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RESUMO 

 

O objetivo geral da dissertação é analisar o desenvolvimento de liderança promovido 

pela “experiência SIFE” dos alunos do Time SIFE CESUPA – Centro Universitário do Pará – 

2009/2010. Os objetivos específicos são investigar o papel da SIFE na formação de líderes e 

as motivações dos participantes na “experiência SIFE”, tendo como referências teóricas os 

estudos sobre liderança e gestão de pessoas por competências. 

A SIFE – Estudantes em Livre Iniciativa é uma organização sem fins lucrativos cujo 

objetivo declarado é, por meio de projetos que utilizem as referências e valores do mundo dos 

negócios, transformar a realidade de comunidades a partir do desenvolvimento de liderança. 

Trata-se de desenvolver a mentalidade da livre iniciativa entre os alunos universitários. O 

instrumento para o desenvolvimento de líderes é um campeonato anual entre universitários, 

organizados em times. Os times e seus projetos são julgados por juízes (lideranças 

empresariais) em dois níveis, o nacional e o mundial.  

 No primeiro capítulo o tema é a gestão de pessoas, pois a pesquisa junto aos 

participantes da SIFE explora o desenvolvimento de competências associadas à liderança. No 

entanto a discursão do tema é em cima de seus modelos, sendo o modelo de gestão por 

competências o escolhido por desenvolver competências e os subsistemas de gestão, o que 

inclui seleção, avaliação e manutenção de pessoas nas organizações. Estudos da gestão de 

pessoas por competências possuem três vertentes, a americana, a francesa e a brasileira.  

 No segundo capítulo teórico o tema é liderança, para atender ao objetivo dessa 

pesquisa. É apresentado o desenvolvimento das teorias e a perspectiva da liderança e sua 

função nas organizações. Sobre as “escolas” da liderança o trabalho faz uma abordagem das 

teorias dos traços, comportamental, contingencial e da nova liderança. O capítulo é fechado 

com a abordagem de liderança para a SIFE. 

Para atingir os objetivos dessa pesquisa foram realizadas entrevistas com os líderes do 

time, por captar melhor as experiências vivenciadas pelos membros do time. A metodologia 

utilizada foi de análise de texto e categorização em cima da transcrição dessas entrevistas. As 

análises das entrevistas revelam que a experiência dentro do time SIFE é válida para os alunos 

desenvolverem suas competências, como comunicação e planejamento, todavia os alunos não 

conseguem mensurá-las. As entrevistam também revelam que a motivação para sua 

participação no time não é o campeonato, e sim os benefícios que encontram na ajuda a 

comunidades carentes e de carreira. 

Palavra-chave: liderança; competência; gestão de pessoas.  



 

ABASTRACT 

 

This dissertation aims to analyse the development of leadership promoted through the 

‘Sife Experience’ of Team SIFE CESUPA – Center University of Pará – 2009/2010. The 

main objectives are to investigate the role of SIFE on the education of leaders and the 

motivations of those who participate in the ‘SIFE Experience’, having as theoretical 

references the studies of leadership and the management of human resources by competences. 

Students in Free Enterprise (SIFE) is a non-profit organization that seeks to change the 

reality of communities through the development of leadership, based on projects that are built 

under business values. In other words, such principles aim to develop the mentality of free 

enterprise among university students. The way to achieve the development of leaders is 

through an annual competition among university students, who are organized as teams. Teams 

are assessed by judges (business leaders) in two categories, national and worldwide. 

The first chapter discusses the management of human resources. The research with 

members of SIFE explores the development of competences related to leadership. However, 

the debate is over its models, and this work picks ‘management of competences’ for 

developing competences and management subsystems, which includes recruitment and 

maintenance of people within organizations. Studies on the management of human resources 

through competences differ among three fields, American, French and Brazilian. 

Due to the objective of this research, the second theoretical chapter studies the subject 

of leadership. It shows the development of theories and the perspective of leadership and its 

role within organizations. This work also approaches ‘schools’ of leadership such as trait, 

behavioral, contingency and neo-emergent theories. The second chapter finishes with the 

analysis of leadership concepts within the case of SIFE. 

In order to achieve the objective of this research, interviews were carried with leaders 

of Team SIFE CESUPA, helping to understand the experiences from the point of view of 

members. The methodology used along this study was the analysis of text and categorization 

over the transcribing of interviews. These interviews’ analyses reveal that the ‘SIFE 

experience’ is important for students to develop competences as communication and planning, 

though the students are not able to measure the evolution of such competences. This research 

interviews also show that the motivation to join a team does not arise because of 

championships, but due to the benefits that appear while helping poor communities and the 

advantages related to the professional career.  

Keywords: leadership, competence, management of human resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca da compreensão das variáveis que influenciam a produtividade e o 

desenvolvimento das organizações levou aos estudos sobre comportamento organizacional. 

Variáveis como a motivação, clima, cultura organizacional e liderança foram examinadas para 

identificar fatores comportamentais e seus desdobramentos para a organização. No presente 

trabalho, elegemos como foco a liderança.  

A liderança, tema consolidado no campo teórico da administração das organizações, 

ainda apresenta, no entanto, debates em torno da identificação daquilo que o líder faz e do 

como o faz. Outro ponto de destaque é a evolução da teoria frente às transformações 

constantes nas organizações, da ênfase às características da personalidade à condução das 

mudanças. 

O estudo da liderança apresenta pontos de intersecção com outros campos, como por 

exemplo, o empreendedorismo. O empreendedor, descrito como indivíduo com posição de 

poder e provedor de mudanças, (Pinchot apud HASHIMOTO, 2006), responde pela promoção 

da inovação, é um ser de talento criativo para o desenvolvimento de produtos e serviços 

inovadores. Como veremos ao longo do trabalho, a definição e atuação dos líderes trazem 

elementos semelhantes aos do empreendedorismo. Um de nosso objeto de estudos, os 

campeonatos entre estudantes promovidos pela SIFE – Students in Free Enterprise – faz 

alusão direta entre empreendedorismo e liderança. Entretanto nosso foco de estudos é a 

liderança. 

Autores como Fayol, Barnard, Luthans, Motta, Kotter desenvolvem a teoria a partir da 

descrição das atividades do líder e com esse referencial, deduzem seu papel nas organizações. 

Enquanto que autores como Bergamine e Kouzes e Posner, por sua vez, destacam o 

entendimento das relações que o líder possui nas organizações. Na abordagem da ciência 

política, autores como Foucault e Gramsci (apud AMORIM e MARTINS, 2007) discutem o 

poder, por sua vez, menos explorado diretamente quando o foco é liderança. 

Para compreender organizações, espaço de atuação da liderança, é necessário acentuar 

que no contexto global do século XXI, as organizações assumem novas configurações, 

quando comparadas às das primeiras décadas do século XX, período no qual organizaram-se 

preliminarmente as definições sobre liderança. A “novidade” é a constituição das 

organizações em espaços sociais mundiais, por meio dos processos de multinacionalização, de 

reestruturação produtiva e disseminação das tecnologias de informação. Esses por sua vez, 

alteraram as formas e as causas do investimento no conhecimento, alçado, em vários setores, 
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como condição para o aumento de competitividade. As pessoas e os aspectos subjetivos da 

gestão de recursos humanos são alvos de ações mais complexas quanto à definição e 

implementação de estratégias, políticas, práticas, etc. Entendemos, pois, é necessário discorrer 

sobre gestão de pessoas nas organizações para estudar a liderança e em particular, a liderança 

nos programas de desenvolvimento de líderes pela SIFE.  

A SIFE (Studants in Free Enterprise) é uma organização sem fins lucrativos que visa, 

por meio de projetos que utilizem as referências e valores do mundo dos negócios, 

transformar a realidade de comunidades, por meio de conexões entre os líderes de hoje e os do 

amanhã. Seu primeiro objetivo é desenvolver a mentalidade da livre iniciativa entre os alunos 

universitários e os participantes da SIFE não recebem qualquer tipo de incentivo financeiro 

para atividades desenvolvidas. A SIFE cria convênios com universidades e um professor 

conselheiro, que recrutam alunos para criar e coordenar seus próprios projetos. Como 

instrumento de motivação para esses projetos  é um campeonato anual entre universitários, 

organizados em times. Os times e seus projetos são julgados por juízes (lideranças 

empresariais) em dois níveis, o nacional e o mundial.  

O tema gestão de pessoas é amplo, para discuti-lo, à necessidade desta dissertação, 

optamos por tratá-lo como modelo. Um modelo é constituído por um conjunto finito de 

elementos; quando aplicado à gestão de pessoas oferece o norte para o comportamento dos 

líderes em suas decisões. Temos como pressuposto que a gestão de competências é um 

modelo que melhor captura o “espírito da época” (os fenômenos da multinacionalização, 

reestruturação produtiva e relevância do conhecimento nas organizações) e, portanto, dá o 

panorama adequado para a discussão da liderança.  

Adicionalmente, a pesquisa junto aos participantes da SIFE explora o 

desenvolvimento de competências associadas à liderança. O modelo de gestão por 

competências foi desenvolvido para identificar e desenvolver competências, o que inclui 

seleção, avaliação e manutenção de pessoas nas organizações. Estudos da gestão de pessoas 

por competências possuem três vertentes, a americana, a francesa e a brasileira (discutidas 

mais a frente). Para esse trabalho, exploramos as complementaridades entre os estudos da 

liderança e da gestão de competências.  

As ações da SIFE estão alinhadas às teorias que defendem ser possível e necessário o 

desenvolvimento dos comportamentos de liderança. Como se verá adiante, a base dos 

campeonatos é a crença no empreendedorismo e na meritocracia como valores positivos. De 

outra referência ideológica e com severas críticas ao individualismo, Gramsci (apud 
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AMORIM. MARTINS, 2007) também defende a necessidade de desenvolvimento de 

lideranças. 

Nesse sentido questiona-se como se dá o desenvolvimento de lideranças e 

competências de um grupo de alunos do Time SIFE CESUPA 2009/2010 por meio da 

Experiência SIFE? Como objetivo geral tem-se: Analisar o desenvolvimento de liderança e 

competências da Experiência SIFE dos alunos do Time SIFE CESUPA 2009/2010. E como 

objetivos específicos: Investigar qual o papel da SIFE frente à formação dos líderes do 

amanhã; e Analisar o motivo que leva esses alunos a participarem da SIFE. 

Quanto à metodologia de pesquisa, de acordo com Goldenberg (2009) metodologia é 

uma forma de se realizar ciência, sendo um olhar diferenciado sobre o mundo, um caminho 

escolhido a partir de um ponto de chegada, e a pesquisa é seu processo.  

Como esse estudo trata de uma pesquisa no campo das ciências sociais, constituída por 

conflitos e diversidade, pois pesquisa a realidade da qual somos agentes, duas são as 

considerações a fazer: a primeira quanto à subjetividade e a segunda quanto a não existência 

de um método geral. Nesse sentido, metodologia é entendida como o caminho, entre 

pensamento e a prática de compreensão da realidade, composto por técnica, método e 

experiência, funcionando como um parâmetro para a produção de conhecimento (MINAYO, 

2008).  

Tendo em vista que essa é uma pesquisa dentro das ciências sociais, usamos pesquisa 

qualitativa, um campo de estudo que procura respostas em meio a crenças, valores e atitudes 

que não tem como quantificar, sendo parte da realidade social em que o ser humano pensa, 

age e interpreta (MINAYO, 2008). Essa pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória, 

pois há a intenção de proporcionar conhecimento definitivo sobre o problema; e descritivo na 

medida em que se descreve uma população ou fenômeno (GIL, 2009). 

Elaboramos um questionário semiestruturado (vide anexo) aplicado a 20 alunos, base 

para a realização de entrevistas individuais com os alunos de um time. Todos os respondentes 

autorizaram a divulgação de suas respostas. Por esse motivo esse trabalho será de análise de 

texto, ou seja, analisar o conteúdo produzido pelos alunos (QUIVY, 1998).  

Como a pesquisa é voltada para liderança, escolhemos apenas os coordenadores de 

projetos e os representantes do time nos campeonatos SIFE etapas nacional e internacional. 

Entendemos que o fenômeno em tela, a liderança, é melhor estudado por meio da experiências 

dos líderes dos times.  

Os questionários foram realizados em sua maioria presencialmente e algumas por 

telefone, sendo todas essas gravadas. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e 
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constam do anexo. Essas entrevistas foram realizadas de forma semiestruturadas, como 

citado, o que permite ao entrevistador ter maior liberdade de questionamento, podendo então 

obter maiores informações se sentir necessidade e não se limitar a uma estrutura de perguntas.  

As respostas dos alunos foram categorizadas em seis áreas: experiência SIFE, 

motivação, experiência com a liderança, experiência com o campeonato, compreensão de 

liderança e aprendizado com a experiência. 

Bardin (2009) afirma que a categorização, prática comum à análise de entrevistas, tem 

por objetivo realizar inferência sobre o assunto em questão, revelando uma realidade 

representativa da população entrevistada, e nesse caso a categorização das respostas dos 

alunos contribuiu para que elas possam ser mais bem compreendidas. O processo de 

categorização se deu da seguinte forma: o sistema de categorias não foi fornecido, havendo 

uma classificação dos elementos, que posteriormente criaram as categorias. 

Depois da divisão das entrevistas em categorias, foi realizado um processo de 

inferência sobre a mensagem de cada uma das seis categorias, para a indução de uma 

compreensão especifica sobre o texto, ou seja, análise do texto dentro dos objetivos de 

pesquisa, que serão apresentados no capítulo de análises do resultado.  

A escolha de apenas um time se dá por duas razões: (1) a realidade de cada time 

depende de sua universidade, comunidade que está inserida e na capacidade de mobilização 

de recursos estruturais, financeiros e de pessoas; e (2) outro ponto de diferença entre os times 

é o fato de que cada qual opera da forma que acredita ser a melhor, pois não há padronização 

de organização e funcionamento, o que significa que cada grupo possui experiências 

diferentes. 

A escolha do Time SIFE-CESUPA se dá por três motivos: (1) o time possui um 

histórico recente de bons resultados no campeonato nacional sendo campeão da Liga Banco 

do Brasil em 2005, escolhido o Time Espírito SIFE no campeonato de 2008, campeão 

nacional em 2009, representando o país no campeonato mundial no mesmo ano em Berlim, e 

vice-campeão em 2010, além disso, o Professor Orientador Rafael Boulhosa ganhou três 

vezes o prêmio de Professor do Ano, nos anos de 2005, 2009 e 2010; (2) o time é atualmente 

o maior em termos de pessoal, e ainda com a maior quantidade de projetos, 15, e ainda é o 

time que movimenta a maior quantidade de dinheiro no país, mais de R$ 300.000,00 por ano; 

(3) o último motivo é a facilidade de entrada que o pesquisador possui, pois foi aluno desse 

time SIFE. 
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2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A Revolução Industrial traz consigo a ruptura no mundo do trabalho e do modelo 

artesanal para o industrial. Essa mudança causa diversos impactos no mercado, como o 

surgimento do capitalismo com nova dinâmica socioeconômica; mudanças nos processos de 

trabalho e nas relações sociais; impulsiona o avanço tecnológico; mudança nas estruturas 

ocupacionais e industriais e uma divisão latente dentro da organização entre o trabalho técnico 

e o administrativo (BRAVERMAN, 1974). A gestão da organização capitalista produziu 

muitas reflexões e modelos, entre esses, os trabalhos de Taylor, Ford, Fayol e Ono, 

destacados por formar a base dos demais. 

Taylor se dedicou ao chão de fábrica e ao controle individualizado de um modo de 

trabalho padronizado, por meio de supervisão. Ford elimina a supervisão pessoal, porém 

implementa controle temporal e estende a cultura da organização a vida pessoal de seus 

trabalhadores, em busca de harmonia no ambiente de trabalho. Fayol cria os princípios da 

administração, incentivando o seu estudo, e ainda dá estrutura a organização, separando-a em 

níveis hierárquicos. Ono, considerado o fundador do Toyotismo, preocupa-se com a 

qualidade, disseminando uma gestão na qual os funcionários devem participar da 

identificação e solução dos problemas da empresa (HELOANI, 2007). 

Os modelos citados são criticados por autores seguidores do marxismo, como 

Braverman (1974), para o qual as mudanças sociais, dadas pela dinâmica capitalista, levariam 

à degradação da humanidade, causando maior divisão social e gerando maiores problemas nas 

organizações. O trabalho se tornou a centralidade da vida dos homens, todavia nesse novo 

formato se torna uma coisa, sem sentido, sem significado, individual e descartável. Portanto, 

ao invés do indivíduo contemporâneo desenvolver competências, sua meta passa a ser: status, 

poder e renda (WRITH, 1999).  

Friedman (1964) salienta que sem uma transformação gerencial atrativa, o capitalismo, 

em seu regime de acumulação flexível, não conseguiria se sustentar. Segundo o autor, a 

acumulação flexível é uma ruptura com o modelo de gestão do fordismo com base na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho e dos produtos e padrões de 

consumo. Essas mudanças podem ser vistas na troca dos valores do processo de produção, do 

fordismo à acumulação flexível, respectivamente: produção em massa versus produção em 

lotes; grandes estoques versus sem estoques; teste de qualidade posterior versus controle de 

qualidade durante o processo; e produção voltada para os recursos versos produção voltada 

para a demanda (FRIEDMAN, 1964).  
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Entretanto, o capitalismo é o modelo econômico vigente, e independentemente de 

levar ou não à degradação da humanidade, ou tornar o trabalho uma coisa sem sentido, a 

gestão das organizações deve pensar na melhor maneira de gerenciamento das pessoas - com 

tal propósito os modelos de gestão foram construídos. Na prática, a gestão de pessoas nas 

organizações é orientada por modelos, com adaptações, apesar de suas limitações.  

Na tradição da administração clássica, o departamento de recursos humanos tem por 

função determinar o modelo de gestão de pessoas na organização e, mesmo marcado por 

contradições e transformações, mantém as atividades relativas ao cumprimento das leis 

trabalhistas, bem-estar e “gestão” da subjetividade dos trabalhadores para a maximização da 

produtividade do trabalho.  

 

2.1 MODELOS DE GESTÃO COM PESSOAS 

 

Ferreira et al (2006, p. 19) afirma que um modelo é “aquilo que serve de exemplo” e 

gestão é “organizar e modelar, por meio de instrumentos e técnicas adequadas, os recursos 

financeiros e materiais da organização e até mesmo as pessoas que a compõe”. Um modelo 

de gestão é o direcionamento escolhido que deve ser compreendido e utilizado por todos os 

atores envolvidos na organização. Ao gestor, um desafio é posto: servir de exemplo na 

organização, conseguir que todos realizem suas atividades para o alcance das metas e 

objetivos e desenvolver instrumentos e técnicas que mantenham ou transformem a cultura da 

organização. 

O modelo de gestão de pessoas é de gerenciamento e orientação do comportamento 

humano, com o objetivo de determinar padrões de comportamento coerentes com a área de 

negócios organizacional adaptando-o e modificando-o de acordo com as necessidades 

organizacionais (FISCHER, 2002). Nota-se que o conceito apresentado é estritamente 

empresarial, não levando em consideração as particularidades dos indivíduos e revivendo a 

administração clássica ao determinar um padrão comportamental único que traga 

produtividade para a organização, ou seja, gerenciar pessoas é controlá-las. Os modelos de 

gestão de pessoas são divididos em três abordagens: funcionalista, estratégica e a política 

(DAVEL. VERGARA, 2009). 
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2.1.1 Abordagem Funcionalista 

 

A abordagem funcionalista surge em conjunto com a administração clássica, com o 

princípio de aumento da produtividade em busca de garantir a vantagem competitiva da 

organização. Seu objetivo é criar técnicas, ferramentas e procedimentos que padronizem o 

comportamento humano (DARVEL e VERGARA, 2009). Parte-se da premissa de que os 

objetivos das pessoas e das organizações são os mesmos. O modelo, imperativo em diversas 

organizações, dependendo da forma de sua implementação pode desconsiderar a 

individualidade e subjetividade das pessoas. Todavia, cabe considerar que mesmo com as 

transformações mundiais e dependendo do tipo de negócio da organização, pode gerar 

resultados positivos, especialmente no que respeita à padronização de produtos e serviços.  

Dadas as particularidades da administração de recursos humanos, este modelo leva à 

produção de técnicas de gestão de cunho burocrático, como controle de entrada e saída, 

quantidade de horas de treinamento e avaliação de desempenho, e ainda, pode levar a um 

“adestramento” do individuo para a organização, que atua de acordo com normas e 

recompensas. 

 

2.1.2 Abordagem Estratégica 

 

Ao final da década de 80, com o surgimento da globalização e seu impacto direto nas 

organizações, de acordo com Dutra (2008), quatro transformações são sofridas pelas 

organizações. 

 

Estruturas e formas de organização do trabalho flexível e adaptável às 
contingências impostas pelo ambiente, gerando demanda por pessoas em 
processo de constante adaptação; processos decisórios ágeis e focados nas 
exigências do mercado, necessitando de pessoas comprometidas e 
envolvidas com a organização; velocidade para entrar e sair de mercados 
locais e globais, demandando pessoas atualizadas com as tendências de 
mercado; e altíssimo grau de competitividade em padrão global, exigindo a 
articulação entre pessoas que tenham excepcional formação acadêmica e 
profissional e em continuo processo de aprimoramento e aperfeiçoamento 
(DUTRA, 2008, p. 15). 

 

Em tal contexto, emerge a abordagem estratégica, que passa a considerar os fatores 

dos ambientes interno e externo, com o objetivo de permitir a flexibilidade e adaptabilidade 

das pessoas em ambientes de mudança. A administração estratégica de pessoas é constituída 



12 

 

pela integração das políticas de recursos humanos ao planejamento estratégico da 

organização; responsabilidade de gestão deixa de ser do gerente de pessoas para os gerentes 

de linha; alterações na relação organização-sindicato; construção de um ambiente de 

participação e colaboração, sendo iniciativas individuais aceitas e incentivadas (DAVEL. 

VERGARA, 2009).  

 

2.1.3 Abordagem Política 

 

A abordagem política desconstrói o discurso de alinhamento estratégico, 

compreendendo a existência de divergência de objetivos e interesses entre pessoas e 

organização (DAVEL; VERGARA, 2009). Isso torna a habilidade política essencial para a 

sobrevivência na disputa de poder e garantia de empregabilidade. A política nas organizações 

é conceituada como um conjunto de ações que uma pessoa pode adotar para adquirir, 

intensificar ou utilizar o poder ou outros recursos e assim atingir seus objetivos (GRIFFIN. 

MOORHEAD, 2006). Griffin e Moorhead (2006) ainda ressaltam as cinco principais 

motivações para o comportamento político nas organizações: objetivos ambíguos, recursos 

escassos, tecnologia e ambiente, decisões não-programadas e mudança organizacional. 

O papel da liderança será discutido no próximo capitulo, todavia cabe destacar que um 

ambiente de objetivos ambíguos e decisão não programada revelam o impacto que o objetivo 

pessoal produz no comportamento das pessoas no momento de opinar ou criar aliados. 

A abordagem política pauta-se pela imersão da gestão na completa subjetividade do 

ser humano e da indiscutível diversidade das pessoas. A construção de uma rede de 

relacionamentos eficiente, alianças e o surgimento de ilhas de poder formam a habilidade 

política, ferramenta chave para o sucesso na carreira. Essa abordagem diferencia-se, portanto, 

da abordagem funcionalista, segundo a qual as técnicas, instrumentos e ferramentas são não 

apenas primordiais para gestão, como única forma de busca pela eficiência.  

Para Heloani (2007) não há diferenças na natureza dos modelos gestão de pessoas (do 

taylorista ao toyotista), ainda que novos nomes e discursos procurem envolver o trabalhador 

para o objetivo de sempre: aumento da produtividade. Nessa perspectiva crítica, a organização 

assume um papel “protetor” na vida do trabalhador, porém opressor, uma relação claramente 

ambígua.  
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2.2 MODELO DE COMPETÊNCIAS 

 

A área de recursos humanos, em parte para gerar uma gestão mais atrativa às pessoas, 

em parte como resposta à acumulação flexível do capital, desenvolveu o modelo de gestão por 

competências, marcado pela reconhecimento das pessoas como “ativos importantes para as 

organizações”.  

 

2.2.1 Escola Americana 

 

O estudo das competências surgiu com McClelland em 1973, que buscou esse 

conceito como forma de encontrar diferenciação de desempenho entre funcionários. A escola 

americana conceitua competências como uma característica subjacente de uma pessoa 

casualmente relacionada com desempenho superior, ou seja, um super desempenho, na 

realização de uma tarefa ou em determinada situação. Esse indivíduo é diferenciado em três 

características: na aptidão, talento natural da pessoa; na habilidade, demonstração de um 

talento particular na prática; e no conhecimento, o que as pessoas precisam saber para 

desempenhar uma tarefa (DUTRA, 2008). 

Há duas vias para a compreensão de competência. A primeira como talento natural, no 

qual o individuo nasce com habilidade para o trabalho que desenvolve, e a segunda remete ao 

conhecimento necessário para a execução das tarefas descritas pelo cargo. Nota-se que a 

primeira noção de competência não desvela sobre educação e desenvolvimento de pessoas, 

mas sim sobre um ambiente de competitividade entre funcionários e qual deles é o mais 

eficiente. 

Outro autor que se destaca nos estudos de competência é Quinn et al (2003), que elabora 

uma proposta específica para a liderança, afirmando que há uma evolução histórica em seu 

papel, baseado nos modelos de gestão por eles aplicados: de metas racionais; dos processos 

internos; das relações humanas; e dos sistemas abertos. Cada um desses modelos possui um 

foco diferente de acordo com a postura do gestor (controlador ou flexível) e o ambiente 

tratado (interno ou externo) o que determina qual o papel a ser cumprido. Quinn et al (2003) 

afirma que a partir do momento que o gestor escolhe seu modelo de gestão, ele estabelece 

quais competências estará utilizando, apresentadas na tabela abaixo: 
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Tabela 01 – Modelo de Quinn, Os Oito Papéis e suas Competências-Chave 

Modelo Foco Papéis Competências 

Relações 
Humanas 

Flexibilidade e 
Ambiente Interno  Mentor 

Compreensão de si mesmo e dos outros; 
Comunicação eficaz; e Desenvolvimento 
dos Empregados.  

 
 

Facilitador 
Construção de equipes; Uso do processo 
decisório participativo; e Administração de 
Conflitos. 

Processos 
Internos 

Controle e 
Ambiente Interno  Monitor 

Monitoramento de desempenho individual; 
Gerenciar o desempenho/processos 
coletivos; e Análise de informações com 
pensamento crítico.  

 
 

Coordenador 
Gerenciamento de projetos; Planejamento 
do trabalho; e Gerenciamento 
multidisciplinar.  

Metas 
Racionais 

Controle e 
Ambiente Externo  Diretor 

Desenvolvimento e comunicação de uma 
visão; Estabelecimento de metas e 
objetivos; e Planejamento e organização.  

 
 

Produtor 
Trabalho produtivo; Fomento a um 
ambiente de trabalho produtivo; e 
Gerenciamento do tempo e do estresse.  

Sistemas 
Abertos 

Flexibilidade e 
Ambiente Externo  Negociador 

Construção/manutenção de uma base de 
poder; Negociação de acordos e 
compromissos; e Apresentação de idéias.  

  Inovador Convívio com a mudança; Pensamento 
criativo; e Gerenciamento de mudança.  

Fonte: Adaptado de Nogueira, 2007. 

 

O conceito determina que o super desempenho está relacionado a um conjunto de 

capacidades humanas, fundamentadas na inteligência e personalidade das pessoas, ou seja, um 

estoque de recursos que o individuo detém. A referência que baliza esse conceito de 

competências é o conjunto de tarefas do cargo, na qual a abordagem funcionalista, a 

qualificação do funcionário era definida pelos requisitos associados ao cargo (DUTRA, 2008). 

 

2.2.2 Escola Francesa 

 

Nos anos 80, na escola francesa surge um novo conceito de competências. Por meio de 

uma pesquisa com pequenas e médias empresas do setor moveleiro, constatou-se uma 

mudança brutal e forte no modelo de avaliação por três motivos: primeiro por uma mudança 

de critérios corporais para critérios do entendimento do processo de trabalho, segundo a 

avaliação era tida como uma abordagem categorizadora e homogeneizadora da mão-de-obra, 

criando a falsa ilusão de um mundo no qual o universo social é homogêneo, e terceiro a falta 
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de informação na classificação e gestão dos funcionários em seus postos de trabalho 

(ZARIFIAN, 2001). Dessa maneira, por conta das transformações do trabalho é que emerge o 

modelo de gestão por competências. Aqui o autor apresenta três principais mutações: do 

evento, as pessoas precisam mobilizar seus recursos para resoluções de suas tarefas; o de 

comunicação, organizações com fronteiras flexíveis, substituindo a rigidez da verticalização; 

e o serviço, que passa a ser presente em todos os departamentos e situações (ZARIFIAN, 

2001). Dessa forma, o autor apresenta três abstrações que compõe o conceito de competências 

da escola francesa: 

 
A Competência é “tomar iniciativa” e “assumir responsabilidade” do 
individuo diante das situações profissionais com as quais se depara; a 
competência é um entendimento prático de situações que se apóia em 
conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a 
diversidade das situações; e a Competência é a faculdade de mobilizar rede 
de atores em torno das mesmas situações, é a faculdade de fazer com que 
esses atores compartilhem as implicações de suas ações, é fazê-los assumir 
áreas de co-responsabilidade (ZARIFIAN, 2001, p. 81).  

 

O conceito de competência pressupõe um indivíduo que passa a assumir cada vez mais 

responsabilidades, e utiliza a aprendizagem e sua bagagem como forma de mobilização de 

recursos, sejam eles conhecimento, ferramentas ou pessoas, para a resolução de eventos 

presentes dentro de situações apresentadas no ambiente de trabalho. Isso diferencia a escola 

francesa da americana, que tem o foco no indivíduo e em seu desempenho em suas tarefas, 

enquanto na francesa predomina a coletividade e a noção de que nem tudo é passível de 

planejamento ou antecipação, dando importância a mobilidade e flexibilidade, assim torna-se 

claro o contraste entre as escolas com um embate de individualidade versus coletividade e 

competitividade versus colaboração. 

 

2.2.3 Escola Brasileira 

 

Nas empresas brasileiras, foram três as mudanças que causaram a busca pelo modelo 

de gestão por competências: a alteração no perfil das pessoas exigidas pela empresa, o 

deslocamento do foco da gestão de pessoas do controle para desenvolvimento e a maior 

relevância das pessoas para o sucesso do negócio ou da empresa (DUTRA, 2008). Segundo 

esse autor, o conceito de competência sozinho não é suficiente para lidar com a dinâmica das 

organizações, sendo assim são necessários dois conceitos adjacentes: o de espaço ocupacional 

e o de complexidade. 
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Complexidade é um conjunto de características objetivas de uma situação, 
que estão em processos contínuos de transformação, onde cada situação 
exige níveis diferentes de repertório, portanto as pessoas se desenvolvem 
quando lidam com atribuições e responsabilidade de maior complexidade; 
Espaço Ocupacional é o conjunto de atribuições e responsabilidades das 
pessoas, sendo a correlação entre complexidade e entrega, é um fenômeno 
que acontece por dois motivos: necessidade da organização e competências 
individuais ou do grupo (DUTRA, 2008, p. 39) 

 

Nesse sentido, a complexidade remete à necessidade das pessoas enfrentarem desafios, 

sendo por meio deles que acontece a aprendizagem e conseqüentemente o desenvolvimento. 

