equilibrando as esferas econômica, social e o 

ambiental vai se tornando possível e cada vez mais palpável.  
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