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Resumo 

Para que um Time Enactus consiga crescer e consequentemente desenvolver a sua 

comunidade beneficiada, é necessária a presença de membros com comprometimento com 

seus projetos. Entretanto, é comum relatos referente a membros improdutivos, fato este que 

ocasiona prejuízos para o Time. Porém, retirar este membro do Time também pode ocasionar 

prejuízos, além de perder um potencial futuro líder. Dessa forma, o Time Enactus da UFPA 

idealizou e executou uma metodologia de avaliação para membro improdutiva, a fim de 

garantir uma análise justa, além de recuperar um membro que talvez apenas precise de 

treinamento mais adequada. Assim, a Enactus UFPA garante oportunidades para o 

desenvolvimento profissional e pessoal de seus membros para que estes desenvolvam a 

comunidade beneficiada. 
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Abstract 

In order for a team Enactus to develop, and consequently develop its benefited community, it 

is necessary to present members with commitment to their projects. However, it is common 

reports of experience of leaders regarding unproductive members, a fact that causes losses for 

for the team. However, removing this team member can also cause damage, as well as losing 

a potential future leader. Thus, the team Enactus of the UFPA idealized and implemented an 

evaluation methodology for an unproductive member, in order to ensure a fair analysis, in 

addition to recovering a member who may only need training more appropriate. Thus, Enactus 

UFPA guarantees opportunities for the professional and personal development of its members 

to develop the benefited community. 

 

Palavras-chave: Enactus; Methodology; Innovation; Productivity; Leadership 

 

 

                                            
1 Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará - UFPA 

(valeriabittencourt2307@gmail.com). 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

 

INTRODUÇÃO 

Todos os Times Enactus apresentam um único e grande objetivo: empoderar pessoas  

comprometimento e responsabilidade com o trabalho exercido. Entretanto, o que fazer quando 

o projeto possui um membro improdutivo? Times Enactus de todo o Brasil, senão do mundo, 

já passaram pela experiência de lidar com um membro difícil, improdutivo e incapaz de 

perceber a sua importância para o andamento do projeto. Em vista disso, muitos líderes são 

forçados a retirá-lo do projeto, o que pode ocasionar prejuízos a curto e longo prazo tanto para 

o projeto quanto para a comunidade.  

Além disso, é importante ressaltar que assim como entramos na universidade jovens e 

imaturos, também adentramos na Enactus jovem e imaturos. Dessa forma, muitos membros 

são conseguem se acostumar a rotina Enactus, ou não possuem gestão de tempo para lidar 

com seu projeto e sua vida acadêmica na faculdade. A falta dessas e de outras competências, 

as quais só aprendemos com experiências da vida, provoca improdutividade e desmotivação 

do membro, o que ocasiona em prejuízos como atraso de demandas para o projeto, 

desorganização de indicadores, entre outros. Assim, é importante o líder saber diferenciar um 

membro improdutivo de um membro imaturo, para que assim não retire do Time Enactus um 

potencial membro e até um potencial futuro líder. Dessa forma, tornar-se dever do líder criar 

oportunidades de empoderamento pessoal aos seus membros, de forma a garantir sua 

produtividade e comprometimento com o projeto e a comunidade beneficiada.   

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Em fevereiro de 2019, no começo do ciclo de liderança do atual líder do Projeto 

Cíclica do Time Enactus UFPA teve como um dos seus principais problemas a existência de 

membros improdutivos no projeto. E assim como todos os líderes antes dele, seu primeiro 

pensamento foi dá entrada ao protocolo de probatório para retirada deste membro do projeto.  

Entretanto, após uma análise minuciosa do caso e muito aconselhamento com os vice-

presidentes de projeto e líder do setor de Gente e Gestão, verificou-se que talvez não se 

tratasse de um membro sem comprometimento com o projeto Enactus, mas sim um membro 

sem treinamento e acompanhamento adequado para que pudesse se aperfeiçoar, e até adquirir, 

as habilidades necessárias para o cargo no qual atuava dentro do projeto. Dessa forma, o líder 
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idealizou e executou uma nova metodologia de avaliação em curto prazo, na qual poderia 

analisar as reais competências e habilidades do membro. 