Enquanto que o espaço ocupacional reflete o aumento de tarefas que o indivíduo acumula 

com o tempo, fazendo com que a organização abra mão do conceito de cargo, por retratar um 

funcionário engessado, e aumenta a liberdade de atuação do mesmo. Competência é entrega, 

não somente a capacidade do individuo de mobilizar recursos, mas também a de agregar valor 

à organização (DUTRA, 2008). Para o seu funcionamento o modelo de gestão por 

competências deve estar alinhado a todos os subsistemas de recursos humanos.  

O modelo na vertente brasileira também objetiva maior produtividade do trabalho, 

também procura atingir e controlar a subjetividade, apesar do discurso sobre a conveniência 

de ambientes flexíveis.  

O conceito criado por Dutra, dentro da escola brasileira de competências, significa que 

o indivíduo busca cada vez mais assumir maior quantidade de responsabilidades em níveis 

crescentes de complexidade, exigindo de si próprio, desafiando-se e entregando seu 

conhecimento, ou seja, agregando valor à organização. Isso a diferencia da escola americana, 

que prende o indivíduo a seu conjunto de tarefas, seu cargo, buscando somente a eficácia e 

produtividade, e da francesa, concentrada na mobilização de recursos e pessoas para solução 

de eventos e não na agregação de valor, ou seja, no resultado que essas pessoas possam 

produzir para a organização. 

Na abordagem crítica, “entrega” é um novo formato de controle sobre os 

trabalhadores, utilizando-se de sua subjetividade, e dos trabalhadores em si mesmo, bem 

como mais uma forma de pressão por resultados. 

 
Com base na internalização dos mecanismos de controle, a empresa 
“concede” maior “autonomia” para algumas tarefas e incorpora novas 
exigências para os trabalhadores sob rótulos de aparência atraente como 
criatividade, novas responsabilidades e qualificação etc. Dessa forma, dentro 
de um contexto mutável da economia globalizada, o trabalhador precisa 
constantemente aperfeiçoar-se, sabendo-se alvo de perene avaliação no 
ambiente organizacional. (HELOANI, 2007, p. 108) 
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O contexto evolutivo organizacional, já demonstrou por diversas vezes, estar 

procurando novas formas de administração da força de trabalho, por conta de maior 

lucratividade, mas também das mudanças na sociedade. Heloani (2007) reconhece as 

mudanças sociais nas novas gerações do trabalho, no aumento da exigência dos padrões de 

consumo e educação, o que acaba por exigir a mudança da gestão de pessoas e o modelo de 

gestão por competências é a resposta encontrada dentro da economia movida pela acumulação 

flexível, e mesmo sendo um maior controle da subjetividade humana, deve-se reconhecer a 

evolução da área. 

Destaca-se, após a apresentação dos três conceitos de competência, que em pesquisa 

realizada em no Brasil, com 125 respondentes, responsáveis pelo departamento de gestão de 

pessoas, que trabalham em empresas, multinacionais e nacionais, listadas na lista das 

“Melhores Empresas para se Trabalhar”, identificou que aproximadamente 60% delas, 

utilizam o conceito de competências da escola americana, valorizando a capacidade e 

desempenho de seus funcionários (FISCHER et al, 2008). 

 

2.3 OS SUBSISTEMAS DOS MODELOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os subsistemas do modelo de gestão de pessoas são os mesmos nas três abordagens, 

funcional, estratégica e política, sendo gerenciados de forma diferente em cada uma e pelo 

modelo de competências. Eles são divididos por Dutra (2008) em quatro: movimentação de 

pessoas, desenvolvimento de pessoas, valorização de pessoas e processos complementares. 

O subsistema de movimentação de pessoas tem por objetivo tratar de toda a 

movimentação dos indivíduos que possuem uma relação com a empresa, sem considerar o 

vínculo empregatício com a organização. O subsistema de mobilização contém os processos 

de captação, internalização, transferências, promoções, expatriação e recolocação. 
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Tabela 02 – Movimentação de Pessoas 

Aspectos Analisados Abordagem Funcionalista 
Abordagem por 

Competência 

Horizonte Profissional Cargo a ser Ocupado Carreira da Pessoa na 
empresa 

Perfil Para um cargo Específico Para atender as pessoas 
presentes e futuras 

Processo de Escolha Observa a adequação para o 
cargo 

Observa a adequação para 
uma trajetória específica 

Ferramentas de Escolha 
Testes de conhecimento, 
habilidades e atitudes 
necessárias para o cargo 

Analise da trajetória 
profissional para avaliar a 
maturidade profissional e o 
ritmo de desenvolvimento 

Contrato Psicológico 
Contrato construído visando 
a determinada posição na 
empresa 

Contrato construído visando 
a uma carreira ou trajetória 
profissional da empresa 

Compromisso da 

Organização 

Manter cargo para o qual a 
pessoa está sendo captada 

Desenvolver a pessoa para 
determinada trajetória na 
empresa 

Internalização Adequação ao cargo Adequação e uma trajetória 
Fonte: Adaptado de Dutra, 2008. 

 

Como as duas abordagens são as mais distintas, a abordagem funcionalista dá 

prioridade à contratação para o cargo, sem se preocupar com a sua movimentação, carreira e 

desenvolvimento. Ao contrário da abordagem por competência, que dá prioridade às pessoas 

em busca de aprendizagem e desenvolvimento, fator que as impulsionará na organização e a 

própria organização. Uma empresa com essa abordagem também se preocupa com o 

desligamento de seu funcionário, criando processos de recolocação de pessoal no mercado de 

trabalho. 

O subsistema de desenvolvimento de pessoas contém os processos de carreira, 

capacitação e desempenho. Nesse sistema três pontos são ressaltados: o primeiro, que a 

organização deve unir aos conceitos de competência e de carreira, como a habilidade do 

individuo de ampliar seu espaço ocupacional e consequentemente seu nível de complexidade; 

segundo a trajetória desempenhada pelo funcionário da empresa deve significar aumento de 

sua competência, complexidade e espaço ocupacional; e terceiro, à ideia de trajetória 

profissional (DUTRA, 2008). 

Para o processo de desenvolvimento a organização deve construir um sistema de 

administração de carreiras que permita conciliar as expectativas entre indivíduo e 

organização, capacitando-o e apresentando a construção de um desenho organizacional que 
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possibilite a movimentação dos funcionários de forma sucessória, lateral ou internalizada 

(DUTRA, 2008). 

Vale destacar que dentro desse modelo é papel da organização contribuir para o 

desenvolvimento das pessoas de forma direta e indireta estabelecendo para isso políticas e 

práticas de gestão com pessoas, porém é responsabilidade do individuo buscar o seu 

autodesenvolvimento. Por mais que a organização estabeleça suas políticas de 

desenvolvimento o ser humano deve responsabilizar-se por seu comportamento, buscando sua 

empregabilidade frente às demandas de mercado e suas aspirações de carreira.  

Os dois subsistemas citados exaltam a carreira como ferramenta indispensável para a 

gestão por competências. Desde a seleção de uma pessoa para um cargo, a organização está 

avaliando qual o futuro dela em sua estrutura, qual foi sua trajetória até então e como será a 

sua trajetória a partir do momento que foi selecionada. No segundo subsistema a carreira 

ganha ainda maior evidencia para o desenvolvimento dos funcionários e suas competências. 

Do latim via carraria, a palavra carreira possuía uma conotação de estrada para 

carros, lisa e estruturada, o que serviu de analogia para a trajetória de vida profissional: um 

caminho traçado a ser seguido e uma progressão de etapas apresentadas ao individuo 

(MARTINS, 2001). Esse conceito de carreira foi utilizado no surgimento da expressão para 

caracterizar uma época na qual as pessoas sonhavam em entrar em uma organização e “fazer 

carreira”, que é ainda utilizada para representar uma progressão linear vertical, onde a 

organização está preparada para levar o indivíduo aonde ela acredita que ele deva chegar, 

tradicionalmente utilizada na gestão de pessoas de abordagem funcionalista. 

Todavia, o estudo de carreira tem levado organizações e indivíduos a refletir sobre 

ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de ambos. Observa-se que para a 

organização seu desenvolvimento acontece de forma indireta ao desenvolvimento pessoal e 

para as pessoas seu desenvolvimento lhes garante a empregabilidade. Partindo dessa linha de 

raciocínio, Hall (1976, apud DUTRA, 2002, p. 100) afirma que carreira é “uma sequência de 

atitudes e comportamentos, associada com experiências e atividades relacionadas ao trabalho, 

durante o período de vida de uma pessoa”, ou seja, a trajetória do indivíduo ganha relevância 

por revelar as competências que o mesmo possui e pode desenvolver, além de seus interesses 

e limitações, proporcionando a organização um conhecimento vasto sobre seus funcionários.  

O terceiro subsistema é o de valorização de pessoas que contém os processos de 

remuneração, premiação, benefícios e serviços e facilidades. Esse subsistema existe para 

recompensar o funcionário, atrelado a seus níveis de competência, espaço ocupacional e 

complexidade. 
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Tabela 03 – Modelo de Valorização de Pessoas 

 Competência Habilidade 

Definição Agregação de valor para a 
empresa/negócio 

Saber Fazer 

Mensuração 
Nível de complexidade e 
atribuições e 
responsabilidades 

Certificação por 
pessoas/entidades 

Características 
Resulta em entregas 
permanentes – passam a 
integrar o patrimônio de 
conhecimento da empresa 

Resulta na capacidade de 
executar tarefas, atividades 
e/ou funções 

Fonte: Adaptado de Dutra, 2008. 

 

Com o modelo de valorização de pessoas dentro da abordagem por competências fica 

claro a diferença entre competências e habilidades, e a mensuração das mesmas. Todavia, a 

questão da remuneração por competências ainda é uma incógnita nas organizações não tendo 

sido efetivada em nenhuma delas, pela complexidade de sua proposta bem como por questões 

legais. 

O quarto e último subsistema dessa abordagem é o complementar. Esse subsistema na 

verdade não compete às funções de recursos humanos, como são mais conhecidas, e sim a 

processos complementares que devem ser pensados e sistematizados na organização de forma 

a contribuir não somente para seu funcionamento como um todo, mas também para a 

eficiência dos subsistemas anteriores. Nele estão inseridos: as relações com a comunidade, as 

relações sindicais, o processo de comunicação, a informação e o estudo da liderança 

(DUTRA, 2008). 

Dessa forma, se torna claro que o modelo de gestão por competências, além de ser 

diferente da abordagem funcional, traz inúmeros desafios para a organização, desde sua 

implementação a condução dessa política.  
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3 LIDERANÇA 

  

O estudo do comportamento organizacional tem sido de grande contribuição para a 

gestão de pessoas, na pesquisa e estudo de temas relativos ao indivíduo, grupo e estrutura, 

como comunicação, motivação e cultura, entre outros. Por meio da compreensão desses 

temas, é que o modelo de gestão de pessoas pode delinear melhores estratégias, políticas e 

práticas, a partir o melhor entendimento do ser humano, sua subjetividade e o impacto dessas 

variáveis nas organizações. 

A organização é uma unidade social conscientemente coordenada, composta de 

pessoas e que funciona de maneira relativamente contínua para atingir objetivos (ROBBINS, 

2005). Esse conceito nos leva a perceber que existem pessoas que coordenam e pessoas que 

são coordenadas, sendo um dos temas de foco de estudos o da liderança, comumente chamado 

de executivo e gerente. Mas quem é ele? E o que ele faz? O autor afirma que o executivo é o 

agente que decide, alocador de recursos e dirigente de atividades de subordinados. 

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO DAS TEORIAS SOBRE LIDERANÇA 

 

Fayol (1916), no início do século XX, fundador da administração clássica, foi o 

pioneiro no estudo da estrutura organizacional, prevendo o gerente, com cinco funções 

gerenciais, consolidadas em quatro: planejamento, organização, liderança e controle. O 

planejamento é a decisão quanto aos objetivos; a organização é a definição da estrutura de 

autoridade da organização determinando quais as tarefas, por quem serão realizadas e como 

será sua realização; a liderança, entendida como uma função da gerência, é a coordenação de 

pessoas, dirigindo suas atividades, contornando ou não conflitos e escolhendo canais de 

comunicação; e por último o controle, é o monitoramento das atividades que devem acontecer 

de acordo com o que foi planejado, garantindo o desempenho da organização (apud 

ROBBINS, 2005). 

Após Fayol vários pesquisadores, na tentativa de compreender o papel da liderança 

nas organizações, realizaram pesquisas sobre o papel da gerência e suas atividades, 

condensadas na tabela abaixo: 

 

 

 

 



22 

 

Tabela 04 – A Evolução Teórica do Papel do Gestor nas Organizações. 

Henri 
Fayol  
(1916) 

Processo Administrativo 

• Planejar; 
• Organizar; 
• Comandar; 
• Coordenar; e  
• Controlar. 

Chester 
Barnard 
(1938) 

Funções do Executivo 

• Sistema de comunicação com a organização 
informal; 

• Formação e manutenção de um sistema de 
recursos humanos; e 

• Formular e definir missão, visão e objetivos 
organizacionais, por meio de doutrinação dos 
funcionários e tomada de decisão. 

Hebert 
Simon  
(1960) 

Processo Decisório 
• Prospecção; 
• Concepção; e  
• Decisão. 

Henry 
Mintzberg 
(1973) 

Papéis Gerenciais 

• Interpessoais: Simbolo, Líder e Ligação; 
• Informação: Monitor, Disseminador e 

Portavoz;  
• Decisão: Empreendedor, Controlador de 

Distúrbios, Administrador de Recursos e 
Negociador.  

Rosemary 
Stewart 
(1982) 

Escolhas Gerenciais 
• Exigências; 
• Restrições; e 
• Escolhas. 

Fred 
Luthans 
(1988) 

Desempenho dos Gerentes 

• Funções Gerenciais; 
• Comunicação; 
• Administração de Recursos Humanos; e 
• Relacionamento. 

Andrew 
Grove  
(1983) 

Produção 
• Produção; 
• Trabalho em Equipe; e 
• Desempenho Individual. 

Fonte: Adaptação Maximiano (2006). 
 

 
Os diversos autores discursam sobre uma definição do papel do gerente e suas 

funções, elucidando a importância da decisão, fazendo o papel do gerente se confundir com o 

papel do administrador e da liderança. Em outra corrente teórica, autores se preocuparam em 

distinguir gerentes e líderes, insistindo na diferença entre ambos (BARRETO e BARRETO, 

2006, p. 45). 

O gestor é a figura institucional responsável pela condução estratégica da 
organização, cabendo-lhe o estabelecimento de políticas e metas para o 
alcance dos objetivos institucionais; enquanto que o administrador vem a ser 
o personagem orgânico da instituição, incumbido da sua operacionalização, 
responsável pela escolha de métodos e técnicas gerenciais adequadas a um 
funcionamento harmônico da organização. 
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Bennis (1996 apud CAVALCANTI et al 2006) tenta sintetizar o comportamento do 

gerente e do líder como duas pessoas distintas. O gerente administra, prioriza os sistemas e as 

estruturas, tem uma visão de curto prazo, pergunta quando e como, exerce o controle, aceita e 

mantém o status quo, é o clássico bom soldado e é eficiente; enquanto que o líder inova, dá 

prioridade às pessoas, tem perspectiva de futuro, pergunta o quê e por que, inspira a 

confiança, desafia o status quo, é a sua própria pessoa e é eficaz. 

A separação rígida classifica o gerente como e controlador, sua função é limitada à 

execução de uma decisão previa, enquanto o líder é uma figura divinizada, uma espécie de 

salvador da organização, oferecendo soluções inovadoras e promovendo mudanças. Sua 

função é descrita mais abstratamente. Mesmo que a literatura cuide em registrar que gerentes 

e líderes não importantes para as organizações, entendemos que o líder também utiliza as 

técnicas ditas “do gerente”, e o gerente, por sua vez, não poder ser alheio às ferramentas 

motivacionais fortemente identificadas com os líderes. A rígida separação das funções pode 

não descrever a realidade das organizações pós-reengenharia, pós-globalização, etc.  

No desenvolvimento do presente trabalho, consideramos como líder o indivíduo 

localizado na hierarquia na posição de controle sobre subordinados e de decisão. Na literatura 

sobre o tema, trata-se do líder formal. 

 

3.2 LIDERANÇA E A FUNÇÃO 

 

Motta (1991) realiza uma tentativa de descrever o contexto em que estão inseridos os 

gerentes. Segundo o autor, os gerentes se envolvem com diversas atividades de rotinas e 

técnicas, e convivem sempre com o elemento surpresa. Motta (1991) afirma que a visão de 

organização enquanto sistema fechado elaborado por Fayol (1916) faz crer que o gestor deve 

ser um “decisor” racional, excluindo habilidades emocionais, sendo que a descrição da 

realidade organizacional como racional, controlável e passível de uniformização não se 

adequa a realizada globalizada, que, na verdade, é caracterizada por ambiente caótico, descrita 

como pessoas que:  
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Encontram sempre uma carga inesperada de tarefas imprevistas, com 
reuniões, interrupções e trabalhos administrativos intensos, descontínuos e 
de natureza variável. Sua atenção é constantemente desviada por chamados 
diversos, o que fragmenta sua ação e torna intermitente o seu envolvimento 
no processo decisório organizacional. Tomam decisões através de interações 
diversas, ações isoladas e opiniões manifestadas esparsamente, às vezes 
pouco coerentes. Aproximam-se dos problemas à medida que estes vão 
surgindo, na busca de soluções baseadas em informações parciais, 
imperfeitas e de primeira mão, quase sempre envoltos por grandes 
incertezas... rendem-se a inevitabilidade da fragmentação e do imediatismo 
da função gerencial...normalmente pressionados por demandas urgentes 
(MOTTA, 1991, p. 20).   

 

Os processos administrativos de Fayol não podem ser desconsiderados por 

funcionarem como base para as atividades gerenciais, que devem atender as pressões e 

expectativas de todos os atores envolvidos com a organização. 

Motta (1991) ainda constata que o papel do gerente dentro das organizações está sim 

voltado para a decisão, todavia ele é apenas parte do processo decisório, tendo seu 

comportamento influenciado por fatores internos, como crenças e valores, e situações e 

condições específicas externas, o que pode torná-lo comportamentalmente ilógico segundo 

uma visão racional e estática da decisão. No quadro abaixo, o autor descreve as habilidades 

gerenciais de acordo com significado e objetivo.  
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Tabela 05 – Significado e Objetivo de Habilidades Gerenciais 

Tipo de 
Habilidade Significado Objetivo 

Cognitiva 

Saber categorizar problemas 
administrativos e ver relações entre 
categorias. Compreender o 
particular por meio do 
conhecimento geral. 

Aprender sobre administração a 
partir do estoque de 
conhecimentos existentes sobre a 
definição de objetivos e 
formulação de políticas e as ideias 
sistematizadas sobre, estruturas, 
processos, técnicas e 
comportamentos organizacionais. 

Analítica 

Saber a utilidade e a potencialidade 
das técnicas administrativas e 
adquirir mais realismo, 
profundidade e criatividade na 
solução de problemas. 

Aprender a decompor problemas 
administrativos, identificar 
variáveis fundamentais, 
estabelecer relações de causa e 
efeito na busca de novas soluções, 
objetivos, prioridades e 
alternativas de ação. 

Comportamental 

Comportar-se de forma diferente do 
anteriormente acostumado para 
obter respostas comportamentais 
mais conscientes com objetivos de 
eficiência, eficácia, satisfação e 
segurança no trabalho.  

Aprender novas maneiras de 
interação humana dentre padrões 
alternativos conhecidos e 
validados socialmente, como 
novas formas de comunicação de 
interação grupal ou de exercer ou 
lidar com o poder e autoridade. 

De Ação 

Desenvolver a capacidade de 
interferir intencionalmente no 
sistema organizacional, ou seja, de 
transformar objetivos, valores e 
conhecimentos em formas efetivas 
de ação.  

Aprender sobre si próprio, sobre 
sua função e sobre os objetivos e 
condições operacionais de sua 
organização. Desenvolver 
comprometimento com a missão 
socioeconômica da instituição em 
que trabalha. 

Fonte: Adaptado de Motta (1991). 

  

O quadro reflete uma tentativa do autor em criar um modelo que descreva o gestor, 

dividida em quatro habilidades. A cognitiva ressalta a importância do conhecimento 

administrativo e do uso de canais formais; a analítica revela a necessidade de se 

utilizar/conhecer técnicas administrativas, mas ainda assim procurar por soluções fora de 

fórmulas prontas; a comportamental relata a variedade de comportamento que uma posição de 

liderança exige e as suas relações sociais; e a de ação ressalta o autoconhecimento e a 

concretização de objetivos (MOTTA, 1991). No entanto, o quadro de habilidades ainda falha 

em elucidar as questões emocionais e o “caos” descrito pelo conceito do próprio autor.  

Na obra “O que Faz um Líder?”, Goleman (2006) realiza uma crítica a estudos sobre 

liderança, afirmando que liderar é mais uma arte do que uma ciência. Para o autor habilidades 
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técnicas são pré-requisito para a liderança, e mais fácil de aprender, enquanto que a 

inteligência emocional é duas vezes mais importante que habilidades técnicas e cognitivas. O 

autor dividiu a inteligência emocional em cinco itens: autodisciplina, a capacidade de dialogar 

consigo mesmo, libertando-se da prisão de sentimentos; a autoconsciência, reconhecer e 

compreender seu temperamento e o impacto dele nos outros; a motivação, alcançando suas e 

expectativas alheias; a empatia, considerar o sentimento de outros no processo de decisão; e 

por último, a habilidade social, amizade com o propósito de estabelecer e alcançar metas 

(GOLEMAN, 2006).  

Outros autores seguem a proposta e tentam determinar a atuação de um líder por meio 

de modelos comportamentais. Heifetz e Linsky (2006) afirmam que liderar é viver 

perigosamente em meio a um jogo de poder, para tal criam um guia de sobrevivência para o 

líder ressaltando habilidades, que, para eles imprescindíveis a um líder eficaz. Para os autores 

liderança é a capacidade de levar notícias as pessoas fazendo-as compreendê-las, sem 

prejudicar o líder (HEIFEZT e LINSKY, 2006). O “guia” dos autores, sinteticamente, 

contém: a capacidade de leitura do ambiente de trabalho, mesmo em momentos de conflito; 

utilizar o conflito como forma gerar um ambiente no qual as pessoas sintam-se confortáveis 

em expor suas opiniões e posições sem punições; gerenciar o trabalho e não realizá-lo por 

seus subordinados; controlar o desejo de importância e controle; e buscar um confidente/porto 

seguro fora do ambiente de trabalho que possa ajudá-lo objetivamente.  

Os autores ainda salientam a motivação de uma pessoa para a liderança: tanto pelo 

desejo pelo poder, como para fazer a diferença na vida de outros, porém estão longe de 

esgotar o assunto. Há de se destacar que o modelo levanta pontos interessantes sobre como o 

líder deve conduzir o seu comportamento e ainda levanta um ponto ainda não mencionado 

que é a necessidade do líder de ventilação, de “desabafar”, para pessoas que não fazem parte 

de seu ambiente de trabalho (HEIFETZ e LINSKY, 2006).  

A descrição de Kotter (2006) sobre o processo de liderança se deu no 

acompanhamento do dia-a-dia de um grupo de líderes, e possui apenas dois itens: a criação de 

uma agenda e a formação de uma rede de relacionamentos. A criação de uma agenda contém 

metas, objetivos e planos, conectados, de duração de curtos, médio e longo prazo, sendo que 

essa agenda não é formal, mas sim um guia para o líder. Enquanto que a formação de uma 

rede de relacionamentos é encontrar pessoas que vão ajudar a alcançar os planos traçados na 

agenda, implementando atualizações quando necessário. O autor acrescenta duas questões 

importantes: objetivo pessoal dentro do cargo (projeto) e a formação de alianças. 
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Kouzes e Posner (2008) conceituam liderança como a capacidade de mobilizar pessoas 

para realizar coisas extraordinárias em qualquer área desejada, ou seja, liderança é motivar 

comportamentos. Seu estudo advém de pesquisa de estudos de caso de lideres 

organizacionais, por meio deles chegaram a cinco práticas comuns a todos os lideres bem-

sucedidos: traçar o caminho, inspirar uma visão compartilhada, desafiar o processo, capacitar 

os outros a agir e encorajar o coração. 

A primeira prática, traçar o caminho, significa que as pessoas seguem o líder e depois 

o plano, ou seja, o líder é um modelo de comportamento, ditando valores e regras a seus 

subordinados. A segunda, inspirar uma visão compartilhada, o líder se propõe a conquistar as 

pessoas por meio de inúmeras possibilidades que o grupo pode alcançar, trazendo o diálogo 

para o grupo, e fazendo com que as pessoas compartilhem um mesmo propósito. A terceira, 

desafiar o processo, trata do papel do líder em criar um ambiente promissor ao trabalho e a 

inovação, mudando o status quo (KOUZES e POSNER, 2008). 

Enquanto que a quarta, capacitar os outros a agir, elucida o papel da liderança na 

construção de um ambiente que possibilite o empoderamento de seus subordinados, que 

adquiram conhecimentos e habilidades de realizar seu trabalho em equipe. A quinta, encorajar 

o coração, salienta a necessidade de atrelar comportamento a recompensa, seja financeira ou 

não. Além das cinco práticas do líder, os autores também apontam quatro características 

essenciais para o comportamento exemplar de um bom líder: honestidade, proatividade, 

inspiração e competência no que faz (KOUZES e POSNER, 2008). O autor consegue revelar 

questões do ambiente e da relação entre líder e liderados, estabelecendo técnicas para tal, 

todavia limita a compreensão do papel da liderança ao modelo de comportamento de um líder 

em função de sua relação com seus subordinados. 

Esse ponto é descrito por Bergamini (2005), o qual a autora afirma que quando um 

líder aparece às diferenças individuais dentro do grupo devem ser diminuídas e respeitadas, 

com o objetivo de criar e desenvolver uma dinâmica positiva de trabalho, por isso para a 

autora a motivação e a liderança são temas complementares e cíclicos, e geram um vínculo 

forte entre líder e liderados.  

Note-se a inspiração behavaorista da quinta prática apresentada pelos autores: 

encorajar o coração. Kohn (1998) afirma que o behaviorismo presente no senso comum é 

baseado em duas teorias da aprendizagem: a do condicionamento clássico e a do 

condicionamento operante. A primeira garante que o estímulo anterior garante uma resposta 

comportamental condicionada e a segunda desvela que para um comportamento condicionado 
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tem-se um estimulo que deve se repetir. Ao criticar os princípios do “behaveorismo popular”, 

Kohn (1998) leva à crítica do papel do líder como “encorajador de corações”. 

 
No trabalho, administradores usam planos de incentivos, aprovação ou 
retenção de aumentos salariais, como um conjunto de elementos 
substitutivos da gestão. As implicações disso são: por ser mais fácil usar 
recompensas e punições, essa prática torna-se contumaz; quanto mais 
recompensas são dadas, mais parecem ser necessárias; os efeitos negativos 
desse esquema aparecem no longo prazo. (GOMES e AMORIM, 2008, p 3) 

 

 Os problemas advindos da recompensa como prática nas organizações são 

apresentados por Kohn (1998), em cinco: recompensas punem, rompem relacionamentos, 

ignoram as razões ou as causas dos problemas no ambiente de trabalho , desencorajam 

assumir riscos, e minam o interesse. 

Ainda sobre liderança, Limongi-França e Arellano (2002) discorrem sobre o tema e 

apontam mesmo com todas as teorias e novas abordagens, apesar de tudo papel do líder é 

cumprir a missão: 

 

Liderança é um processo no qual o líder busca, sobre influencia e aceitação 
de seu próprio grupo, o alcance de metas e objetivos específicos através da 
motivação, mobilização informação e comunicação, manejo e solução de 
conflitos, estabelecimentos de estratégias e definição de políticas. 
(LIMONGI-FRANÇA e ARELLANO, 2002, p. 267). 

 

É interessante notar que os autores destacam que para cumprir a missão o líder se 

utiliza de seu relacionamento com as pessoas e a comunicação, suas competências, incluindo 

a mobilização da escola francesa e estratégias e modelos de gestão que o permitam conduzir 

seu grupo.  

 

3.3 AS “ESCOLAS” DA LIDERANÇA 

 

3.3.1 Teoria dos Traços 

 

A teoria dos traços tem como objetivo identificar qualidades e características pessoais 

que diferenciam líderes dos não-líderes (ROBBINS, 2005). Esses traços podem ser sociais, 

físicos, intelectuais ou de personalidade, portanto a liderança é o somatório desses traços. 

Segundo Robbins (2005) a maioria das pesquisas nesse campo dos traços acabaram sem 

resultados tangíveis, os estudos encontraram até oitenta traços diferentes para a liderança, 
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sendo alguns até contraditórios, o que faria do líder um super humano quando comparado aos 

não-líderes.  

Alguns dos traços encontrados são: bom ouvinte, aventureiro, visionário, ativo, 

adaptável, ambicioso, realizador, firme, consciente, equilibrado, alegre, analítico, constante, 

corajoso, confiável, atencioso, responsável, trabalhador, esperançoso, humilde e etc 

(CAVALVANTE, 2006). Stogdil (apud BERGAMINI, 2005), precursor da pesquisa em 

teoria dos traços, afirmou que a teoria não é conclusiva, pois podem ser encontrados esses 

traços em qualquer pessoa e, portanto esta não pode ser utilizada para diferenciar líderes 

eficientes ou não, que segundo o autor foi o seu primeiro objetivo primeiro. 

Percebe-se que os traços do líder são semelhantes com as habilidades dos gerentes 

pesquisadas por autores dentro do campo da administração. Mintzberg (apud SMITH e 

PETTERSON, 1994) afirma que os gestores possuem dez papéis, que podem ser classificados 

em três grandes grupos, e os identifica como os de informação, decisão e relações 

interpessoais, mais apoiados em características pessoais. Outro autor é Quinn et al (2003) que 

ao estudar a evolução histórica do papel da gerência, cria uma matriz composta de oito 

competências-chave, como apresentado no capítulo anterior.  

Uma das críticas à teoria dos traços é que com a identificação de características 

pessoais as organizações podem gerar instrumentos de seleção que determinem as pessoas a 

ocupar os cargos de liderança e elaborar planos de capacitação e desenvolvimento baseado em 

traços de personalidade e sociais que vão além da real competência do ser humano ou que não 

correspondam a competência necessária para a efetividade da organização. 

Nota-se que essas características estão mais ligadas ao ser mágico que é definido o 

líder, do que a realidade de sue papel organizacional. Alguns autores ainda criam um passo a 

passo para a transformação de um chefe em líder, Cavalcanti (2006) apresenta uma lista de 

cinco passos que vai da preocupação do chefe em seguir as regras e normas que lhe foi 

ensinado até o passo cinco quando alcança a “transcendência plana de suas limitações 

naturais”. 

 

3.3.2 Teoria Comportamental 

 

A teoria da liderança comportamental analisa o comportamento do líder com o intuito 

de descobrir padrões ou elementos específicos de seu comportamento – assim, a liderança 

poderia ser ensinada, a partir da criação de treinamentos que educassem as pessoas a como se 

comportarem (ROBBINS, 2005). Bergamini (2005) elucida que não se pode afirmar que uma 
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pessoa possa conseguir tornar-se líder por meio de programas de educação, treinamento e 

desenvolvimento. São vários os estudos comportamentais dentro dessas teorias, aqui 

exemplificaremos com cinco deles: estudos da universidade de estadual de Ohio, estudos da 

universidade de Michigan, estudos escandinavos, grid gerencial e os estilos de liderança. 

