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Resumo

Com o propósito de trazer melhorias para as equipes do time Enactus UFABC, melhorar a
gestão do conhecimento interna e também empoderar os membros sobre a gestão de inovação,
algumas ações inovadoras estão sendo tomadas. Esse artigo tem por objetivo mostrar essas
ações e como isso pode gerar o desenvolvimento de uma cultura de inovação dentro do time.
Será feita uma análise temporal sobre como inovação era trabalhada no passado, como se
trabalha atualmente e quais são objetivos futuros para este importante tópico. Também serão
mostradas ferramentas em que a inovação é constantemente trabalhada e o impacto que isso
gera para todos os membros, para as equipes de trabalho e para o time como um todo.

Palavras-chave: ação inovadora;  empreendedorismo social; cultura  de inovação; gestão da

inovação; gestão do conhecimento; tecnologia.

Abstract

With the purpose of  bringing improvements  to  Enactus  UFABC team, improving internal
knowledge management and also empowering members on innovation management,  some
innovative actions are being taken. This article aims to show these actions and how it can
generate the development of a culture of innovation within the team. A temporal analysis will
be done on how innovation was thought in the past, how it works today and what are future
objectives for this important topic. Tools will also be shown where innovation is constantly
being worked out and the impact this generates for all members, work teams and the team as a
whole. 

Palavras-chave:  innovative action; social  entrepreneurship;  innovative culture;  innovation

management; knowledge management; technology. 
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Segundo o dicionário, inovar pode se definir como realizar algo que nunca foi feito

antes, produzir novidades. Outra definição, mostra que inovar é o ato de fazer algo diferente

aproveitando produtos ou processos já existentes, ou seja, uma ação inovadora surge a partir

de uma oportunidade que ainda não foi totalmente aproveitada.

Bessi e Schreiber inferem que a acirrada competitividade de empresas a nível global,

traz  para  as  empresas  a  imprescindível  necessidade  para  a  inovação,  seja  dos  produtos,

serviços  ou  processos.  Nos  dias  de  hoje,  tendo  como  principal  objetivo  a  liderança  de

mercado,  as  grandes  empresas  trabalham  com  áreas  específicas  justamente  para  o

desenvolvimento de inovação. 

O time Enactus UFABC existe desde 2014 e já contou com mais de 150 membros

participantes, durante estes quatro anos. Atualmente, o time possui 45 membros divididos em

10 equipes. Para melhor dinâmica destas equipe, algumas ferramentas de trabalho e processos

internos são utilizados e estão enraizados na cultura organizacional do time. Porém, com o

passar  do tempo,  algumas ferramentas e processos  se  tornam obsoletos  e não conseguem

engajar os membros do time efetivamente. 

Com  o  objetivo  de  melhorar,  otimizar  e  simplificar  os  processos  internos  e  as

ferramentas de trabalho, além de melhorar o onboarding dos membros e melhorar a gestão do

conhecimento interno, o time Enactus UFABC possui o núcleo de Prospecção, Inovação e

Impacto (P2I), que dentro da área de Inovação trabalha nos objetivos listados acima, além de

auxiliar na alavancagem de uma cultura organizacional voltada à inovação. Algumas ações

inovadoras já foram iniciadas e serão descritas no decorrer deste trabalho.

INOVAÇÃO NO TIME ENACTUS UFABC: UM BREVE HISTÓRICO

O time Enactus UFABC foi fundado em maio de 2014 e logo de início seu principal

foco foi encontrar comunidades onde pudesse iniciar seus projetos. Neste primeiro ciclo toda

a energia esteve focada na consolidação do time e prospecção de projetos. No ano de 2015

surge  o  núcleo  de  Impacto,  focado  principalmente  na  criação  e  acompanhamento  de

indicadores a fim de auxiliar  o time na organização de informações para as auditorias da

Enactus Brasil, além de busca por editais elegíveis ao time e apoio dos projetos para inscrição

nos mesmos. Durante o ciclo 2015-2016 o time Enactus UFABC manteve todo seu foco em

criar projetos, com pouca preocupação em relação à sustentabilidade e menos ainda em gerar

inovações nos mesmos. 



No campeonato  nacional  de  2016,  o  time  foi  campeão  e  teve  a  oportunidade  de

participar do campeonato mundial, sediado em Toronto, no Canadá. Ao conhecer os campeões

de cada país, o time Enactus UFABC percebeu que entre eles era muito comum o uso de

tecnologia  e  conhecimentos  adquiridos  no  meio  acadêmico  para  gerar  inovação  em seus

projetos. Essa realização fez com que o antigo núcleo de Impacto viesse a se tornar o núcleo

de Prospecção, Inovação e Impacto (P2I), acumulando assim também as funções de busca por

novas comunidades e projetos, além de apoio na geração de inovação nos já existentes. Esta

nova mentalidade fez com que fossem criadas duas equipes de novos projetos, que vieram a

se tornar os projetos Bio21 e Delta, o primeiro focado na produção de biodigestores com

apoio de um laboratório do curso de Engenharia Ambiental  e Urbana e o segundo com a

intenção de produção de kits de motorização de cadeira de rodas com apoio de um docente da

Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica.

