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Resumo

O presente relato de experiência tem o intuito de discursar e refletir acerca dos aprendizados

adquiridos pelos participantes do Processo Seletivo 2018.1 do Time Enactus UFPA, a partir da

perspectiva  da  equipe  vencedora  do  Programa  Trainee.  Assim,  percorrer-se-á  todos  os

desafios propostos aos participantes e, sobretudo, as escolhas para estruturar a equipe e para

atingir as metas propostas, mediante a cooperação e o esforço coletivo. Com esta narrativa,

pretende-se  contribuir  para  o  aprimoramento  dos  processos  de  recrutamento  de  novos

membros dos demais times da rede,  promovendo a transformação de  trainees em  agentes

transformadores da realidade social brasileira. 

Palavras-chave:  Cooperação.  Desafios. Processo  Seletivo.  Programa  Trainee.

Transformação.

Abstract

The present experience report has as objective to discourse and to reflect about the knowledge

acquired by the participants of the Team Enactus UFPA’s Selection Process 2018.1, from the

perspective  of  the  Trainee  Program’s winning  team.  Thus,  it  will  be  addressed  all  the

proposed challenges and, above all, the choices to structure the team and to achieve defined
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goals, through cooperation and collective effort. Accordingly, it is intended to contribute to

the improvement of the recruitment program, promoting the transformation of trainees into

change agents in the Brazilian social reality.

Keywords:  Cooperation.  Challenges.  Selection  Process.  Trainee  Program.

Transformation.
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Introdução:

Em 5 de março de 2018, foi aberto o Processo Seletivo 2018.1 do Time Enactus UFPA com o

objetivo de recrutar novos membros e de promover o enriquecimento pessoal e profissional

dos inscritos. Este foi concebido por meio de três etapas fundamentais e distintas.

Primeiramente,  solicitou-se  a  realização  de  testes,  como  o  The  Golden  Circle e  o  16

Personalities,  e  de  um  Estudo  de  Caso.  Em  um  segundo  momento,  os  participantes

selecionados passaram por uma entrevista individual e por uma dinâmica em grupo. 

No dia 23 de março de 2018, teve início a terceira e mais longa etapa: o Programa Trainee.

Nele,  todos  os  selecionados  foram  alocados  em  times  de  acordo  com  os  critérios  de

personalidade  estabelecidos  nas  fases  anteriores.  Assim,  sob a  orientação de um membro

efetivo do time, cada equipe foi conduzida a realizar atividades e a cumprir metas, bem como

a promover uma auditoria detalhada do processo por meio do acompanhamento de fluxo de

caixa e do aplicativo Trello.

Ressalta-se que não havia relacionamento anterior entre os integrantes das equipes construídas

na dinâmica de grupo nem no  Trainee.  Assim,  foi  exigido,  de modo imediato,  que todos

trabalhassem com sinergia,  a  fim de  possibilitar  a  criação  de  um ambiente  favorável  ao

desenvolvimento das atividades.

1. Processo Seletivo:
1.1. Inscrição:

O  Processo  Seletivo  2018.1  do  Time  Enactus  UFPA teve  início  com um formulário  de

inscrição disponibilizado nas redes sociais aos interessados. Solicitou-se o preenchimento de

informações  pessoais,  tais  como  nome  completo,  idade,  comprovação  de  vínculo  com a

Universidade Federal do Pará, curso, e-mail e telefone para contato.

1.2. The Golden Circle, 16 Personalities e Estudo de Caso:

Após a confirmação da inscrição, cada participante recebeu um e-mail com links que levavam

a três diferentes tarefas a serem realizadas a fim de exercitar habilidades comuns a um líder

transformador  e  de estimular  o  autoconhecimento.  O resultado de cada  tarefa  deveria  ser

posto  em um cartão-resposta  que,  por  sua  vez,  deveria  ser  encaminhado  por  e-mail  aos
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organizadores  do  processo  seletivo  até  às  23h59 do dia  18  de  março de  2018.  O prazo,

posteriormente, foi prorrogado para às 17h do dia seguinte.

1.2.1. The Golden Circle:

Nesta etapa, fomos apresentados, inicialmente, ao The Golden Circle, uma ferramenta criada

pelo  especialista  em  liderança  Simon  Sinek,  que,  ao  perceber  que  havia  um  padrão  de

comportamento  entre  grandes  líderes  e  organizações,  elaborou  três  questionamentos  e  os

posicionou estrategicamente em três esferas concêntricas.

Imagem 1: Ilustração do Golden Circle de Simon Sinek.

O  primeiro  questionamento,  why,  encontra-se  no  círculo  mais  interno,  e  nele  devíamos

explicar o porquê fazemos o que fazemos, quais os nossos verdadeiros propósitos e objetivos.