O estudo da universidade estadual de Ohio os pesquisadores buscaram identificar as 

dimensões independentes do comportamento do líder, chegando a duas categorias: a estrutura 

de iniciação e a de consideração. A estrutura de iniciação revela como líder é capaz de definir 

seu papel e de seus subordinados para o alcance dos objetivos, enquanto que a consideração 

detalha como uma pessoa e capaz de manter uma relação positiva de trabalho por meio de 

confiança mutua, respeito a idéias e aos sentimentos alheios (ROBBINS, 2005). Todavia, os 

estudos não consideraram o fator situacional para os comportamentos pesquisados, e apenas 

definiram que um comportamento que com nível alto para as duas dimensões faria de uma 

pessoa líder eficiente. 

Os estudos da universidade de Michigan buscaram identificar o que do 

comportamento dos líderes que poderia estar relacionado a um desempenho eficaz, chegando 

a duas características: a orientação para a produção e a orientação para as pessoas. A 

conclusão levou-os a comprovar que a orientação para as pessoas estava mais ligada a um 

desempenho eficaz (CAVALCANTE et al, 2006). Todavia o equilíbrio entre a importância 

desses dois aspectos para o líder pode ser considerado adequado dependendo da situação em 

que se encontra o líder, não trazendo assim resultados conclusivos. 

Os estudos escandinavos, em uma tentativa de complementar a orientação para a 

formação de um líder criaram uma terceira dimensão: a orientação para o desenvolvimento, 

sendo essa a característica a de um líder que busca a experimentação, a inovação e as 

mudanças. Essa teoria apresenta mais uma vez uma tentativa de separação dos papéis do líder 

e do gerente, enquanto comportamentos diferentes (ROBBINS, 2005). 

O Grid Gerencial é um modelo de identificação de comportamentos da liderança para 

ajudar em seus treinamentos, ou seja, reforça a ideia inicial da teoria de educação da 

liderança. Para isso, ela identifica dentro de uma matriz quais os comportamentos gerenciais, 

dentro do paradigma da função do líder com enfoque na tarefa versus pessoas, a partir de uma 

escala numérica, que gera uma classificação qualitativa, apresentada do nível mais baixo ao 

mais alto, respectivamente: administração empobrecida ou laissez-faire, administração 

autoritária, administração moderada ou em cima do muro, administração do tipo “clube de 

campo” e a administração por equipes (CAVALCANTE et al, 2006). 
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Ainda dentro dessa teoria, e do aprendizado da liderança, Nunes (2009) realiza um 

estudo sobre a utilização da abordagem de competências para o desenvolvimento de liderança. 

Em pontos a favor da abordagem destacam-se: a conciliação de expectativas entre indivíduos 

e organização, programas de desenvolvimento de pessoas que considerem a individualidade, a 

superioridade do modelo de competências sobre os demais e ainda que o modelo oferece uma 

ferramenta ao individuo para seu autodesenvolvimento. 

Em pontos contra essa abordagem a autora destaca: a complexidade do modelo, o que 

levanta a questão de sua real aplicabilidade, as competências soft, como, valores, 

personalidade e estilos, que são formadas antes da fase adulta e questiona como programas de 

treinamento irão desenvolvê-los ou ainda mudá-las, e por último, a autora questiona se todos 

os líderes devem possuir as mesmas competências, já que na prática, os programas de 

treinamento são realizados em grupo e padronizam o conhecimento, o que faria desse tipo de 

programa um retrocesso a própria proposta da abordagem de competência e ainda para a 

criação de um super homem e não um líder (NUNES, 2009). 

Os estilos de liderança por sua vez, identificam três comportamentos do líder: o 

autocrático, o democrático e o laissez-faire, apresentados por Cavalcanti et al (2006, p. 40): 
 
O estilo autocrático está ligado ao líder centralizador, que toma decisões 
unilaterais, e que determina as tarefas e os métodos de trabalho, não 
deixando muita participação para os liderados. Já o estilo democrático, o 
líder envolve seus subordinados nos processos decisórios, incentiva a 
participação de todos, procura delegar autoridade e usa feedback como uma 
forma de treinamento de seus subordinados. O líder estilo laissez-faire 
procura deixar o grupo completamente á vontade para deliberar sobre os 
trabalhos a serem realizados e a forma de executá-los.  

 

Os comportamentos dos estilos de liderança descritos na citação são os mais 

conhecidos da teoria comportamental da liderança. Essa divisão faz uma tentativa de atrelar o 

papel do líder a seu comportamento frente a seus subordinados. As teorias do comportamento 

do líder são muito criticadas pelo fato de identificar comportamento sem analisar a situação 

em que o líder está inserido, que é objeto de analise da próxima teoria. 

 

3.3.3 Teoria Contingencial 

 

A teoria contingencial dá conta dos aspectos que estão em volta do papel da liderança, 

seu contexto, buscando compreender a real influência da situação no papel do líder. Para 

compreender essa teoria são apresentadas os modelos de Fiedler, a teoria situacional de 
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Hersey e Blanchard, a teoria da troca entre líderes e liderados, a teoria da meta e do caminho e 

o modelo de participação e liderança. 

O modelo de Fiedler (apud ROBBINS, 2005) propõe que “a eficácia do desempenho 

do grupo depende da adequação entre o estilo do líder e o grau de controle que a situação lhe 

proporciona”, a ênfase na situação em que o líder se encontra gera discussões sobre a 

amplitude de controle de um líder e qual o nível de controle que se deve ter sobre seus 

subordinados, e consequentemente a sua relação com liderados. 

A teoria situacional de Hersey e Blanchard (apud ROBBINS, 2005) é mais conhecida 

como a teoria situacional da liderança chamada de liderança situacional. Essa teoria possui o 

foco nos liderados e o contingente de prontidão dos mesmos frente a sua situação, os autores 

alegam que o grupo pode ou não aceitar o líder, dificultando ou não seu posicionamento 

frente ao grupo, principalmente, na disposição que essas pessoas demonstram para a 

realização da tarefa. Dessa forma os autores elaboram uma condição de liderança a partir da 

relação entre líder e liderados e estabelecem uma nova leitura ao conceito de controle social 

de Maquiavel que será discutido posteriormente. 

A teoria da troca entre líderes e liderados afirma que em função de diversas pressões, 

os líderes estabelecem com um pequeno grupo de liderados, dentro de seus subordinados, um 

grupo “de dentro”, por meio de um relacionamento especial com esse pequeno grupo. Esses 

do grupo “de dentro” são escolhidos pelo líder por terem um comportamento similar ou por 

possuírem mais competência que os demais (ROBBINS, 2005). A teoria traz à tona a questão 

da subjetividade de avaliação do líder, para a escolha de seus funcionários favoritos que 

posteriormente formam a sua corte. 

A teoria da meta e do objetivo ou caminho objetivo é de descrever o papel do líder 

como alguém que deve ajudar os seus subordinados a alcançar seus objetivos, fornecendo 

suporte e apoio (CAVALCANTI et al, 2006). Assim o líder passa assumir comportamentos 

como: diretivo, apoiador, participativo e orientado para a conquista (ROBBINS, 2005). 

Todavia a teoria releva a missão do grupo e os resultados que devem ser alcançados, em 

detrimento de objetivos pessoais. 

E por último o modelo de participação e liderança tem como foco o comportamento de 

líderes e liderados no processo de decisão, sendo que o comportamento do líder deve se 

ajustar de acordo com a estrutura da tarefa (ROBBINS, 2005). Os autores apresentam um 

modelo de atuação de cinco níveis, que vai desde o autocrático em nível um e dois, consultivo 

nível um e dois, ao grupal (CAVALCANTI et all, 2006). 
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3.3.4 Abordagem da Nova Liderança 

 

A abordagem da Nova Liderança foi a última dentre as quatro apresentadas, pois 

emerge no início dos anos 80, tratando de maneira comum e similar a liderança, e aponta que 

poderia haver outra maneira de compreende-la e estudá-la (BRYMAN, 2004). A Abordagem 

da nova liderança engloba: a liderança transformacional, liderança carismática, liderança 

visionária e liderança transacional.  

A liderança transformacional aponta a necessidade do líder em perceber o momento 

em que deve se iniciar uma mudança e qual a melhor forma de gerenciá-la, para isso o líder 

possui um conjunto de competências que o permitem realizar essa função. A liderança 

transformacional engloba a liderança transacional que é o conjunto de tarefas e atividades da 

rotina de um líder (GRIFFIN e MOORHEAD, 2006).  

A liderança carismática afirma que o líder utiliza de seu carisma para influenciar seus 

subordinados, sendo o carisma uma atração que ele estabelece e que garante a inspiração dos 

outros e consequentemente o seu apoio (GRIFFIN e MOORHEAD, 2006). Enquanto que a 

liderança visionária afirma que o papel do líder vai além do cumprimento de sua missão, mas 

sim por criar e estabelecer uma visão de futuro para a organização, ou seja, o líder é visto por 

essa teoria como criador de tendências (CAVALCANTI, 2006). Todavia segundo Bryman 

(2004) juntas essa abordagem possui o mesmo conceito de liderança: 

 

Líder é alguém que define a realidade organizacional por meio da articulação 
de uma visão, que é um reflexo de como ele ou ela define a missão de uma 
organização e os valores que a apoiarão....assim a abordagem da nova 
liderança baseia-se em um líder que gere o significado. 

 

Ainda assim o próprio autor aponta críticas a essa abordagem: a concentração 

excessiva da pesquisa foi realizada com lideres da cúpula organizacional, não concebendo 

lideres no meio e em baixo da pirâmide organizacional; a exaltação das virtudes desse tipo de 

liderança, em uma tentativa de generalizar o comportamento; e por último a ênfase em na 

conquista desses lideres e não no processo de construção da liderança, bem como aqueles que 

falharam (BRYMAN, 2004). 
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3.5 LIDERANÇA NA SIFE 

 

 Como o objetivo desta pesquisa é discutir a experiência dos alunos SIFE por meio das 

teorias de liderança, houve uma busca de um conceito de liderança da própria organização que 

pudesse balizar o desenvolvimento de seus alunos e contribuir para a análise deste estudo. 

Dentro de um conjunto de visões para o futuro da organização foi possível encontrar um 

conceito de liderança apresentado aqui em tradução livre: Indivíduos que compreendam que 

para os negócios cumprirem seu papel e se tornarem verdadeiramente sustentáveis, devem 

fazer sentido econômico assim como social e ambiental. 

 Alguns pontos desse conceito se destacam como: (1) a ligação direta entre liderança e 

negócios, em alusão a missão da SIFE que é o poder positivo dos negócios; (2) os negócios 

são considerados, tendo em vista a natureza da organização, a forma pela qual os times podem 

realizar transformações, o que significa cumprir um papel junto as comunidades beneficiadas; 

(3) a importância para ações sustentáveis, por meio de projetos que valorizem os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais. 

Dessa forma fica claro que o conceito de liderança da SIFE é condizente com o que é 

proposto pela organização e ao mesmo tempo não faz menção direta às teorias e abordagens 

da liderança aqui apresentadas. Esse conceito faz muito mais uma conexão teoria x prática 

para orientar os alunos em suas atividades, na medida em que destaca os negócios como ponto 

principal de conhecimento para a atuação dentro de um time; além de destacar o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes condizentes com sua proposta e ainda a construção 

de projetos baseados em sustentabilidade, tema de grande destaque internacional, e forma de 

gestão buscada em organizações de ponta. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

4 STUDANTS IN FREE ENTERPRISE (SIFE) 

O poder positivo dos negócios vai além de sua finalidade tradicional. 
Quando estratégias de gestão são aplicadas e um bem maior está em pauta, o 
impacto pode ser mais do que somente nos números. Podemos mudar vidas e 
criar um mundo melhor (SIFE, 2009). 

 

A SIFE, Estudantes em Livre Iniciativa, é uma organização sem fins lucrativos, que 

trabalha com líderes organizacionais e estudantes universitários, mobilizando-os a fazer a 

diferença em suas comunidades, enquanto desenvolvem conhecimentos, habilidades e atitudes 

para tornarem-se líderes globais. A figura abaixo pode ilustrar os três principais objetivos da 

SIFE: 

 

Figura 01 – Resultados SIFE 

 

 
Fonte: www.sife.org 

 

Para cultivar os valores da livre iniciativa em alunos universitários, a SIFE promove a 

formação de times universitários que desenvolvam projetos que utilizem o poder dos negócios 

e assim contribuam para o desenvolvimento da comunidade em que estão inseridos 

(Community Programs). Para isso, líderes organizacionais são acionados na criação de 

alianças, e sua ajuda, que se dá de diversas formas, por exemplo, como apoio, patrocínio ou 

ainda com um envolvimento efetivo com a SIFE, para que esses projetos aconteçam, criando 

uma rede de relacionamentos entre esses líderes e os líderes do amanhã, alunos SIFE 

(Leadership Connections). Por meio dessa rede de relacionamento, fortalecida durante as 
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etapas do campeonato, os alunos SIFE, que para a organização se destacam como alunos 

diferenciados por conta da sua experiência, são convidados a utilizarem seus contatos gerando 

oportunidades de carreiras (Career Connections). 

A missão da organização é referente às atitudes dos estudantes universitários frente 

aos negócios e ao que entendem sobre livre iniciativa, com a perspectiva de que um melhor 

conhecimento desse assunto pode desenvolver melhores líderes e empreendedores, e gerar um 

impacto positivo no mercado, criando espaços de gestão no mercado que preze pela 

responsabilidade social, educação e sustentabilidade. Tópicos como marketing, economia, 

empreendedorismo, liderança, sustentabilidade, ética e finanças devem ser discutidos em seus 

projetos, para assim atender aos critérios SIFE, que até o ciclo que se encerrou em outubro de 

2010 eram sete: Economia de Mercado, Habilidades e Atitudes de Sucesso, 

Empreendedorismo, Alfabetização Financeira, Ética nos Negócios, Sustentabilidade e 

Responsabilidade Ambiental. 

Para a SIFE é necessário o apoio dos atuais líderes globais, da comunidade, das 

universidades e dos alunos, para então criar uma experiência nova de aprendizado, baseado 

nos quatro pilares abaixo:  

 

• Possibilitar estudantes a criar e conduzir projetos próprios, criados a partir das 

necessidades da comunidade na qual estão inseridos;  

• Criar um ambiente que valorize o espírito de equipe, criando-se assim os Times-SIFE 

e não trabalhos individualizados;  

• Desafiar os estudantes com problemas reais, enfrentados por sua comunidade, assim 

desenvolvendo habilidades de liderança;  

• e Injeção de competitividade por meio de campeonatos regionais, nacionais e 

internacionais. 

 

Os alunos participantes dos Times SIFE são mobiliados a utilizar seus conhecimentos 

sobre negócios, que aprendem em suas salas de aula, criando e conduzindo projetos que 

devem ser inovadores, para melhorar a qualidade de vida das pessoas de suas comunidades. 

Para a formação de um time SIFE a organização constitui relação com as universidades, que 

por meio de contrato e interesse de seu corpo docente, constitui um professor orientador, 

posteriormente, a universidade busca alunos interessados em participar.  
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Os Times SIFE possuem a total liberdade de estruturação e condução de seus projetos, 

fazendo com que a SIFE de seu país acompanhe cada time dentro do programa estabelecido 

por eles em conjunto com a SIFE Internacional, entendendo suas particularidades. No Brasil, 

os times costumam utilizarem uma divisão departamentalizada, em diretorias para a atuação 

do time, como, por exemplo, Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria de Tecnologia e 

Diretoria de Marketing, com planejamento para cada um de suas diretorias e ainda cada 

projeto possui um coordenador e seus colaboradores, o que tornam os times organizações 

matriciais. Todavia, uma obrigação é a presença do Líder do time, que funciona como um 

presidente de uma organização. 

Com as mudanças pelo tempo e crescimento da organização, a SIFE tem hoje por 

missão: “Unir os principais líderes de hoje e amanhã criando um mundo melhor e mais 

sustentável, por meio do poder positivo dos negócios”. Sendo, atualmente, a maior 

organização de livre iniciativa universitária do mundo. Destacam-se aqui os princípios SIFE. 

 

• Negócios podem fazer o mundo um lugar melhor. 

• A melhor maneira de ajudar as pessoas é o enpowermet. 

• Promover a abordagem do empreendorismo. Competições inspiram talentos e 

melhoram resultados. 

• Pessoas contribuem para aquilo que elas ajudam a criar, liderança responsável e 

efetiva. 

• Criar oportunidades de ganha-ganha. 

• Sucesso de longo prazo depende de ética nos negócios.  

 

Culturalmente são sete valores destacados e difundidos entre os alunos SIFE: 

Trabalhar com paixão, Motivação pelo desempenho, Aceitar responsabilidade, Abordar de 

forma empreendedora, Contribuir para um ambiente de aprendizado, Colaboração para atingir 

uma visão e Liderança pela ajuda aqueles ao nosso redor.   

 

4.1 HISTÓRICO SIFE 

 

Fundada ainda em 1975, no estado do Texas, Estados Unidos, por Robert T. “Sonny” 

Davis, advogado, pelo National Leadership Institute´s, como apenas um projeto regional de 

incentivo a construção de novas lideranças. No início de cada ano letivo alunos das 
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universidades do estado eram convidados para um programa de treinamento de liderança no 

qual aprenderiam sobre os princípios da livre iniciativa e adquiriam habilidades de liderança. 

Após os treinamentos esses alunos eram incentivados a voltar a suas universidades 

para criar, implantar e conduzir projetos inovadores, dentro dos aspectos absorvidos sobre a 

livre iniciativa, em suas comunidades. No final do ano letivo, os alunos eram convidados a 

um evento, no qual apresentavam os resultados de seus projetos para líderes de empresas 

locais. 

Anos depois por conta da recessão americana, a SIFE teve que passar por mudanças, 

para atender seus propósitos, bem como o crescimento e interesse de outras universidades 

americanas e do exterior em aderir o programa. Assim em 1982, Alvin Rhors, até então 

diretor do National Free Enterprise Center, e assume a presidência da organização, e preside 

até os dias de hoje, que posteriormente muda-se para Springfield, Missouri, Estados Unidos. 

Estruturalmente a SIFE é conduzida, por seu presidente, apoiado por mais cinco 

executivos, que formar o Comitê Executivo. Mais de 200 líderes globais, que aconselhem o 

comitê e formam o Conselho Diretivo. E ainda cada país participante da SIFE possui um 

presidente nacional, que formam o Conselho Internacional. Dentro da SIFE Internacional, são 

mais de 60 funcionários e no mundo mais de 100. Sendo todos esses dados relativos até o fim 

do ciclo no ano de 2010. 

Atualmente a SIFE está presente em 40 países, com mais de 1.500 times e 42.000 

alunos, sendo apoiada por 179 empresas, em categorias de patrocínio diferente: Diretoria, 

Champion e Friend Extraordinaire, arrecadando aproximadamente $ 22 milhões de dólares, 

somente em seu último ciclo anual (2008-2009). Destaca-se que a SIFE é a única organização 

mundial patrocinada por empresas concorrentes. 

Segue aqui uma lista dos países que fazem parte da SIFE: Albânia, Austrália, 

Azerbajão, Brasil, Canadá, China, Egito, França, Quênia, Nova Zelândia, Singapura, Tunísia,

Austrália, Alemanha, Gana, Guatemala, Índia, Japão, Cazaquistão, Ucrânia, Inglaterra, 

Estados Unidos, Vietnã, Zimbábue, África do Sul, Suíça, Suécia, Tailândia, Senegal, 

Holanda, Marrocos, México, Malásia, Coréia, Nigéria, Filipinas, Polônia, Porto Rico, 

Rússia, Tajiquistão e Quirguistão.  

 

4.2 CAMPEONATOS SIFE 

 

Para o estimulo dos alunos, cada país conduz seu campeonato nacional, que 

dependendo da quantidade de times, ainda pode haver etapas regionais. Os campeonatos 
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servem para que os times melhorem cada vez mais os seus projetos e resultados, além de 

prover a oportunidade de apresentação e compartilhamento de experiências e aprendizados a 

líderes regionais, nacionais e globais. Nos Estados Unidos essas competições iniciaram em 

1995, posteriormente a abertura da SIFE em outros países já foi realizada com a introdução do 

campeonato.  

A apresentação é realizada oralmente com áudio visual e relatórios anuais escritos para 

Comitês de Juízes, formados por executivos líderes de negócios que determinam quais 

equipes fizeram o melhor trabalho ensinando e equipando outros com as ferramentas 

necessárias para o sucesso. As equipes SIFE campeãs nacionais avançam para o nível máximo 

da competição global, a SIFE World Cup.  

No campeonato mundial, iniciado em 2001 em Londres, Inglaterra, os times 

representantes de seus países são divididos em ligas de cinco países, os dois melhores de cada 

liga avançam a semifinal, onde são formadas novas quatro ligas de quatro países, na qual há 

outra rodada de apresentações, onde o melhor de cada semifinal avança a final. E aí se decide 

o time campeão.  

Dentro do campeonato ainda há um série de eventos que servem para reafirmar a rede 

de relacionamentos entre líderes e gerar as oportunidades de carreira, como a feira cultural, na 

qual cada país tem a oportunidade de mostrar sua cultura; a feira de carreiras, com a 

apresentação de várias empresas patrocinadoras e oportunidades de estágios e processos 

seletivos de trainees; recepções, como almoços e jantares entre alunos, SIFE alumnis e líderes 

globais; o programa Top-to-Top e Top-to-The-Future, encontros durante o campeonato, com 

horário marcado para cada país conhecer e conversar com os membros comitê executivo e a 

conselho diretivo.  

 

4.3 SIFE BRASIL 

 

No Brasil, o programa da SIFE iniciou em 1998, tendo uma grande adesão de diversas 

universidades em várias regiões do país. Todavia, problemas internos levaram a um fim do 

programa em 2005, e ao fim de diversos Times-SIFE. Em sua reabertura em 2007, com a 

nova presidência, de Danilo Leão, SIFE Alumni e empreendedor, presidente da Certbeef, o 

programa tentou reabrir os times passados e contactar aqueles que ainda estavam em 

funcionamento, além da abertura de novos times. Atualmente as empresas parceiras da SIFE 

no Brasil são KPMG, Emiliano, HSBC, Wallmart e Cargill.  
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Em janeiro de 2010 a SIFE Brasil torna-se subsidiária da SIFE Internacional, deixando 

de ser uma filial, para fazer parte da estrutura da SIFE Internacional, junto com Estados 

Unidos, China e México, que formam o Top 4, os quatro países no qual o programa é 

priorizado. Houve também a troca na presidência do país, hoje presidido por Fabiana Galvão. 

Segue abaixo, uma tabela com os times Brasileiros. 

 

Tabela 06 – Times-SIFE no Brasil 

Universidade Estado 

Universidade Dom Bosco Paraná 
Universidade Metodista São Paulo 
Faculdade Politécnica de Campinas (POLICAMP) São Paulo 
Universidade Estadual Santa Cruz (UESC) Bahia 
Centro Educacional Federal de Estudos Tecnológicos Celso Suckow 
da Fonseca (CEFET) 

Rio de Janeiro 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) Rio de Janeiro 
Universidade Federal do Ceará (UFC) Ceará 
Centro Universitário do Pará (CESUPA) Pará 
FAE Centro Universitário Paraná 
Centro de Ensino Unificado de Teresina (CEUT) Ceará 
Instituto Brasileiro de Marketing e Economia (IBMEC) Rio de Janeiro 
Instituto de Pesquisa e Educação (INSPER) São Paulo 
Faculdades Integradas Rio Branco São Paulo 
Universidade de São Paulo – Escola de Economia, Administração e 
Contabilidade (USP) 

São Paulo 

Faculdade Zumbi dos Palmares São Paulo 
Faculdade Ideal (FACI) Pará 
Fonte: SIFE, 2010. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados aqui apresentados foram coletados durante as entrevistas individuais com 

vinte alunos do Time SIFE CESUPA. Os alunos entrevistados fazem parte de cursos ligados 

às áreas de ciências sociais aplicadas e ciências exatas do Centro Universitário do Pará. Os 

gráficos abaixo servem para categorização desses alunos, um time formado pela 

multidisciplinaridade, com um predomínio do curso de administração, e por alunos de 

períodos letivos diferentes, o que infere como uma não limitação de idade para a participação 

de alunos. Vale ressaltar que os alunos entrevistados fazem parte do ciclo de julho 2009 a 

julho de 2010 da SIFE, os alunos formados em 2009 são considerados parte integrante do 

time por estar regulamente matriculados em pelo menos um semestre do ciclo anual.  

 

Gráfico 01 – Curso de Formação dos Alunos Entrevistados 

 
Fonte: Pesquisa do Autor. 
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Gráfico 02 – Ano de Formação dos Alunos Entrevistados. 

 
Fonte: Pesquisa do Autor. 

 

Os resultados apresentados estão consolidados em forma de texto e apresentados 

dentro das seis categorias de análise, escolhidas para identificar a experiência de liderança 

promovida pela SIFE. 

1) experiência SIFE; 

2) experiência com a liderança; 

3) compreensão de liderança; 

4) motivação; 

5) experiência com o campeonato; e 

6) aprendizagem com a experiência. 

 

Quanto a experiência SIFE os alunos destacam a instituição como motivadora do 

desenvolvimento da liderança e da prática da livre iniciativa, por meio de projetos que ajudam 

a melhorar a vida da comunidade na qual estão inseridos. O ponto que merece destaque é o 

uso de exemplos de ex-alunos do time como referência de sucesso profissional, sendo esse o 

maior objetivo para a participação no time. Os alunos são citados como pessoas que 

despertaram interesses por determinada área profissional e outras que se encontraram 

profissionalmente dentro de alguma área que visitou por algum projeto e atualmente 

trabalham com isso. Ressaltam a importância do professor orientador como incentivador do 

envolvimento dos alunos no time de forma individual, destacando-lhes o potencial e 
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motivando-os a alcançar resultados as partir dos projetos e pessoais, sendo inclusive referido 

pela palavra “pai”.  

Avaliam que os resultados que são conquistados por meio de comprometimento e de 

uma relação entre a teoria da sala de aula com a prática propiciada para os projetos que 

realizam. Esses resultados vão desde a conquista de uma etapa de um projeto até a afirmação 

da sua participação no time como uma transformação de vida, elucidando os benefícios de 

aprendizagem que obtém com essa experiência, como por exemplo, confiança, habilidades de 

relacionamento, inteligência emocional, comunicação, de ação em situações adversas e 

conhecimento de seus limites. Esse grupo de alunos também ressalta o envolvimento 

emocional que possuem com as pessoas, projetos e comunidades, falando de sua experiência 

de forma muito afetiva, durante as entrevistas alguns alunos vão às lagrimas. 

Quanto às queixas na participação em um time os alunos destacam os pontos a seguir 

apresentados: O uso de dinheiro pessoal para a realização de atividades do time é uma 

dificuldade importante; argumentam que o empresariado local não reconhece o trabalho de 

um grupo de alunos, que não conseguem patrocínio para os projetos, o que gera inúmeras 

dificuldades para a conquista de resultados; o reconhecimento também não é obtido de outras 

pessoas nos círculos de relacionamento, que não compreendem a dedicação com que 

trabalham para o time e não enxergam os benefícios que possam conseguir, gerando uma série 

de boatos negativos. Essas dificuldades, no entanto, acabam servindo como mais uma forma 

de aprendizado.  

Outro problema encontrado é conciliar o curso de graduação com as atividades do 

time. Para esses alunos o comprometimento com o time é grande, mas a administração do 

tempo entre os projetos é mal feita, e especialmente, nos períodos de avaliação da escola 

(provas e trabalhos) a “correria” aumenta e os projetos são deixados de lado. Há de se 

destacar o que as entrevistas os alunos deixam claro sua preferencia pela aprendizagem com 

os projetos, sendo a “sala de aula” deixada em segundo plano, e chegam a chamar o time de 

“melhor escola” ou “universidade paralela”. Os alunos aprendem, no entanto, o significado e 

o custo das escolhas: participar do time é uma questão de responsabilidade, implica em 

realizar escolhas que também são pessoais, de certa forma, como um sacrifício. 

Há ainda o problema da limitação de atuação dos projetos por conta dos critérios 

SIFE, todavia os critérios foram reavaliados pela própria instituição e um novo critério único, 

ao invés dos sete anteriores, já foi apresentado aos times no mundo. 

No entanto, a maior critica quanto à experiência desses alunos no time SIFE emerge 

de alunos já formados que se encontram no mercado de trabalho e afirmam que o time não 
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prepara o aluno para o mundo coorporativo. Segundo esses alunos, que não se arrependem de 

sua experiência, o time possui um espirito de trabalho colaborativo, todavia falta 

procedimento e rotina administrativa comum a qualquer empresa e ainda o espírito 

competitivo que há dentro de um ambiente de trabalho. Esses alunos afirmam que sua 

formação dentro do time foi como pessoa, sendo essa a mais importante, e não executivos, 

que são extremamente preocupados com lucro, projeção e resultados.  

 A categoria relativa à experiência dos alunos com liderança apresenta as atividades 

desses alunos como coordenadores de projetos e representantes do time e como se deu a sua 

experiência na coordenação. Foram ressaltadas as dificuldades durante a realização dos 

projetos, principalmente com comunicação e organização e a necessidade de ter “pulso” na 

hora do tomada de decisão, ou seja, fazer com que os resultados aconteçam dentro do que foi 

planejado e utilizar o poder de coordenador para a decisão final, e ainda a pressão que é ser 

coordenador de determinados projetos do time, especialmente os que são realizados fora de 

Belém. São citadas por esses alunos que os projetos que realizaram e que ainda são realizados 

atualmente dentro do time, em suas diferentes versões, como prova de que a liderança foi 

eficiente na construção desses projetos. 

Três são as curiosidades levantadas pelos alunos são: a influência da SIFE para a 

construção de projetos de cunho regional, a importância da coordenação dos projetos serem 

repassadas para os futuros coordenadores com antecedência para que o projeto não “morra” e 

a participação de SIFE Alumni ser constante na participação na coordenação dos projetos. 

Alguns desses egressos continuam trabalhando pelo prazer e laço afetivo que construíram 

com o time, e por vezes mesmo de longe, acompanham o que está acontecendo. 

Um ponto interessante é a aproximação dos respondentes como coordenadores de 

projetos atuais com SIFE Alumnis coordenadores de seus projetos em versões antigas. Há 

troca de experiência de coordenação para a aprendizagem de tarefas importantes, sobre erros 

cometidos e conselhos para atingir resultados melhores, porém esses alunos afirmam que cada 

versão do projeto é diferente por conta das pessoas serem diferentes, o que faz com que cada 

vez que um projeto aconteça coisas inesperadas aconteçam.  

De acordo com esse grupo, as coordenações são de pelo menos duas pessoas, para isso 

eles trabalham a decisão conjunta, a organização do projeto e a responsabilidade de cada um 

entre os coordenadores, o que gera uma quantidade enorme de reuniões. Essas reuniões 

também são utilizadas, de acordo com um grupo desses alunos, para avaliações constantes 

solicitando sugestões para realização de melhorias. São elucidados também os trabalhos de 

diagnóstico realizado nas comunidades para compreender a dimensão do trabalho que se terá 
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pela frente, o planejamento e como conduzi-lo e ainda a mensuração dos resultados para 

condensação de informações do projeto para o time e para o campeonato, e ainda para a 

criação de e melhorias. 

