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Resumo 

Este trabalho relata a experiência vivenciada pelos dois últimos Diretores de Gestão de 

Pessoas do Time Enactus Univasf, considerando os desafios e aprendizados decorrentes desse 

processo no período compreendido entre janeiro de 2018 e abril de 2019. Surgido em 2014 o 

time objetiva contribuir para o desenvolvimento local de modo empreendedor visando o 

empoderamento de pessoas e comunidades, capacitando-as com habilidades em negócios 

sociais. Conta com as diretorias: Comunicação e Marketing, Projetos, Financeira e Gestão de 

Pessoas, cujo exercício da função do líder é nosso objeto de descrição e reflexão. Para tanto, 

recorremos à abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de coleta de dados a 

pesquisa documental, uma breve revisão bibliográfica, a observação e participação nas 

atividades desenvolvidas, bem como o acesso às redes sociais da organização. Descrevemos 

aspectos da atuação dos gestores da área relacionando-os com os processos de gestão de 

pessoas descritos por Chiavenato no livro Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos 

humanos nas organizações.  Verificamos que os diretores vivenciaram a experiência de unir 

teoria e pratica ao conduzir os processos de gestão de pessoas do time adquirindo novas 

habilidades e competências. 

 

Palavras-chave: Diretor de Gestão de Pessoas; Time Enactus Univasf; Empreendedorismo 

Social; Processos de gestão de pessoas. 

Abstract 

This study reports the experience of the last two Managers of People Management of the 

Time Enactus Univasf, and then of 2019. The time of contribution to local development in an 

entrepreneurial way aimed at the empowerment of people and communities arose in 2014, 

with skills in social business. It has the directorates: Communication and Marketing, Projects, 

Finance and People Management, whose exercise of the leadership function is the object of 

description and reflection. To do so, we used the qualitative approach, using as a data 

collection instrument a documentary research, a periodic review, an observation and 

participation in the activities developed, as well as access to the social networks of the 

organization. Describe the aspects of people management related to the process of managing 

people selected by Chiavenato in the book People Management: the new role of human 

resources in associations. We verified that the directors experienced the experience of uniting 

theory and practice the management of time and time having a ability.  
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INTRODUÇÃO 

 

As pessoas constituem o principal ativo de uma organização. Daí, a necessidade de 

tornar as organizações mais conscientes e atentas para seus colaboradores. Destarte, a Gestão 

de Pessoas pode ser entendida como a função gerencial que visa à cooperação das pessoas que 

atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais 

(GIL, 2001, p.17). Entre outras, visa ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar 

sua missão; proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas; aumentar a 

autorealização e a satisfação das pessoas no trabalho; manter políticas éticas e comportamento 

socialmente responsável; e construir equipes eficientes. 

A experiência relatada traz à baila vivências relevantes para a constituição e 

desenvolvimento do Time  Enactus Univasf, permitindo o conhecimento prévio de desafios e 

possíveis soluções no que concerne aos processos de gestão das pessoas como ingresso, 

treinamento e desenvolvimento dos membros. Nosso objetivo consiste em trazer 

considerações a partir das vivências relatadas que sejam significativas para a área de Gestão 

de Pessoas, especialmente em organizações de voluntariado; buscando relacionar com os 

processos descritos na bibliografia utilizada, especialmente Chavienato com o livro Gestão de 

Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações .  

Temos por intuito que este relato não fique apenas no nível de descrição da situação, 

mas que tais experiências possam contribuir para outros estudantes enactors e pesquisadores 

da área, servindo como potencial exemplo para outros estudos e vivências. 

Vale ressaltar que “a  Enactus é uma comunidade de pessoas comprometidas a fazer 

do progresso humano nosso negócio” (MANUAL DOS TIMES, 2018, p. 17). Nesse sentido 

quanto mais estudantes participam de um time Enactus, maior a possibilidade de experiências 

exitosas no sentido de transformar vidas e comunidades em situação de vulnerabilidade.  

