
 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

 

A IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM GRUPOS DE 

VOLUNTARIADO: CASE TIME ENACTUS UFC 

 

Fernanda Cristina Pantuzzi1 

 

Resumo 

Cada vez mais, grandes companhias estão fortalecendo sua cultura organizacional para que 

visão, missão e valores não sejam apenas termos colocados no papel, mas para que se 

traduzam em atividades práticas no cotidiano dos colaboradores. Traçando um paralelo entre 

grandes companhias e grupos de voluntariado, surge um questionamento: a cultura 

organizacional é importante para a formação de grandes equipes de voluntariado? Diante 

dessa pergunta, o presente relato apresentou as atividades relacionadas a cultura 

organizacional do time Enactus UFC e a visão dos membros sobre a mesma, firmando a 

importância da cultura organizacional em um grupo de voluntariado a partir dos pilares de 

comunicação, integração e comportamento dos membros.  
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Abstract 

Increasingly, large companies are strengthening their organizational culture so that vision, 

mission and values are not just words put on paper but to translate into practical activities in 

the daily lives of employees. Drawing a parallel between large companies and volunteer 

groups, a question arises: is organizational culture important for the formation of large 

volunteer teams? In view of this question, the present report presented the activities related to 

the organizational culture of the Enactus UFC team and the members' view of it, emphasizing 

the importance of the organizational culture in a volunteer group based on the 

communication, integration and behavior pillars of the members. 
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INTRODUÇÃO 

A cultura organizacional é vista como fator essencial para que colaboradores de uma 

companhia alinhem seus trabalhos em torno de um mesmo objetivo. Além disso, a cultura 

organizacional é responsável pela fidelidade aos motivos pelos quais as companhias foram 

criadas, mesmo que as mesmas estejam em crescimento acelerado e o fluxo de novos 

colaboradores seja intenso, conforme exemplificado no artigo2 publicado pela Endeavor. “Ela 

é construída ao longo do tempo e passa a impregnar todas as práticas, constituindo um 

complexo de representações mentais e um sistema coerente de significados que une todos os 

membros em torno dos mesmos objetivos e do mesmo modo de agir” (CHIAVENATO, 2010, 

p. 173). É muito comum associar fortes exemplos de cultura organizacional a grandes 

empresas com sucesso reconhecido globalmente. No artigo³ publicado no blog do Kenoby, 

software de Recrutamento e Seleção, Google, Netflix e Apple são dadas como bons exemplos 

de empresas com uma cultura organizacional bem-sucedida. O Google tem como um forte 

pilar a clareza quanto a sua missão e valores para com os colaboradores. A Netflix, por sua 

vez, é reconhecida pela flexibilidade no ambiente de trabalho. A Apple, assim como o 

Google, tem como um forte pilar a clareza sobre o propósito da companhia. Diante disso, o 

que de fato representa a cultura organizacional de uma organização e quais atividades podem 

ser realizadas para fortalece-la? Por que ela é tida como algo importante? 

“A cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos e crenças, 

estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas, compartilhado por todos os 

membros da organização” (CHIAVENATO, 2010, p. 172). Para a Endeavor, em seu e-book 

sobre como formar grandes equipes, a criação de uma cultura organizacional bem-sucedida é 

impulsionada por três alavancas: clareza, sinalização e consistência. A clareza é relacionada 

ao entendimento de qual cultura a companhia quer estabelecer e como ela contribuirá para 

atingir os principais objetivos de performance. A sinalização é relacionada a comunicação dos 

valores aos colaboradores. A consistência é relacionada ao reforço da cultura entre todos.  

Correlacionando a definição de cultura organizacional de Chiavenato com as alavancas que a 

Endeavor elenca, é possível identificar atividades em grupos, que sejam ou não ligados ao 

ambiente corporativo, que são características da cultura organizacional e contribuem para o 

fortalecimento da mesma, além de analisar a visão dos membros desses grupos quanto a 

                                            
2 Cultura Organizacional: o que é, como se forma e meios de fortalecer. 

³ Exemplos de cultura organizacional: 3 empresas de sucesso graças à sua cultura! 
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categorias que estão diretamente ligadas às três alavancas: comunicação, propagação de 

cultura, sentimento de pertencimento e tomada de decisão baseada em valores.  