Mais uma questão levantada dentro dessa categoria é como se deu a chegada desses 

alunos à coordenação, ou seja, como eles se tornam coordenadores. Os alunos afirmam que 

para trabalhar no time é importante ter comprometimento e dedicação, e que é necessário 

reconhecimento para se pedir a coordenação de um projeto ou ser escolhido para coordenar. 

Nesse momento se torna ainda mais evidente a relação que os alunos possuem com o seu 

professor orientador e o poder que ele possui de autorizar e selecionar um aluno a coordenar 

um projeto e como a sua avaliação é determinante para que eles assumam essa 

responsabilidade. 

A compreensão dos alunos sobre liderança revela que eles acreditam que a SIFE é 

um espaço de treinamento para o desenvolvimento de liderança e os alunos que entram já são 

futuros líderes que serão “lapidados” com o tempo, a responsabilidade necessária e o trabalho 

desenvolvido por eles, pois a SIFE ensina valores. Revelam que o líder é aquele que faz o que 

deseja e precisa de reconhecimento. 

Nas entrevistas os alunos afirmam que acreditam possuir uma formação diferenciada 

por dois motivos: primeiro por aprenderem dentro da comunidade e interferir nela de forma 

positiva utilizando-se do poder positivo dos negócios e segundo por assumir 

responsabilidades reais dessas comunidades mais cedo do que alunos que não participam, o 

que os fazem desses alunos pessoas preocupadas com o futuro, a sustentabilidade e o 

desenvolvimento sustentável e profissionais mais completos para o mercado de trabalho, 

conhecimento esse aplicável em suas devidas proporções. Todavia os alunos também fazem 

uma mistura do conceito de liderança com o de empreendedorismo e ainda discutem 

diferenças entre liderança e chefia baseada na tomada de decisão, chegando a afirmar que não 

há necessidade de hierarquia. 

Outros pontos do que eles consideram liderança são citados como a necessidade de 

motivar seus subordinados, mobilização de pessoas, não ter medo de aprender, a busca por 

resultados, vigor, pro atividade, agressividade por conta do ambiente do mercado de trabalho, 

saber lidar com diferentes pessoas, saber agir em situações adversas, criar uma rede de 

relacionamento e usá-la, possuir princípios válidos e agir de acordo com eles. Outro ponto 

interessante quanto à liderança é a afirmação de que o futuro profissional para um aluno SIFE 

pode ocorrer de diversas maneiras, dependendo da escolha pessoal individual, todavia é 

recorrente a alusão dos alunos a um futuro de gestão em altos cargos executivos. 
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Com relação à experiência vivenciada no campeonato os alunos a enxergam como 

uma forma de apresentar todo o trabalho que foi realizado durante o ano, como 

reconhecimento, pois tem à frente empresários de grandes empresas nacionais julgando-os. A 

preparação do campeonato se inicia pelo menos três meses antes, na escolha dos 

representantes do time, sendo que um dos critérios de seleção é o domínio do idioma inglês, já 

visando o campeonato mundial. Os alunos que apresentaram destacam o sentimento 

inexplicável que é a apresentação e as dificuldades de conseguir chegar ao campeonato, 

vendendo rifas, camisas e indo atrás de patrocínio, por conta do valor das passagens e 

hospedagem, sendo que os benefícios dessa experiência são a aprendizagem da oratória 

utilizada por todos eles em sala de aula ou na empresa em que trabalham.  

Os alunos que já apresentaram destacam a emoção de representar o seu time e a 

importância do autocontrole, especialmente em momentos no qual a algum erro durante a 

apresentação. Revelam ainda a emoção de representar o seu estado e sua faculdade, além da 

rotina desgastante de ensaios e as constantes brigas que tiveram durante a preparação, o que 

segundo eles serviram para tornam-se ainda mais próximos como time. Os alunos revelam 

que o mais importante no campeonato é “dar o seu melhor”, ou seja, apresentar da forma com 

a qual ensaiaram por tanto tempo, o que faz com que o resultado, independente de qual será, 

seja aceito, todavia afirmam que querem ganhar todo ano e quando não venceram não 

entendem o porquê, pois acreditam que mereciam. 

A meritocracia é resgatada, pois segundo eles o prestígio das universidades que 

competem não influencia a decisão dos juízes. Segundo esses alunos eles eram apenas um 

time de Belém, de uma faculdade privada, que nos últimos anos, vem destacando-se nas 

competições: ganharam a Liga Banco do Brasil ainda em 2005, o prêmio Espírito SIFE em 

2008, foi campão nacional em 2009 e vice-campeão em 2010; o mesmo vale para o professor 

orientador, também de Belém, que recebeu o premio de Professor Orientador do Ano em 

2005, 2009 e 2010. Esses alunos ainda elucidam a importância do campeonato como fonte de 

rede de relacionamento com os juízes e principalmente de troca de informações, de praticas, 

contatos e ideias, e amizades que estabeleceram ao conhecer outros times. 

Para os alunos que foram do time campeão em 2009, destacam esse momento como o 

mais importante de suas vidas e carreiras, “divisor de águas” para o time e ainda como o 

ponto máximo de reconhecimento, afirmam que há certa admiração dos outros times a partir 

dessa vitória. Enquanto que alunos que entraram no time depois da vitória em 2009, afirmam 

que isso foi mais um motivo de motivação para a entrada no time. Já os alunos que foram ao 

campeonato mundial desvelam sobre a dimensão da SIFE no mundo e a não existência de 
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uma competitividade ou rivalidade exacerbada entre os campeões nacionais, excetos por 

Canadá e Estados Unidos, e revelam que o ganho cultural que tiveram durante o tempo do 

campeonato e a oportunidade de conversas com lideres mundiais importantes, como o gerente 

internacional de recursos humanos da Wallmart e o gerente internacional de marketing do 

HSBC.  

Quanto à motivação para a participação no time foram cinco os tipos de entrada no 

time dentre os alunos entrevistados: o projeto Sócrates, o projeto Empreendedor Universitário, 

indicação de amigos que já eram membros do time e dividiam experiências que esses alunos 

resolveram ter, por convite do professor orientador do time e por último participação no 

processo seletivo do time. 

Grande parte dos alunos entrou por um dos projetos chamado Sócrates, criado com 

base no “Mito da Caverna” de Platão no qual pessoas acorrentadas dentro de uma caverna 

enxergam somente sombras vindas de fora, até que uma delas se desacorrenta, vai ao mundo 

exterior, conhece uma nova realidade e volta para compartilhá-la com os demais. Em alusão a 

essa história foi criado o projeto Sócrates que compara a caverna à sala de aula, na qual o 

aparelho de multimídia se torna as sombras do conhecimento limitado da teoria, 

principalmente para alunos da região norte do país. Por mais que seja estabelecido um 

currículo mínimo nacional pelo Ministério da Educação para os cursos de graduação, isso não 

significa a aplicabilidade desse conhecimento em empresas locais.  

Assim, os alunos participantes do projeto viajam durante o mês de janeiro para a 

região centro-sul, realizando visitas técnicas a empresas de ramos diferentes, o que possibilita 

a visualização das práticas aprendidas em sala de aula e a comparação com a realizada 

amazônica. Em sua volta a Belém, os alunos participantes dos projetos apresentam a 

comunidade acadêmica estudos de caso compartilhando o que aprenderam durante o projeto. 

Esse projeto não foi criado coma intenção de ser um processo de seleção para alunos do time, 

todavia esse foi uma consequência do projeto, encarado como resultado positivo e inesperado.  

Outra parcela dos alunos entrou no time por meio do projeto Empreendedor 

Universitário, uma versão universitária somente para alunos do CESUPA, do programa de 

televisão criado por Donald Trump chamado The Apprentice, mais conhecido aqui no país 

pela versão brasileira de Roberto Justos, O Aprendiz. Esse projeto estabelece uma relação 

com um grupo de empresários locais, que oferecem a sua empresa para a criação de tarefas, 

que são estabelecidas em conjunto com a coordenação do projeto em cima dos problemas 

reais vividos por esses empresários. Em formato de competição, a cada semana uma empresa 

é apresentada por seu empresário que lança seu problema e consequentemente a tarefa que 
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deve ser realizada em seis dias, no sétimo há a apresentação dos resultados obtidos por esses 

alunos que estão divididos em dois grupos, um será o vencedor, e do grupo perdedor um 

aluno será eliminado, até chegarmos ao campeão, o Empreendedor Universitário. Esses dois 

projetos realizam um processo seletivo para a escolha dos seus participantes para cada versão 

realizada, e acabam que funcionam como um atrativo para a participação desses alunos para o 

time SIFE, que segundo eles consegue selecionar alunos com espírito empreendedor. 

Isso implica afirmar que para esses alunos a motivação está relacionada a gostar de 

participar do time, aos projetos que o time realiza e os desafios que implicam e 

principalmente aos resultados obtidos, no que diz respeito a ser parte de um grupo de pessoas 

que consegue mudar a vida daqueles que precisam de ajuda e o a oportunidade de aprendizado 

e o diferencial que geram com a participação nesses projetos. É interessante notar que em 

nenhum momento os alunos falam do campeonato como fonte de motivação para desenvolver 

os projetos, sendo esse um dos principais motivos da existência do campeonato. 

Um ponto constante de motivação encontrado durante as entrevistas é o aprendizado 

multidisciplinar que é visto como fundamental para a entrada e permanência no time, e pilar 

para uma mudança pessoal de comportamento, gerando para eles vantagens no mercado de 

trabalho frente a outros alunos que não se interessam por nenhuma atividade extracurricular. 

Destacam também o fato de que são alunos de graduação que coordenam os projetos e que 

eles, mesmo com a orientação de seu professor, se viram para conquistar os resultados e ainda 

a necessidade do apoio que a família exerce sobre a participação no time, por conta da 

abdicação de tempo para a dedicação necessária que os projetos precisam.  

Outro ponto de motivação para os alunos é a o estabelecimento de uma rede de 

relacionamentos, entre os alunos, a comunidade acadêmica e os empresários locais, o que 

atende a um dos objetivos da SIFE como instituição. Há de se destacar que parte dos alunos 

entrevistados sugerem que as amizades criadas dentro do time são parte da motivação, pois 

elas criam um ambiente de trabalho de confiança mútua e uma dinâmica amistosa de trabalho 

e ainda alunos que afirmam que o prazer de ver a mudança que instalam na comunidade como 

fonte de motivação. Já os alunos que entram e trabalham no time que são de cidades do 

interior do Estado do Pará, enxergam a possibilidade de realizar versões de diferentes projetos 

do time em sua cidade natal, como forma de motivação ao se levar benefícios a sua 

comunidade. 

Quanto à aprendizagem com a “experiência SIFE” os alunos ressaltaram 

comportamentos apreendidos durante com as atividades, que diferem do que fariam antes, 

quando na condição de profissionais, como a auto avaliação comportamental. O discurso dos 
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alunos presente nas entrevistas revela que acreditam que as pessoas presentes no time 

possuem potencial de liderança desenvolvido na realização dos projetos. Aprendem sobre o 

quanto dependem do comprometimento de cada um, e que a SIFE contribui para a formação 

de liderança e acreditam ter aprendido os comportamentos dos líderes. De acordo com as 

entrevistas realizadas, as pessoas de seus contatos pessoais percebem as mudanças 

comportamentais dos integrantes, o que também é afirmado pelo professor orientador, demais 

colegas e professores. 

O ponto principal de aprendizado do time é a comunicação. Aprender a falar, em 

público ou em uma reunião, passar a mensagem de forma clara e objetivo e ainda 

compreender e lidar com opiniões diversas dentro do trabalho em equipe, tendo a 

sensibilidade de compreender que a realidade vivida é diferente da realidade estudada e para 

isso é necessário saber comunicar para diferentes grupos.  

A “inteligência emocional” é também citada como a necessidade de controlar emoções 

em um grupo de pessoas que pensam de maneiras diferentes e ainda controlar emoções 

perante as comunidades que são beneficiadas, ou na hora da apresentação do campeonato. 

Quanto às comunidades que os projetos beneficiam há também a valorização da vida da qual 

desfrutam, quando comparada às dificuldades das comunidades carentes. Com a “experiência 

SIFE” há ampliação do conhecimento geral e aprendizagem de habilidades especificas de 

gestão como a busca de recursos, planejamento, autoconfiança, pro atividade, liderança, 

gestor de mudanças, solidariedade, autoconhecimento, companheirismo, persistência, trabalho 

em equipe e capacidade de decisão. Os alunos tem certeza de que a experiência que tiveram 

dentro do time será um diferencial no mercado de trabalho, pois segundo eles conhecimento é 

o básico. 

A literatura sobre liderança ainda busca uma resposta sobre quem é o líder, quais suas 

características e qual a sua função nas organizações, não havendo consenso entre diversos 

autores que tentam responder a esses três questionamentos. Dessa forma que diversas teorias 

surgiram ao longo dos anos para tentar responder essas lacunas, desde Fayol e Mintzberg com 

a tentativa de descrever a função do líder até o mais contemporâneo Motta.  

Outras teorias da liderança que tentam responder a essas três perguntas são as teorias 

dos traços e sua discussão sobre quais são as características do líder; comportamental na 

tentativa de desvendar como a liderança pode ser ensinada para os demais; e contingencial e a 

importância da situação para a atuação do líder. Ainda há a abordagem da nova liderança que 

determina um único traço de liderança e a propõe como a mais importante, caso do carisma e 
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a aptidão para mudanças. É nesse sentido que a literatura do senso comum ganha força na 

construção de um líder super humano do “bem” e o chefe do “mal”. 

É importante destacar que como pesquisa do espaço organizacional a liderança não 

pode ser vista desatrelada da hierarquia, portanto liderança é exercício de poder. Nesse 

sentido que o estudo de competência contribui para a atuação do líder, ele deve ter 

conhecimento de que sua atuação como líder que dá o ritmo da atuação de seus subordinados, 

por isso ter desempenho destacado dos demais como aponta a escola americana, bem como o 

poder de mobilização da escola francesa, e autoconhecimento, a busca por novos desafios 

dentro de seus espaços de atuação e a entrega de resultados como afirma a escola brasileira. 

Dentro da Experiência SIFE explicitada pelos alunos a teoria dobre liderança e sua 

função os alunos ressaltam as reuniões como parte importante da condução dos projetos e a 

tomada de decisão conjunta o que reflete a construção de liderança democrática dentro do 

time; ainda destacam que os participantes interessando no time escolhem essa forma de 

aprendizado baseado na possibilidade de oportunidades de mudança de alunos para líderes de 

acordo com seus traços, já que os alunos acreditam já possuírem indícios de liderança antes de 

participar do time;  na via comportamental, relatam a possibilidade de  desenvolvimento de 

habilidades e competências de líder dentro do time, mesmo não sabendo definir quais seriam 

as competências absorvidas, a comunicação aparece como mais citada por esses alunos. 

Todavia a crítica realizada por alunos formados e presente no mercado de trabalho 

sobre a não preparação para o mundo corporativa é um indicio de que a Experiência SIFE é 

válida mais não pode ser vista como uma escolha de formação completa para o 

desenvolvimento de liderança, sendo necessário que esses alunos busquem outras formas de 

aprendizagem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno da liderança mantém interlocução com diversos temas, entre eles, a 

motivação e o empreendedorismo, e por isso mesmo, foram comentados na presente pesquisa. 

No campo de estudos da administração das organizações, o tema liderança surgiu associado às 

práticas para aumento da produtividade da mão de obra, o que pode ser apontado nos 

trabalhos de orientação taylorista. A despeito da origem no “chão de fábrica” das empresas, 

identificação e desenvolvimento de líderes também estão no foco de muitos outros setores da 

sociedade, como as organizações não governamentais, partidos políticos, organizações 

governamentais, entre outras. É nesse contexto mais amplo que posicionamos nossa pesquisa, 

elegendo como objeto de estudo o programa de desenvolvimento de liderança promovido pela 

SIFE, que por sua vez, combina empreendedorismo, valorização da competição e ação social 

para provocar a motivação dos participantes. 

No final do século XX, da acumulação flexível do capital reforça a competição entre 

empresas em escala mundial. As formas de aumentar a produtividade do trabalho são mais 

complexas e sofisticadas, quando comparadas ao mundo no qual estruturas organizacionais 

mais estáveis sustentavam o crescimento do lucro. Os instrumentos convencionais de controle 

foram adicionados modelos voltados para lidar de forma mais ampla – e mais eficaz - com as 

pessoas. A gestão por competência é um conjunto de práticas que resume, nos limites no 

nosso trabalho, a abrangência e a complexidade da gestão de pessoas compatível com a fase 

da acumulação flexível, na qual interessa-nos estudar a liderança. O controle ganha maior 

destaque, exercido por meio da possibilidade de auto desenvolvimento e aumento da 

empregabilidade, associado à maior produtividade do trabalho, ou “entrega”. 

De acordo com a teoria examinada, o papel do líder é agir para motivar os liderados, 

tendo como objetivo final, o aumento da produtividade. As formas de motivar variam desde 

as explícitas (recompensas tangíveis, como remuneração por desempenho) às implícitas 

(ampliara a participação, melhorar o ambiente de trabalho, entre outras). Variam também as 

atividades atribuídas ao líder, das mais as menos estruturadas, tais como planejar, decidir, 

organizar, definir rumos, pilotar as mudanças ou a inovação. O rol é extenso e quando 

interpretado literalmente, pode levar à estrita separação entre as funções de líder e gerente, 

que consideramos potencialmente inadequada para analisar o fenômeno da liderança em 

organizações complexas. 

Da compreensível necessidade de identificar e desenvolver líderes surge o “to do”, 

conjunto de prescrições ou “passo a passo” para resolver as demandas das organizações: o 
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líder é assim, o líder faz isso e não aquilo. Dada a valorização da figura do líder em nossa 

sociedade, não raro, a descrição tangencia um tipo ideal, um super homem ao qual o aspirante 

deve se esforçar para decalcar ou no mínimo, aproximar-se. A denominada liderança 

carismática recupera as primeiras abordagens sobre liderança e volta a reforçar os traços 

individuais. Conforme apresentado ao longo desta dissertação, as três principais correntes 

teóricas sobre liderança – traços, comportamento e situação – podem ser compreendidas como 

complementares. 

Para a SIFE, o desenvolvimento de lideranças em estudantes universitários dá-se por 

meio dos valores e comportamentos associados ao empreendedorismo, à livre iniciativa, por 

sua vez, instrumento de mudanças sociais positivas. De acordo com os dados examinados (as 

entrevistas), a possibilidade de ajudar grupos carentes funciona como elemento motivador na 

participação dos alunos. O campeonato, por sua vez, estrutura e organiza as atividades, e 

conforma a situação (ou contexto) para o desenvolvimento da liderança, na tentativa de 

reproduzir o que seria o futuro ambiente profissional dos participantes. 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar o desenvolvimento de liderança na 

“experiência SIFE” dos alunos do Time SIFE CESUPA 2009/2010. As entrevistas revelam 

que a experiência foi válida para os participantes, avaliada como oportunidade única de 

desenvolvimento de habilidades e competências profissionais, como, comunicação, trabalho 

em equipe, planejamento, organização, equilíbrio emocional e decisão, adquiridas durante as 

atividades junto às comunidades. A preparação e a participação no campeonato por sua vez, 

são consideradas secundárias, mão obstante, a vitória no campeonato é fortemente buscada. 

A SIFE aposta que a atividade junto às comunidades carentes, a oportunidade de 

desenvolvimento pessoal (associada ao profissional) e a competição estimularão o 

desenvolvimento de comportamentos identificados com os de liderança. À luz da teoria 

examinada, não há definições precisas de liderança, se traços, comportamentos ou contexto. A 

“experiência SIFE”, de sua parte, destaca o quanto a participação em atividades comunitárias, 

à vivência entre pares, a pressão por atingir metas e a competitividade podem ser 

motivadoras. E a motivação é o traço de união entre as teorias, ainda que divirjam quanto aos 

métodos – se diretos ou indiretos, se por meio de personalidades carismáticas ou 

comportamentos aprendidos. 

As respostam apontam tanto para existência de líderes que assim se consideram por 

características de personalidade, quanto para traços de comportamentos. Atualmente, o 

processo seletivo para o time é realizado dentro do projeto Consultoria Solidária, serviço 

gratuito a micros empreendedores, o que segundo os entrevistados garante a aproximação de 
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“gente como agente”. Outros dois projetos (Sócrates e o Empreendedor Universitário) são as 

duas maiores fontes de captação de novos alunos, o que nos leva a apontar que os 

participantes já apresentam traços compatíveis e disponibilidade emocional para as 

experiências, ou seja, o aspecto do voluntarismo é uma base adequada para o que é 

denominado “espírito SIFE”. 

O desenvolvimento da liderança dos alunos do time na perspectiva do comportamento 

ocorre com a assunção e exercício da coordenação: aprendem a planejar, aprender com os 

erros e acertos, avaliar resultados, desenvolvendo as habilidades do líder. Outro ponto relativo 

ao comportamento é a absorção dos valores da SIFE, como a livre iniciativa e 

desenvolvimento sustentável. A livre iniciativa é apreendida como a atividade voluntária, 

acentuando a relação de causalidade entre desejo, ação e obtenção de resultados. O 

campeonato, por sua vez, é uma intensa experiência de “entrega” nos termos da gestão por 

competência, isto é, cumprimento dos objetivos com o trabalho da equipe. 

Quanto ao contexto, os alunos descrevem o ambiente promovido pela SIFE e os 

projetos nos quais trabalham como oportunidade única e que propicia o desenvolvimento de 

lideranças e competências, especialmente quando comparados a estágios, ressaltando que as 

oportunidades para estágios em Belém são inferiores em termos de qualidade de trabalho 

quando comparadas a região sul e sudeste do país, devido à economia local e a mentalidade 

do empresariado. Não há empresas de grande porte com programas de estágio voltado para a 

capacitação aos alunos, ao contrário, as possibilidades se resumem à atividades burocráticas, 

consideradas enfadonhas. Assim, a participação na SIFE éum incentivo ainda maior para os 

alunos do time SIFE, que enxergam a possibilidade de desenvolver competências que não 

teriam em outro lugar. Nesse contexto, o estudante universitário tende a não se motivar pelos 

estágios, e em troca, valorizar a participação na SIFE. 

Os objetivos declarados da SIFE são o desenvolvimento de lideranças por meio da 

disseminação da livre iniciativa entre estudantes universitários, na construção de projetos que 

beneficiem as comunidades nas quais esses alunos estão inseridos, valorizando o 

desenvolvimento sustentável. Todavia, a SIFE não propõe condutas especificas de 

comportamento e não seleciona os alunos. São os times que escolhem os alunos e apresentam 

no campeonato suas estratégias para a continuidade das equipes. 

Os alunos entrevistados declaram-se satisfeitos com sua “experiência SIFE” e aptos a 

melhor encarar os desafios da carreira, pois possuem um diferencial perante os demais alunos. 

Todavia, compreendem as diferenças entre o ambiente promovido pela SIFE e aqueles nos 

quais desenvolverão suas carreiras, conforme declarado por Lucas, um dos entrevistados. 
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A maior dificuldade que eu senti aqui na empresa foi ter vindo direto do time 
com aquele espírito de ONG onde todo mundo se ajuda e ninguém quer 
passar a perna em ninguém, e o fato de que dentro do time não existe 
procedimento, tudo é muito solto, agente tem uma idéia e faz do jeito que 
agente quiser, na área que quiser e como quiser. E isso é muito bom, mas 
infelizmente eu vivo o contrário aqui na empresa, acho que aqui o mundo 
corporativo é muito arrumado... Mas aqui na empresa as coisas são muito 
engessadas e tudo agente faz em cima de procedimentos, agente tem um 
banco de dados com milhões de procedimentos. Mas o pior de tudo mesmo 
foi não ter esse espírito de competição, esse espírito de rivalidade mesmo, e 
aqui é vinte e quatro horas isso. Aqui ninguém é amigo de ninguém, 
ninguém quer saber do outro, aqui agente precisa saber apenas do nosso 
porque se agente não cuidar do nosso ninguém cuida e lá não se eu deixar de 
fazer uma coisa vem outra pessoa e faz na maior boa vontade, e aqui está 
longe disso, é cobra querendo comer cobra.  

 

A experiência adquirida na SIFE permite aos alunos equilibrar pontos aparentemente 

contraditórios: trabalho voluntário (que requer um alto grau de comprometimento e 

desprendimento), responsabilidade na elaboração e coordenação de projetos (que requer 

controles e metas) e condutas competitivas reveladas na valorização da vitória no campeonato 

em suas duas fases, nacional e mundial. As entrevistas apontam o laço afetivo dos alunos com 

a SIFE e a certeza dos futuros benefícios para a carreira, o que nos leva a apontar o êxito do 

projeto na perspectiva dos participantes, convencido que desenvolveram suas competências de 

líderes. 

A limitação desse estudo está na escolha de um time para a pesquisa, o que revela 

apenas uma realidade no desenvolvimento de lideranças da SIFE Brasil. Como proposta de 

estudos futuros, seria interessante acompanhar as carreiras dos participantes, para avaliar 

como a “experiência SIFE” interferiu na formação de lideranças no ambiente profissional. 
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Anexo A – Carta de Autorização de Pesquisa para a SIFE Internacional 

 

Mr. Sylvester John, 

   

 As part of the course of Master´s Business Administration at Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP) a dissertation is required as a work of conclusion, as so, I 
intend to do my research with SIFE students. This research intends to comprehend the relation 
between leadership and the SIFE experience of the SIFE students. For such a questionnaire 
will be elaborated from several concepts of leadership and the one used by SIFE World Wild, 
plus there will be interviews with the student groups. 
 This research has academic purpose only and will not add costs to SIFE. The 
dissertation will be developed with my authorship, as well as the responsibilities for its 
content, will be restricted to me. Moreover, I commit to use only theory and the collected data 
to conduct my analysis and conclusion. 
  With that, I would like to respectfully ask for your authorization to accomplish this 
research, which has the purpose to contribute with the better development of the academics 
activity and comprehension of this theme. For documentation one copy of the finalized 
dissertation will be presented to SIFE Brazil. 
  

In advance, I appreciate your collaboration. 

 

 

Paulo André Costa Cardoso 

Master’s of Business Administration 

pauloandregp@gmail.com 

 

 

 

Maria Cristina Sanches Amorim 

Professor and Tutor of the Master´s Program in Business Administration of PUC/SP 

maria.cristina@attglobal.net 
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Anexo B – Carta de Autorização de Pesquisa para a SIFE Brasil 

 

Prezado Sr. Danilo Tertuliano de Arêa Leão, 

Conforme demanda do curso de Mestrado em Administração da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) escrevo uma dissertação que me foi exigida 
como trabalho para a conclusão do curso, e pretendo realizar uma pesquisa científica com os 
estudantes SIFE. Tal pesquisa visa estudar a relação entre liderança e a experiência SIFE dos 
estudantes pesquisados. Para tal, um questionário será elaborado a partir de diversos conceitos 
de liderança, incluso o utilizado pela SIFE, e ainda de entrevistas coletivas. 
 A pesquisa tem objetivo estritamente acadêmico, não havendo custos para a SIFE. 
Destaco que autoria da dissertação, assim como as responsabilidades pelo seu conteúdo, 
estará restrita a mim. Além disso, comprometo-me a utilizar somente o referencial teórico e os 
dados (primários ou secundários) colhidos por meio de pesquisa para conduzir a análise e 
chegar às conclusões. 

Com isso, gostaria de respeitosamente solicitar  a sua autorização para realização desta 
pesquisa que possui como único intuito contribuir para o melhor desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e compreensão da temática escolhida. Para fins de documentação, uma 
cópia da dissertação finalizada será apresentada a SIFE Brasil. 
 

Antecipadamente agradeço sua colaboração. 

 

 

Paulo André Costa Cardoso 

Mestrando em Administração 

pauloandregp@gmail.com 

 

 

Maria Cristina Sanches Amorim 

Professora Dra. Titular do Programa de Mestrado em Administração da PUC/SP 

Orientadora do Mestrando 

maria.cristina@attglobal.net 
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Anexo C – Questionário Semiestruturado 

Perguntas 

 

O que é SIFE pra você? 

Como iniciou sua participação? 

O que te manteve motivado? 

Como foi a experiência na coordenação do projeto? 

Como foi a experiência no campeonato? 

O que é o líder do amanha? 

Existiram malefícios ou um lado negativo da participação?  

O que destaca mais na experiência? 
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Apêndice D – Entrevistas 

 
As entrevistas realizadas para esta pesquisa seguem aqui em sem ordem especifica, 

porém estão divididas de acordo com as categorias de análise. 
 
Experiência SIFE 
 
Thyago Guarany 
 
O que é SIFE? 
 
Não tem como descrever em poucas palavras o que é SIFE. Primeiro que é uma coisa 
maravilhosa, na minha opinião é realmente uma coisa maravilhosa, eu não tenho palavras pra 
descrever porque eu não sei aonde eu estaria hoje se não fosse a SIFE. Pode até parecer muito 
clichê. E eu sei que tu vais querer colocar isso na integra, mas eu realmente não sei onde eu 
estaria hoje sem a SIFE, pra mim é um negócio incrível, até me emociono. 
A SIFE é um modo de lapidar, na verdade, os potenciais das pessoas, pra mim é isso, eu não 
sabia que eu tinha um potencial, também não estou dizendo que eu tenho tanto potencial 
assim, mas pelo menos o Rafael (Boulhosa - Professor Orientado) me falou que eu tinha um 
potencial e eu não sabia que eu tinha tanto potencial assim do jeito que ele fala, mas a SIFE 
me fez ver isso e não tinha caído a ficha até o campeonato, eu sabia que a SIFE era uma coisa 
bacana uma coisa legal, pegar os estudantes e fazer projetos nas comunidades, enfim, mudar a 
sociedade do jeito que ela está hoje em dia e sempre precisa de gente como a gente pra fazer 
isso, mas eu só fui realmente me tocar assim no campeonato, e a partir disso eu passei a levar 
a SIFE assim realmente, já levava, mas passei a levar e respeitar a SIFE assim no peito pra 
tudo quanto é canto que eu vou. Pra mim a SIFE é isso. 
 
Existem malefícios, lado negativo de participar do time? 
 
Se tirar do seu próprio bolso for maleficio (risadas). Porque é muito difícil agente conseguir 
patrocínio, principalmente aqui em Belém, patrocínio pra todos os projetos e muitas vezes os 
alunos tiram do seu próprio bolso, pagam a sua gasolina, tiram do seu dinheiro, minha mãe 
por varia vezes me perguntou se eu estava ganhando alguma coisa, porque ela nem entendia, 
como eu tipo “pô vou esta pagando pra trabalhar” e não estoiu ganhando currículo não estou 
ganhando nada. Então as vezes agente tira do bolso, mas se for maleficio  pra mim não foi, 
graças a Deus, mas tem muita gente que realmente batalhou, ralou, um exemplo é o Estevão 
que trabalhava pra pagar a SIFE (risadas), mas se isso for maleficio, e só esse o maleficio, 
não tem outro, só coisas boas. 
 
O que tu mais destaca na tua experiência? 
 
O Empreendedor Universitário. Que foi um marco na minha mudança pessoal. Foi o maior 
tapa na cara que eu já tive na minha vida. Quando agente quer muito uma coisa e leva um tapa 
na cara por não ter conseguido agente começa a pensar. Passei a noite acordado, fiquei até 
com vergonha de entra aqui na sede. Fiquei em quarto. Ai o Rafa me falou uma coisa bonita 
“Quem dera que eu fosse o quarto homem mais rico do mundo” ficar em quarto não é pra 
qualquer um e foi isso que me levou a desencanar, porque eu fiquei realmente com vergonha 
de ser eliminado pelo motivo que fui. 
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Marcelo Oliveira 
 
O que é SIFE? 
 