Devido a sua incontestável subjetividade, esta é a pergunta considerada mais difícil de ser

respondida.

No círculo  intermediário  encontramos  o  how,  que  diz  respeito  à  forma  que  pretendemos

alcançar os nossos objetivos. O segundo questionamento requer uma autoavaliação precisa e

sincera, afinal, todos temos qualidades e questionar a si mesmo é uma forma de descobri-las.

Por último,  na esfera mais  externa,  temos o  what,  que consiste  na nossa atuação efetiva,

ocupação ou emprego. Uma vez que todo indivíduo sabe o que faz, este questionamento se

torna o mais fácil de ser respondido.

1.2.2. 16 Personalities:

O 16 Personalities consiste em um teste em que devemos responder a uma série de perguntas

com três opções de resposta — concordo, discordo e neutro — sendo necessário indicar, em
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cada uma delas, o nosso nível de concordância ou discordância. São apresentadas diferentes

situações complexas e específicas, o que aumenta a complexidade do teste e a sua eficácia.

As  personalidades  são  divididas  em  quatro  categorias:  a  dos  (I)  analistas;  a  dos  (II)

diplomatas; a dos (III) sentinelas; e, por último, a dos (IV) exploradores. Cada uma das quatro

categorias conta com um rol de quatro diferentes personalidades.

1.2.3. Estudo de Caso:

Por  fim,  em resolução  opcional,  propôs-se  aos  candidatos  a  análise  do  estado  atual  dos

projetos e das áreas atendidas pelo Time Enactus UFPA, exigindo assim que apresentassem

soluções mais ou menos adequadas aos problemas identificados na leitura dos casos.

Era necessário selecionar, no mínimo, dois projetos dentre Cíclica, Amana Katu, CosturaÊ e

Fiero, além de responder a desafios de captação de recursos e de marketing.

1.3. Entrevista:

Na  entrevista  individual,  fomos  submetidos  a  uma  série  de  perguntas  feitas  por  dois

avaliadores. Esta etapa é de suma importância para o processo, uma vez que nela o candidato

conta  suas  experiências  e  exemplifica  como  procedeu  em  situações  que  exigiram  de  si

qualidades  como  liderança,  proatividade,  criatividade  e  racionalidade.  Assim,  os

entrevistadores  podem constatar  se  o  candidato  se  encaixa  ou  não  no perfil  que  o  Time

Enactus UFPA procura.

Os entrevistadores seguem uma metodologia conhecida pela sigla STAR — situação, tarefa,

ação  e  resultado  —  que  visa  avaliar  a  competência  do  candidato  em  situações

contextualizadas durante sua vida e qual a sua maneira de pensar diante de problemas. 

1.4. Dinâmica em Grupo:

Após a entrevista individual, os candidatos foram divididos em grupos e lhes foi posta uma

situação fictícia em que deveriam buscar sobrevivência. Era nítida, naquela situação, que a

cooperatividade e o bom entendimento entre os integrantes de cada grupo seriam essenciais

para o cumprimento da tarefa, além da criatividade para concluí-la de maneira satisfatória. 

Durante  a  dinâmica,  dois  membros  efetivos  do  time  ficaram observando  os  grupos  para

avaliar e interpretar suas ações.
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2.

Programa Trainee:

O Programa  Trainee,  com início  em 23  de  março  de  2018,  é  considerado a  etapa  mais

complexa  do  processo.  Em  um  período  de  duas  semanas,  exigiu-se  dos  candidatos  o

desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe, a partir do cumprimento de desafios.

2.1. Captação de Recursos:

Como indicado no Handbook Trainee 2018.1 do Time Enactus UFPA, recebemos a quantia de

60 reais, a qual deveria, de forma empreendedora, ser transformada em 600 reais. A princípio,

com o dinheiro em mãos e julgando possibilidades, a nossa equipe optou por realizar esta

etapa em dois momentos distintos e complementares.

No  primeiro  momento,  explorou-se  a  proximidade  com  a  Páscoa  para  rifar  um  ovo  de

chocolate  artesanal,  que  além  de  nos  proporcionar  alta  lucratividade,  representou  um

incentivo a pequenos empreendedores locais. Assim, com o investimento de apenas 50% do

capital  inicial,  foi  viável  alcançar  a  meta  desejada  e  dar  início  ao  segundo momento  da

captação de recursos.