Outro aspecto importante para a atuação do time diz respeito aos esforços para a 

constituição de uma equipe multidisciplinar com membros de diferentes cursos que trarão 
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novas perspectivas e valiosas habilidades. O Manual Enactus (2018, p.17) enfatiza que todos 

os anos, estudantes Enactus se formam enquanto outros estudantes iniciam a sua jornada na 

educação superior. Frente a essa dinamicidade o recrutamento de novos estudantes para o 

time é uma tarefa contínua e exige atenção constante. Desenvolver estratégias para engajar 

novos estudantes e mantê-los são atribuições importantes para o Diretor de Gestão de Pessoas 

que ao conduzir de forma poativa e êxitosa esses processos contribui decisivamente para a 

peformance do time e por consequência paro desenvolvimento do empreendedorismo social. 

O Manual Enactus Univasf, documento interno do time, define como atribuição da 

Diretoria de Gestão de Pessoas a responsabilidade pelo processo de recrutamento, seleção, 

treinamento e integração dos membros do time, bem como acompanhar de perto a trajetória 

de cada Enactor e promover ações que conciliem os interesses da Enactus Univasf com os 

individuais. Nesse sentido, cumpre ao diretor da área liderar essas atividades garantindo a 

efetividade necessária. 

Para isso, são estruturadas políticas, feedbacks, treinamentos, integrações e processos 

de acompanhamento individual, que tem por objetivo final garantir um bom funcionamento 

do time somado ao bem-estar de cada membro. Neste texto, relatamos a experiência de dois 

enactors que atuaram como gestores de pessoas no Time Enactus Univasf, apontando os 

desafios e soluções encontrados, bem como o significado dessas experiências para esses 

sujeitos. 

Adotamos uma abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa documental e 

bibliográfica. Segundo Maconi e Lakatos (2010, p. 157), a primeira técnica de pesquisa  

caracteriza-se por ter a fonte de coleta de dados restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo as chamadas fontes primárias. A segunda, “abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema em estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 

livros, pesquisas [...] até meios de comunicação oral (Marconi e Lakatos, 2010, p. 166). 

Optamos por dividir esse relato em quatro seções, sendo a primeira esta Introdução 

na qual apresentamos o trabalho. A segundo seção, intitulada Vivências dos diretores de 

Gestão de Pessoas Enactus Univasf, descreve as experiências dos enactors no cargo. Enquanto 

a terceira, Discussões e resultados, à luz de uma breve revisão bibliográfica, analisa aspectos 

da atuação destes visando estabelecer ponderações e reflexões, embasadas na experiência 

relatada e no respectivo aparato teórico. Por fim, na última seção são tecidas algumas 

considerações sobre as possibilidades e desafios da Gestão de Pessoas no time. 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

 

VIVÊNCIAS DOS DIRETORES DE GESTÃO DE PESSOAS ENACTUS UNIVASF 

 

No período considerado, janeiro de 2019 a abril de 2019, o Time Enactus contou 

com dois Diretores de Gestão de pessoas: um homem e uma mulher, ambos estudantes de 

Administração. O primeiro chegou ao cargo por indicação do  Presidente no início de 

2018 exercendo-o até o final de janeiro de 2019 quando foi escolhido para liderar o time na 

condição de Presidente. Enquanto a segunda, chegou ao cargo por escolha entre seus pares na 

Diretoria de Gestão de Pessoas. 

O primeiro ao assumir o cargo, não contava com experiência prática, apenas 

conhecimentos teóricos da área. Reconhecendo que o novo cargo trazia consigo diversas 

expectativas dos colegas de time quanto a sua atuação procedeu a realização de um 

questionário de diagnóstico solicitando que os enactors expressassem o seu nível de 

concordância (“discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “indiferente”, “concordo 

parcialmente”, “concordo totalmente”) com as afirmações: 

1. No time Enactus Univasf você é ouvido e suas sugestões/ contribuições são 

levadas em consideração.   

2. A integração entre os participantes e  setores do  time pode ser melhorada.  

3. As atividades de integração realizadas são adequadas para incluir todos os 

membros do time. 