Pra mim a SIFE é uma organização em que agente tema oportunidade de ajudar a melhorar a 
vida das pessoas através de técnicas de empreendedorismo. Além disso agente tem a 
oportunidade de aplicar as ferramentas que agente aprende na sala de aula e aplicar na prática, 
por exemplo, em uma feira agente pode alguma técnica de layout que vai ajudar a que tenha 
um fluxo melhor de pessoas, e consequentemente com esse layout se torne mais chamativo 
para o cliente externo, e eles comecem a ir nesse local e a divulgar para a sua rede de 
relacionamentos e assim esse local começa a ser mais visto por outras pessoas. 
 
Quais os malefícios ou o lado negativo de participar da SIFE? 
 
Na minha opinião nenhum. Só é ruim ter que ficar ouvindo as pessoas falando que não sabem 
porque tu faço isso e que isso não vai me levar a nada, que eu estou perdendo o meu tempo, 
podia estra indo para uma festa, mas está acordando sábado de manhã cedo para ir pra um 
projeto daqui a 400 km da tua cidade pra fazer não sei o que. As pessoas que pensam que isso 
é ruim, que é uma coisa que não vai levar a nada, mas pra mim só tem pontos positivos. 
 
O que tu mais destaca na tua experiência da SIFE? 
 
Pra mim a liderança. Eu não vou que dizer que eu aprendi a ser um líder, mas eu estou 
construindo essa liderança passo a passo, degrau por degrau.  
 
Fransuze Oliveira 
 
O que é SIFE? 
 
Pra mim é uma organização que incentiva os alunos que estão na graduação a promoverem 
projetos de responsabilidade social, mas que envolvam o empreendedorismo. 
 
Existem malefícios ou lado negativo? 
 
Eu acho que não. Muitas pessoas dizem que sim, porque acham eu não dá pra conciliar a SIFE 
com o curso, com a graduação, e não é fácil conciliar, não é mesmo, eu acho que hoje eu 
ainda não consegui conciliar perfeitamente, mas eu acho que a cada dia, eu melhoro e consigo 
cada vez mais, e isso é melhor pra mim porque eu consigo me organizar e acho que dá sim pra 
conciliar e não tem malefícios, tu sempre vai estar aprendendo muito mais. 
 
E quem são as pessoas que dizem isso? 
 
As que não participam. São as pessoas que estão de fora e falam “não, não dá!”. Ou soa 
pessoas que entram e tipo assim estão ali no meio do caminho e falam que não vão conseguir 
e desistem, não espera concluir uma etapa, desiste, então agente vê que tem pessoas e pessoas, 
pessoas que são e dão pra ser SIFE e pessoas que não são. 
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Então existe um perfil. Qual é? 
 
Sim existe. Eu acho que em primeiro lugar tem que ser pessoas responsáveis, que entendam a 
responsabilidade que estão assumindo, e não é uma responsabilidade só com elas, é uma 
responsabilidade com uma comunidade, com o time todo que está dependendo de você. 
Responsabilidade, liderança, dedicação, porque agente sabe que não é simples, não é uma 
hora do seu dia que você dedica, tem um tempo maior. Deixa eu ver outra coisa acho que a 
vontade de querer aprender mais, porque não adianta você ficar parado ali sempre fazendo as 
mesmas coisas você tem que buscar novas ideias, ser mais criativo, tem que aprender a girar 
junto com o mundo pra se incluir. 
 
O que tu mais destaca na tua experiência SIFE? 
 
Teve um momento que foi quando eu cheguei no terceiro lugar do Empreendedor 
Universitário que eu não espera conseguir, e eu vi muita gente até foi engraçado, ficaram 
quatro pessoas que estavam na final, quatro pessoas tinham três de um grupo e um outro 
sozinho no outro grupo e ele podia escolher uma pessoas pra ir pro time dele, ai ele escolheu o 
que era do sexto semestre e já era formado em outro curso que trabalhava e tudo mais, e falou 
“é está garantido”, então todo mundo achava que eles iam ganhar a próxima tarefa, porque 
eles estavam concorrendo com duas meninas que estavam no primeiro semestre. E agente 
faliu não, não vamos deixar, passamos noites sem dormir, virando, pesquisando, correndo 
atrás de resultados e agente conseguiu ganhar, e quando agente conseguiu todo mundo ficou 
surpreso, ninguém esperava que agente fosse conseguir, e esse dia foi muito importante. 
Primeiro dia, primeiro módulo de saúde, do Esse Rio é Minha Rua, com certeza, porque era 
frio na barriga, porque o CESUPA, no dia da Livre Iniciativa eles não conseguem reunir todos 
os cursos, é uma dificuldade, eles que estão ali com a coordenação e com a reitoria, pagando 
pra eles fazerem e eles tem uma dificuldade enorme de eles juntar, o quê que alunas vão 
conseguir, e agente foi, conversava com as pessoas tentava convencer, e ai também entra o 
seu poder de negociação com as pessoas e agente conseguia fazer com que elas acreditassem 
no nosso trabalho e quando chegou no final do dia que todo mundo já entrou no barco ficou 
eu e as outras duas coordenadoras lá fora e agente foi agradecer a líder da comunidade e a 
família e o esposo da líder da comunidade virou pra gente e falou “ vocês não tem noção o 
tanto que vocês ajudaram agente” e agente realmente não tinha essa noção, e eu acho que até 
hoje agente não tem, agente pensava assim “a vamos fazer isso e aquilo pra ajudar” sempre 
voltada para a organização e agente não pensa e para e olha o que agente já fez pra 
comunidade e olha o que eles estão esperando. 
Outro ponto foi a penúltima vez que agente foi pra comunidade que uma das pessoas da 
comunidade chegou pra gente que ele estava montando o novo negocio e ele chegou com 
agente pra perguntar como que ele poderia fazer se agente achava que ia dar certo e tudo 
mais, ou seja, eles já tem uma confiança tão grande na gente que eles realmente já pedem a 
nossa opinião, o que agente acha, eles pedem orientação mesmo eles confiam no nosso 
trabalho, acreditam, cobram resultados então acho que isso é muito bom. 
 
Rafaela Neves 
 
O que é SIFE? 
 
A SIFE é uma organização que estimula a liderança e a pro atividade dos envolvidos através 
do empreendedorismo, sustentabilidade, ou seja, mudança de vida, mudança de estado em que 
a pessoa se encontra. 
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Existem malefícios ou lado negativo? 
 
Na verdade não é que existe um lado negativo, é porque você tem projetos, você tem uma 
proposta maravilhosa, a SIFE tem uma proposta maravilhosa, os projetos aqui nem se fale, o 
que é o lado negativo, que não chega a ser um lado negativo, é a dificuldade que tu tem de 
efetivar daquele jeito que tu estavas pensando são as dificuldades que tu enfrenta e na verdade 
eu não vejo como lado negativo, na verdade eu vejo como uma forma de tu conseguires 
evoluir e avançar, os lados negativos que são as dificuldades, elas são necessárias, porque só 
com essas dificuldades e que nós realmente vamos perceber se as pessoas que estão 
coordenando os projetos vão continuar ou se aquele projeto que tinha um objetivo x se 
realmente ele vai conseguir alcançar. 
Na verdade a dificuldade é que nem, por exemplo a questão da vela, e eu gosto muito do 
símbolo da vela porque ela é sacrifício para dar a luz, e os malefícios são isso é quando tu se 
sacrifica tu parte da tua zona de conforto, qual é a tua zona de conforto é ir da faculdade para 
ir pra casa, e não quando tu vens nas férias para a sede ou esta em casa pensando em alguma 
coisa para o projeto, como vai arranjar patrocínio ou qualquer outra coisa, pra te conseguir 
aquilo que tu queria, e sempre consegue algo bom. Toda vez que agente passa essa barreira, se 
desgasta, agente passa dessa zona de conforto, agente consegue a efetivação dos projetos. 
 
O que tu destaca mais na tua experiência? 
 
Muito difícil. Olha pra mim o que ficou mais marcante nesse meu tempo de SIFE foi na 
ultima apresentação do campeonato quando agente estava na final, foi na parte que agente 
falava que agente não poderia esquecer dos nossos membros ai eu virei e olhei pra trás e vi 
aquela foto. Esse momento foi questão de segundos e passou assim um filme de como foi 
tudo pra eu entrar, como eu estava no Sócrates, como eu estava no Esse Rio é Minha Rua até 
mesmo quando agente já tinha deixado outros projetos de lado, agente do time pra ficar 
envolvido só com o campeonato. E esse flashback que me deu me deu uma sensação de dever 
cumprido, nós conseguimos fazer a nossa parte, e eu fiquei mais feliz ainda por estar lá 
participando daquele grupo, então foi assim um sentimento de satisfação que me marcou 
muito. 
 
Camila Castanheira 
 
O Que é SIFE? 
 
Estudantes em Livre Iniciativa. 
 
Qual foi o teu primeiro projeto? 
 
Projeto Sócrates 2010. Tinha tentado entrar no primeiro ano de faculdade, só que acabou não 
dando, aí depois eu comecei a trabalhar, eu ainda ia participar do Empreendedor 
(Universitário), mas ai eu estava só faculdade, trabalho e inglês que eu comecei a fazer, aí não 
dava tempo pra nada. Aí depois eu entrei no Sócrates, aí depois eu entrei como coordenadora 
do Esse Rio é Minha Rua junto com a Meline e a Fransuze e participei também da Plataforma 
SEI. 
 
Como tu entraste para o Sócrates? 
 
Foi por processo seletivo. 
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Existem malefícios de participar da SIFE, um lado negativo? 
 
Olha eu não vejo nenhum, porque eu acho que quem entra para o time SIFE, entra sabendo, 
conhecendo missão, valores e tudo o que for necessário, e que não é qualquer pessoas que se 
enquadra em um time SIFE. Então as pessoas entram porque realmente gostam e querem. 
 
O que tu destacas mais na tua experiência? 
 
A habilidade de lidar com as pessoas e em situações adversas, de não ficar perdido e sim 
saber como agir nas horas certas e erradas. 
 
Meline Lisboa 
 
O que é SIFE? 
 
Ao meu ver a SIFE é uma organização que estimula a formação de líderes, pois quando 
agente realiza os projetos, ao mesmo tempo que agente consegue melhorar a qualidade de 
vida das comunidades que são beneficiadas, agente acaba colocando em prática alguns 
conhecimentos teóricos que são adquiridos em sala de aula sejam eles da área de negócios, 
dependendo da sua área, enfim, e com isso agente acaba adquirindo algumas habilidades de 
líderes, seja através da mobilização, no meu caso que é a coordenação do “Esse Rio é Minha 
Rua”, que é um grupo enorme, então agente acaba tendo que mobilizar então tem que saber 
ouvir, delegar tarefas, saber cobrar e a forma como deve ser cobrada, então eu acho que a 
SIFE pra mim é uma organização que forma líderes, futuros líderes empresariais e 
profissionais. 
 
Existem malefícios de participar do time. Existe um lado negativo. 
 
Eu não vejo como lado negativo, mais eu acho que as pessoas que participam da SIFE 
efetivamente, elas acabam tendo que abdicar de algumas coisas relacionadas a tempo, por 
conta da dedicação para os projetos, não adiante não é uma coisa esporádica, “que tu vais ali 
ai depois tu não faz”, é um processo continuo, que eu não vejo como maleficio, tipo tu está 
abdicando de algum tempo com a tua família ou com outras coisas pra tá de dedicando ao teu 
trabalho para os projetos. Não vejo como maleficio por que no futuro tu vais colher de 
qualquer forma, se fizer um trabalho bem feito, vai ter um retorno daquele tempo, que pra 
muitos pode ser perdido, mas pra ti tá valendo muito, se souberes aproveitar. 
 
O que tu destaca mais da tua experiência? 
 
Muita coisa. Acho que a partir do momento que eu comecei a me envolver, me lembro que eu 
participei tu estavas na minha entrevista, foi a primeira entrevista que eu dei na vida, eu 
lembro que eu estava muito nervosa eu acho que eu amadureci bastante, acho que até mais 
cedo assim do que outros universitários, porque agente acaba adquirindo responsabilidades 
aqui dentro, então eu acho que de tudo que eu poderia destacar seria conhecimento 
profissional na minha área acho que eu evolui bastante e consegui amadurecer, e de certa 
forma até as broncas, tudo eu tentei absorver pra melhorar, superar as dificuldades, e dali tirar 
de certa forma algo que pudesse me fortalecer sempre p conhecimento, seja ele profissional 
ou pessoal. 
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Vivian Souza 
 
O que é SIFE? 
 
É uma organização em que os alunos têm a oportunidade de aplicar tudo o que aprende em 
beneficio do mundo todo de uma forma geral, claro dentro dos projetos, mas usar aquele 
conhecimento da sala de aula pra gerar recursos/riquezas, e tudo de uma forma voluntária, 
agente se doar um pouco a aprender, enquanto agente está estudando, pra lá no futuro quando 
agente poder ganhar dinheiro, agente continuar usando aquele conhecimento que agente 
aprendeu antes como voluntário, e o dinheiro que agente ganhar no futuro agente poder 
investir nisso que agente começou na faculdade. 
 
Existem malefícios, ou um lado negativo de participar do time? 
 
É difícil até falar isso, até porque todos os aspectos negativos que eu consigo pensar agora na 
mesma hora vem um positivo em contrapartida, tipo o que eu posso dizer de negativo tipo tu 
estas trabalhando muito muito muito pelo time e tu acaba não estagiando e a parti ruim é tu 
não estar ganhando dinheiro. Ou por exemplo, se tu te empenhas demais em outros projetos a 
pessoa fica estressada, sem dormir, cansaço físico, cansaço mental. Mas mesmo assim esses 
lados negativos, é difícil ver como tal porque eu acho que tem a contrapartida positiva, então 
é um lado ruim mas tem o lado bom também. Me fugiu uma palavra agora pra definir bem 
isso. É um ônus que tu tens pra colher um bônus ali na frente. Estou me sacrificando, não 
estou ganhando dinheiro com estágio, às vezes fico cansado dos projetos, fica uma semana 
inteira e não dorme direito pra estar fazendo as coisas, mas tem o lado bom disso. Mas por 
mais que tenha esse ponto negativo eu não consigo ver isso como uma coisa negativa de fato, 
é um sacrifício. 
 
Leydson Gonzaga 
 
O que é SIFE? 
 
É tudo o que um acadêmico precisa pra ter sucesso no mundo profissional. 
 
O que é esse tudo? 
 
Esse tudo parte do preceito que dentro da sala de aula tu aprende a teoria, dificilmente a 
pratica, por mais que tenha disciplinas de praticas, que no meu caso de contabilidade tem 
algumas disciplinas assim, mas aquela disciplina não vai te trazer, vai te trazer o 
conhecimento que tu vai precisar no mercado. E tu estas estudando pra atuar no mercado, é 
isso que os projetos te trazem de uma forma educativa, acadêmica e até simples, pra tu ter 
aprendizagem suficiente pra tu ter, pra estar no nível de alguém que esta hoje no mercado de 
forma bem estruturada. As vezes tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu tenho 
exemplos, de pessoas que são daqui de dentro que eu conheci aqui dentro dois deles passaram 
três ano aqui no time, que são o Thyago Guarany e o Lucas Góes, que são dois exemplos 
diferentes, mas de grande sucesso. Os dois saíram daqui e o Thyago montou a sua própria 
empresa e o Lucas está trabalhando em uma multinacional bem reconhecida mundialmente, 
então acho que isso retrata bem um aluno que sai hoje da acadêmica e um aluno que sai hoje 
do time SIFE. 
 
 



67 

 

Existem malefícios ou um lado negativo? 
 
Se tem eu ainda não vi, porque na minha visão tudo o que acontece de “errado” aqui é botado 
como aprendizagem, é experiência, é como o bebe aprendendo a andar, ele dá um passo e cai, 
mas uma hora ele aprende a andar, não sei se existem malefícios, vai chegar uma hora que tu 
vais ter impasses, debater, discutir, mas em algum momento tu vais tirar aquele aprendizado 
aqui lá na frente. Eu no ano passado como não conhecia bem a SIFE, participava, mas não 
ligava muito, mas semestre passado que eu passei a ser coordenador eu passei a olhar com 
outros olhos, e na semana passada eu estava na balada e lá eu encontrei um amigo de Mãe do 
Rio e eu fiquei na mesa com ele, e nessa mesa tinha um cara que trabalhava na 
superintendência do Banpará, não sei qual era o cargo, conversei com ele e em um certo 
momento ele me perguntou o que eu fazia e tal quando ele me perguntou se eu não pensava 
em estudar fora foi que eu citei o projeto Sócrates, que eu participo e está indo para o Chile 
agora, e ele começou a querer me convencer que ir para o Chile é regressão que agente tem 
que ir para a Europa, ai eu falei da versão americana, mas ele disse a mesma coisa, eu falei 
que não tenho condições de ir para a europa e ele insistiu que eu não fosse para o Chile, e eu 
insisti por exemplo na engenharia de pesca que é a melhor do mundo, e por isso eu acredito 
que lá tenha algo de bom a se tirar, eu citei também que o Brasil é um pais subdesenvolvido, 
mas aqui foi criada a urna eletrônica e que foi exportada, e claro que não é que nem a Europa, 
mas nós criamos uma tecnologia que eles não criaram e por isso que eu acredito que dá pra se 
tirar algo de bom. Eu fiquei feliz de ter podido debater com uma pessoa de tal porte, me deu 
confiança. 
 
O que tu mais destaca na tua experiência? 
 
E emoção. Ela veio na minha cabeça só que eu não quis falar porque não da pra mensurar. Foi 
a emoção, no momento em que tu coordena um projeto tu esta trabalhando com pessoas é a 
hora que tu estas passando conhecimento, é uma hora que tu estas ajudando o teu próximo, e 
isso acaba te emocionando um pouco e essa emoção acaba se tornando motivação pra tu 
continuar, e isso foi um grande marco, se eu tiver a oportunidade de coordenar mais um vez , 
eu pretendo ter mais outras, e a emoção assim, foi uma coisa que ficou bem marcante mesmo, 
não de ser lembrado, mas em termos de ter conseguido passar o conhecimento aos alunos e 
isso pra mim foi bem gratificante. 
 
Marcela Vendramini 
 
O que é SIFE? 
 
Eu não sei se eu posso dizer que é uma ONG, mas é como se fosse uma ONG internacional 
que incentiva que os estudantes de universidades desenvolvam projetos focando 
empreendedorismo, inovação, desenvolvimento econômico, sustentabilidade. 
 
Existem malefícios ou lado negativo de participar do time? 
 
Eu não acho que existe um lado negativo, eu acho que as vezes agente faz o lado negativo em 
participar da SIFE que é quando, que eu acho que muita gente que está na SIFE peca por não 
saber administrar o seu tempo então chega na semana de prova e fica todo mundo na correria 
e todo mundo some e todo mundo corre com o projeto, acho que a única coisa negativa é isso, 
mas não é um problema particular do time é um problema que algumas pessoas tem. Mas 
malefícios mesmo eu acho que não. 
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O que mais tu destaca na tuia experiência? 
 
Eu queria muito participar do Empreendedor e ai quando eu passei e ia começar eu cheguei 
para o Lucas (Góes) e falei, ou no processo seletivo ou depois, e ele me deu uma resposta que 
foi mais ou menos assim, eu falei “eu estou muito feliz em participar e eu quero ir até o meu 
limite” e ele virou pra mim como ex participante e como conselheiro e falou “ mas não vai ser 
o suficiente tu ires até o teu limite, é preciso tu superares o teu limite” e isso foi uma coisa que 
eu sempre levei comigo, não só no empreendedor, mas em outros projetos e ações na vida e 
enfim eu acho que isso está muito ligado com tudo o que agente está fazendo. 
 
Maryna Ferreira 
 
O que é SIFE? 
 
A SIFE é uma organização internacional que visa buscar o empreendedorismo dentro dos 
universitários atualmente, para que futuramente eles possam desenvolver melhor as empresas 
que eles vierem a trabalhar. 
 
Malefícios ou lado negativo? 
 
Acho que qualquer coisa existe um lado negativo, mas da SIFE, acho que até hoje eu ainda 
não descobri qual é. 
 
O que tu mais destaca da tua experiência? 
 
Saber lidar com varias opiniões, crenças e pessoas com culturas diferentes. Ter que acalmar 
todo mundo e vamos chegar a uma conclusão, vamos chegar a uma opinião única que todos 
concordem. 
 
Alexandre Santos 
 
O que é SIFE? 
 
A SIFE é um lugar em que agente pode testar as nossas habilidades, várias delas, habilidades 
das áreas de negócios, de gestão, inclusive de liderança e é um lugar em que agente começa a 
aplicar a teoria que agente aprende, enfim é um lugar em que agente pode aplicar o 
conhecimento teórico que agente tem da sala de aula e botar em prática e começar a aprender 
melhor em prática quais são nossos potenciais e quais são nossos limitadores. É um lugar que 
pra mim agente começa a mudar alguma coisa, fazendo nossa parte como cidadão já que a 
SIFE procura melhorar a vida das pessoas através das forças dos negócios. Pra mi a SIFE 
funciona assim dessa maneira um lugar em que agente pelo menos faz a nossa parte como 
cidadão e começa a fazer algo como cidadão, e pra mim ela é tudo isso, e lógico que uma 
excelente rede de contatos que ela nos proporciona, mas é uma coisa que acaba vindo pra 
você a medida que você entra mais de cara, começa a aproveitar todas as oportunidades que 
ela lhe dá através do seu trabalho, porque eu não vejo, não sei se é questão de cultura do nosso 
time ou cultura Brasileira ou mundial, não sei, mas eu não vejo outra possibilidade de você 
começar a fazer rede de contatos via SIFE se você não estiver tão entrosado, dentro do 
trabalho assim, então acaba vindo como bônus, e lógico você tem que se conhecer e testar as 
suas habilidades. 
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Malefícios ou lado negativo? 
 
Eu nunca parei pra pensar nisso. Se você não souber administrar seu relacionamento com as 
pessoas, especialmente pra quem passa oito horas por dia aqui, todos os dias da semana e final 
de semana saí pra fazer projeto e acaba conversando com as mesmas pessoas, sobre os 
mesmos assuntos, se você não aprender a administrar essas coisas, pode ter um desgaste 
muito grande na amizade com as pessoas, acaba podendo ter um clima pesado por causa desse 
desgaste, pode influenciar os projetos, então se você está tão de cabeção nisso, pode ser que se 
você não souber administrar sua relação com as pessoas, acaba sendo um maleficio pelo 
desgaste. Algumas vezes agente fica desgastado física e emocionalmente também para o 
projeto, meses de planejamento, pra um dia de execução, por exemplo, um dia muito tenso é 
um dia que começa cinco da manhã, acaba oito da noite e você está trabalhando direto com 
pressão direto, com coisas que você planejou, acontecem completamente diferente e você tem 
que se adequar com a nova contingencia, então no final agente acaba ficando desgastado 
físico e psicologicamente, mas pra mim isso já é sanado naquilo que eu falei anteriormente 
que é ver a satisfação das pessoas beneficiadas posteriormente. Então maleficio pra mim 
acaba sendo retomado pela motivação mesmo que é esse sorriso e satisfação dos beneficiados. 
 
Destaca na experiência. 
 
Pra mim o meu ponto inicial foi o Projeto Miriti, que foi onde eu percebi que de fato era isso 
que eu queria pra mim. Foi um destaque por ser isso que eu queria pra mim, um projeto de 
vida, com objetivos e metas pessoais. E destaco também esse ano como um todo, por causa do 
Rotaract, foi que eu comecei a vir, respirar e viver a SIFE na veia, eu vesti, despir, e vejo a 
logomarca nas minhas pálpebras, e esse ano foi um ano muito tenso, de muito aprendizado, de 
muitas coisas novas e coisas boas acontecendo, então são dois grandes destaques assim pra 
mim. 
 
Mariana Britto 
 
O que é SIFE? 
 
Eu vejo que a SIFE é a oportunidade que eu tenho de fazer o bem para os outros e a mim 
também, assim como eu ajudo os outros a desenvolver uma economia ou então ali parte de 
uma sociedade, eu desenvolvo também as minhas capacidades de liderança, de comunicação, 
de oratória, de relacionamento interpessoal, então eu vejo que é uma oportunidade que eu 
tenho de fazer o bem para os outros e ao mesmo tempo me ajudar também. 
 
Malefícios ou lado negativo? 
 
O lado negativo que eu posso dizer é dentro da instituição. Tem gente que te olha de um modo 
diferente por tu ser um aluno SIFE e estar envolvido com isso, e tem gente que não entende 
porque tu estas fazendo isso “tu estas trabalhando de graça, tu és uma lesa, podia estar 
estagiando, trabalhando, ganhando dinheiro” e tu acaba sendo vista com outros olhos, mas 
esses que olham por esse lado lá na frente agente se vê, tudo o que eu aprendi aqui eu não 
estaria apendendo se eu não estivesse trabalhando ou estagiando. Mas o maleficio maior é 
dentro da instituição, não sei como é nos outros times, mas aqui tem professor e coordenador 
de curso que tem tratamento diferente, eles até esperam mais de ti, e agente até dá mais do 
que eles esperam, e eles esperam muito, mas eles te olham diferente, cobram mais, nem sei 
explicar direito, mas o maleficio é mais dentro da instituição. 
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O que tu destaca mais na tua experiência? 
 
Acho que todo o mês de janeiro de 2010 quando eu fui coordenadora do projeto, ali eu estava 
vivendo para o projeto, eu aproveitava as visitas e tinha que aprender ali com as visitas e 
prestar atenção, mas eu me sacrificava também, tinha que sair as vezes pra atender 
telefonema, ou então quando o pessoal está lá no shopping passeando eu estava ali ajeitando 
os detalhes pras próximas coisas, então foi meio intenso, que além de aprender muito durante 
as visitas aprendi muito como coordenadora do projeto lidando com as pessoas e tendo que 
tomar as decisões é um mês que mudou muito a minha vida coisas que eu aprendi vou levar 
comigo pra sempre, coisas que eu vivi ali. 
 
Yudi Tuji 
 
O que é SIFE? 
 
É uma organização mundial, que está com diversas universidades no mundo, onde essas 
universidades formam times que possuem o objetivo que os alunos envolvidos desenvolvem 
projetos no ramo de empreendedorismo e dentro desses projetos desenvolvidos eles buscam 
também desenvolver líderes empreendedores, eles tentam juntar os líderes de hoje com os do 
futuro. Também desenvolvem campeonatos afim de promover a integração desses times, 
basicamente é isso. 
 
Quais os malefícios ou lado negativo de participar da SIFE? 
 
Não digo lado negativo, mas o fato do ambiente ser muito bom, o fato de eu gostar de estar 
aqui desenvolvendo projetos acaba em determinados momentos eu deixar de fazer algum 
trabalho, não deixar de fazer, mas não me dedicar de forma como eu deveria ou poderia pra 
estar desenvolvendo esse trabalho. 
 
O que tu mais destaca na tua experiência SIFE? 
 
O fato de eu estar participando e desenvolvendo projetos SIFE fez com que o meu olhar 
critico melhorasse. Eu agora sou bem mais pro ativo, antes eu não tinha essa característica, eu 
era ate um pouco passivo nas situações, agora eu tenho que correr atrás das coisas, os projetos 
aqui ele tem que andar e o fato de eu estar participando da SIFE fez com que eu integrasse 
essas característica a mim.  
 
Jéssica Maia 
 
O que é SIFE? 
 
Eu acredito que SIFE, na minha opinião, o que eu encontrei na SIFE, como participante do 
time, é uma possibilidade de fazer a diferença, em que sentido, como estudante sendo uma 
estudante melhor e mais completa, na comunidade ou pessoas beneficiadas com os projetos 
que agente desenvolve aqui e a diferença que eu acredito ser a mais significativa não em 
termos de valor mais em termos de realmente ter feito a diferença que é profissionalmente, 
então eu acredito que a SIFE me possibilitou a entrar um estudante no primeiro semestre bem 
insegura, sem saber exatamente o que que iam ser esses quatro anos e sair uma profissional 
mais completa que já tem passado por algumas experiências, que me permitiu me sentir mais 
segura como profissional, como administradora, pra lidar com uma empresa, pra falar, enfim 
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diversas experiências que me proporcionaram isso, então eu acredito que a SIFE é um espaço 
em que agente consegue desenvolver essas três vertentes: a questão profissional, que eu 
acredito ser a diferença mais significativa em termos que em possa avaliar do que eu cresci e 
evolui, como estudante, que eu acho que exerce sim uma influência no estudante SIFE e no 
que não é SIFE acredito que exista essa diferença e o que é extremamente considerável, que é 
o motivo que agente faz tudo o que agente faz, que é a possibilidade de beneficiar, de alguma 
forma pelo conhecimento pela oportunidade que agente tem de ajudar as comunidades e 
beneficia-las, ou empresas ou micro empreendedores, seja qual for o projeto em questão. 
 
Existem malefícios ou lado negativo? 
 
Por que assim, quais poderiam ser os lados negativos? Estou explicando assim, porque, eu 
tenho uma percepção dos outros times que é diferente do que agente faz, então quais 
poderiam ser pra gente um lado negativo de participar da SIFE? Talvez a limitação de alguns 
tipos de trabalho, então o trabalho que não se encaixa perfeitamente na questão da SIFE não 
são executados, não poderiam ser executados? Então eu acho que isso seria um ponto 
negativo, a limitação, barrar alguns tipos de projeto. Uma outra questão que agente percebe 
em alguns times, se é que eu posso colocar a minha visão sobre outros times, é o trabalho a 
ser feito focado no campeonato o que os juízes querem ver, na forma que os juízes querem 
ver, na forma que os juízes vão avaliar e qual o critério que vai ser utilizado para isso, então o 
trabalho está todo voltado para isso, então eu acho que isso é um foco exagerado no 
campeonato, eu também acho um ponto negativo, só que porque eu falo que poderiam ser pra 
gente, porque agente não tem essas questões, agente apresenta o que agente faz, o que vem 
fazendo, independente de existir um campeonato apresentado, então agente faz um projeto e 
apresenta no campeonato, agente não pega o campeonato e faz um projeto, então não existe 
essa limitação pra gente, mas eu acho que ela existe em outros times eu percebo isso 
claramente, ao longo de três participações em campeonato. 
Outra questão é que as limitações do perfil SIFE, que também existe, que são projetos que não 
caibam na SIFE não são feitos pelos times, mas poderiam ser projetos que beneficiariam 
alguém de uma forma ou de outra, mas não cabe na questão SIFE, mas só que com agente 
também na existe isso porque existem umas outras formas de realizar projetos que se não está 
no perfil SIFE está na universidade, é um projeto que p CESUPA faz. 
 
O que tu mais destaca na tua experiência? 
 