Infelizmente, hoje ambos os projetos já foram extintos, principalmente devido à alta

complexidade e a falta de construção em conjunto com as comunidades que seriam atendidas

pelos  mesmos.  O  time  percebeu  assim  que  precisaria  abordar  inovação  de  uma  forma

diferente, mais adaptada às suas necessidades e ao seu dia a dia nos projetos já existentes.

Surge assim, no início ciclo de 2017-2018 uma preocupação em incluir pautas de inovação

nas ações diárias do time, trazendo primeiramente capacitação, para posteriormente aplicar

ferramentas de geração de inovação que serão descritas na próxima seção.

A IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS 

Como já citado, a partir do início do ciclo 2017-2018 surge a necessidade de abordar

inovação no dia a dia do time Enactus UFABC. Para isto, a primeira ação realizada nesse

sentido  foi  uma capacitação inicial  sobre inovação,  aberta  a  todo o  time e  a  convidados

externos de entidades parceiras. Simultaneamente houve o lançamento da Caixa de Ideias do

P2I, espaço para geração e acompanhamento de ideias para todo o time, buscando iniciar um

processo  de  gestão  de  inovação.  No início  de  2018,  a  fim de  retomar  os  conhecimentos

adquiridos na capacitação e ampliar os horizontes do time, surgiu a iniciativa do Minuto da

Inovação, que busca manter uma rotina semanal de refletir sobre o tema e sempre aprender

mais. Também foram criados dois novos canais de comunicação interna do time, utilizando

duas redes sociais que estão em expansão dentro do mundo jovem, o Instagram e o YouTube.

É importante ressaltar que essas novas ações inovadoras são feitas de forma digital, ou seja, o



uso da tecnologia permite que o time inove.

Todas essas ações têm como objetivo iniciar a criação de uma cultura de inovação, na

qual  os  membros  empoderem-se sobre o tema e apliquem os  conceitos  no dia  a  dia  dos

projetos e núcleos de apoio. 

Minuto da Inovação

O Minuto da Inovação é uma pílula de conhecimento publicada semanalmente nas

redes sociais utilizadas para comunicação do time que trata sobre temas de inovação voltadas

aos  conceitos  de  empreendedorismo  social,  inovação  social,  inovação  aberta,  gestão  da

inovação,  entre  outros.  Seu  formato  consiste  em  um  curto  texto  informal  que  explica

brevemente sobre o conceito abordado, uma imagem ou vídeo relevante e um ou mais links

para  saber  mais  sobre  o  assunto  tratado.  Entre  fevereiro  e  abril  deste  ano  o  Minuto  da

Inovação  era  sempre  publicado  por  um  mesmo  membro  do  time,  gerando  assim  uma

concentração do conhecimento sobre o tema, portanto a partir de maio de 2018 foi iniciado

um processo de descentralização do Minuto da Inovação, na qual mais de um membro da

equipe de Prospecção Inovação e Impacto (P2I) fica responsável pela postagem, além de um

membro de outra equipe também fazer parte da construção pelo menos uma vez ao mês. Com

esta  abordagem,  espera-se  um  maior  empoderamento  do  time  em  relação  a  inovação,

propiciando então o desenvolvimento da cultura de inovação.

Sobre o Minuto da Inovação, a maior parte dos feedbacks positivos se deram devido

ao formato em que é apresentado, através de publicações no grupo do Facebook, história do

Instagram e mensagem nos grupos de Whatsapp. Muitos elogiaram o fato de ser um texto

curto  e  diversificado  (com  utilização  de  links,  imagens,  histórias,  memes,  entre  outras

ferramentas de comunicação) que captura a atenção dos membros do time. Outros pontos

prevalentes foram a questão de alinhamento com o momento do time, trazendo informações

relevantes  sobre  discussões  já  em andamento  e  a  geração  de  novas  discussões  entre  os

membros com a realização das postagens.

