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Resumo

O objetivo deste relato é realizar o cotejo entre as estruturas organizacionais internas adotadas
pelo projeto Costuraê durante o ciclo 2017-2018. Este tema mostra-se relevante, uma vez que
a organização interna de um projeto influi diretamente na eficiência de suas atividades e no
desenvolvimento dos colaboradores como futuros líderes. Nesse sentido, primeiramente será
introduzida  uma  breve  apresentação  do  projeto  Costuraê.  Em  seguida,  será  realizada  a
explanação das estruturas adotadas durante o ciclo e, posteriormente, será discorrido sobre os
impactos  dessas  estruturas  nas  ações  do  projeto  e  no  desenvolvimento  dos  membros.
Ademais,  a  metodologia  aqui  adotada  é  a  observação  participante,  por  intermédio  da
experiência da autora ao participar dos dois modelos organizacionais.
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Abstract

The objective of  this  report  is  to  make a  comparison between the  internal  organizational
structures adopted by the Costuraê project during the 2017-2018 cycle. This topic is relevant,
since the internal organization of a project directly influences the efficiency of its activities
and the development of the members as future liders. In this sense, a brief presentation of the
Costuraê project will be introduced first. Next, an explanation of the structures adopted during
the  cycle  will  be  carried  out  and,  later,  it  will  be  discussed  about  the  impacts  of  these
structures on the actions of the project and the development of the members. In addition, the
methodology  adopted  here  is  participant  observation,  through  the  author's  experience  in
participating in the two organizational models. 

Palavras-chave: social entrepreneurship; entrepreneur; innovation; internal organization.
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INTRODUÇÃO

Para introduzir este relato, é de extrema importância a descrição do projeto no qual

esta experiência está inserida. 

Num  contexto  de  constantes  violações  aos  direitos  das  mulheres,  viu-se  uma

oportunidade para transformar a vida de pessoas que realmente necessitam. Dessa forma, em

maio de 2017, surgiu o Projeto Costuraê. Atendendo às necessidades e aptidões das mulheres

beneficiadas, decidiu-se que o aprendizado do Corte e Costura seria o meio utilizado para

gerar  impacto  em suas  vidas.  Durante  o período em que o  projeto  vem sendo realizado,

diversas atividades  já  ocorreram. Além de oficinas  de crochê e  cursos de corte  e  costura

ministrados por profissionais qualificados, foi oferecido também ações pontuais com temas

diversificados como as ações de dança, de beleza, de empoderamento jurídico e de natal. Tais

ações,  embora  possuam alguns  temas  específicos,  corroboram com os  mesmos  objetivos:

empoderamento  feminino e  desenvolvimento  da  autoestima  das  mulheres.  Outrossim,  são

realizadas palestras pontuais sobre temas como empreendedorismo, com objetivo de fomentar

a visão empreendedora nas beneficiadas do projeto.

Impende destacar, ainda, a utilização de retalhos para confecção de alguns produtos,

como faixas  de cabelo,  fuxicos  e  porta  moedas,  demonstrando a relevância  ambiental  do

projeto. Dessa forma, o resultado esperado com o Costuraê é a qualificação das mulheres

participantes  para  que  possam  exercer  o  ofício  da  costura,  além  dos  conhecimentos

necessários para que possam gerir suas atividades e consigam conquistar sua independência

financeira.  Outrossim,  o  projeto  visa  a  evolução  pessoal  das  beneficiadas,  através  do

empoderamento feminino e desenvolvimento da auto estima.

E é com o objetivo de atingir as metas estabelecidas dentro do Projeto Costuraê com

eficiência que sempre se visualiza uma estrutura interna que possa viabilizar o andamento das

atividades  com fluidez,  permitindo o desenvolvimento dos membros colaboradores,  sendo

este um dos objetivos da Rede Enactus.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA PELO COSTURAÊ NO PRIMEIRO

SEMESTRE DO CICLO 2017-2018

Durante o primeiro semestre  do ciclo em questão,  o  Projeto Costuraê adotou uma

divisão interna de quatro áreas: Capacitações (4 membros), Ações (2 membros), Parcerias (2

membros) e Vendas (2 membros), como pode ser melhor visualizado a seguir:

 

Cabe aqui explanar as atribuições de cada área, para a melhor compreensão, por parte

do leitor, dos efeitos decorrentes dessa organização. 