Pra mim foi a minha evolução total não vou nem dizer pessoal e profissional, porque foi em 
todos os sentidos, como pessoa, como estudante, como profissional, como amiga, como ser 
humano, todas as formas possíveis e imagináveis eu evolui e cresci a partir da minha 
experiência aqui, eu sei que a pessoa que eu entrei a quatro anos atrás é totalmente diferente 
da pessoas que es estou saindo hoje, melhor em alguns sentidos, claro que sempre tem que 
melhorar, mas eu acho que algumas questões principais que não deixam de estar ligadas a 
liderança, porque são qualidades que um líder precisa ter, que eu tenho muito a trabalhar, mas 
que eu já consigo ter um pouco mais principalmente neste âmbito aqui profissional, por 
exemplo, um pouco mais de inteligência emocional, tem coisas pelas quais que vale a pena 
você discutir e argumentar e tem coisas pelas quais não vale, eu acho que antes eu brigava 
muito, criticava muito, me desgastava muito, por coisas que não dependiam de mim e eu acho 
que hoje eu consigo ter uma inteligência emocional melhor pra tipo “se não depende de você 
não tem porque brigar” e entrar até mesmo em conflito com pessoas do teu ambiente de 
trabalho a toa e eu acho que hoje eu consigo fazer essa analise e não desgastar tanto, ou então 
bom “se não é ele que vai mudar então eu pego e mudo” porque não adianta muito.  
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A questão mesmo de forma de liderar, aquela questão “sou a coordenadora e vai ser assim” e 
tipo se eu estou coordenando uma equipe, claro que tem que haver uma evolução e coisas pra 
trabalhar, então eu acho que eu já consigo ver as coisas por esse lado e ser um líder que não 
impor, pelo contrario eu prefiro, busco e quero, do que quer que seja, envolver mais a equipe 
e por isso acho que evolui muito, acho que são características de um líder mais completo, 
acho difícil falar precisamente o que é, mas por exemplo, eu me estresso bem menos com as 
pessoas, eu consigo falar mais adequadamente com as pessoas que eu tenho que falar de 
forma mais adequada e chegar no ponto e ser mais objetiva. Por exemplo, tem uma coisa pra 
resolver que tem muitas questões e eu consigo ser mais seletiva e o que me aborreceu fica de 
lado. São muitas coisas, consigo contar mais e esperar mais da equipe que eu estou 
trabalhando e conseguir mais deles e ter uma cooperação bem maior e resultado melhor, 
coisas que antes eu mais me debatia e não conseguia e quem fazia era eu. Outra coisa até legal 
é que eu sempre fui extremamente centralizadora e é uma coisa que não é legal pra qualquer 
cargo que tu exerças como líder, não da pra centralizar, se tu estas liderando outras pessoas, 
lembre-se que elas existem, e eu sempre centralizei, se tinha uma coisa pra fazer eu podia 
contar com cinco pessoas era eu que ia fazer, e isso é uma questão também de maior 
segurança que eu tenho hoje, então quando eu era mais insegura e ficava pensando na 
responsabilidade que era minha principalmente se desse errado então tudo era melhor eu 
fazer, então hoje não eu consigo ter discernimento pra pensar que ações é melhor eu fazer e 
que ações não, porque eu tenho pessoas pra contar e confiar, em vários trabalhos. Enfim a 
evolução total em todos os sentidos. 
 
Isabella Camacho 
 
O que é SIFE? 
 
 É uma oportunidade de desenvolver habilidades e competências e colocar tudo aquilo 
que eu vi em sala de aula a favor de outras pessoas e principalmente da comunidade. Então é 
uma oportunidade também de dividir conhecimentos e de trocar conhecimentos com as 
pessoas que agente trabalha, sendo elas os próprios universitários ou as pessoas da 
comunidade em geral. 
 
Malefícios ou lado negativo? 
 
Eu não diria que é um lado negativo, mas assim eu vejo que a SIFE ela prepara agente para 
realmente sermos gestores, só que dentro do time como está todo mundo ali com um 
propósito e um objetivo maior agente não vê muito aquela questão que infelizmente existe em 
todo o ambiente de trabalho que são intrigas, fofocas, pessoas invejosas e que em algum 
momento vão querer puxar o tapete do outro. Então assim eu vejo que a SIFE não prepara 
agente para esse lado mais negro da realidade do mercado de trabalho. Mas eu não vejo isso 
como ponto negativo porque eu acho que não tem porque isso dentro de um time SIFE, não 
tem porque existir essa competitividade de maneira venenosa e sombria, porque todo mundo 
tem o seu espaço, todo mundo pode participar, não é uma estrutura firme em que aquelas 
pessoas vão ser coordenadoras e aquelas vão ser colaboradoras, não, então ali é um momento 
em que todo mundo pode participar então agente não teria o porque de ter isso dentro de um 
time SIFE, mas ele realmente ele não prepara para esse lado mais negativo da força. 
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O que tu destaca na tua experiência? 
 
Pra mim ficou o campeonato. Ficou muito marcado pra mim quando agente foi anunciado 
como campeão aquilo foi muito importante, é uma cena que toda vez que eu vejo na minha 
cabeça me emociona, porque ali foi o reconhecimento de um trabalho que estava sendo 
desenvolvido a muito tempo, e aquele reconhecimento não foi pra gente porque quem é aluno 
SIFE sabe o que está fazendo, mas foi um reconhecimento para as pessoas que não 
acreditavam na gente, para a própria instituição de ensino que começou a ver que o nosso 
trabalho era um diferencial e que estava agregando valor sim e principalmente perante os 
outros times, para mostrar que no norte que tem sim pessoas qualificadas, que apesar da 
economia estar no sudeste, que no norte tem sim grandes lideres do futuro. E agente não pode 
deixar isso pra trás, agente não pode baixar a nossa cabeça e achar que é um estado que tem 
que morrer trabalhando na questão do minério, da madeira e de commodities em geral, agente 
tem sim potencial para ser muito mais do que agente é hoje e isso só depende da gente. 
 
Juliana Britto 
 
O que é SIFE? 
 
É uma oportunidade de fazer aquilo que eu não poderia em nenhum outro lugar de ajudar e de 
aprender também.  
 
Malefícios ou lado negativo da SIFE? 
 
 Eu acho que na hora agente sempre pensa que está abrindo mão do seu tempo, tipo ano 
passado começou um monte de gente da minha sala a estagiar, e eu não podia porque tinha 
que me dedicar pra SIFE, não podia marcar nada pra julho, tive que abrir mão de tempo com a 
família, mas eu acho que tudo isso valeu a pena, infelizmente eu tive que me afastar agora 
justamente por causa disso, porque querendo ou não eu tenho que me dedicar, apesar de eu 
não querer largar lá, eu tenho que entrar no meu campo de atuação no direito e começar a 
estagiar mesmo em coisas relacionadas ao direito, em escritório ou órgão publico, por isso 
que eu tive que me afastar e também por motivos de família, mas ficam uns amigos assim 
falando, agente ficou em julho pra ensaios e a galera toda se divertindo e tudo mais, mas eu 
nunca me arrependi de nada, nem do tempo que eu me dediquei por que eu acho que é um 
retorno assim que quem não participa não consegue alcançar por isso eu acho que é 
importante. Então até pra passar para os outros é difícil, quando me questionavam “o que tu 
estas fazendo ai tu és do direito, não tem nada haver”, mas eu nunca me preocupei com isso 
de me arrepender depois em nada, por que eu sei que é uma experiência que eu valorizo muito 
e nunca passou pela minha cabeça me arrepender e nem fazer diferente nem nada porque o 
retorno é muito maior do que os boatos negativos. 
 
O que tu destaca mais da tua experiência? 
 
Acho que é a superação pessoal mesmo, hoje eu sinto que posso fazer qualquer coisa, as 
únicas barreiras que eu tenho são aquelas que eu imponho pra mim mesmo, então superação 
mesmo. Autoconhecimento, que é uma coisa que eu valorizei muito no Sócrates, autocontrole, 
eu acho que vale muito apena a experiência pessoal, mas até do que a profissional, é uma 
coisa única que querendo ou não afeta muito também o teu lado profissional. Então eu acho 
que o crescimento pessoal, superação, não ter limites, qualquer coisa agente pode alcançar 
sim. 
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Marcio Lobato 
 
O que é a SIFE? 
 
Pra mim SIFE é um método pra gente aprender bastante coisa não só aprender, digamos que, 
parte de matéria de faculdade mesmo, mas parte de responsabilidade social e tu poder 
aprender ainda, digamos, a ajudar outras pessoas e é uma recompensa primordial pra mim, 
poder ajudar uma pessoas e aprender também. 
 
Malefícios ou lado negativo? 
 
Não, nenhum. 
 
O que tu destaca na tua experiência? 
 
Honestamente o que ficou mais pra mim, além do conhecimento, que como eu falei eu era 
bastante fechado na minha área, e eu conheci bastante coisa de diversos cursos, eu acho que 
para qualquer profissional de qualquer área, ficou a questão da responsabilidade, ser 
responsável. 
 
Hugo Macedo 
 
O que é SIFE? 
 
A SIFE pra mim em primeiro lugar é poder fazer a diferença na vida de outras pessoas que 
necessitam de ajuda e também uma forma de eu me aperfeiçoar enquanto profissional e como 
pessoa também. 
 
Malefícios ou lado negativo? 
 
 Acho que não. Só consigo ver benefícios, nunca vislumbrei um maleficio dentro da 
SIFE. Acho que sempre tem as dificuldades, afinal o time é composto por pessoas, e as 
pessoas podem gerar erros, e todo mundo erra e tudo bem. Mas o que ela acrescenta no aluno 
SIFE, eu não vejo nenhum maleficio só vejo beneficio. 
 
O que tu destaca mais na tua experiência dentro da SIFE? 
 
 Acho que seria justamente a rede de relacionamento que agente consegue criar e 
manter dentro da SIFE, acho que é muito valida, não só entre os alunos, mas também com 
empresas que conseguem reconhecer esse aluno SIFE como profissional preparado para o 
mercado de trabalho. O reconhecimento de empresas participantes que são empresas grandes 
dão para o aluno SIFE. 
 
Arthur Vieira 
 
O que é SIFE? 
 
Pra mim SIFE é uma universidade paralela, um momento que agente pode crescer como 
profissional, e não só profissional, mas para o lado pessoal, um lugar onde agente desenvolve 
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um monte de coisas. Não sei se eu te respondi, mas a SIFE pra mim é um lugar ideal, que eu 
vou levar pra vida toda, agente vai estar com cinquenta anos e vai lembrar da SIFE. 
 
Malefícios ou lado negativo? 
 
 Eu não tenho assim nada pra reclamar, porque eu acho que tudo o que agente fez teve 
algum beneficio pra gente. Até assim as pessoas que agente convive agente cresceu todo 
mundo junto, como toda família cresce, e no final está todo mundo ali na mesma com o 
mesmo objetivo e no mesmo barco. Então eu não lembro, só tenho recordações boas e lembro 
de tudo e isso me ajuda a ter a felicidade que eu tenho hoje profissionalmente, e agente fez 
amigos com valores muito parecidos com os nossos. 
 
O que tu mais destaca na tua experiência? 
 
 Destaco muitas coisas, a primeira foi o Empreendedor Universitário, porque eu acho 
que foi quando eu vi assim a realidade do mercado dentro da faculdade e isso foi um choque 
muito grande porque foi a primeira vez que vieram pessoas do mercado local na sua 
atualidade, e claro outras coisas que marcam muito são o Sócrates que agente pode viver 
experiência de outra realidade no clima de amizade, em um clima muito legal e aprende nesse 
ambiente e não posso deixar de mencionar o campeonato da SIFE desde a entrada no hotel até 
a saída, desde a apresentação até as pessoas. Então eu acho que esses três eventos foram os 
mais importantes. 
 
Lucas Góes 
 
O que é SIFE? 
 
Estudantes em Livre Iniciativa. Pra mim foi a melhor escola que podia ter. eu aprendi muito 
mais na SIFE vivenciando do que na sala de aula. 
 
Malefícios ou lado negativo de ter participado? 
 
 Sim. Não negativo, mas uma melhoria. O time não prepara agente para o mundo 
coorporativo. A maior dificuldade que eu senti aqui na empresa foi ter vindo direto do time 
com aquele espirito de ONG onde todo mundo se ajuda e ninguém quer passar a perna em 
ninguém, e o fato de que dentro do time não existe procedimento, tudo é muito solto, agente 
tem uma ideia e faz do jeito que agente quiser, na área que quiser e como quiser. E isso é 
muito muito bom, mas infelizmente eu vivo o contrario aqui na empresa, acho que aqui o 
mundo corporativo é muito arrumado, salvo o Google ou outras empresas de ponta, mas aqui 
na empresa as coisas são muito engessadas e tudo agente faz em cima de procedimentos, 
agente tem um banco de dados com milhões de procedimentos, então assim se eu quiser fazer 
uma coisa eu tenho que primeiro consultar pra ver se não tem um procedimento praquilo, eu 
não posso chegar e fazer. Mas o pior de tudo mesmo foi não ter esse espirito de competição, 
esse espirito de rivalidade mesmo, e aqui é vinte e quatro horas isso. Aqui ninguém é amigo 
de ninguém, ninguém quer saber do outro, aqui agente precisa saber apenas do nosso porque 
se agente não cuidar do nosso ninguém cuida e lá não se eu deixar de fazer uma coisa vem 
outra pessoa e faz na maior boa vontade, e aqui está longe disso, é cobra querendo comer 
cobra. Então assim, pra resumir, é a falta de procedimento no time, falta de uma rotina 
mesmo, de rotina administrativa, e a falta da cultura organizacional, porque como está ali tudo 
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em família agente acaba levando de um jeito mais informal e isso de fato eu não pude 
aproveitar aqui. 
 
O que tu destaca na tua experiência? 
 
 Acho que é “fazer o que tem que ser feito”. Lá no time eu tirei muito essa missão pra 
mim, se tem uma coisa que precisa ser feita agente vai e faz, independente se as pessoas 
digam que não vai dar certo e é a realidade. E eu vou levar para o resto da minha vida, e estou 
aqui mas eu não passo uma semana sem mandar um email para o Professor Rafael contando 
como está a minha vida aqui e batendo uma bola com ele e ele está me ajudando muito assim, 
agora nem tanto que eu já me acostumei, mas no começo que es estava ferrado e sozinho era 
muito ruim, então ele me ajudava bastante  mesmo. 
 
Motivação 
 
Thyago Guarany 
 
O que te fez participar da SIFE? 
 
No primeiro momento foi o projeto Sócrates 2008 foi o meio para eu participar, eu achei bem 
legal o projeto, e apesar de todos esses meus defeitos eu sempre fui uma pessoa bem centrada 
no que eu queria e eu não queria sair da faculdade a mesma pessoa que eu entrei. Então o que 
me fez entrar na SIFE foi o projeto Sócrates, primeiro conhecendo as pessoas e mais a fundo 
os projetos, participando de reuniões, e nessas reuniões do Sócrates que todo mundo 
comentava os outros projetos eu fui conhecendo, então eu vi que era maravilhoso, 
especialmente o Desafio CESUPA (Projeto), que eu tive a oportunidade de coordenar, então 
assim os projetos foram o que me fizeram mais participar e a mudança da sociedade assim 
que eu sempre fico muito indignado com o que acontece no nosso cotidiano e ser um dos 
pilares que vai tentar mudar essa sociedade me faz ter muito orgulho realmente. 
 
O que te mantem motivado a participar? 
 
Principalmente as amizades, aqui agente faz amizades incríveis, que assim acho que daqui eu 
vou levar amigos pra vida toda. Networking. Como eu disse antes a mudança de sociedade, de 
mentalidade, de uma realidade, isso assim é o que me motiva a ficar, saber que eu posso 
realmente fazer a diferença e não ser mais um, entre muitas pessoas ai, e sim ser aquela 
pessoa que vai tentar mudar alguma coisa, é o que me motiva. 
 
Marcelo Oliveira 
 
O que te fez participar da SIFE? 
 
O que mais me fez participar da SIFE foi indicação de amigos, tem uma grande pessoas que 
me fez e é responsável por estar aqui que é o Lucas Athayde. Como nós somos das primeiras 
turmas de engenharia de produção, o nosso coordenador uma vez nos chamou para o 
auditório, aí ele chegou e começou a conversar comigo e disse “participei do projeto 
Sócrates” eu respondi “o que é isso?” ele me explicou que é um “projeto de visitas técnicas 
nas empresas onde nós conhecemos os melhores modelos de gestão nas áreas de marketing, 
recursos humanos, empreendedorismo, inovação, produção e etc”, pensei “poxa que 
interessante”, ai eu participei do primeiro processo seletivo para o Sócrates só que eu não 
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passei. Pensei comigo, não vou desistir, ano que vem tem de novo e eu vou tentar. Ai eu me 
inscrevi para o Sócrates, passei aí eu comecei a vir aqui na sede a observar os projetos, ai 
comecei a ler mais sobre os projetos, aí fiquei sabendo do PROFEX (Projeto Programa 
Formação de Executivos), aí eu quis participar do time pra poder participar desse projeto. Foi 
ai que fiz o processo seletivo do time ano passado, passei, e nesse ano de 2010 eu tive a 
oportunidade de coordenar o Desafio CESUPA, que aconteceu em Mão do Rio (interior do 
Estado, duas horas e meia de Belém), tive a oportunidade de participar do Empreendedor 
Universitário, e participar e coordenar o Consultoria Solidária, que foi o processo seletivo do 
time e vou para o Sócrates 2011. 
 
O que te motiva a participar do time? 
 
O fato de que agente pode ajudar a melhorar a vida de uma pessoa, por exemplo, não tem 
como te falar, é uma frase que o Thyago me falou uma vez “o trófeu é só um símbolo 
efêmero, como tempo ele acaba enferrujando ou pode se quebrar”. O fato de agente chegar lá 
em uma pequena cooperativa e ensinar técnicas que vão fazer eles se auto gerir e auto 
sustentar por um longo tempo, isso não tem preço, a pessoa chega lá e diz pra ti “muito 
obrigado por você ter me ajudado, você me deu uma noção de como eu posso ter sucesso no 
meu negócio” pra mim isso não tem preço. 
 
Fransuze Oliveira 
 
O que te fez participar da SIFE? 
 
Eu não gosto muito de teoria de sala de aula, eu aprendo muito mais na prática e eu sempre 
gostei de me envolver com as pessoas, tipo assim, de aprender junto com as pessoas e não 
sentar em uma sala e ficar estudando sozinha, então eu achei super legal a dinâmica que eles 
tem, como eles aprendem, como eles conseguem mover com pessoas de outros cursos e tu 
conseguem aprender muito mais, tu conheces outras realidades e eu acho isso incrível e por 
isso que eu me envolvi. 
 
Como tu entraste para o time? 
 
Eu participei do projeto Empreendedor Universitário e fiz o processo seletivo achando que 
não ia muito pra frente até porque eu era do primeiro semestre e tinha vários alunos que 
estavam se formando entre outros, e eu cheguei na semi final, saí mas os coordenadores do 
time na época o Professor Rafael e a Jéssica me chamaram pra participar e conhecer outros 
projetos e eu acabei já ficando, já entrando como colaboradora do Sócrates 2010 e daí já fui 
pra outros projetos também, como o Consultoria Solidária, que eu entrei basicamente junto. 
 
O que te mantem motivada a participar do time? 
 
Olha, aprender. Hoje eu posso até comparar, quando eu entrei no CESUPA eu tinha 
dificuldade até de falar em publico, e hoje eu não tenho esse problema, eu vejo tanto que eu 
aprendi e o tanto que eu aprendo com outras pessoas de vários cursos diferentes. Então volto a 
dizer isso me motiva muito, a questão de liderança tu aprendes muito, a lidar com pessoas, 
com o desenvolvimento de atividades, com tudo isso me motiva muito. Sem contar o 
beneficio que agente traz para as pessoas. 
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Rafaela Neves 
 
Como tu participaste da SIFE? 
 
Eu estava envolvida no projeto Sócrates, e no meio do projeto, e como a SIFE esta muito 
ligada a isso, uma das regras que é imposta são assim você depois conduzir e tal, e com as 
minhas boas condutas acabaram me apresentando vários projetos e tudo mais e ai que eu fui 
conhecer o que era a SIFE, porque eu não conseguia diferenciar uma coisa da outra, e eu fui 
conseguir diferenciar cada um e assim eu me identifiquei muito com a SIFE e com o que a 
SIFE quer, porque ela não vai simplesmente só ajudar e sim propor mudanças, seja de mim 
que esta envolvida no projeto que vou ter um olhar mais sensível e uma sensibilidade maior, 
ou seja, daquela outra pessoa que esta participando, esta sendo atingida. 
 
A tua entrada foi por meio do Sócrates? 
 
Sim. E ai eu comecei a participar do time e me inteirar de todos os projetos, e ai eu fiquei 
responsável pela parte de contratos, avaliação, por exemplo, da cooperativa, toda essa parte 
jurídica. 
 
Do Esse Rio é a Minha Rua? 
 
Sim. E do Desafio CESUPA e agora do Sócrates, que agora agente já vai ter um contrato de 
comodato e tudo mais. E ai outra coisa muito bacana que me fez querer participar da SIFE e 
do time foi a conduta que ela tem, apesar de não trabalhar diretamente com isso, foi com a 
aplicação de direitos humanos, ou seja, participar da SIFE pra mim ela me tornou mais 
humana. 
 
O que te mantem motivada a participar do time? 
 
Olha o que eu mais gosto de participar aqui no time é a interdisciplinaridade, infelizmente no 
meu curso de direito por ser uma área muito vasta por serem leis diversas agente acaba 
ficando só bitolado a linguagem jurídica só a entender daquilo, falar daquele jeito e tudo mais, 
uma das grandes dificuldades que eu tinha de poder me acrescentar mais e me adequar a SIFE 
era tudo aquilo que eu tinha aprendido transformar em linguagem que todo mundo entendesse  
e assim com o espirito aqui do time eu pude aprender o que era um plano de negócios, a me 
planejar, organizar, a melhorar o meu vocabulário e a entender que não é só você ter uma 
linguagem totalmente rebuscada apelando pra linguagem jurídica e princípios jurídicos, não 
mas é você transmitir aquilo que você esta realmente querendo falar porque o problema é não 
é a pessoa ter o direito é ela não saber que tem aquele direito então eu vindo pra cá ao mesmo 
tempo que eu ensinava eu aprendia, na verdade, eu mais aprendia do que ensinava, porque eu 
estava aprendendo não um novo caminho, mais um novo jeito de caminhar, porque eu estava 
tendo um olhar muito mais voltado para o mundo, para a questão do ser humano, não só para 
as regras. 
 
Camila Castanheira 
  
O que te fez participar da SIFE? 
 
Os projetos que são desenvolvidos na SIFE, que partem do interesse de estar ajudando outras 
comunidades e entidades que estamos desenvolvendo. 
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E como foi que tu entraste para o time SIFE? 
 
Através dos projetos que são desenvolvidos no time. 
 
O que te mantém motivada a participar do time? 
 
São os projetos que são realizados, da gente ver que agente pode estar fazendo a diferença na 
vida de alguém, e que nesses projetos agente não está ali apenas pra ensinar pra estar 
passando o nosso conhecimento, e sim que agente adquiri muito mais do que agente passa, e 
vê assim que outras pessoas te olham como se fosse uma esperança, a luz no fim do túnel, 
como se a pessoas estivesse ali totalmente perdida e agente chega lá pra ensinar, acho isso 
bem legal. 
 
Meline Lisboa 
 
O que te fez querer participar da SIFE? 
 
Eu entrei na SIFE por meio do Sócrates, que teve que se inscrever. Quando eu entrei na 
verdade eu não sabia e nem tinha muito conhecimento do que era SIFE, só superficial, mas na 
medida em que eu fui me envolvendo no projeto e vendo qual era a missão e objetivos da 
SIFE eu acho que já tava um pouco que elencado nos meus próprios objetivos profissionais. 
Agente caba tendo envolvimento com diversas áreas e acaba adquirindo um conhecimento 
que é multidisciplinar então isso foi o que mais me motivou, não ficar só bitolada na tua área, 
no teu ambiente de tramalho, mas sim buscar novos conhecimentos ou novas formas de se 
envolver com o mercado de trabalho. 
Aluna entrou pelo processo seletivo da segunda versão do Projeto Sócrates, que aconteceu 
em janeiro de 2008, projeto do Time SIFE-CESUPA. 
 
Na pergunta anterior tu comentas que o que te mantem motivado a participar do time é a 
participação no projeto. É isso? 
 
Exatamente, são os projetos em si e o conhecimento que agente adquiri por trás desses 
projetos e de estar envolvidos nesses projetos, no entanto eu mesma depois de formada 
continuo fazendo parte, até falei que “enquanto der pra levar eu vou continuar a participar dos 
projetos” acho que só quando eu ver mesmo que não tem como conciliar minha vida 
profissional com o time que ai sim eu vou me afastar, mas não por causa que eu queira, mas 
sim as circunstancias. 
Mas o conhecimento é uma coisa que me motiva muito, pois tem muita prática, então todos os 
anos que eu passei na faculdade estudando, muita coisa foi devido aos conhecimento que 
agente adquiri no Sócrates, que eu passei três anos participando, onde agente aprende muito. 
Então acho que conhecimento que eu adquiri no time e comparado a outras pessoas que não 
participam e não tem esse contato na faculdade, acho que é muito maior, então todo o 
conhecimento relacionado a prática que ei tive aqui são fundamentais e por isso que eu 
continuo até hoje. 
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Vivian Souza 
 
O que te fez participar da SIFE? 
 
Olha, primeiro eu entrei para o Sócrates, mas o primeiro projeto que eu comecei a participar 
foi o Esse Rio é Minha Rua, e eu achei muito legal isso, como eu falei, da gente poder aplicar 
aquilo que agente conhece pra desenvolver aquelas regiões ou aquelas pessoas que não tem as 
mesmas condições que agente, agente usar o que agente tem em pró dos outros, no meu caso o 
conhecimento que eu estou adquirindo na graduação. 
 
E como tu entraste no time SIFE? 
 
Eu fui chamada em setembro, a Jéssica (Ex Líder do Time) que me convidou porque ela 
conversou com as meninas e elas perceberam e acharam que eu tinha perfil pra time, 
facilidade pra me expressar em público, organização, postura, acharam que eu ia ser uma 
ótima participante, aí me convidaram, observando também o que eu já tinha feito aqui no 
time. Ai tinham que escolher as seis pessoas, viram que eu tinha o perfil e me chamaram. 
 
O que te motiva a participar do Time? 
 
Assim, como questão pessoal mesmo é poder aplicar o que eu estou aprendendo, mas por 
exemplo, se eu estivesse estagiando eu ia estar recebendo por aquilo estar contribuindo com a 
empresa de alguém e pronto acabou, é mais um espirito empreendedor que todo mundo tem 
aqui que eu percebo, tipo agente tem um time que é nosso que faz projetos que ajudam outras 
pessoas seja a parte assistencialista do Esse Rio, por exemplo quando agente doou cesta 
básica ou a parte de empreendedorismo mesmo, chegar por exemplo no Consultoria (Solidária 
- Projeto) e pegar um micro empreendedor e ajudar a melhorar o negócio dele. Aí eu vejo, 
poxa é como unir o útil ao agradável, falo “ eu estou aprendendo com aquilo, aplicando o meu 
conhecimento e estou promovendo o crescimento seja do time seja de outras pessoas que tem 
essa necessidade”. Isso que me motiva, sabe, tu ter aquela oportunidade de fazer, sabe, tu usar 
aquelas ferramentas, teus recursos pode ser até o intelectual ou até o financeiro, caso tu 
precise investir, usar os teus recursos, movimentar aquilo pra promover o crescimento de 
outras pessoas e do time. 
 
Leydson Gomzaga 
 
Como tu chegaste a participar do time? 
 
No principio quando eu cheguei na faculdade eu não sabia que existi um time SIFE e nem o 
que era. Quando eu entrei eu só queria participar de um projeto que fazia visitas eu empresa 
ou um evento que pudesse me levar pra um congresso ou alguma coisa que pudesse expandir 
não ficar somente em sala de aula. Ai participando do processo seletivo para o projeto 
Sócrates 2010 foi que eu fui começando a entender o que era a SIFE e como funcionavam os 
seus projetos e a partir do momento em que eu participei do primeiro projeto eu já me 
identifiquei porque eu sou uma pessoa bem eclética e pro ativa então eu procurei buscar mais 
e não ficar só no projeto Sócrates. Ai eu fui em busca de outro projeto chamado 
Empreendedor Universitário, nem queria entrar, entrei, fui junto com uma amiga minha que 
pediu pra fazer o processo seletivo junto com ela e eu acabei passando no processe seletivo e 
ela também, mas eu não fiquei por muito tempo porque não era meu objetivo, ai nisso eu 
procurei conhecer um pouco mais a partir do momento também que eu gostei do segundo 
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projeto, e ai que fui saber que tinha o time SIFE, através do Professor Rafael, e como eu via a 
palavra em todas as paredes e tal bate uma curiosidade e tu quer sabe o quê que é. 
Foi ai que o professor me mostrou um vídeo de uma apresentação do time, eu não lembro qual 
era o loca, mas era do campeonato, que eu também achei muito interessante porque buscava a 
sustentabilidade, porque se os jovens de antigamente buscassem a sustentabilidade hoje 
agente estaria bem melhor, então eu procuro nem pensar não só em mim, mas sim também 
nos meus netos e nos que virão por ai, pra gente ter algum mundo porque se antigamente 
tivesse uma sustentabilidade bem avançada o mundo não estaria como está hoje. 
 
O que te mantem motivado a participar do time? 
 
Existem n´s motivações a harmonia em grupo, isso é uma grande motivação porque agente 
tem aqui muita vontade de quere fazer, não digamos o bem, mas além de aprimorar seus 
talentos ajudar o próximo. Mas o motivo real mesmo é querer um mundo melhor. Isso eu acho 
que seria o ponto central da motivação aqui dentro. 
 
Marcela Vendramini 
 
O que te fez participar do time? 
 
Na verdade, teve a divulgação do projeto Empreendedor Universitário no CESUPA 2009, e 
esse foi um projeto que chamou minha atenção, então eu comecei participando do 
empreendedor, e depois eu vim a conhecer o time mais a fundo porque eu só sabia que existia 
e que desenvolvia alguns projetos. Eu fui conhecendo depois o pessoal ai eu vi a apresentação 
deles. Ai que eu fui descobrir de fato o quê que era a SIFE. E depois de participar eu 
coordenei o projeto. Na verdade eu entrei pra SIFE no ano em que eu fui participante do 
Empreendedor Universitário, quando acabou o projeto eu descobri que eu era da SIFE porque 
eu vi o jornalzinho e tinha lá time SIFE, e estava lá o meu rosto, e eu pensei “nossa nem 
sabia”, porque na verdade, eu não sei qual foi o critério, mas no ano que eu participei, 
algumas pessoas entraram pra SIFE e outras não então eu não sei qual foi o critério e não foi 
explicado pra gente, eu descobri que eu estava só isso. Mas até que comentaram comigo 
depois que foi por causa de perfil, mas não foi muito explicado assim. 
 
O que te motiva a participar do time? 
 
A motivação pra participar do campeonato? 
 
Da SIFE como um todo? 
 
Eu achei na verdade muito interessante esse negócio de ter vários projetos e cada projeto ter 
um foco diferente, acho que isso é uma oportunidade que agente tem, cada projeto agente 
aprende uma coisa diferente, e até no mesmo projeto agente aprende coisas diferentes, tipo no 
Empreendedor que eu fui participante aprendi mil coisas, depois aprendi mil coisas como 
coordenadora e agora já me chamaram pra participar de outro projeto e eu acho isso muito 
legal, acho que a questão da motivação é essa busca de conhecimento, interesse, essa correria 
toda, num sei te dizer exatamente. 
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E tu achas que a motivação pra participar do campeonato é diferente? 
 
Eu acho. Acho que participar do campeonato é mais uma consequência, se agente participa 
dos projetos, se agente se encanta com aquilo, eu acho que ir para o campeonato é bem legal. 
Assim, na minha opinião, acho que não tem muito nexo alguém que não participou de 
projetos estar no campeonato. 
 