 

ENTREVISTA COM O MEMBRO  

Como primeira etapa do processo de análise a avaliação, deve ser marcada uma 

reunião apenas com o líder e o membro para que ocorra um diálogo dirigido com o objetivo 

de verificar as respostas do membro referente à sua atual improdutividade dentro do projeto. 

O diálogo deve dirigido de forma que o membro sozinho possa perceber sozinho a sua falta de 

responsabilidade com o projeto e com o líder. Dessa forma, o líder não precisa elencar os 

defeitos do membro, tornando a conversa o mais profissional possível. Assim, preservando a 

amizade entre membro e líder mesmo durante situações como esta.  

As principais perguntas devem seguir uma linha de raciocínio focado no objetivo final: 

auto percepção do membro referente a sua improdutividade. Dessa forma, as perguntas 

abordam dois grandes temas: 

1. Demandas, nesse tema o líder levantava todas as demandas que supostamente o 

membro deveria ter feito ou que deveria estar fazendo. Assim, verificando quais são as 

justificativas apresentadas para o atraso da demanda. Dessa forma, o líder consegue 

analisar como o membro tem reagido e lidado com as demandas fornecidas.   

2. Confronto, este é um tema delicado e requer paciência por parte do líder, neste 

momento o líder confronta de maneira gentil o membro com perguntas que envolvem 

sua atual gestão de tempo, gestão emocional, comprometimento e responsabilidade 

com projeto, de forma que ele mesmo seja capaz de perceber sua falta de 

comprometimento. Além disso, o líder levanta o fato do projeto precisar de pessoas 

ativas para o andamento das atividades, para que o membro entenda que não se trata 

de algo pessoal. 

 

Ao final da etapa entrevista o líder deve perguntar ao membro se ele realmente deseja 

continuar no projeto ou se acredita ser melhor sair do Time, pois percebeu que não tem o 

devido tempo para trabalhar no projeto.  
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EDITAL DE AVALIAÇÃO 

Como segunda etapa do processo de análise, deve ser redigido um documento 

detalhado abordando todo o procedimento que será realizado para avaliação deste membro. 

Neste documento deverão conter informações detalhadas abordando os seguintes tópicos: 

1. Período Avaliativo: neste tópico o líder especificar o período de vigência do 

documento. É importante que o período avaliativo não seja extremamente curto e nem 

muito longo, para que não tome muito tempo e não atrapalhe as outras atividades que 

estão sendo desenvolvidas pelo projeto. É aconselhável que o tempo vigente do 

documento varie de no mínimo um mês e no máximo três meses.  

2. Critérios Avaliativos: neste tópico o líder deve detalhar a forma que irá avaliar o 

membro e que critérios serão importantes. Neste momento é interessante que o líder 

atribua maior relevância ao desenvolvimento de competências do membro como 

comunicação, trabalho em equipe, gestão de tempo, entre outras. Dessa forma, o líder 

poderá verificar as reais dificuldades do membro e criar oportunidades para o seu 

desenvolvimento profissional. É de supra relevância que o líder tome uma posição de 

orientador, logo tornando sua responsabilidade conceder ao avaliado os treinamentos e 

orientações necessárias para a execução dos desafios (ver tópico 4) e desenvolvimento 

do membro.   

3. Banca Avaliadora: neste tópico o líder deve abordar com detalhe como será realizada a 

avaliação do membro. É importante que o líder crie uma banca avaliadora, para que 

dessa forma o processo de análise possa ser o mais justo possível. Além disso, é 

aconselhável que esta banca seja formada por membros mais experientes do Time. No 

Time Enactus da Universidade Federal do Pará a banca de avaliação é constituída do 

líder atual do projeto e os dois vice-presidentes de projeto do Time.  