Dessa forma, é possível analisar a importância da cultura organizacional em um time 

Enactus. A Enactus, organização internacional sem fins lucrativos de empreendedorismo 

social, é uma rede composta por estudantes, líderes executivos e líderes acadêmicos. Em sua 

operação, existem times em Universidades e faculdades em diferentes países, diferentes 

estados e diferentes cidades. Cada time tem autonomia para estruturar sua gestão 

organizacional assim como vir a estabelecer ou não uma cultura organizacional. Diante disso, 

quais atividades podem ser realizadas a fim de estabelecer uma cultura organizacional clara 

em um time e qual é a visão dos membros considerando categorias relacionadas às alavancas 

apresentadas pela Endeavor? O presente trabalho visa responder essas perguntas, 

apresentando o case do time Enactus da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

O case time Enactus UFC 

 

O time Enactus UFC foi fundado no dia dois de março de dois mil e dezessete. A 

formação inicial tinha catorze alunos, dos devidos cursos: Geografia, Ciências Contábeis, 

Publicidade e Propaganda, Administração, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, 

Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Petróleo e Engenharia 

Elétrica. Desde o início do time, houve um cuidado especial relativo à construção da equipe. 

Uma das primeiras atividades foi a realização de uma imersão. O encontro teve duração de 

dois dias. No primeiro dia, as dinâmicas desenvolvidas tiveram o objetivo de entender como 

as diferentes personalidades do time trabalhariam em conjunto e de definir a missão, visão e 

valores do grupo. No segundo dia, as atividades foram voltadas para aplicação de design 

thinking para idear o primeiro projeto a ser executado. Foi nessa primeira imersão que o time 

começou a utilizar uma tag que teve papel fundamental para a construção da cultura 

organizacional: #vempromar.  

A tag surgiu por conta que as imagens da página no Facebook do time faziam 

referência a praia de Iracema. Além disso, a imersão aconteceu em uma casa de praia. Nos 

momentos de divulgar que a imersão estava acontecendo, surgiu a ideia de postar com essa 

tag. A partir dessa primeira divulgação, todas as publicações subsequentes seguiram o padrão 

de utilizar a tag #vempromar.  
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A partir da palavra mar, os membros começaram a pensar em algum “codinome” 

interno que fizesse referência ao oceano e a cultura do nordeste. Diante disso, uma vez que a 

palavra jangadeiro denota uma profissão que está diretamente relacionada ao mar e, na cultura 

nordestina, é alguém que é sinônimo de força e garra, todos começaram a se tratar pelo nome 

de “jangadeiros do time Enactus UFC” e a comunicação oficial do time passou a seguir tal 

padrão de tratamento, além de utilizar jargões referenciando que a rotina do grupo era um 

verdadeiro “mar de aventuras”, se os membros estavam preparados para “se jogar nesse mar e 

fazer acontecer”. No entanto, logo após o Evento Nacional Enactus Brasil de 2017, foi 

observado por parte dos próprios integrantes que o time deveria intensificar atividades que 

evidenciassem essa cultura que estava sendo construída. Dessa forma, a primeira ação para 

fortalecer a cultura inicialmente criada foi a adoção de uma mascote para o time. Uma vez que 

a construção da cultura da equipe sempre foi voltada para referenciar o mar, a mascote 

escolhida foi um peixe de pelúcia, a qual foi dado o nome de Maré. 

Além da definição de uma mascote, foi feita uma reflexão se de fato os valores 

colocados na formação inicial do time ainda faziam sentido, uma vez que foram definidos seis 

valores e os membros muitas vezes não se lembravam de todos. Além disso, a questão de que 

o time estava em um outro momento, com novos projetos e novos membros, levou o grupo a 

revisitar os seis valores iniciais. Dessa forma, a atividade para essa revisita consistiu em tomar 

como base os valores globais da Enactus: paixão, inovação, integridade e colaboração. A 

partir deles, o time Enactus UFC definiu seus quatro valores: empatia, criatividade, justiça e 

formiguismo. Como forma de fortalece-los na rotina da equipe, criou-se a tradição de que, em 

toda ação no qual tivesse a participação do time como um todo, deveria ser lida a missão e os 

valores do time. 

Assim como reforçar a missão e os valores é muito importante para a equipe, o time 

aplica momentos específicos para falar sobre a cultura em outros aspectos. Quando os novos 

membros ingressam no time, a recepção dos mesmos é realizada em uma manhã ou tarde na 

praia e nesse momento é feito um “juramento do mar” a fim de firmar quão importante é a 

cultura logo no início.  Em toda reunião geral, tem uma atividade chamada “Maré navega”, na 

qual é feita dinâmicas para falar sobre aspectos que vão dos valores à liderança. Uma vez por 

mês tem o “Cine com a Maré”, no qual é exibido um filme para discutir ao final. Todo início 

do ciclo, é entregue algum símbolo aos novos membros, como bottons da mascote, adesivos 
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com os valores e o grito de guerra do time, garrafinhas que simulam que estão com água do 

mar. 