Maryna Ferreira 
 
Como tu chegaste a participar do time? 
 
O que me interessou foi o que a SIFE proporciona, o que eu aprendo fazendo um projeto 
SIFE, e principalmente a experiência que ela me traz. Eu entrei para o time por indicação no 
Sócrates, em outubro do ano passado e desde aí eu me interesse e comecei a participar, já fui 
colaboradora do Desafio CESUPA e dai quando agente foi para o Sócrates eu já voltei sendo 
colaboradora do projeto na versão de 2011 e depois a coordenadora. Eu participei do projeto 
por indicação da Fransuze e da Marcela. 
 
Como assim indicação? 
 
Nós somos do Centro Acadêmico de Engenharia de Produção, agente se conheceu no inicio 
logo do curso foi quando agente montou a nossa chapa e desde então agente começou a 
formar um vinculo e ai em outubro surgiu uma vaga no Sócrates, ai foi quando elas me 
indicaram. 
 
Então tu nunca tinhas vindo na SIFE? 
 
Eu já sabia da existência da SIFE, por conta logo nos primeiros dias, na apresentação que 
agente tem do curso quando agente entra, o Professor Rafael vai na nossa sala e apresenta o 
time pra gente. Então eu já sabia do Sócrates e que ia ter o processo seletivo, só que eu não 
participei do processo porque eu viajei, ai nem me inscrevi, mas fiquei muito interessada, foi 
ai quando surgiu a vaga que as meninas me indicaram, versão 2010, agora coordeno a versão 
2011. 
 
Como tu te mantem motivado? 
 
A vontade de aprender e saber que a SIFE da muito retorno pra gente, não econômico mas 
sim de experiência profissional. 
 
Alexandre Santos 
 
O que te fez participar do time? 
 
O que me fez, e isso é até engraçado, eu comecei a participar do time mais por empolgação e 
por até desconhecimento, eu comecei a participar da SIFE sem conhecê-la. Eu entrei por meio 
do projeto Sócrates, eu entrei somente dois ou três de dezembro, e o projeto saia no dia dois 
de janeiro e entrei sem conhecer, eu não conhecia a estrutura antes, fui convidado pelo 
Wellington inclusive pra fazer, já que tinha uma vaga para o Sócrates, ai fui para o projeto e 
eu tive uma participação, que eu digo que pra quem não conhecia foi até razoável, menos de 
um mês para se preparar e ai no ano seguinte eu comecei a ajudar um pouquinho na realização 
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do Desafio CESUPA versão Belém e aí que eu fui conhecer as pessoas que trabalham na 
SIFE, conhecer alguns projetos, vê que eu gostava de fazer aquelas coisas e ainda sim conheci 
o que era SIFE, comecei a gostar de meter a mão no trabalho e trabalhar, de ganhar o 
campeonato nacional, e ainda fomos ao World Cup, que eu fui ainda sem conhecer direito o 
que era SIFE e comecei a entender o que era SIFE na World Cup. E eu já estava dentro e foi 
só mais um motivo para eu participar daquilo, e quando eu vi de fato qual era o objetivo e 
como é que se faz para alcançar o objetivo é que eu fui gostar mais de fazer o que eu já fazia 
aqui. 
 
Então a tua entrada foi por indicação? 
 
E ai eu comecei a meter a cara e participar dos projetos participei do Desafio e do Miriti, tudo 
projeto Sócrates sem ter conhecimento do que era SIFE, só sabia que era uma das bandeiras 
que agente carregava, o próprio Sócrates, mas só fui conhecer mesmo na World Cup. 
 
O que te mantem motivado a participar do time? 
 
A realização, os resultados e os sorrisos que agente colhe depois de cada projeto. Quando 
agente foi no Miriti, se eu tinha alguma dúvida, depois dele eu não tive mais duvida nenhuma, 
se eu queria ou não continuar. No projeto depois que agente foi fazer o segundo módulo, o de 
marketing fomos eu o Guarany, o Lucas e o Professor Rafael para lá, e quando agente 
encerrou as pessoas da associação dos artesãos viraram pra gente e falaram “olha agente 
contratou uma consultoria do Rio pra nos ajudar, vocês em duas vindas, em um mês 
praticamente já fizeram mais do que essa consultoria fizeram pra gente em mais de dois 
anos”. O sorriso na cara deles, falando isso do fundo do coração, com sinceridade pra gente, é 
o que mais tem me motivado. 
Mas tem outras coisas que também me motivam pra estar aqui também, por exemplo, hoje 
agente tem dentro do Rotaract e da SIFE, de toda a nossa estrutura, agente tem um sentimento 
de família praticamente, nós já superamos o patamar de colegas, o de amigos, estamos no de 
família, agente sai de um projeto, trabalha, se vê a semana inteira e sai no final de semana 
ainda, sempre respeitando as diferenças um do outro, mas as pessoas que estão aqui dentro 
acabam me motivando também de alguma maneira a fazer parte. 
 
Mariana Britto 
 
Como tu entraste para o time? 
 
Cheguei na SIFE, estava no primeiro semestre do curso, ai o Paulo André e a Dahra, bateram 
na minha sala divulgando o projeto Sócrates e seu processo seletivo para a versão 2009. 
Participei do processo seletivo, passei, me interessei e mostrei isso e fui convidada a colaborar 
no projeto. Ai com isso, no ano seguinte, fui coordenadora do projeto Sócrates 2010, e com 
isso fui convidada a participar do time, participei de outros projetos também dentro do time e 
como representante também no campeonato nacional e mundial. 
 
O que te mantem motivada a participar do time? 
 
Foi mais pelo lado de ver coisas novas, acho que eu como pessoa sou muito dinâmica assim, 
então eu penso que tenho a capacidade disso tipo os projetos são muito diferentes entre si tipo 
o Sócrates que tu estuda e anda pelo Brasil por um mês com um grupo de quarenta e duas 
pessoas, e tem que ter relação interpessoal e tu mesmo com tua cabeça pra ti não pirar naquele 



84 

 

ônibus. Mas tem também o que eu participei duas versões que é o Desafio CESUPA e o 
CESUPA na Minha Cidade que tu vais e tem contato com pessoas carentes então já tem que 
ter outra linguagem pra tratar e outro jeito de se comunicar que também é importante pra 
profissão e até pra nossa vida. Então o interessante é isso, que tu tens vivências diferentes e 
coisas diferentes pra ti aprender. 
 
Yudi Tuji 
 
O que te fez participar da SIFE? 
 
O que me fez participar foi o fato de ter a oportunidade de colocar em prática o que eu 
aprendo na teoria em sala de aula. Aqui é um espaço em que eu criei uma rede de 
relacionamentos muito boa, tenho amigos, pude crescer profissionalmente. Eu consegui 
colocar em prática nos projetos que eu estou atuando o que eu aprendi em sala como o 
balanço, eu estou podendo aplicar de fato o que eu aprendi dentro da sala de aula em 
contabilidade principalmente nesse projeto, e em outros projetos agente acaba também 
colocando em prática o que eu vejo na sala de aula. 
 
Como tu entraste para o time? 
 
Eu fui convidado para o projeto Esse Rio é Minha Rua e a partir dele pelo meu 
comprometimento e minha interação no projeto me passaram de participante para colaborador 
ai o Professor Rafael Boulhosa viu meu comprometimento e me chamou para coordenar o 
projeto Balanço SIFE, aí me chamaram também para participar do Orçamento Junior, a partir 
daí eu vi como era o projeto Sócrates e pedi pra participar e eles me aceitaram. Foi pelo meu 
comprometimento com o projeto que eu fui convidado a principio. 
 
O que te mantem motivado a participar do time? 
 
Primeiro as amizades que eu criei aqui, e por ter esse ambiente de amigos eu consigo trabalhar 
de forma competente, sei a hora de brincar e brinco e brinco com todos eles, mas também sei 
a hora de por a mão na massa e trabalhar. Então o ambiente que faz com que eu me mantenha 
e também a oportunidade de poder crescer mais e mais, aqui é um time integrado onde tem 
vários alunos de vários outros cursos, onde tem pessoas até formadas e eu posso agregar 
informações e conhecimentos a cada dia que passa vendo os projetos acontecendo todo dia 
aqui. 
 
Jéssica Maia 
 
O que te fez participar da SIFE? 
 
Eu entrei no Time SIFE CESUPA no meu primeiro mês de faculdade, eu já estava 
participando de um processo seletivo de um projeto e esse projeto me colocou mais dentro do 
time e das ações que o time desenvolve e ai meus quatro anos de faculdade foram inteiros 
desenvolvendo alguma coisa. 
 
O que te atraiu nesse projeto? 
 
Acho que o que me atraiu e me fez permanecer, era uma pessoa nova, com um mês de 
faculdade que viu um cartaz de um projeto chamado Sócrates e tu não sabia nem direito o que 
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ia ser, por que o cartaz não passava tudo o que o projeto veio a significar pra mim, então acho 
que naquele momento o que me atraiu pra participar daquilo foi a vontade de fazer diferente, 
tipo de não ficar só no normal que a faculdade me proporcionaria então “se eu participar desse 
projeto e eu ainda vou descobrir exatamente o que ele é eu posso ser diferente eu posso fazer 
diferente”. Eu posso deixar de ser um aluno que vai chegar, por exemplo, e passar os quatro 
anos assistindo aulas ou um aluno que pode fazer alguma coisa a mais, e eu queria ser esse 
aluno que podia fazer alguma coisa a mais. 
 
O que mantem motivado? 
 
Boa pergunta. Acho que tem duas questões principais, em um mesmo nível de igualdade, que 
é desde o primeiro mês que eu participei efetivamente das ações que o time faz, dos projetos e 
tal eu amo fazer isso, tipo é onde eu gosto de estar, o que eu estiver fazendo em relação a 
projeto do time, novos projetos, participação ou execução ou coordenação o que for, eu faço 
com muito gosto, eu sempre faço amando, então eu acho que a minha principal motivação pra 
me manter aqui é gostar muito disso, desde o primeiro momento a SIFE é uma coisa que me 
atraiu e enfim, tanto que eu passei os quatro anos da minha faculdade todos aqui no time, eu 
passo o dia inteiro aqui e nem sinto que o dia passou e se eu for assistir uma aula de duas 
horas, eu vou, sabe assim, parecem séculos, então a minha principal motivação é gostar muito 
disso. E a segunda coisa, também primordial, é saber que qualquer ação que eu faça aqui está 
beneficiando alguém seja uma comunidade carente ribeirinha do meio da Amazônia, seja um 
micro empreendedor que tem uma banquinha de coco, seja uma media empresa, que não é 
micro, mas que está sendo beneficiada pelo conhecimento que agente tem aqui, pela 
oportunidade que agente tem de ter esse conhecimento, de poder repassar e ai melhorar uma 
empresa, seja os alunos que agente está aqui, e isso pra mim é muito bacana, os alunos que 
estão aqui dentro agente já se vê como colegas parece assim um ambiente de trabalho e é 
muito bacana ver um aluno que chegou aqui no primeiro semestre meio inseguro falando 
baixo e não conseguindo se expressar direito meio isolado, e de repente um semestre depois 
ele fala, tem segurança, apresenta bem ele fez uma rede aqui dentro, nem de contatos, mas de 
amigos mesmo e esta envolvido em vários projetos, e já criou um novo, e tem uma equipe que 
está trabalhando com ele, então a evolução das pessoas aqui dentro. Então beneficiar ou saber 
que tudo que agente faz aqui dentro beneficiou seja uma empresa, um micro empreendedor, 
uma comunidade ou os próprios alunos que estão trabalhando aqui ou você mesmo, enfim 
acho que essas são as motivações principais que me mantiveram aqui. 
 
Isabella Camacho 
 
Como tu chegaste a participar do time? 
 
Bom eu participei do processo seletivo que teve em 2007 alguns alunos da SIFE, inclusive tu, 
foram divulgar o que era a SIFE dentro da instituição, eu achei muito interessante, vi uma 
oportunidade de passar pela universidade com um diferencial então participei do processo 
seletivo de 2007 e fui selecionada para fazer parte do time. E fiquei até outubro de 2010 que 
foi a minha ultima participação dentro do projeto Sócrates internacional. 
 
O que te manteve motivada? 
 
 Certamente os desafios que a SIFE propõe pra gente. Cada projeto é um desafio tanto 
de você fazer parte de uma equipe, tanto a questão de você ir atrás de patrocínios e até mesmo 
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tarefas que motivem aquelas pessoas que vão participar dos projetos. Então nos que eu 
participei nos últimos anos, certamente os desafios foram a minha maior motivação. 
 
Juliana Britto 
 
Como tu chegaste a participar? 
 
  Eu comecei entrando pelo projeto Sócrates e de lá eu fui assistir a apresentação do 
campeonato nacional em julho de 2009 e ai fui convidada pra participar da apresentação do 
campeonato internacional e a partir dai não larguei mais. Aconteceu assim, eu saí do terceiro 
ano do ensino médio e estava faltando gente pra ir para o Sócrates 2010, e eu já conhecia o 
Professor Rafael pela Mariana (Coordenadora do Projeto e Irmã) de algum evento que eu fui 
com ela, ai ele disse pra ela me convidar porque ela tinha me indicado e eu fui, do ensino 
médio para o Sócrates. 
 
O que te mantem motivada a participar? 
 
Acho que é porque é sempre uma coisa diferente e uma oportunidade única que eu via mesmo 
e ir pra faculdade e não ficar naquela mesma coisa de aluno de estágio, faculdade e estudar, e 
era uma oportunidade que não viam assim não aproveitavam, podia estar fazendo uma coisa 
diferente que não estava envolvida na minha área, mas com certeza valeu muito de 
experiência pessoal pra mim e vai com certeza fazer um diferencial muito grande depois isso 
me manteve motivado. E também por ser uma coisa diferente e valia muito o esforço no final, 
o resultado que fossem os projetos ou a apresentação. 
 
Marcio lobato 
 
Como tu chegaste a participar da SIFE? 
 
Primeiramente a minha irmã (Maria Clara Lobato – SIFE Alumni) falava muito bem até que 
eu recebi um convite do Professor Rafael para participar do projeto Sócrates 2010. Como a 
minha irmã já tinha ido, e falavam muito bem, e eu acredito que eles queriam ter uma pessoa 
de informática, o que é muito válido pra gente, eu até comentei para muito amigos meus, 
porque no Sócrates agente aprende muita coisa, muita coisa mesmo. Como nós somos da área 
da informática, nós somos muito presos, limitados ao nosso conhecimento, agente conhece 
muita coisa mas somente da nossa área, tu podes falar uma coisa que é muito fácil pra ti, mas 
agente não sabe nem por onde se passa. E no Sócrates eu ampliei demais o meu 
conhecimento. Então eu acredito que eles já queriam uma pessoa de informática, e como eles 
já me conheciam, não só o Professor Rafael como alguns integrantes ai eles me convidaram, 
eu não fiz processo seletivo. E ainda participei do CESUPA na Minha Cidade. 
 
O que te motivou pra participar? 
 
A minha irmã já tinha falado muito muito bem, então o que me motivou mesmo foi porque eu 
já tinha uma ideia e eu queria ampliar os meus horizontes, eu queria aprender mais coisa. E a 
minha irmã já tinha me contado muito que o Professor Rafael era tipo um pai e que agente 
aprendia muito questão de matéria como a ter mais responsabilidade, respeito e tipo uma série 
de coisas que agente aprende na vida e normalmente apanhando. E lá agente aprendia além de 
matéria de sala de aula, coisas de administração, aprendia isso também. E eu me senti muito 
interessado, sem contar que diretor de tecnologia de um grupo, existe um certo nível de 
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responsabilidade e eu queria ter essa responsabilidade pra mi, digamos que, checar o meu 
limite, que claro não é o meu limite, e ainda bem que deu tudo bem. 
 
Hugo Macedo 
 
E como tu chegaste a participar da SIFE? 
 
Quando eu entrei na faculdade eu já conhecia pessoas que já eram da SIFE e até no começo 
do meu curso que me apresentaram e sempre tinham muita empolgação sobre a SIFE e eu 
acabei ficando muito empolgado pra participar, essa pessoa foi a Juliane, e eu sempre falava 
com ela e perguntava quando que ia ter inscrição para o processo seletivo em 2007, até que 
um dia eu participei e fiz parte do time. 
 
O que te manteve motivado? 
 
Acho que primeiro foi a figura do Professor Rafael que é um tutor maravilhoso, eu encontrei 
nele uma figura dentro da universidade que podia passar muito conhecimento, aquele 
conhecimento fora de sala de aula que eu acho muito importante justamente por você poder 
aplicar tudo aquilo que você aprendia e fugir das paredes da sala e isso sempre me motivou 
muito, e também muito a minha família, que também acreditaram na proposta da SIFE e 
sempre me incentivaram pra participar de tudo, dos projetos, do que fosse possível participar, 
e eu sempre tive esse apoio muito grande. 
 
Arthur Vieira 
 
Como tu chegaste a participar da SIFE? 
 
Na verdade eu cheguei lá, quando o Professor Rafael nos mostrou o projeto Sócrates e 
convivendo com esse projeto e vendo o clima de amizade do pessoal e de eles quererem a 
busca do aprendizado e de um diferencial, isso me motivou justamente porque eu sei que hoje 
em dia você tem que ter um diferencial em qualquer área, mas principalmente na área da 
administração porque agente tem muito profissional que se forma. Então você buscar um 
diferencial, ser um aluno SIFE, você já fica acima de muito profissional, e você sai da 
faculdade não apenas administração, mas administração-SIFE, sei lá. 
 
Então a tua entrada foi pelo projeto Sócrates? 
 
Sim. Na verdade eu meio que entrei acidentalmente, foi o Alemão (Daniel) que me chamou 
pra participar do time, e eu nem sabia o que era a SIFE nem nada. E até hoje eu penso assim 
que graças a ele eu entrei no time, e ai o Professor Rafael me chamou para participar da 
primeira versão do Sócrates. 
 
O que te manteve motivado? 
 
 O meu objetivo sempre foi ser talvez um empresário ou um profissional global e isso 
me motivou porque através da SIFE agente transcende a barreira da região, vai para outros 
lugares, tem oportunidade de ter contato com outra realidade, e acaba que agente vai se 
tornando um profissional que pode ser global. E isso faz com que agente possa competir de 
igual pra igual com qualquer profissional do mundo inteiro. Eu vi que estando em Belém e me 
formando em Belém, através da SIFE, agente se sente, esse motiva, e se acha, e pode competir 
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com qualquer profissional do mundo inteiro. E isso que pra mim é muito motivado porque 
agente sempre procurou conhecer a realidade deles através do Sócrates, e eu lembro quando 
agente chegou o pessoal falava “olha, na nossa região tem isso, agente tem potencial, agente 
pode fazer igual” e foi através da SIFE que agente pode perceber isso, e pode ter sido até um 
pingo de sorte, mas graças a isso chegamos a participar do campeonato mundial, eu não 
participei do nacional, acabei caindo de para quedas e pude participar de um momento com 
vários executivos internacionais e que foi um dos momentos mais importantes da minha 
carreira. E isso me motivou, essa possibilidade de crescer, a possibilidade de realizar tudo o 
que agente quiser e tudo o que agente acredita, e ter do nosso lado uma equipe com o mesmo 
pensamento e isso me manteve todo dia para os projetos e até vender roupa velha na feira da 
cremação. Não sei se eu consegui expressar, porque assim quando agente fala da SIFE é 
emocionante, até hoje acontece alguma coisa na minha vida e eu penso no pessoal da SIFE, 
pensar que tudo aquilo valeu a pena o esforço que agente fez porque hoje eu me considero 
uma pessoa feliz no meu trabalho, e sempre fui por conta da SIFE, e eu pude ver, me 
encontrar profissionalmente e quando agente toca nesse assunto eu me sinto muito grato por 
ter participado, e agente acaba querendo voltar e mostrar para as pessoas que esse é um 
caminho para se ter, e ser feliz profissionalmente como eu me considero hoje. 
 
Lucas Góes 
 
Como tu chegaste a participar? 
 
Eu entrei logo no começo antes do primeiro Sócrates, que eu até ia pelo convite do Professor 
Rafael, que era meu professor, mas acabei não indo, e para o time de apresentadores eu fui 
convidado no meio do segundo Sócrates, mas a volta, a porta de entrada para o time, foi o 
Empreendedor Universitário, foi do Empreendedor que o Professor Rafael me chamou para o 
Sócrates e foi do Sócrates que eu fui convidado para ser representante do time. 
 
O que te manteve motivado a participar do time? 
 
 A eu acho que poder colocar em prática tudo aquilo que teoricamente eu estava 
aprendendo na sala de aula e que em todo o projeto eu me deparava com algo nove e isso foi 
muito enriquecedor. E o fato que sempre foi maior de todos é que agente sempre teve que se 
virar por conta própria e nunca dependeu de ninguém para tocar os projetos. 
 
Experiência Liderança 
 
Thyago Guarany 
 
Como foi a coordenação do Desafio CESUPA? 
 
Foi complicada. Tiveram poucas reuniões e foi complicado, porque parece que os três líderes, 
os três cordenadores, e eu tinha falado para o Rafa (Rafael Boulhosa Professor Orientador) 
que eu queria coordenar um projeto, o Desafio, até porque essa ideia de dar aula sempre me 
deixou assim maravilhado, então eu queria coordenar o Desafio, ai ele falou que três pessoas 
ia dar problema, e eu insisti que agente ia funcionar. Foi como Thassio e a Jéssica Faria e eu 
cheguei “vamo que vamo coordenar essa parada”. Ai foi complicado porque agente se 
desentendeu muito, não foi muito bem divida as tarefas, mas deu muito certo, em questão de 
qualidade, com relação a quantidade estavam previsto mil alunos pra vir ao projeto, mas só 
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vieram cento e oitenta e alguma coisa, mas foi muito bom apesar de difícil e complicado, foi 
muito bom. Foi bem gratificante. 
 
E sobre a direção tecnológica para o campeonato? 
 
Foi muito complicado. Assim, agente tentou inovar muito, até porque as outras apresentações 
foram realizadas em vídeos, então como eu já sabia mexer um pouco no flash, eu falei que 
íamos usar ele. Mas foi muito difícil acompanhar o ritmo e teve dias que eu fiquei virando, 
mas foi bem legal, assim tinham coisas que eu não sabia de programação e flash é um 
programa que faz tanto desing quanto programação, fui atrás pra ver como e que desenhava, 
fazia modelo, fazia programação e etc, editei vídeo, que eu nunca tinha feito na minha vida, 
recolher fotos e fazer o negócio, e o vídeo, e a apresentação deu pau, e teve que refazer desde 
o começo a apresentação, foi uma foi uma loucura, mas foi muito bom. Está lá falando por si 
só aqueles movimentos, aquelas pessoas, quando o Rafael fala que é igual ao Círio de Nazaré 
“a porque uma festa religiosa num sei o quê”, não tem palavras pra descrever é só você 
vivendo o momento, então pra mim foi excepcional assim ser diretor. E obrigado pela 
oportunidade. 
 
Quem te escolheu pra ser diretor? 
 
Na verdade o Ériko que ia ser, ai ele falou que estava muito enrolado e pediu pra pegar outro, 
mas não sei quem foi que deu a ideia e me chamaram. A Jéssica chegou pra mim, em uma das 
reuniões do Empreendedor até, em uma das tarefas de apresentação de resultado, ai ela falou 
que agente ia para o campeonato da SIFE e me perguntou se eu estaria disposto a ser o diretor 
de tecnologia e eu aceitei na mesma hora. 
 
Marcelo Oliveira 
 
Como foi a coordenação do Desafio CESUPA? 
 
Sentamos eu, a Jéssica Faria, que tinha coordenado a versão Belém, e o Leydson, que é do 
município de Mão do Rio, ou seja, como estava sendo em outra cidade precisava de um 
coordenador aqui em Belém e outro de lá. Aqui em Belém agente sentou com a Jéssica pelo 
fato de ela já ter a experiência e no caso ensinar pra gente como coordenar o projeto. Fizemos 
então a lista do que era necessário tipo a equipe de instrutores de marketing, de logística, de 
plano de negócios, recursos humanos e as demais matérias, também precisamos ver a questão 
do plano de negócios como é que vai se proceder e também correr atrás de patrocínio pra 
transporte e para alimentação, camisas não era necessário porque agente já tinha um estoque 
guardado, e em Mãe do Rio o Leydson ficou responsável pela divulgação, ele divulgou na 
escola que a mãe dele trabalha como diretora e no colégio vizinho também. Conseguimos 
reunir cerca de duzentos alunos pra fazer o projeto, no primeiro dia foram esses duzentos só 
que alguns não apareceram no segundo dia, porque no primeiro dia eram só as aulas e no 
segundo era a dinâmica, e teve a premiação e tal. 
 
Foi só o Desafio ou o CESUPA na Minha Cidade também foi? 
 
Foram os dois, coordenados pelo Leydson. E os dois projetos foram realizados somente pela 
coordenação sem colaboradores.  
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Como tu foste escolhido para ser coordenador? 
 
Durante o Sócrates 2010, a Jéssica Faria foi também, e eu sabia que ela tinha coordenado a 
versão Belém, e como é de praxe dos membros do time, pro atividade, agente foi com a 
Jéssica, já que o Leydson já estava conversando comigo e me chamou pra gente fazer os dois 
projetos em Mãe do Rio, conversamos muito durante a viagem e quando voltamos fizemos 
várias reuniões aqui na sede pra discutir todos os pontos e fazer o planejamento pra realizar o 
projeto. 
 
Fransuze Oliveira 
 
Como tu chegaste no Esse Rio é Minha Rua? 
 
Eu já trabalhava com a minha mãe em outros projetos de assistencialismo basicamente com 
comunidades ribeirinhas, e eu sempre achava um absurdo as pessoas serem viciadas em 
assistencialismo, chega final do ano eles recebem presentes e ficam já esperando as doações e 
só, não tem nada pra melhorar de vida por eles mesmos. Ai eu conheci uma vez, e até 
conversando com a Marcela, e disse que eu queria fazer um trabalho assim com os ribeirinhos 
ai que ela me falou que tinha um projeto assim no time e eu não conhecia. 
Ai eu vim e falei com o Professor Rafael e ele me explicou como era o projeto ai eu fiquei um 
tempo batendo cabeça pra ver como agente ia fazer para o projeto voltar a andar. E no inicio 
desse ano quando eu voltei para o Sócrates eu falei com o Professor Rafael e disse que estava 
cheia de ideias e queria coordenar o projeto, expliquei tudo pra ele, ele falou que tudo bem, 
pediu pra eu monta a equipe, e me diz quando, como e onde fazer que o projeto é teu. Ai foi 
quando eu pensei em achar alguém pra coordenar comigo foi ai que agente começou a montar 
a equipe. 
 
A coordenação é dividida com a Meline a Camila. Como é coordenar? 
 
Primeiro assim, a coordenação logo no inicio agente teve vários problemas até mesmo porque 
agente não se conhecia tão bem então agente teve algumas dificuldades, mas hoje eu acho que 
a coordenação se dá de forma dividida, uma cobra da outra resultados, cada uma tem suas 
obrigações, tipo eu sou responsável pela a parte de saúde, a Camila é responsável pela parte 
de empreendedorismo e a Meline é responsável pela parte da associação, mas é responsável 
assim, cada uma é responsável por levar adiante e na hora de ajudar estão todas ali pra tomar 
as decisões da equipe, do que for feito. Todas cumprem os seus afazeres e quando estão vendo 
que não vão conseguir cumprir já chamam a outra pra ajudar e assim flui a coordenação. 
 
Camila Castanheira 
 
E para o Esse Rio é Minha Rua? 
 
A Fransuze tinha a muito tempo a ideia com um sonho de trabalhar com comunidades 
ribeirinhas, aí ela acabou convidando eu e a Meline pra assumir essa responsabilidade com 
ela, e agente está aí até agora. 
 
Quais são os nomes das comunidades beneficiadas? 
 
Bom Jardim e Igarapé do Cabresto. 
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Quais são as tuas atividades como coordenadora do Esse Rio é Minha Rua? 
 
Tanto a minha quanto as das meninas é coordenar de um modo geral, o nosso projeto é 
ramificado em várias coordenações, um de cada curso temo seu representante, e agente tenta 
organizar da melhor forma possível. 
 
Quais são os cursos que participam? 
 
Os da área da saúde que são Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Farmácia e 
Nutrição. Da parte de empreendedorismo que são Administração, Contabilidade, Engenharia 
de Produção e Ciências Ambientais. Além disso, fizemos parcerias com o curso de Desing de 
Produtos da Universidade Estadual do Pará (UEPA) e o curso de Geologia da Universidade 
Federal do Pará (UFPA). 
 
Como funciona o relacionamento de vocês dentro do projeto? 
 
As três decidem tudo junto. Temos dois colaboradores que são o Alexandre e o Yude e agente 
tenta se organizar da melhor forma possível. Oq eu demanda mais da nossa organização são 
os módulos de saúde que agente que tem que ir atrás de recursos financeiras e das empresas 
pra tentar patrocínio, agente consegui parceria com ZIPAG esse ano, pra levar cesta básica 
para as comunidades. Aí agente vai indo pegando recursos e vendo empresas parceiras, pra 
tentar viabilizar nossas idas. 
 
O que está sendo feito pra área da saúde para o projeto? 
 
Nosso foco na área da saúde desde o princípio foi na questão da água, pois lá eles não 
possuem água potável. Então aí agente viu que não adiantava chegar lá e tentar desenvolver se 
eles estavam tento uma carência muito grande, porque a princípio agente foi com a ideia de 
trabalhar só empreendedorismo e o de saúde ser só um apoio, só que acabou e está ficando 
meio a meio, só que o nosso foco principal ainda é o empreendedorismo. 
 
O Qual é o papel do Empreendedorismo? 
 
Já foram desenvolvidas algumas ações. Eles tinham uma associação que não era legalizada, 
não tínhamos documentos certos e o pessoal de administração e contabilidade já fizeram tudo 
isso, faltando apenas a questão das assinaturas dos associados, já fizeram treinamentos na 
comunidade, agente já fez várias reuniões e dinâmicas com eles. Por que antes de escolher 
essa associação agente fez uma dinâmica pra escolher o que seria melhor, uma cooperativa ou 
uma associação, porque daí agente aproveitou para trabalhar junto com eles a questão do 
trabalho em grupo e juntos eles podem produzir cada vez mais em menor quantidade e 
otimizar tempo, essas coisas. Agente fez módulos também de produção, agora no final do ano 
agente fez uma Análise SWOT, que foi o meu TCC, que com ajuda do pessoal de produção 
analisou quais são os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças que o mercado oferece 
para as duas comunidades, agente traçou algumas estratégias para sanar os problemas 
encontrados. 
Tem a questão da parceria com o pessoal da CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira), que é a parte do cacau, que o pessoal da comunidade veio pra Belém e 
fizeram o curso lá na CEPLAC mesmo, pra ver a questão de plantação, das doenças, como é 
feito o enxerto, a questão de produção mesmo. Ela se dispôs também pra ir com agente para a 
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comunidade pra fazer um curso pra mostrar quais são os subprodutos que são feitos a partir do 
cacau tipo chocolate, licor e várias outras coisas que podem ser feitas. 
Aí teve também a parceria da CPRM (Serviço Geológico do Brasil) que foi com agente pra 
tentar ver qual seria a melhor forma pra captação de agua, já que lá na comunidade eles não 
possuem água potável, só que eles viram que não dava pra fazer nenhum poço artesiano nem 
o poço subterrâneo pela questão do solo, ai eles chegaram a conclusão que é melhor utilizar os 
filtros que são de barro que será a melhor forma para a comunidade, já que não pode fazer 
nada. Aí eles viram que é uma necessidade fazer as fossas das casas, porque o banheiro, as 
coisas que vão pelo banheiro vão para o rio e as pessoas acabam consumindo a água do rio. Aí 
acaba não adiantando muito o trabalho que estamos tentando fazer porque estamos tentando 
minimizar isso, só que algumas pessoas já tem consciência de que não pode estar bebendo 
água do rio, e ainda tem aquelas pessoas que queimam o lixo atrás das casas e outras jogam 
no rio e essas que jogam são as que mais consomem a água do rio. Teve um caso que uma 
senhora falou um dias desses que agente foi com o Davi que é o contato da CPRM que eles 
falaram que tinha até um porco morto no rio. E é uma coisa que tu olha assim, cheio de lixo e 
criança tomando banho, e mãe lavando roupa, pai lavando a louça e pega a água pra beber. 
Já tiveram também módulos do pessoal de Desing que foram com a comunidade pra ver quais 
sã os métodos que eles utilizam pra fazer a questão de artesanato, quem faz, se fazem pintura, 
crochê, como é feita as rasas, e qual é o tipo de material e eles vão estar fazendo uma oficina 
agora em janeiro, e eles vão passar três dias lá na comunidade com treinamento e  
capacitação, que é pra mostrar os recursos que eles tem na comunidade que podem ser 
aproveitados pra poder fazer o artesanato, e assim agente vai estar trabalhando com eles para 
que posteriormente agente possa trazer os produtos para as feiras e exposições regionais. 
 
