
Diagnóstico de Membros Enactus 

Esse formulário serve para um diagnóstico em relação aos membros e seu 
trabalho. Conhecer a equipe é de extrema importância para a execução de um 
trabalho mais eficiente e um ambiente harmonioso e prazeroso. 

Indico, além desse formulário, convidar os membros a fazer testes como o 
‘16personalities’, ‘perfis de Belbin’ e o teste do livro ‘Descubra Seus 
Pontos Fortes’. Com isso, fica mais completo o panorama sobre a equipe. 

As respostas precisam ser mais objetivas possíveis, ao final já com as 
respostas, é necessário montar uma planilha onde consta nome, cargo, 
tempo de time e as repostas separadas por coluna para cada pergunta. Essas 
perguntas podem ser moldadas conforme necessidade de cada time, além de 
outras serem acrescentadas, assim como outras informações na planilha 
também. 

1.Quantas horas você está dispostos a investir na Enactus por semana? 

Com essa pergunta o líder consegue ter um panorama de quem pode fazer qual 
tarefa, uma maneira prévia de saber com quem pode contar, mais ou menos, em 
relação a horas de trabalho. 

2. Quais seus talentos, habilidades, hobbies? 

Você sabe o que seu liderado gosta de fazer? Conhecer as habilidades e talentos da 
equipe é imprescindível. Talvez naquele momento você não entenda para que, mas 
vai perceber a importância quando precisar fazer alguma ação num projeto, alguma 
tarefa diferente no time, você já vai saber com quem deve falar. (Ex.: a habilidade é 
lidar com crianças muito bem, vocês estão se inserindo numa comunidade e tem 
muitas crianças, já sabe com quem falar pra chegar cativando elas né?) 

3. Dentro do time, o que você mais se sente bem fazendo? E o que te 
deixa mais desconfortável? 

Essa pergunta serve para saber se o que aquele membro foi designado para fazer tem 
deixado ele feliz ou desanimado. O voluntariado não deve ser algo como um fardo, 
mas sim algo que te motiva, inspira e te da prazer. 

4. O que seus lideres fazem que te motiva? E o que te desanima? 

Aqui podemos diagnosticar como a liderança tem atuado na ótica dos membros. 

5. Você trabalha no que gosta atuando na Enactus? 

Empreendedorismo social é a praia da pessoa mesmo? Gestão de pessoas, financeiro 
ou qualidade? Projetos? 

 

 



6. Como você enxerga a Enactus e o projeto que você está? 

O membro enxerga a Enactus como uma incentivadora de impacto social ou só mais 
uma organização estudantil? O projeto é em tema que ele tem interesse, faz parte da 
lista de realizações de impacto que ele tem para a vida? É preciso entender que o 
voluntariado tem haver com ajudar os outros, claro, mas também tem haver com 
realização pessoal, vestir a camisa daquela causa. 

7. Quais os pontos fortes do time? E os pontos fracos? 

Ver a ótica dele em relação ao time. 

8. O que você acha que você precisa mudar para ser mais eficiente? 

Essa pergunta serve para causar uma reflexão. 

9. O que você acha que você precisa mudar para os outros membros 
serem mais eficientes? 

Essa também serve para causar uma reflexão. 

10. Você quer ser líder? 

Serve para já ficar de olho em quem tem interesse em uma futura liderança, para os 
presentes lideres já começarem a andar mais perto dessas pessoas e irem passando 
tarefas ligadas a liderança, pra gerar uma rede de cuidado nesse sentido e ir 
preparando durante todo um ciclo, um futuro líder. 

11. Você se acha uma peça importante para o time? 

Autoestima! Essa pergunta serve para ver o quão entrosado o membro está. Uma 
pessoa que não se sente importante naquele meio tende a se afastar e sair, mesmo 
tendo uma função importante e uma atuação boa. 

12. Como é seu relacionamentos com os outros membros? 

O trabalho em equipe funciona? É harmonioso? O pessoal é amigo ou só 
trabalham juntos mesmo? 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

Podem ser analisadas da seguinte maneira: em uma tabela, em outra aba, com 
duas colunas uma ‘pontos a serem observados’ e outra ‘possíveis 
soluções’, será anotado na primeira coluna o que for sendo observado na 
leitura de todas as respostas da mesma pergunta por vez, já na segunda 
coluna, aquilo que pode surgir de soluções nas respostas dadas ou soluções 
que forem sendo pensadas no processo de leitura. 

Para times grandes ou dependendo da problemática observada para a 
aplicação do diagnóstico, sugiro a divisão por 
núcleos/departamentos/projetos/áreas, o que couber na realidade do time. 



Depois da análise, é importante um feedback para a diretoria e para os 
membros, discussão dos pontos levantados, para juntos encontrar soluções e 
aplicar mudanças. Esse momento serve para mostrar que o membro foi  
ouvido, que a opinião dele é importante e que as mudanças que precisam ser 
feitas, só serão bem sucedidas se todos estiverem nessa juntos 

SUGESTÃO 

No momento em que esse questionário for aplicado, não mande só para o time 
um formulário do google por e-mail. Tenha uma conversa motivacional com a 
equipe, uma apresentação sobre voluntariado ou um tema relacionado com o 
trabalho que executam, uma dinâmica para eles se sentirem parte do todo, 
uma integração. Explique para que serve o Diagnóstico de Membros 
Enactus, e ai sim pode mandar um formulário para eles responderem. Gestão 
de Pessoas serve para atrair, motivar, desenvolver e administrar a equipe.  

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que 
acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas 

incomparáveis.” - Maria Julia Paes de Silva 
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