4. Há acompanhamento e orientação adequada para a realização das tarefas propostas 

bem como conciliação entre seus objetivos de desenvolvimento pessoal e profissional e os 

objetivos da Enactus. 

5. Suas particularidades são respeitadas  e são realizadas flexibilizações no sentido de 

viabilizar o desenvolvimento das atividades propostas. 

Também solicitava: “Sugestões de atividades de integração para o time”; “Quais 

ações você sugere para melhorar ainda mais a atuação da Diretoria de Gestão de Pessoas?” e  

“De que forma a Enactus Univasf pode contribuir ainda mais para o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional?” 

  Ao fim declarava a permanente disponibilidade para dialogar e construir um time 

mais participativo e competitivo. Nesse sentido, foi significativa a disposição dos enactors em 

responder questionário e expressarem suas percepções, ideias e sugestões. A partir delas 
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pode-se depreender aspectos importantes e possibilidade de ajustes e adequações nas 

atividades. Essa atitude foi vista de forma positiva pelos enactors configurando uma atividade 

relevante para o processo de manter as pessoas na organização ao desenvolver um 

relacionamento de confiança entre os integrantes. 

Constituiu uma experiência marcante, o desligamento de membro do time por 

iniciativa da gestão, tendo em vista a dificuldade de atuação no sentido de alcance dos 

objetivos proposto. Procurou-se manter o diálogo aberto a fim de compreender os motivos do 

enactor e de forma respeitosa desligá-lo da equipe. Os desligamentos voluntários também 

desafiaram o Diretor de Pessoas que sempre buscava conversar e entender o motivo da 

solicitação se pré-julgamentos, configurando o processo de aplicar pessoas. 

Referente ao processo de agregar pessoas, inicialmente a organização, através de 

incentivos e indicação da Presidência recebeu de forma rápida diversos alunos interessados 

em atuar num projeto específico. Esse fato trouxe um desafio para a integração entre os 

membros uma vez que não houve um processo de conhecimento e interação entre os enactors 

experientes e novos. Aqueles olhavam com certa desconfiança; estes, pretendiam uma atuação 

focada apenas num projeto não demonstrando um maior envolvimento com o time. Passado 

algum tempo começou o processo de desligamento desses enactos, bem como absenteísmo, 

reduzindo de forma abrupta os membros do time. 

No período compreendido entre agosto e outubro de 2018 a Diretoria de Gestão de 

Pessoas conduziu o Processo seletivo Enactus Univasf 2018, objetivando recrutar e selecionar 

estudantes dos cursos de Graduação e Pós-graduação da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), dispostos a construir um mundo melhor e compartilhar 

voluntariamente seu tempo, conhecimento e habilidades, atuando no desenvolvimento de 

projetos voltados para a promoção do Empreendedorismo Social nos municípios de Juazeiro - 

BA e Petrolina - PE. 

Para as 20 vagas disponíveis, inscreveram-se 21 candidatos, contudo apenas 16 

foram habilitados para as etapas seguintes, participando de entrevista individual e Dinâmica 

de Grupo. Ao final do processo os novos membros foram integrados ao Time e desta vez com 

um percentual de engajamento maior ao time. 

Com relação ao processo de recompensar pessoas uma experiência significativa, 

consistiu na colaboração mútua para a realização de tarefas e eventos como a 

Confraternização de Fim de Ano Enactus Univasf 2018 na qual os integrantes da Diretoria de 
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Gestão de Pessoas atuarão de forma sinérgica ralizando um evento elogiado pelos demais 

integrantes do time. 

Com relação às experiências da segunda Diretora de Gestão de Pessoas observa-se 

que os desafios de liderar pessoas continuam, cumprindo ressaltar o processo contínuo de 

integração e a necessidade de gerir a disponibilidade dos enactors. Também foi delineado um 

novo Processo Seletivo para agregar novos membros e visando otimizar o processo de 

desenvolver pessoas foi realizado o Evento de Imersão Enactus Univasf 2019, além de 

instituir minicursos para os membros. 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

De acordo com Chiavenato (2014) o processo de gestão de pessoas envolve: 1. 