A área de Capacitações era a responsável por prospectar e acompanhar as capacitações

de qualificação profissional das beneficiadas do projeto. Dessa forma, os membros desta área

tinham a responsabilidade de estar presentes durante as atividades semanais do projeto, uma

vez  que  eram responsáveis  pelo  andamento  das  capacitações  e  prestação  de  auxílio  aos
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profissionais  que  as  ofereciam.  Nesse  sentido,  os  membros  desta  área  precisavam  ter

disponibilidade à tarde (horário das atividades do projeto), bem como ter bom relacionamento

com as mulheres do projeto e organização. Sendo assim, verificou-se que a alocação de quatro

membros  em  Capacitações  foi  excessiva  e  teve  como  resultado  a  subutilização  destes,

dificultando seu desenvolvimento pessoal e sentimento de pertencimento ao projeto e time.

Corroborando com este raciocínio, tem-se o fato de que, pouco tempo depois, os 4 membros

se afastaram do time.

A outra área a ser avaliada é a de Ações,  formada por 2 membros, os quais eram

responsáveis pela realização das ações de empoderamento realizadas no âmbito do projeto, o

qual  visa,  além  da  qualificação  profissional,  o  desenvolvimento  pessoal  das  mulheres.

Esperava-se, do membro de ações, o perfil de uma pessoa organizada, que soubesse lidar com

prazos  e  criatividade.  Diferentemente  da  área  avaliada  anteriormente,  nesta  os  membros

acabaram se sentindo sobrecarregados, uma vez que eram responsáveis por eventos em sua

inteireza,  tendo  que  organizar  local,  programação,  contato  com  parceiros,  transporte  da

comunidade, coquetel, entre outros. Verificou-se que, pelo fato de existir um setor destinado

apenas  para  estes  eventos,  os  outros  membros  do  projeto  não  se  sentiam  no  dever  de

contribuir com as programações ativamente, resultando na sobrecarga sobre os dois membros

da área. Um exemplo disso é o fato de que os membros de parcerias não eram proativos em

relação  à  prospecção  de  parceiros  para  a  realização  das  ações,  deixando  esta  tarefa  sob

responsabilidade dos colaboradores do setor de Ações.

Por outro lado,  cabe ressaltar  que os dois membros alocados nesta área obtiveram

sucesso em realizar suas atividades em conjunto, desenvolvendo comunicação, trabalho em

equipe, delegação de atividades, respeito a prazos e, não menos importante, resiliência, nos

momentos em que o planejamento não era totalmente alcançado por alguma falha interna ou

caso fortuito. Corroborando com isto, tem-se que uma das membras deste setor, com o ímpeto

de dar  continuidade a  sua participação ativa no projeto,  veio a  se  tornar  a  atual  líder  do

mesmo.

A próxima área a ser explanada é a de Vendas. Com dois membros, era responsável

pelo controle do fluxo de caixa, controle dos gastos e de toda a linha de produção do projeto,

cuidando desta desde as compras da matéria prima até a entrega do produto ao cliente. Nesse

sentido,  esperava-se  dos  colaboradores  deste  setor  conhecimento  financeiro  mínimo,

habilidade  para  manuseio  de  fluxo  de  caixa,  organização  e  acesso  fácil  a  computador.
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Verificou-se que dois colaboradores para este setor era o ideal, atentando-se sempre para a

necessidade de comunicação entre os mesmos.

Por fim, a área de Parcerias era responsável pela prospecção de parceiros para auxiliar

o andamento  das  atividades  do projeto,  principalmente para as  atividades  de qualificação

profissional e também para as ações de empoderamento da comunidade. Com dois membros,

esperava-se  dos  mesmos  um perfil  articulado,  flexibilidade  de  horário,  conhecimento  das

contrapartidas do time, boa comunicação e organização. Verificou-se que dois membros para

esta área era o ideal, desde que os mesmos dividam entre si, igualmente, as tarefas referentes

ao setor.

Após serem verificados esses problemas, especificamente no que diz respeito às duas

áreas a priori analisadas, foi realizada a realocação dos membros. Sendo assim, apesar de

mantida a estrutura de quatro áreas, houve a mudança dos membros alocados nas mesmas,

com o objetivo de verificar se o baixo rendimento de alguns colaboradores tinha como causa a

área em que se encontravam alocados. Dessa forma, verificou-se que, aqueles que vinham

obtendo bom rendimento antes da realocação continuaram sendo dedicados, enquanto aqueles

que vinham obtendo baixo rendimento mantiveram a pouca produtividade. 

Considerando o exposto, viu-se na organização interna do projeto uma oportunidade

para inovar e validar um outro modelo de organização com pequenos ajustes em relação ao

anterior. Dessa maneira,  com o novo modelo,  busca-se uma maior  fluidez  nas  atividades

exercidas no âmbito do projeto, bem como maior desenvolvimento dos colaboradores como

membros Enactus. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA PELO COSTURAÊ NO SEGUNDO

SEMESTRE DO CICLO 2017-2018

Nesse contexto, foi adotado, no segundo semestre do ciclo em questão, a divisão do

projeto em 3 áreas: Comunidade (2 membros), Vendas (3 membros) e Parcerias (2 membros),

como pode ser melhor visualizado a seguir:



Comunidade
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A primeira modificação realizada foi a junção das áreas de Capacitações com Ações.