4. Detalhamento dos Desafios: neste tópico o líder deve descrever nos mínimos detalhes 

quais serão os desafios que o avaliado deverá realizar como forma de avaliação. Para 

esta etapa, o líder deve elencar desafios de fácil execução e desafios de difícil 

execução em uma proporção de 1:1. Além disso, é interessante que os desafios 

abordam as atividades que não foram realizadas pelo membro e atividades novas, além 

de terem relação com o seu cargo dentro do projeto. Nesta etapa, considera-se que as 

atividades de fácil execução serão as primeiras a serem finalizadas e espera-se que 

avaliado procure o líder para orientações para as atividades de difícil execução. É 
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importante ressaltar que o cumprimento de todos os desafios não serão o principal 

meio de análise da produtividade do membro, e sim como este membro procurou 

realizar as atividades, como foi sua comunicação com o líder e com seus colegas de 

equipe, se procurou treinamento para finalizar as tarefas, entre outros.  

 

AVALIAÇÃO FINAL 

Ao final do período de avaliação o membro deverá enviar para o líder e os demais 

membros da banca avaliadora um documento com os desafios realizados, além de explicações 

detalhada referente aos seus processos de realizações. Os desafios que não foram finalizados 

devem ser enviados da mesma forma, mas explicando até que etapa o desafio foi realizado e o 

que aconteceu para que ele não fosse cumprido na sua totalidade. Após uma análise minuciosa 

e discussão com a banca avaliadora, o líder deve julgar válido a permanência do membro 

dentro do projeto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta metodologia foi desenvolvida e executada no Time Enactus da Universidade 

Federal do Pará em um membro de projeto, o qual ocupava o cargo de membro do setor de 

comunidade. No início do ciclo este membro possuía um dos maiores níveis de 

improdutividade dentro do projeto, acarretando grandes prejuízos para o setor e 

consequentemente para a comunidade beneficiada pelo projeto Enactus. O setor possuía um 

grande número de atividade atrasadas ou não realizadas, um número alto de documentações 

ausentes, sendo estas necessárias para o acompanhamento do desenvolvimento dos 

beneficiados do projeto. Além disso, visto que o setor de comunidade é o primeiro e principal 

elo entre a comunidade beneficiada e o projeto Enactus, a ausência e improdutividade neste 

setor acarretou a ausência do projeto dentro da comunidade.  

Após o período de avaliação e desenvolvimento do membro, o qual passou por cerca 

de dois meses de análise e um total de seis desafios, três desafios de fácil execução e três de 

difícil execução. O membro recebeu uma avaliação final positiva e honrosa com um total de 

quatro dos seis desafios cumpridos.  

O membro considerado o mais improdutivo do Time Enactus UFPA e com grandes 

chances de ser retirado do projeto e do Time, após o período de avaliação e graças aos 

treinamentos e orientações recebidos pelo seu líder, hoje ocupa o cargo de Gerente de 
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Comunidade, no qual possui a função de planejar e executar todas as atividades referentes ao 

setor, a fim de atingir as metas planejadas e discutidas com o líder do projeto. Além disso, 

possui a responsabilidade de treinar os membros do setor e garantir oportunidades de 

desenvolvimento pessoal. Hoje, o setor é constituído por três pessoas, sendo dois membros e 

um gerente.  

Hoje o setor possui uma estrutura organizacional nova, criada e desenvolvida por este 

membro, composta por duas subdivisões dentro do setor de comunidade. O primeiro setor está 

relacionado com a organização administrativa do trabalho realizado pelos beneficiados, como 

realização e organização de todos os documentos necessários para acompanhamento da 

comunidade e do seu trabalho, além de garantir o treinamento de líderes dentro da 

comunidade para que estes aprendam a realizar tarefas que hoje são feitas pelo projeto, para 

que dessa forma alcancem sua independência. O segundo setor está relacionado com o contato 

direto e interpessoal com a comunidade de beneficiados, a fim de acompanhar o 

desenvolvimento de resultados qualitativos, além de garantir a frequência presença do projeto 

dentro da comunidade, com a finalidade de criar uma relação promissora entre projeto e 

beneficiados.  

Assim, não se deve abordar improdutividade de um membro como mera falta de 

responsabilidade ou de interesse em participar do projeto Enactus, é necessário uma análise 

mais minuciosa, abordando temas referente a maturidade atual desta pessoa. Dessa forma, 

criando oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, a fim de garantir a 

revitalização do membro dentro do projeto. Assim, o líder cumpre um dos principais objetivos 

da Enactus: empoderar pessoas que empoderam pessoas.  

 

 