Valendo-se das aptidões culinárias de um dos integrantes da equipe,  decidimos produzir  e

vender  brownies. Embora os custos para a produção tenham sido altos, o retorno financeiro

foi satisfatório, apesar de não termos conseguido, por pouco, alcançar a meta de arrecadação

proposta, como mostra o fluxo de caixa abaixo. O dinheiro arrecadado foi, em parte, revertido

em ações realizadas pelo Time Enactus UFPA.
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Tabela 1: Acompanhamento de fluxo de caixa referente às duas etapas de captação de recursos realizadas
pela equipe no Programa Trainee 2018.1.

Ao final, foi realizada a análise SWOT do desafio do microcrédito, anexada ao final deste

relato de experiência, a fim de promover um diagnóstico crítico, identificando as forças, as

fraquezas, as oportunidades e as ameaças detectadas pela equipe durante o processo.

2.2. Marketing:
2.2.1. Vídeo:

O primeiro desafio da etapa de  marketing do Programa Trainee consistiu na criação de um

vídeo curto apresentando o Projeto  Fiero, um dos cartões de visita do Time Enactus UFPA

atualmente.  A iniciativa  consiste  no  empoderamento  dos  comerciantes  de  um importante

patrimônio  histórico  de  Belém,  o  Mercado  de  São  Brás,  melhorando  suas  condições  de

trabalho e investindo em ações que promovam aumento de renda e valorização da produção

artesanal.

Escolheu-se uma abordagem direta,  apresentando o histórico do mercado e um apanhado

sobre o seu estado atual, para, posteriormente, iniciar-se a apresentação do  Fiero e de seus

objetivos.



III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

ENACTUS BRASIL
2.2.2.

Texto Jornalístico:

O segundo desafio de  marketing trouxe a proposta de produção de uma matéria, em anexo,

noticiando algum fato relevante ao time para ser posteriormente divulgado nas mídias sociais.

Dissertamos  sobre  a  participação  do  Time  Enactus  UFPA no  Team  Training  Conference

ANDEF 2018, evento ocorrido nos dias 06 e 07 de março, em Piracicaba, interior de São

Paulo.

2.3. Projeto Fictício:

Nesta etapa, fomos desafiados a criar um projeto fictício e a adaptá-lo ao modelo de um edital

para posterior apresentação em forma de  pitch. Este método consiste em uma apresentação

sumária de 3 a 5 minutos que deve conter informações primordiais para despertar o interesse

de investidores ou parceiros por um negócio, projeto ou causa.

2.3.1. A ideia:

Para  a  elaboração  do  projeto  fictício,  utilizamos  a  versão  traduzida  do  Enactus  Team

Handbook 2014-15.  Guiamo-nos pelas características de projetos de sucesso, as quais são

elencadas exatamente como segue:

I. Identificar um público-alvo apropriado;
II. Focar no empoderamento do público-alvo;
III. Utilizar a ação empreendedora;
IV. Ilustrar  a  melhora  na  subsistência  do  público-alvo  através  do

empoderamento;
V. Ilustrar  abordagens  inovadoras  utilizando  o  negócio  como  uma  solução

viável;
VI. Colaborar com e envolver o Conselho Consultivo de Negócios;
VII. Definir o potencial para continuar e possível expansão no futuro;
VIII. Garantir a sustentabilidade econômica, social e ambiental.
(ENACTUS, 2014, p. 45)

Portanto,  nos  dias  posteriores  ao  lançamento  do  Trainee,  reunimo-nos  e  começamos  a

desenhar  o  projeto  fictício  a  partir  do  público-alvo  e  de  que  maneira  se  daria  o  seu

empoderamento.  Discutimos  a  respeito  de  uma série  de  problemas  que  afligem Belém e

região  e  resolvemos,  em comum acordo,  priorizar  grupos em situação de vulnerabilidade

social. Decidimos, por fim, que o projeto teria a tecnologia como temática e se direcionaria a

uma organização comunitária fictícia de ex-detentos nomeada, para fins elucidativos, como

Segunda Chance.

2.3.2. DETEC – Tecnologia Que Liberta:
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O projeto foi desenvolvido com o intuito de solucionar uma problemática social e de atender

às  necessidades  de  ex-presidiários,  sobretudo  aqueles  que  enfrentam  dificuldades  para

ingressar no mercado de trabalho. Nesse sentido, por meio da ação empreendedora, objetiva-

se não somente promover a independência financeira e a melhoria da qualidade de vida dessas

pessoas,  como  também  solucionar  possíveis  distúrbios  psicológicos  decorrentes  de  uma

notória invisibilidade social pela qual têm sido submetidas.

Imagem 2: Logomarca do projeto fictício. O nome DETEC foi pensado a partir da justaposição dos termos “detentos”
e “tecnologia”.