Processos de agregar pessoas; 2. Processos de aplicar pessoas; 3. Processos de recompensar 

pessoas; 4. Processos de desenvolver pessoas; 5. Processos de manter pessoas; e 6. Processos 

de monitorar pessoas. Assim analisaremos os aspectos relatados relacionando-os com estes 

processos. 

O processo de agregar pessoas diz respeito ao recrutamento e seleção. Para 

Chiavenato (2014, p. 91) representam as portas de entrada que são abertas apenas para os 

candidatos capazes de ajustar as próprias características e competências pessoais com os 

requisitos e as características predominantes na organização. 

Vale ressaltar que 

Recrutamento de Pessoal é uma responsabilidade do sistema de ARH que tem por 

finalidade a captação de recursos humanos interna e externamente à organização, 

objetivando municiar o subsistema de seleção de pessoal no seu atendimento aos 

clientes internos da empresa.” (Marras 2001, p.69)  
 

Verificamos no time duas situações para esse processo: uma pautada numa relação 

de proximidade com membros do time na qual novos estudantes  foram admitidos por mera 

indicação e a segunda na qual estes chegam a organização por meio de um processo de 

recrutamento e seleção mais formal.  

Este último se mostrou mais efetivo no sentido de viabilizar o ingresso de pessoas 

que permaneceram mais tempo servindo às necessidades organizacionais no curto e no longo 

prazo. Esse modelo parece valorizar a melhora contínua do capital humano e agregar novos 

valores aos ativos intangíveis da organização pela inclusão de novos membros.  
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O próprio processo oportuniza a aquisição de novas habilidades e competências que 

permitam à organização realizar sua missão e alcançar seus objetivos, bem como desenvolver 

os estudantes habilidades de comunicação, socialização e trabalho em equipe, fundamentais 

para a sustentabilidade do time.  

Quanto ao processo de aplicar pessoas Chiavenato (2014, p. 150) observa que 

envolve os primeiros passos na integração dos novos membros à organização, o desenho do 

cargo a ser desempenhado e a avaliação do desempenho no cargo. Dessa maneira, no time a 

atuação do diretor de gestão de pessoas ao manter contato frequente, ouvindo e dando 

feedbacks tanto pessoalmente quanto por meio digital, especialmente por e-mail e whatsapp 

constituiram aspectos importantes para esses processos internamente. Todo esse processo de 

orientação procurou-se enviar mensagens claras e proporcionar informação a respeito da 

cultura da organização, do cargo a ser ocupado e das expectativas a respeito do trabalho. 

Os momentos de socialização desempenharam papel importante. De acordo com 

Chiavenato, 

A socialização é uma das práticas por meio da qual se transfere valores, crenças e 

princípios aos novos membros de uma organização na ocasião em que nela 

ingressam. Nesse momento, são revelados os elementos da cultura e os padrões de 

comportamento valorizados pela organização para que os novos membros se ajustem 

a eles (CHIAVENATO, 2014, p. 161). 
 

O processo de recompensar pessoas diz respeito a remuneração, benefícios e 

incentivos. Constituem os elementos fundamentais para o incentivo e a motivação dos 

enactors, contemplando de um lado, os objetivos organizacionais a serem alcançados e, de 

outro, os objetivos individuais a serem satisfeitos. A recompensa é o elemento fundamental na 

condução das pessoas em termos de retribuição, retroação ou reconhecimento do seu 

desempenho na organização. Na atuação dos gestores verificou-se um esforço para reconhecer 

a dedicação dos colegas, lembrar do aniversário e desejar parabéns com mensagens nas 

mídias digitais e compartilhar o bolo numa comemoração simples, bem como o incentivo para 

as atividades do curso e outras pessoais com o aprimoramento de network. 