A equipe considera importante que sempre tenham novas ações para fortalecer a 

cultura organizacional. Dessa forma, já estão previstas duas novas atividades dentro de tal 

temática: “Maré navega em outros mares”, que consiste em palestras e formações para os 

membros do time com profissionais de empresas que tem uma cultura organizacional forte e 

bem sucedida; “Embaixador dos valores”, que consiste na indicação, por parte dos membros, 

de pessoas que sejam exemplo em um determinado valor do time.  

Diante de todas essas atividades, entendeu-se que era necessário saber por parte dos 

integrantes do grupo se de fato essa rotina de ações era importante para a equipe. Levando em 

consideração as três alavancas elencadas pela Endeavor, foi aplicado um questionário com 34 

dos 55 integrantes da equipe, no qual eram colocados afirmações e os membros do time 

classificavam tais afirmações, a partir da escala Likert, de 01 a 05, onde 01 significava 

“Discordo” e 05 significava “Concordo”,  baseando-se nos pilares: comunicação, sendo 

relacionada diretamente às alavancas de clareza e sinalização, uma vez que para onde o time 

quer ir deve ser algo claro para todos; propagação de cultura, sendo relacionada diretamente à 

alavanca de sinalização e consistência, uma vez que existe uma série de atividades voltadas 

para isso e é importante saber se as mesmas estão gerando um impacto positivo na equipe; 

sentimento de pertencimento, sendo relacionado diretamente a consistência, uma vez que a 

motivação está diretamente ligada a isso; tomada de decisão baseada em valores, sendo 

relacionada diretamente às alavancas de sinalização e consistência, uma vez que reforça os 

valores como um todo. As afirmações feitas foram:  

 

1. Temática: tomada de decisão. Afirmação realizada: As tomadas de decisão levam 

em consideração todos os valores e a missão do time. 

2. Temática: Membros como propagadores de cultura. Afirmação realizada: Os 

próprios membros são exemplos e propagadores da cultura organizacional do time. 

3. Temática: Pertencimento a rede. Afirmação realizada: A cultura organizacional do 

time me faz sentir integrado e pertencente a rede. 

4. Temática: Comunicação clara. Afirmação realizada: A comunicação de para onde 

o time quer chegar e qual é o seu sonho grande é clara para todos. 
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Os resultados obtidos com o questionário seguem no gráfico abaixo:  

 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das respostas obtidas pelo questionário aplicado com os membros do time 

Enactus UFC, pode-se pontuar que as atividades realizadas e todo o cuidado para com a 

construção da equipe e da cultura organizacional está contribuindo para que os integrantes 

sintam-se pertencentes a rede como um todo, além de intensificar o propósito do time e gerar 

um engajamento por parte dos próprios membros a fim de se tornar propagadores de tal 

propósito.  

Além disso, denota-se a importância da cultura organizacional para o trabalho 

voluntário do time Enactus UFC, uma vez que a mesma tem papel fundamental em relação a 

motivação dos mesmos e está alinhada com as três alavancas elencadas pela Endeavor 

relativas à formação de grandes equipes. Portanto, o case do time Enactus UFC corrobora 

com a propagação de culturas organizacionais bem-sucedidas alinhadas aos pilares de clareza, 

sinalização e consistência. 

 

REFERÊNCIAS 

Cultura Organizacional: o que é, como se forma e meios de fortalecer. Endeavor. Brasil: 

2018. Disponível em: < endeavor.org.br/pessoas/cultura-organizacional-o-que-e-como-se-

forma-e-meios-de-fortalecer/ >. Acesso em: 13 maio 2019. 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

Exemplos de cultura organizacional: 3 empresas de sucesso graças à sua cultura! Brasil: 2018. 

Disponível em: < www.kenoby.com/blog/exemplos-de-cultura-organizacional/ >. Acesso em: 

13 maio 2019. 

E-book “Como construir uma grande equipe”. Endeavor. Brasil: 2015. Disponível em: < 

info.endeavor.org.br/ebook-5-passos-para-construir-uma-grande-equipe>. Acesso em: 13 

maio 2019. 

CHIAVENATO, ldalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

http://www.kenoby.com/blog/exemplos-de-cultura-organizacional/
http://www.kenoby.com/blog/exemplos-de-cultura-organizacional/