Promover-se-á o empoderamento social desse grupo a partir da reciclagem do lixo eletrônico

produzido tanto por Instituições de Ensino Superior quanto pela população em geral, em torno

da região metropolitana de Belém, a fim de construir uma série de equipamentos tecnológicos,

como placas e até computadores, os quais serão vendidos para comunidades de baixa renda e

escolas públicas que apresentem deficiência em seus laboratórios de informática. Os itens que

não  possuírem mais  nenhuma  forma  de  manutenção,  por  sua  vez,  serão  adequadamente

descartados e poderão ter como destino a fabricação de brindes personalizados com a logo do

projeto, ampliando sua visibilidade. Essa troca é, justamente, a responsável por possibilitar a

obtenção da autonomia financeira por meio da comercialização de equipamentos recuperados.

A  qualificação  profissional  dos  ex-detentos  ocorrerá  mediante  o  suporte  técnico  de

especialistas  e  de discentes  de diversas  áreas  do conhecimento,  em conformidade ao que

sugere, in verbis, o Enactus Team Handbook 2014-15. 

O  projeto  deve  empoderar  o  público-alvo  com  conhecimento,  habilidades  e/ou

confiança  para  mudar  sua  situação  de  dependência  para  autodeterminação  e

independência. Muito disso será alcançado através da colaboração, com um forte foco

na capacitação a longo prazo.

(ENACTUS, 2014, p. 43)
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Destacam-se,  aqui,  a  Engenharia  da  Computação,  a  Ciência  da  Computação,  as  Ciências

Contábeis,  a  Administração e  a  Psicologia.  A Engenharia  da Computação e  a  Ciência  da

Computação serão áreas primordiais para o desenvolvimento do projeto, já que abrange toda a

parte de produção de peças, componentes,  hardwares e softwares das máquinas. No que diz

respeito às áreas de capacitação em Ciências Contábeis e Administração, especificamente,

estas objetivam tornar a organização comunitária de ex-detentos capaz de, futuramente, gerir

seu próprio negócio, seja ele virtual ou físico. Em relação à Psicologia, profissionais da área

estarão  a  realizar,  no  decorrer  das  atividades,  um  acompanhamento  individual  que  será

fundamental  para  detectar  potenciais  resquícios  de transtornos  psicológicos  causados pelo

tempo de cárcere e pela invisibilidade social decorrente.

Acredita-se que a ampla capacitação e o desenvolvimento pessoal desses indivíduos tornam

possível  a  construção  de  uma  comunidade  empoderada,  capaz  de  garantir  sua

autossuficiência.

No que tange ao planejamento de mídia, a comitiva responsável pelo projeto irá fazer um

estudo aprofundado sobre os possíveis parceiros — escolas públicas e comunidades menos

favorecidas  economicamente  — procurando conhecer  os  seus  interesses.  Nesse sentido,  a

abordagem  inicial  será  feita  por  meio  de  e-mail  enviado  aos  alvos,  estabelecendo  um

background  de credibilidade,  construindo evidências  para reforçar  a  seriedade do projeto,

propondo uma posterior reunião formal.

Além disso, de maneira mais ampla e midiática, a divulgação do projeto pode ser feita por

meio de redes sociais como Instagram e Facebook, a partir da promoção de mensagens claras,

atraentes e capazes de chegar a diferentes públicos por diferentes plataformas, e assim, fazer

com que a sociedade, e não apenas os potenciais aliados do projeto, passem a conhecê-lo.

Considerações Finais:

Por meio de um denso e exigente processo de seleção de novos membros, o Time Enactus

UFPA mostrou a seriedade do trabalho que desenvolve e a competência de seus integrantes.

O  Processo  Seletivo  2018.1  e  o  Programa  Trainee significaram  uma  experiência

enriquecedora  em nossas  vidas  acadêmico-profissionais.  Pudemos,  ao  longo  do  processo,

exercitar  o trabalho em equipe,  a perseverança,  a  boa-comunicação e  a  proatividade para

solucionar  problemas  e  para  atingir  metas.  Os  aprendizados  adquiridos  nos  serão
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indubitavelmente úteis. Tivemos, uns com os outros, afinidade imediata e construímos um

verdadeiro e promissor elo de amizade.

Por fim, esperamos poder contribuir para o aprimoramento dos processos de recrutamento de

novos membros dos demais times da rede e impulsionar o crescimento da Enactus no Brasil.

Referências:

ENACTUS. Enactus Team Handbook 2014-15. Springfield, 2014.

TIME ENACTUS UFPA. Handbook Trainee 2018.1. Belém, 2018.



III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

ENACTUS BRASIL
ANEXO A – Análise SWOT referente às duas etapas de captação de recursos realizadas

pela equipe vencedora do Programa Trainee 2018.1
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ANEXO B – Texto jornalístico sobre a participação do Time Enactus UFPA no Team

Training Conference ANDEF 2018