Caixa de Ideias do P2I

A caixa  de ideias  é  um formulário  no qual  os  membros,  rede alumni,  professores

conselheiros, coordenadores Enactus Brasil, ou qualquer outro interessado pode inserir ideias

para um dos núcleos ou projetos do time. A caixa baseia-se nos conceitos de inovação aberta e



inovação colaborativa, permitindo que o processo de ideação parta de qualquer stakeholder do

time. Após recebida, a ideia é encaminhada pela equipe do P2I à equipe que se destina, que

pode aprová-la ou não. Caso seja aprovada, a equipe pode implementar a ideia ou guardá-la

para um momento mais oportuno. Na planilha de registro das respostas ao formulário existe

uma  coluna  para  que  o  P2I  acompanhe  o  status  de  cada  ideia,  que  também  pode  ser

consultado pelas outras equipes caso desejem fazer o mesmo. 

As percepções positivas em relação à caixa do P2I são principalmente sobre ter um

espaço que permite a participação de todos no time, como um canal direto para geração de

inovação, além da possibilidade de registro e controle das ideias. 

Canal de comunicação interna via Instagram

Mesmo após o lançamento dessas novas duas ferramentas, foi detectado que o time ainda

possuía alguns problemas relacionados à processos ou ferramentas em que o uso não estava

sendo  efetivo.  Um dos  problemas,  eram  as  falhas  na  comunicação  interna  do  time,  um

problema  que  se  não  resolvido,  poderia  desencadear  muitos  outros,  como  falta  de

engajamento  dos  membros  e  conflitos  internos.  A  partir  deste  problema  inicial,  foi

identificada uma oportunidade. 

Uma das redes sociais que mais cresceram nos últimos anos, e que é tendência para os

jovens, é o  Instagram, que possui a ferramenta  instagram stories, que possibilita o usuário

fazer postagens rápidas sobre diversos temas. Partindo deste ponto, foi criado então um novo

canal de comunicação interna do time Enactus UFABC. uma conta privada no Instagram que

permite  o  acesso  de  todos  os  membros  do  time.  Nesta  conta,  são  feitas  postagens  sobre

atualizações  das  equipes,  recados  importantes  e  também registros  das  equipes.  Todas  as

postagens são feitas pelo instagram stories, algo que possui grande alcance dentro do time.

Os resultados dessa ação, foram extremamente positivos. Inicialmente se notou maior

engajamento dos membros do time,  e  maior  integração entre  os mesmos. Houve também

impacto  positivo  em  algumas  atividades  internas  do  time,  como  o  preenchimento  de

formulários e maior adesão dos membros em eventos do time, como reuniões gerais e ações

pontuais. Vale destacar, que a idéia partiu do núcleo de Marketing, ou seja, a inovação dentro

do time não parte apenas dentro do P2I. Todos os membros do time são capazes e podem

inovar, é apenas necessária a identificação de uma oportunidade e a ação inovadora.



CapaciTime - Canal do YouTube para Capacitações

Um outro problema identificado dentro do time, era a gestão do conhecimento interno

e o onboarding dos membros. Dos mais de 150 membros que já passaram pelo time, muito do

conhecimento destes não foram absorvidos para as próximas gerações de enactors. Isso gera o

retrabalho para o preparo de capacitações e treinamentos. 

A partir disso, uma das ideias propostas para solução desse problema, era de que o

time tivesse uma plataforma online em que os membros pudessem adquirir  conhecimento

através de capacitações e treinamentos. A ação inovadora neste caso, foi a criação de uma

capacitação via  YouTube  para os membros do time. O tema abordado na capacitação foi o

Quadro de Monitoramento, ferramenta utilizada para planejamento e mensuração das equipes

do time Enactus UFABC.

O resultado,  foi  em que  em apenas  uma  semana,  mais  da  metade  do  time  tinha

concluído a capacitação e utilizado o conhecimento adquirido dentro das equipes de trabalho.

Com o feedback positivo das equipes, foi decidido que será criado um canal no YouTube para

capacitações do time, o CapaciTime. Esta, foi mais uma inovação que ocorreu em benefício

do time, através de uma rede social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em  vista  das  ações  inovadoras  apresentadas,  o  time  Enactus  UFABC vem numa

crescente constante acerca do trabalho com inovação. A partir do momento em que todo o

time está capacitado sobre inovação e sobre ferramentas que ajudam a inovar, o número de

ações inovadoras tendem a aumentar. Durante este ciclo, estas ações inovadoras estão mais

direcionadas aos núcleos do time e aos processos internos. Porém, a tendência agora é que as

inovações surjam dentro dos processos voltados aos projetos.

No próximo ciclo Enactus, se espera que os membros estejam totalmente capacitados

sobre inovação e que a aplicação dentro dos projetos aumente, gerando maior impacto da ação

empreendedora para as comunidades beneficiadas. A gestão da inovação é um dos métodos

que o time pensou em ser válido para os projetos, em vista dos problemas ocorridos com o

grande número de projetos encerrados do time.
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