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RESUMO

Objetivo: Esse artigo tem o objetivo de analisar a implementação de uma cultura de impacto
no time Enactus UFABC, em um cenário que cultura não era direcionada a se pensar sobre
impacto e durante o ciclo 2017-2018, começou a ser fomentada. Com o objetivo de centralizar
os  processos  em uma ferramenta  padronizada  facilitando  a  visualização  dos  membros  ao
acompanhar suas entregas e objetivos, a metodologia baseou-se em um ciclo de ações para
estimular  os  membros  a  mensurarem  seus  resultados  e  então  possibilitou  que  o  time
alcançasse outro conceito crucial para empreendedorismo social, a Inovação.
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ABSTRACT

Objective: This article  aims to  analyze the implementation of  a culture of impact  in  the
Enactus UFABC team, in a scenario that culture was not aimed at thinking about impact and
during the 2017-2018 cycle, began to be fostered. In order to centralize the team processes in
a  standardized  tool  facilitating  the  visualization  of  the  members  while  monitoring  their
deliveries and objectives, the methodology was based on a cycle of actions to stimulate the
team  members  to  measure  their  results  and  team  led  another  crucial  concept  for  social
entrepreneurship, Innovation.
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I) INTRODUÇÃO

A Cultura Organizacional é composta por crenças e valores, o que impacta os níveis de

eficiência e eficácia do que é feito numa organização (CROZATTI, 1998). Assim, pode-se
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dizer que a Cultura é composta por Símbolos, Sistemas e Processos. Esses fatores determinam

o grau de importância de determinados comportamentos e compromissos, além de serem os

responsáveis pela percepção de valores - o que se tolera e o que se repudia - dentro de uma

organização.

Uma vez que a  cultura tem esse papel direcionador dentro de uma organização,  é

preciso conectá-lo com sua estratégia. Parte da estratégia desejada para o ciclo 2017-2018 era

garantir a mensuração e acompanhamento de resultados dos projetos e núcleos e, mais do que

isso, ter  a visão de qual é o Impacto gerado por cada um desses resultados. Daí o nome

‘Cultura de Impacto’, a cultura em que os símbolos, sistemas e processos direcionam para um

olhar consistente sobre o impacto gerado pelo nosso trabalho.

A Enactus UFABC, até o final do ciclo 2016-2017 não tinha uma Cultura direcionada

para Impacto. A partir do ciclo 2017-2018, com a equipe do P2I constituída pelos membros

Isabella França (Líder), Beatriz Gimenez, Bruno Venâncio, Gabriela Grippe e Karine Batista,

essa cultura começou a ser construída. O presente documento irá traçar um panorama geral de

como isso foi e está sendo feito, além de prever o que se espera para o futuro do núcleo e do

time como um todo.

II) CENÁRIO ANTERIOR

No cenário  anterior  à  construção e  implementação da Cultura  de Impacto,  o  time

Enactus UFABC não tinha nenhuma ação voltada para avaliação e mensuração dos resultados

dos projetos. Isso se dava por (i) estrutura e background da equipe de Prospecção, Inovação e

Impacto e (ii) interação entre os núcleos estratégicos (Executivo, P2I e J&F) falha. 

No primeiro aspecto, a equipe antes chamada de ‘Impacto’ trabalhava, até então, para

entender qual era seu papel no time e como se colocar como agente estratégico na tomada de

decisões sobre Prospecção e Impacto. Por conta desse processo de consolidação da equipe, o

P2I agia de acordo com as demandas do time, buscando Editais, facilitando as equipes de

projeto  e  trabalhando  com  base  de  dados  eventualmente.  Além  disso,  em  processo  de

Auditoria para o antigo ‘Campeonato Nacional’ sempre se buscava resultados de última hora.

Após a mudança de nome para ‘Prospecção, Inovação e Impacto’, a equipe ainda passou por

um processo de estruturação - já que agora ela tinha o dobro de membros que costumava ter -

e até novembro de 2017 pouco foi feito para garantir a mensuração de resultados dos projetos.



Quanto ao segundo aspecto, a falta de interação entre os núcleos Executivo, Jurídico

& Financeiro e P2I acabou deixando, por muito tempo, essas equipes desalinhadas sobre o

plano  de  ação  de  cada  uma.  Essa  situação  enfraquecia  todos  os  três  núcleos  e,

consequentemente o time, pois faltava uma estratégia centralizada para todos.