O processo de desenvolver pessoas está voltado para o treinamento, aprendizagem 

e desenvolvimento. Na visão de Chiavenato, 

Desenvolver pessoas significa apenas dar-lhes informação e apoio suficiente para 

que elas aprendam novos conhecimentos, habilidades e competências e se tornem 

mais eficientes no que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação básica para que 

aprendam novas atitudes, soluções, ideias, conceitos e que mudem seus hábitos e 

comportamentos e se tornem mais eficazes no que fazem. Formar é muito mais do 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

que simplesmente informar, pois representa um enriquecimento da personalidade 

humana. As organizações estão se dando conta disso ( CHIAVENATO, 2014, p. 

307). 
 

No Time Enactus busca-se o desenvolvimento da organização com o 

desenvolvimento dos membros por meio de oficinas e cursos realizados pelo Professor 

Conselheiro ou outro colega que tenha determinado conhecimento importante para atuação 

do time.   Além disso, valoriza-se o processo de aprendizagem contínua incentivando ao 

enactor a adoção de: a) postura proativa e colaboração em todas as atividades; b) 

participação em cursos e realização de leituras e pesquisas; c) participação em momentos de 

imersão composto por estudos e discussões visando a capacitação dos membros para as 

atividades e projetos;e d) atitude aberta a inovação e produção de soluções viáveis com o 

uso de metodologias como Brainstorming, Canvas, Análise SWOT, 5W2H, PDCA, entre 

outras.  

O processo de manter pessoas refere-se a higiene, segurança no trabalho, relações 

com colaboradores. Para Chiavenato (2014, p. 373),  conquistar, desenvolver, aplicar e reter 

talentos é hoje um enorme desafio para as organizações. no caso de organizações de 

voluntariado isso ganho uma relevância, ainda maior.  Exige cuidados especiais, entre os 

quais se sobressaem os estilos de gestão, excelentes relações com os colaboradores, 

engajamento e orgulho de pertencer, e saúde e segurança do trabalho capazes de assegurar 

qualidade de vida na organização. Para mantê-los satisfeitos e motivados é fundamental 

assegurar-lhes condições físicas, psicológicas e sociais de permanecer e participar das 

atividades, levando-os a se comprometer e “vestir a camisa” do time. 

Procura-se manter relações saudáveis, evitando ruídos na comunicação, 

especialmente nas redes sociais, prezando pelo esclarecimento das situações ou distorções de 

forma tempestiva para evitar conflitos e mal entendidos. 

Já o processo de monitorar pessoas compreende o acompanhamento de atividades e controle. 

Monitorar significa seguir, acompanhar, orientar e manter o comportamento das pessoas em 

determinados limites de variação (CHIAVENATO, 2014, p. 431).  A Diretoria de Gestão de 

Pessoas procura acompanhar os membros em suas atividades a fim de orientar e colaborar para o bom 

andamento das atividades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Frente ao exposto, pode-se dizer que o exercício da função de gestor de pessoas num 

time enactus constitui uma experiência enriquecedora para o estudante que o experiencia, 

desafiando o a desenvolver as habilidades de liderança, comunicação clara e assertiva, 

persuasão, planejamento e resolução de problemas complexos. A relação com as outras 

diretorias e enactores caracterizam-se pelo mútuo aprendizado e colaboração na qual os 

discentes exercitaram também competências como a formação e trabalho em equipe, 

integração da turma,  gestão do tempo e orientação para ação e resultado.  

 Para o time, visando o alcance dos objetivos traçados , é um cargo crucial, visto que 

mantém a coesão do grupo e é responsável pelo atribuição das funções dos demais 

integrantes, bem como acompanhamento do desempenho das pessoas na organização. 

No caso relatado, constituiu uma experiência marcante para os envolvidos uma vez 

que estes eram estudantes de administração e tiveram a oportunidade de unir a teoria da sala 

de aula com a prática as desenvolverem os processos de gestão de pessoas no time. Isso 

possibilitou o desenvolvimento das atividades do time tendo em vista a promoção do 

empreendedorismo social. 
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