Como  explanado  anteriormente,  foi  verificado  que  os  membros  de  capacitações  eram

subutilizados na organização anterior, enquanto os membros de ações eram sobrecarregados

de atividades. Nesse sentido, com o intuito de tornar mais eficaz a organização do Projeto,

viu-se  que  dois  membros  eram  o  ideal  para  cuidar  das  incumbências  relacionadas  às

capacitações, bem como cuidar da organização das ações pontuais do projeto. O fundamento

disto está em um pequeno ajuste no modo como vinha ocorrendo a organização dos eventos

no projeto. A proposta desta nova organização é que os dois membros de Comunidade sejam

os organizadores das Ações, mas com a possibilidade de delegar tarefas para os membros de

todas  as  áreas  do  projeto,  contando  ainda  com  o  auxílio  da  Líder.  Dessa  forma,  a

responsabilidade das ações pontuais não recairá apenas sobre os membros do setor de Ações,

mas  será  dividida  entre  todo  o  projeto,  contribuindo  para  uma  melhor  integração,
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desenvolvimento da comunicação, trabalho em equipe e capacidade de delegar tarefas entre os

colegas colaboradores. Visualiza-se, dessa forma, uma oportunidade para o desenvolvimento

da  liderança  nos  membros  do  projeto,  um dos  pilares  da  Rede  Enactus,  como  pode  ser

visualizado em seu Manual dos Times de 2018:

A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a
inspirar estudantes a melhorar o mundo através da ação empreendedora. Nós
fornecemos  uma  plataforma  para  equipes  de  excelentes  estudantes
universitários para que criem projetos de desenvolvimento comunitário que
colocam a  habilidade  e  o  talento  das  pessoas  como  o  principal  foco  de
melhoria de suas condições de vida. Guiados por educadores e apoiados por
líderes empresariais, nossos alunos fazem uma abordagem empresarial que
capacita  as  pessoas  a  fazer  parte  de seu próprio sucesso.  Nosso trabalho
transforma a vida das pessoas que servimos e, por sua vez, a vida de nossos
alunos  à  medida  que  aprendem valores  para  se  tornarem os  verdadeiros
líderes do futuro. (grifo nosso)

No  que  se  refere  ao  setor  de  Vendas,  verificou-se  a  necessidade  de  alocar  três

membros,  devido ao fato de que,  neste meio-ciclo,  o projeto encontra-se em uma fase de

organização  do  seu  setor  de  produção  e  venda,  com  o  intuito  de  cumprir  com um dos

objetivos mais importantes do Costuraê: independência financeira da comunidade. 

O setor de parcerias foi o único a permanecer sem alterações, continuando com dois

membros, os quais possuem como incumbências a prospecção de parceiros e, somado a isso, a

busca de editais para a captação de recursos para desenvolvimento do projeto.

A organização atual, aqui analisada, foi adotada recentemente. No entanto, já podem

ser  visualizadas  mudanças  na  fluidez  das  atividades  em  relação  à  organização  anterior,

principalmente  no  que  se  refere  aos  eventos  do  projeto.  A  teoria  de  que  dividir  a

responsabilidade das ações entre todos os membros diminuiria a possibilidade de desgaste

físico e emocional dos mesmos mostrou-se válida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a experiência relatada neste trabalho, verificou-se a influência que a organização

interna possui sobre o desenvolvimento e evolução de um projeto. Sendo assim, ao perceber

que existia a possibilidade de a estrutura utilizada no primeiro semestre do ciclo 2017-2018

estar dificultando o andamento das atividades e o desenvolvimento da liderança nos membros,
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viu-se a oportunidade de reformular a mesma, com objetivo de trazer mais eficácia ao Projeto

Costuraê.

Concluiu-se,  então,  que  o  novo  modelo  organizacional  já  tem obtido  avanços  em

relação à divisão e equilíbrio das atividades exercidas pelos membros. Isto ocorre pelo fato de

a quantidade de membros encontrar-se adequada para a  quantidade de atividades  a serem

realizadas no cronograma do projeto, bem como por conta da possibilidade de delegar tarefas

aos colegas colaboradores, em momentos de mobilização para realização de atividades que

demandem esforço considerável do Projeto. Dessa forma, as atividades do projeto tendem a

ocorrer com mais fluidez, bem como o desenvolvimento dos membros em novos líderes.
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