Dado esse cenário, a nova equipe do P2I teria que buscar, no que tange a parte de

Impacto: (i) o suporte do núcleo Executivo; (ii) algum processo/ferramenta que sistematizasse

a estratégia de ação, os indicadores, as visitas à comunidade e os gastos de cada equipe (ajuda

do J&F) e; (iii) fazer o time se apropriar desse processo/ferramenta de modo a entender as

metas a serem batidas e interpretar o Impacto causado pelo seu trabalho, construindo assim a

Cultura de Impacto.

III) CENÁRIO ATUAL

         A partir desse cenário, com o objetivo de centralizar os processos do time em uma

ferramenta  padronizada  e  facilitando  a  visualização  dos  membros  ao  acompanhar  suas

entregas  e  objetivos,  Gabriela  Grippe  trouxe  para  o  time  Enactus  UFABC o  Quadro  de

Monitoramento,  baseado  em  uma  ferramenta  utilizada  pelo  Instituto  Natura.  Sua

implementação  iniciou-se  em  Outubro  de  2017,  e  abarca  hoje,  com  auxílio  do  núcleo

Executivo,  toda a parte estratégica de todas as equipes presentes no time contendo: Missão,

Visão,  Valores,  Legado,  Frentes  de  Trabalho,  Objetivos,  Entregas  e  Cronograma.  E  além

disso,  acompanha  o  caminho  trilhado  pelas  equipes  através  dos  Indicadores  (Indicadores

específicos, meta, mínimo, desafio, racional, expectativa a longo prazo), controle de visitas

em comunidades, lista de impactados e capacitações.

          Para tal implementação, o núcleo de Prospecção, Inovação e Impacto utilizou-se de

uma capacitação  sobre  a  ferramenta  na  semana de  palestras  sobre  o  time  para  os  novos

membros, iniciada por uma introdução sobre o que são indicadores e qual a importância de

mensurar os nossos resultados, ministrada pela ex-presidente Paloma Flores e o Vitor Ungari

da Enactus Brasil. Além disso, capacitamos X membros do time na Imersão de Integração,

realizada no mês de novembro e realizamos a Reunião Geral com ênfase em Mensuração, em

que foi  exposto  o que  é  mensuração,  qual  a  importância  de mensurar  e  acompanhar  um

projeto,  de  que  maneira  isso  poderia  ser  feito  dentro  do  time  através  do  Quadro  de



Monitoramento,  e  finalizamos  com um bate  papo sobre  como poderíamos  construir  uma

cultura de Impacto dentro do time.

       Após as capacitações, houve a criação do Guia de Planejamento pelo núcleo Executivo,

para nortear os membros na construção de seu planejamento estratégico e também, o Café

com Executivo, em que todos os membros do núcleo auxiliaram todas as equipes a construir a

parte  estratégica  do  Quadro  de  Monitoramento.  Após  a  finalização  deste  processo,  os

membros do p2i auxiliaram na construção dos indicadores das equipes do time guiados pelo

Guia de Impacto.

        No começo do ano de 2018, demos início a Pré-Auditoria Interna a fim de mensurar os

resultados alcançados pelo time, análise das evidências, quesitos pedidos na Pré-Auditoria da

Enactus  Brasil  e alertar  as  equipes sobre o preenchimento não satisfatório da ferramenta,

utilizando a escala de 0 a 2 (Sendo 0, não preenchido e 2 preenchido sem ressalvas), a parte

estratégica do Quadro de Monitoramento, composta por Missão, Visão, Frentes de Trabalho,

Objetivos,  Entregas  e  Cronograma  foi  muito  bem  estruturada  apesar  de  haver  algumas

ressalvas no que tange as Entregas e Cronograma. A maior média de avaliação nessa etapa foi

a parte de Missão e Visão, com média 2, enquanto que a menor foi o Cronograma, com média

1,09. A média geral do time para o quesito Indicadores foi de 1,04, o que indica que muitas

equipes preencheram seu Quadros de Monitoramento,  mas tiveram ajustes a serem feitos.

Além disso, o Mínimo/Meta/Desafio teve uma nota de 0,59, o que significa que não foram

todas as equipes que preencheram esses campos.

          Hoje, o conceito de indicador não é mais deturpado e conseguimos falar com clareza

sobre mensuração dentro do time, no cenário em que os membros entendem a necessidade de

documentação de evidências e análise de dados de seus projetos e ações, os novos líderes em

seu processo de postulação fizeram indicadores para suas entregas e acreditamos que esse seja

um passo importante para a consolidação  de uma cultura de impacto forte.

IV) CENÁRIO DESEJADO

Com um time capacitado e habituado às práticas de mensuração de impacto, o cenário

futuro esperado é de descentralização do processo, tornando-o independente da equipe do P2I.

Após a aculturação do time, esses processos tornam-se parte do ritual semanal das equipes,



com  o  preenchimento  do  QM  durante  suas  reuniões  de  rotina,  utilizando  os  guias  já

publicados para tirar dúvidas e melhorar a qualidade de planejamento. 

Neste  cenário  de  profissionalização,  contaremos  também  com  a  eficiência  da

utilização de solicitações de mudança sempre que o QM e/ou o cronograma forem passar por

alterações  estruturais.  Para isso,  as  equipes  preencherão com antecedência um formulário

explicando  as  mudanças  e  mostrando  evidências  de  sua  necessidade.  Juntamente  com a

equipe do executivo, o P2I será responsável por autorizar ou não as alterações descritas, a

depender de seu alinhamento com a estratégia do time e coerência da solicitação.   

Outro aspecto essencial da cultura de impacto é o reconhecimento das equipes que

executam com maior habilidade as atividades relacionadas ao planejamento e mensuração de

resultados.  Nosso  cenário  futuro  contará  com  uma  estratégia  de  reforço  positivo,

proporcionando às equipes que mais se adequaram ao processo proposto cursos relacionados

ao tema e visibilidade dentro do time, como por exemplo na forma de premiação no Enactus

UFABC Awards. 

Dado todo o cenário descrito, é possível que a equipe do P2I do futuro deverá ser

altamente capacitada sobre planejamento e mensuração de impacto, já que as demandas do

time serão cada vez mais complexas. Deverá também trabalhar muito próxima do executivo,

tanto  para  a  discussão  de  alterações  de  planejamento,  como  para  manter  constante  o

alinhamento estratégico das equipes, além de ter seu apoio para a manutenção da cultura de

impacto que está sendo construída durante o ciclo 2017-18. 

V) INOVAÇÃO

          Contudo a “Cultura de Impacto” não é só um “olhar para trás” e ver o que foi feito, não

é  apenas  mensurar  dados.  A  Cultura  de  Impacto  vai  além,  ela  exige  a  aplicação  da

“Inteligência”,  que  é  basicamente  utilizar  de  forma  racional  os  conhecimentos  (dados)

adquiridos pela mensuração com o intuito de enxergar as falhas e aproveitar oportunidades ao

nosso alcance. A Cultura de Impacto então possibilitou que o time alavancasse outro conceito

crucial para empreendedorismo social, a Inovação. Reconhecendo falhas e pontos positivos, é

possível buscar soluções e melhorias, o que é substancialmente a proposta da Inovação. O

conceito de inovar é amplo e tem diversas definições, uma delas, mostrada na prática por

Henry Ford pode elucidar o ato de “Inovar” como a associação de duas entidades diferentes



(ideias, métodos, processos, produtos) que juntos podem dar origem a algo novo ou mais

eficiente.  Desse  modo  a  Diretoria  de  Prospecção,  Impacto  e  Inovação  buscou  atrelar  a

mentalidade dos membros no ciclo referente, um posteriori a Cultura de Impacto por meio de

atividades que fomentaram o pensamento criativo e inovativo dos participantes através de

capacitações,  exercícios  e  eventos,  além  do  “Minuto  da  Inovação”,  um  periódico  de

curiosidades  e  características  referentes  ao  mundo  da  Inovação.  Ademais,  como primeira

implementação prática da verificação da eficiência da ministração de conteúdos de inovação

para os membros, foi criada a “Caixa de Inovação”, um espaço de uso livre para que qualquer

componente da entidade registrasse ideias referentes a qualquer área do time. Por fim, espera-

se que a  Inovação se torne  cada  vez mais  um comportamento orgânico  dos  membros da

entidade  que  com tal  ação  continuem a  melhorar  sinergia  interna  do  time  e  sua  atuação

externa.
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