Então o foco é com o cacau? 
 
E também com o açaí. É porque com o açaí agente está vendo a questão de compradores 
fixos. Porque na comunidade tem os produtores que tem seu barquinho próprio e outros não. 
O que acaba dificultando um pouquinho na hora de trazer aqui pra Belém. Então ainda tem as 
pessoas que trazer e que tem que enfrentar a fila ali no Ver-O-Peso e no porto porque é muita 
gente e são muitas comunidades ribeirinhas que tem aqui perto e que ai surge a necessidade, e 
agente até tentou e está em negociação com duas lojinhas de açaí que são aqui próximas pra 
tentar fazer essas comercialização direta tanto na safra quanto na entressafra. 
A entrevista foi realizada dentro da sede do time, que fica perto de centro da cidade. 
 
Meline Lisboa 
 
Hoje tu coordenas o projeto Esse Rio é Minha Rua. Como tu entraste no projeto. 
 
Convite da outra coordenadora Fransuze. 
 
Por que ela te escolheu? 
 
Foi por afinidade, já que ela já me conhecia antes. Eu já conhecia um pouco do projeto antes 
dela. Então quando ela me convidou eu nem esperava que fosse tomar a dimensão que tomou 
e na hora eu aceitei, disse “vamos lá, eu te ajudo”. Quando eu vi tomou uma dimensão muito 
grande, que antes era mais a parte de empreendedorismo que vocês desenvolveram 
(direcionada a mim), oficinas, treinamento. Só que quando agente foi na comunidade 
conhecer a realizada deles mesmo, percebemos que não ia ter como falar de 
empreendedorismo sem antes tratar um pouco da saúde deles, minimizar os problemas de 
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saúde até porque eles não tinham tido antes nenhum tipo de assistência ou ajuda do governo, 
nada. Então é uma comunidade bem carente mesmo, precária, que agente pensou: “Vamos 
tentar trazer o pessoal de saúde, pra gente começar a cuidar e tratar um pouco dos problemas 
de saúde que agente viu e depois agente começa a ver a questão de empreendedorismo ou ver 
fontes pra tentar potencializar a renda deles a partir dos recursos que eles tinham disponíveis 
lá”.  
Então o que me motivou, foi a principio o convite, lógico, que eu aceitei, e depois que eu me 
vi envolvida, sendo que nunca tinha coordenado nenhum projeto antes, só participado. E 
quando eu vi, quando chegamos lá e agente explicou que agente estava ali, não pra promover 
o assistencialismo, e sim que agente precisava de um trabalho mutuo, tanto nosso quanto 
deles, e então pra mim, o mais difícil foi de certa forma conscientizar a comunidade que 
agente estava ali pra ajuda-los e não estávamos envolvidos com nenhum tipo de político e 
partido, e que se eles quisessem nós estávamos ali para ajuda-los. Então quando me vi 
envolvida naquele ambiente deles, aquilo me comoveu bastante, até porque eu já tinha 
trabalhado ajudando outras comunidades carentes do Aurá e Abacautate, então aquela 
realidade ribeirinha eu não conhecia, então aquilo de certa forma me motivou a estar 
trabalhando e coordenando o projeto. 
A resposta acima se direciona a mim, pois, participei da primeira versão do projeto na Ilha 
do Combú. 
 
Como funciona o trabalho da coordenação do projeto, com a Camila e a Fransuze, mais os 
dois colaboradores Yude e Alexandre? 
 
Quando agente começou teve o convite da Fransuze pra mim e pra Camila, então como já 
tínhamos afinidade entre nós e como o projeto foi tomando uma dimensão muito grande 
agente pensou em chamar outras pessoas pra colaborar e ajudar agente, e como o Yude e o 
Alexandre eram as pessoas que estavam mais próximas no momento, e já estavam ajudando e 
muito mesmo agente durante esse processo, desde abril quando começou o contato com a 
comunidade. Logo que como toda coordenação agente tem opiniões divergentes e tudo mais, 
mas agente sempre procura entrar em um consenso. Eu por ser a pessoas mais velha de todos, 
tento ser a pessoas mais “pé no chão”, “vamos com calma, não é assim” então não tem muitos 
problemas na coordenação.  
E ainda acho que agente aprendeu muito nesses nove messes de coordenação, tanto eu quando 
elas, como eu disse, nunca tinha coordenado nada, então pra mim também era novidade a 
coordenação, até porque logo no inicio eu me assustei, falei “nossa tem muita coisa, é muita 
responsabilidade, num sei nem se agente vai conseguir dar conta” além disso, muita gente por 
trás começou a dizer “isso não vai dar certo, vão com calma”, sendo que agente já estava com 
um grupo de mais de oitenta pessoas no projeto, então foi difícil, mais eu acho que agente está 
conseguindo dá conta do recado,, lógico que ainda tem muitas coisas pra serem feitas, muitas 
coisas a se melhorar, então agente sempre pergunta a cada término de um módulo, pede 
sugestões para os participantes o que que eles acham em que deve melhorar não só no projeto, 
mas na coordenação em si o que que agente tá pecando onde que devemos melhorar, o que 
deve ser aperfeiçoado, então agente sempre deixa bem aberto essa questão do feedback para 
os próprios participantes com relação a coordenação e ao projeto como um todo. 
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Vivian Souza 
 
Mas teve processo seletivo ou não? Foi apenas convite? 
 
O processo seletivo que eu fiz foi para participar do Sócrates 2011, ai eu comecei depois a 
participar do Esse Rio é Minha Rua que foi uma indicação de uma professora do curso porque 
a Meline (coordenadora) chegou com ela e falou que queria dois alunos de contabilidade se 
ela pudesse indicar, a professora Janice, ai a Meline foi falar comigo e com o Yude, o outro 
aluno indicado, agente aceitou e foi a partir dai. Esse foi o primeiro que eu fui chamada pra 
participar, ai depois que vieram os outros. Sendo que dentro do Esse Rio eu sou coordenadora 
de contabilidade, sendo que são apenas quatro pessoas eu, a Meline, o Yude e o Thales. Aí 
quando é pra gente resolver as coisas de contabilidade, ai a responsabilidade é minha porque 
eu sou a coordenadora, apesar da Meline ser coordenadora do projeto e o Yude colaborador 
do projeto, mas a parte de contabilidade sou eu que coordeno. 
 
Quais? 
  
Como eu faço contabilidade, conversei com o Rafa (Professor Orientador Rafael Boulhosa) e 
eu não sabia o que era o Balanço SIFE (Projeto), e conversando com ele, ele me falou que tem 
um balanço e que tem que mensurar isso e aquilo, e como e gosto muito disso né, minha área, 
ai eu falei que queria fazer e ele me passou a versão do projeto de 2010. Aí depois eu chamei 
o Yude pra participar comigo também. Aí fui me envolvendo em outros projetos, me 
chamaram pra participar do Orçamento Júnior (Projeto), eu não lembro agora, mais ainda tem 
mais um ou dois projetos que eu estou participando no momento. Foi assim, participando de 
um projeto aqui e outro ali, me envolvendo no time, as meninas me observando e acharam 
que eu tinha perfil pra ser do time. 
 
Como Diretora Financeira e Coordenadora do Balanço SIFE quais são as tuas atividades? 
 
Eu e o Yude, ficamos preocupados em ver tudo o que for movimentado de recursos dentro do 
time, agente tem que mensurar, então agente tem que ficar de olho em tudo que o acontece e 
ver se tem alguma coisa nova. Por que assim o que vem já acontecendo antes acaba sendo 
uma coisa de praxe, agente sabe que tem que fazer mesmo. Agora coisas novas agente fica 
verificando como é que vai mensurar, fica de olho nos coordenadores, por exemplo, todo 
mundo coordenado projeto, aí chega final do ano assim, o que agente está fazendo, agente 
manda email pra todo mundo, com as informações que agente precisa, tipo custo do projeto, 
quem participou, porque ai quem participou agente mensura a hora trabalhada dessas pessoas 
e isso é valor agregado desses projetos, e vai tudo para o balanço. Então gente tem que coletar 
tudo o que foi movimentado de recurso no time, seja por pagamentos ou compras, ou seja, por 
valor agregado de horas trabalhadas pelos alunos, coletar essas informações e mensura. 
 
E como funciona a diretoria com duas pessoas? 
 
Agente se dá muito bem porque agente sabe dividir tarefas, por exemplo, eu fico responsável 
por mandar os e-mails e ele não fica se metendo, não é se meter, claro que agente troca ideias, 
mas cada um faz uma parte, por exemplo eu fico com a parte de mandar o email e ele já ficou 
mexendo nos texto que vamos publica no balanço, e tudo o que agente vai fazer agente chega 
um com o outro e dá ideia e nós dividimos as tarefas, o que cada um fazer o  outro fica logo 
sabendo. 
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Como tu foste escolhida para ser diretora financeira? 
 
Foi no primeiro semestre ainda em maio ou junho, e eu acredito que foi porque eu e o Yude 
ão os alunos de contabilidade que são mais envolvidos no time, tem outros que participam de 
outros projetos, mas quem está sempre mais presente somos nós dois, aí eu não sei se foi uma 
coisa que partiu do Rafa ou se foi da Fransuze (Diretora Geral), de outro participante ou da 
Jéssica (Ex Líder do Time), mas foi a Fransuze que chegou um dia e disse pra mim e para o 
Yude que nós íamos ser diretores financeiros do time, aí eu realemente não sei de quem partiu 
essa ideia, mas o que eu percebi foi isso, que nós somos os alunos de contabilidade que estão 
mais envolvidos no time no momento. 
 
Leydson Gonzaga 
 
Como foi que tu foste escolhido para coordenar o CESUPA na Minha Cidade / Desafio 
CESUPA? 
 
Quando eu participei do projeto Empreendedor Universitário eu conheci um amigo que 
também fazia parte doo time chamado Wesley, não lembro o sobrenome dele, mas eu 
perguntei pra ele se tinha condições de levar algum outro projeto pra algum lugar ai eu 
coloquei em pauta a referencia o meu município de onde eu vim, Mãe do Rio, ai ele falou que 
tinha projetos e ele citou o CESUPA na Minha Cidade ai ele falou que era semelhante a uma 
feira de vestibular, são os alunos dos diversos cursos que vão e conversam sobre o seu curso 
com para os futuros acadêmicos, sem dar palestra, apenas uma conversa. 
E foi através dele que eu conheci o projeto, achei interessante e a minha mãe tem um colégio 
em Mãe do Rio de ensino fundamental e ensino médio, ai eu achei interessante levar pra lá, 
porque ela sempre pediu ajuda para o Universo daqui de Belém, sendo que o colégio dela é 
conveniado como Universo e eles sempre prometeram e nunca levaram, então eu como filho 
dela achei uma boa oportunidade. E quando eu estava no projeto Sócrates eu conheci um 
outro projeto chamado Desafio CESUPA eu achei muito interessante e tive uma pequena 
sacada de levar os dois juntos eu não sabia como eu ia fazer isso porque eu nunca tinha 
coordenado um projeto, mas com o auxilio do Professor Rafael Boulhosa eu cheguei com ele 
e pedi um conselho como é que eu poderia fazer isso e se tinha condições de fazer isso ele 
disse que havia a possibilidade, nunca tinha sido feito, não sei se uma pessoa tinha tido essa 
ideia de coordenar dois projetos e fora daqui de Belém, mas eu busquei acreditar, teve alguns 
impasses sim, mas o que é uma boa coordenação sem desafios. Ai foi muito legal, muito 
interessante, ai eu tive grandes dificuldades mesmo, principalmente financeiras e de 
comunicação, ai nisso tudo eu tive uma grande aprendizagem e o que eu achei mais legal 
aprender, foi gestão defensiva, prevenir e não corrigir, achei muito legal isso daí e tenho 
certeza que vai evoluir e ser bem aprimorado no futuro vou precisar disso pra caramba 
mesmo. 
 
A coordenação do Desafio CESUPA foi tu sozinho? 
 
Não eu tive o apoio do Marcelo e da Jéssica Moutinho. Mas só que foi ai que teve o erro de 
comunicação, foi justamente com eles, a minha parte eu consegui fazer, não vou dizer 
perfeita, mas o suficiente pra agradar, ai eu tive uma falha de comunicação com eles e tive 
algumas dificuldades. E o projeto Desafio CESUPA também não fui sozinho, não meti a cara 
sozinho, procurei um pouco de ajuda, não fui orgulhoso com isso e chamei a Caroline, 
Luciana e o Marcelo pra poder me ajudar ai também tive uma dificuldade de comunicação 
com eles sendo que, eu chamei eles, e depois eu percebi que eu fiz muito mais doo que eles, 
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de certa forma em muitas horas eu tive que carregar o projeto nas costas senão não 
aconteceria, ai quando eu me toquei nisso e comecei a fazer uma gestão do projeto somente 
eu. Eu vi que realmente não estava tendo condições, estavam tendo muitas falhas no projeto e 
com grades dificuldades e eu tive que arcar com tudo sozinho, mas eu consegui enfim, e hoje 
eu já vou realizar esse projeto em Bragança e novamente em Mãe do Rio, no caso no ano que 
vem, semelhante ao período também, e vai ser um pouquinho diferente agora, agente vai fazer 
algumas modificações no Desafio e o outro projeto não vai mudar em nada, porque do jeito 
que está eu acredito que esta bem. Só vamos mudar a comunicação visual, pra fazer alguma 
coisa mais chamativa para os alunos e assim disseminar muitas duvidas nos alunos para eles 
chegarem com muitas perguntas para os alunos, porque foi uma coisa que eu percebi nos 
alunos que muitos deles não tinham perguntas pré-determinadas, e alguns tiveram mais de 
dez/vinte perguntas tanto que os alunos se espantaram do CESUPA, com esses alunos do 
ensino médio, mas teve outros que chegaram a fazer perguntas, não tolas, mas se eles 
tivessem um estudo melhor tinham sido mais ajudados. E o que vai mudar mais é que vamos 
levar mais um projeto que é o Ambientação, só que no nele eles já tem um coordenador 
chamado Lucas, ai conversei com ele se tinha condições de ir junto também, porque o projeto 
Desafio é mais destinado ao ensino médio, só que na versão que eu coordenei eu juntei com a 
oitava série, e tem colégio que tem ensino fundamental, como o da minha mãe, e eles ficaram 
sem aula, então o Ambientação entrava pra conscientizar esses alunos e entrava  mais 
sustentabilidade ainda que é bem importante até porque todos os projetos são 
socioeconômicos. 
 
Marcela Vendramini 
 
Como tu foste escolhida pra coordenar o projeto? 
 
Foi o Professor Rafael que me chamou. Quando ele foi me convidar, o Hugo já não estava 
mais aqui ele já tinha viajado, e quem convida é geralmente o coordenador, mas o que ele me 
falou foi que de acordo com o perfil ele tinha me escolhido. Aí ele foi dando umas dicas 
assim, porque eu perguntei pra ele “o quê que é ser coordenador do projeto?” ai ele foi 
falando, porque eu só tinha sido participante, foi isso, acho que foi o perfil, mas agente 
conversou rápido sobre isso. 
 
Como foi a coordenação do projeto? 
 
A Tati (Tatiana Araújo – SIFE Alumni) foi coordenadora desde o primeiro, foi ela e o Caio 
(Fanha) na primeira, ela e o Hugo (Macedo) na segunda e ela e eu na terceira. Então eu meio 
que vi com ela o que ia acontecer, e ai assim, organizar o processo seletivo, a divulgação 
antes disso, depois correr atrás das empresas, explicar o que é SIFE e mostrar tudo o que daria 
pra elas participarem e ai depois explicar o projeto em si, ai quando começa o projeto já está 
tudo certo mais ou menos, só conduzir as atividades semana a semana, porque toda a semana 
é uma atividade em uma empresa diferente. 
 
E como foi trabalhar com a Tati? 
 
Foi muito legal. Porque nós éramos duas coordenadoras que não tinha uma que era mais ou 
menos do que a outra, então e tudo agente tentava decidir junto, e agente era muito aberta com 
os conselheiros, nós éramos sete conselheiros, contando comigo e com ela. Então agente 
tomava as decisões mais tentava levar tudo para as reuniões pra eles também darem a opinião 
deles, acho que isso foi bem legal no nosso projeto porque não teve aquela confusão de “há 
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não sou o coordenador então não posso falar”  então todo mundo tomava uma decisão meio 
que junto. 
 
Quem eram os outros cinco conselheiros? 
 
Isabella Camacho, Lucas Góes, Jéssica Maia e Thyago Guarany.  
 
Maryna Ferreira 
 
Como é coordenar o projeto? 
 
Pra a coordenação agente tem que ter muito pulso e saber realmente a diferença entre liderar e 
chefiar, e eu acho que a diferença do nosso time é que agente não chefia, agente lidera, então 
agente lidera um grupo mas com o apoio de todos. Eu sou a coordenadora mas não é por isso 
que eu mando mais do que qualquer outra pessoa, eu só tomo as decisões e qualquer decisão 
eu sempre peço a opinião dos outros. O Sócrates, eu tomo muitas vezes aminha decisão antes 
de perguntar qualquer coisa, mas muitas vezes eu peço a opinião até dos participantes pra 
saber qual é a opinião deles pra poder tomar a minha decisão. E agente começa a aprender a 
contabilizar as coisas, o Sócrates é um projeto de quase duzentos mil reais e agente tem que 
saber a fazer a contabilidade todinha do projeto, então agente aprende muito. Fora o 
empreendedorismo da nossa parte que agente tem que ter a iniciativa de procurar patrocínio, 
de correr atrás de empresas, de começar a ligar para as empresas, de começar do zero das 
empresas que não conhecem o projeto e não conhecem nem o que é o CESUPA e nem o que é 
a SIFE e agente tem que explicar tudo isso pra eles. 
 
Tu tens colaborador? Qual a diferença para os colaboradores e participantes? 
 
Tenho três. Alexandre, Natalia e o David. Os colaboradores me ajudam mais ativamente eles 
estão mais ligados e sabem mais do que acontece dentro do projeto como a contabilidade e 
outras que são restritas aos participantes. Os participantes são o lado feliz do projeto porque 
eles vão, fazem as visitas, pagam porque tem que pagar, mas eles não correm tanto atrás de 
patrocínio, eles até correm, mas agente corre bem mais do que eles. Agente esta mais ativo, 
mais ligado, por ser a coordenação somos mais ligados as empresas e a contabilidade do que 
eles. 
 
Como tu foste escolhida pra coordenar o Sócrates? 
 
Como eu falei quando eu voltei da versão 2010 eu falei que eu estava interessada em fazer 
parte da coordenação e eu voltei como colaboradora da Mariana que era a coordenadora na 
época do de 2011. E ai eu comecei a puxar a responsabilidade pra mim, eu que fui no IEL, eu 
comecei a correr atrás de empresas pra gente visitar, correr atrás dos patrocínios e o Professor 
Rafael começou a ver isso que eu estava mais a frente do projeto do que a própria Mariana, ai 
foi quando ele me colocou como coordenadora junto com ela ai logo depois ela saiu do 
projeto por problemas pessoas e eu fiquei na coordenação sozinha. 
 
E agora tu és a líder do time, como te escolheram? 
 
Por conta do meu desenvolvimento como coordenadora do Sócrates eles viram que eu gosto 
mesmo de liderar que eu tenho a capacidade de desenvolver esses processos de liderança e 
principalmente de eu ter gostado de ter o espirito SIFE, da apresentação, de organizar tudo, de 
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ver como é que agente desenvolve os trabalhos, de estar no pé das coordenações pra os 
projetos serem desenvolvidos, pra gente ter esses dados pra gente querer que desenvolva esse 
empreendedorismo dentro do nosso time e ai então foi quando o Professor Rafael e a Jéssica 
me chamaram pra ser líder. 
 
Alexandre Santos 
 
Tu és coordenador do Rotaract. Me conta como isso aconteceu? 
 
Assim, eu sou coordenador do Rotaract e do Orçamento Junior, colaborador do Sócrates e do 
Esse Rio é Minha Rua, então eu estou no meio de todo esse bolo. O Rotaract começou, como 
eu gosto de dizer, até pra alimentar meu ego, a sementinha foi eu que plantei, porque o 
Professor Rafael já conhecia o Rotary e tinha muito respeito por ele, quando eu ajudei com o 
Desafio em Belém agente estava com dificuldade de patrocínio e apoio, e eu sabia que o 
Rotary prestava ações de cidadania, e meu avô por ser Rotariano já tinha falado para eu levar 
as coisas nossas de faculdade que geralmente o Rotary ajuda a apoiar. E ele já tinha me falado 
isso desde que eu tinha entrado na faculdade, só que eu só fui queimar essa carta um ano e 
meio depois, e eu acho que eu escolhi bem o momento de queimar a carta, porque o Rotary 
apoio agente no Desafio e ai na época o presidente do clube de Rotary que apoio agente era 
pai de um amigo de infância do Professor Rafael e começaram a conversar e ai ele entrou para 
o Rotary e ai começou a discutir a ideia de se formar um Rotaract, que acabou se formando. 
Inicialmente a pessoa que estava a frente e tocando era o Hugo, só que ele estava se mudando 
pra Brasília, e agente já sabia disso, em dezembro cerca de um mês e meio depois que agente 
voltou da World Cup, onde até o Professor Rafael disse que foi a minha virada dentro do 
time, e que precisava de alguém pra tocar e ele me indicou pra substituir o Hugo, e foi assim 
que caminhou o Rotaract, a nossa fundação, organização aqui. 
Mas o Rotaract ele é uma contração das palavra Rotary e Act, ou seja é o Ratary em ação. O 
Rotaract é o braço jovem do Rotary, para os jovens entre 18 e 30 anos, que procuram criar 
lideranças, promover profissionalismo e promover ações e projetos de prestação de serviço 
para a comunidade, então o Rotaract de certa forma complementa o que a SIFE vem fazer. A 
SIFE procura buscar a melhoria da vida das pessoas por meio das forças dos negócios, mas 
não deixam muito a margem aberta para coisas como saúde, pouca coisas que agente 
consegue fazer em projetos que envolvam questões de saúde, porque enfim, primeiro porque 
não temos pessoas de saúde totalmente dentro, ainda bem que isso esta mudando agora, mas 
não temos pessoas da área de saúde que possam fazer ou dizer como deve ser feito um projeto 
pra eles, e assim com saúde e atendimento as pessoas podem ganhar dinheiro com isso, mas 
nós não temos isso. E o Rotaract deixa essa lacuna bem forte, bem aberta pra você entrar e 
fazer projetos assim de saúde, e ai, por exemplo, nossa grande ação começou no Esse Rio é 
Minha Rua que agente conseguiu juntar as duas áreas, tanto de empreendedorismo, área de 
negócios, quanto a área de saúde. O Rotaract é um clube de prestação de serviços para a 
comunidade seja eles em que âmbito for, e todo ação você tem que pautar ela em algum ponto 
desse tripé: Profissionalismo, Liderança e Prestação de Serviços, e ele vem pra complementar 
o que agente já faz aqui, então hoje nós aplicamos através do Rotaract nós aplicamos uma 
coisa que não aplicávamos antes que é o empreendedorismo social, nós poderíamos aplicar só 
com projetos da SIFE, sim poderíamos, mas era ainda bem rudimentar e através do Rotaract 
agente pode, até pelo nosso conhecimento fazer isso daí, e inclusive pra gente uma grande 
oportunidade que agente tem, através do Rotaract que é de 18 a 30 anos, dos egressos do time 
de fazerem ainda parte, porque agente percebeu que as pessoas que se formavam gostam 
ainda, não vou dizer a maioria delas, não vou dizer todas, ainda gostam das ações e dos 
projetos que nós fazemos ainda são apaixonadas por isso porque uma vez que você mete a 
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cara não tem mais como sair disso e depois que você se forma você se vê Alumni e fica 
praticamente fora da ação, você participa de uma maneira bem diferente que anteriormente, 
mas ai agente consegue através do Rotaract fazer com que os egressos continuem com a 
gente. Nós temos hoje vários deles, acho que 50% do nosso clube, que tem hoje 31 pessoas, 
são egressos e são pessoas, que inclusive pra mim foram referencia quando eu comecei a fazer 
os projetos e meter a cara, são pessoas que eu tive como espelho e que hoje contribuem 
também pra mim quando eu estou na presidência do Rotaract, com as sua experiência, sua 
palavra, sua motivação, feedback, e lógico com suas ideias de projetos, então o Rotaract é 
isso, ele veio a complementar através do empreendedorismo social as ações que agente já 
fazia no Time SIFE. 
 
As ações são comuns entre o Time e o Rotaract? 
 
Há projetos comuns e outros não. 
 
Quais? 
 
O Desafio CESUPA, o Empreendedor Universitário, Esse Rio é Minha Rua e o Sócrates. 
 
Mariana Britto 
 
Como tu foste escolhida para coordenar? 
 
Durante o processo seletivo eu mostrei o meu interesse e disse que eu me via do outro lado da 
mesa, digamos assim, me via do lado que o pessoal estava da colaboração e coordenação do 
projeto, e fui convidada a fazer um estagio, digamos assim, que eu fiquei ajudando a Jéssica 
na versão de 2009, junto com o Wellington Maia, e no primeiro semestre de 2008 ficamos nós 
dois colaborando com o projeto. Ai o Professor Rafael me disse que foi esse quesito que me 
escolheram, ai em julho tu (o entrevistador) me ajudou a colaborar no SBC, que foi o 
congresso de ciência da computação que teve no hangar, aquela semana tensa, digamos assim, 
e ai eu fui e passei dias e tardes e noites e madrugadas, e ai quando o pessoal voltou do 
campeonato da SIFE de 2008, o Professor Rafael disse que eu tinha sido escolhida para ser a 
coordenadora do projeto, que naquela semana eu tinha mostrado a minha vontade, capacidade 
de aprender, liderança, de comunicação e principalmente a minha vontade de estar ali, 
colaborar, então eu continuei como colaboradora, mas já estava escolhida como coordenadora 
da próxima versão. 
 
E como foi a coordenação? 
 
É muito clichê falar, mas é uma experiência maravilhosa, não só como coordenadora, mas já 
como participante do projeto, era uma coisa que alunos que já tinham participado me falaram, 
que vale mais um ano de curso e é a mais pura verdade. Ainda tive como colaboradoras a 
Juliana, minha irmã, que me ajudou muito, e a Marcela Vendramini e a Fransuze, que por 
erros meus de comunicação acabaram por não colaborar tanto, e depois elas até brigaram e 
não fluiu bem.  
Assim, a gente, tipo, na sala o professor vai falando e eu fico aqui lembrando nas empresas o 
que eu já vi ou já vi e era melhor, ou vi e penso como poderia fazer melhor. Muitos dos 
trabalhos de estudo de caso ou algo assim, eu pego coisas que eu vi nas empresas, isso pelo 
lado de estudante. Mas já assim pelo lado pessoal coisas que eu aprendi tipo liderança, 
comunicação, coisas que a SIFE e os projetos de dão com mais ênfase é surpreendente assim, 
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é uma menina, que eu digo uma moça, de dezenove anos que ia fazer vinte, logo depois do 
projeto, mas ali coordenando um grupo de quarenta e duas pessoas, pessoas mais velhas do 
que eu, semestres acima que eu, com mais conhecimento, mas eu ali tinha que me botar à 
frente, em situações que eu nunca pensei que poderia passar, tinha que me impor, que dar o 
meu ponto de vista, e tinha o poder de decidir muita coisa, e isso é uma coisa muito 
importante do projeto que é o coordenador que manda mesmo, não é a figura ali mas é o 
professor por trás que manda, em muitas situações eu tive que decidir e dar o meu ponto final, 
então o professor podia pensar de outro jeito, mas se eu pensava daquele então ia como eu 
queria. Situações tipo a gravidez da Rafaela que agente descobriu no meio do projeto agente 
mal tinha começado as visitas e descobrimos que a participante estava gravida, a mãe não 
sabia e o médico era outro, e uma confusão dessa que agente não espera em um projeto desse, 
e eu ali com dezenove anos quase a idade da menina gravida, dizendo que ela ia ter que contar 
para a mãe, o projeto não podia se responsabilizar por essa gravidez, afinal estávamos em um 
ônibus, e ela já tinha tido sangramento, ainda íamos subir a serra, estávamos em gramado, 
ainda ia descer depois, nem lembro direito, e ai o que agente ia fazer, mandar a menina de 
volta de avião, mas ai a mãe não tinha dinheiro pra pagar a passagem, ai eu falei que o projeto 
nem a instituição ia se responsabilizar e nem botar o nome em jogo por causa disso, j apensou 
se a menina perde o bebe ou acontece alguma coisa com ela no meio da estrada o que agente 
ia fazer, e agente ainda tinha naquele momento mais de dez horas de estrada na nossa frente. 
Foi ai que o Alexandre falou que ele segurava e que seria o nome da Fantasy (empresa 
parceira que realiza o transporte do projeto) em jogo, só assim que concordei, sem o nome do 
projeto, porque não ia valer a pena, então eu quebrei ali uma amizade que eu tinha com a 
menina, mas era uma coisa que eu tinha que levar em frente, defender o projeto e a 
instituição. 
 
Yudi Tuji 
 
Como foi que entraste para a Diretoria Financeira? 
 
Foi a mesma coisa, o Professor Rafael viu meu comprometimento, eu entrei junto com a 
Vivian, que também é diretora financeira, e como agente é do curso de contábeis e acaba 
sendo um curso que é diretamente ligado a parte financeira, ele chamou nós dois pra compor a 
diretoria de finanças. 
 
Como conduz as atividades da Diretoria e do Balanço, já que são as mesmas pessoas na 
coordenação dos dois? 
 
Agente se reúne, marca reuniões como agora (eu interrompi a reunião para essa entrevista) 
como agente ficou de férias então agente tem um tempo maior pra desenvolver a atividade. 
Então agente marca reuniões e a partir das informações, que agente manda email para todos 
os projetos, agente sentou numa reunião primeiro, fez um email padrão e mandou para todos 
os coordenadores dos projetos que o time SIFE desenvolve. A partir dessas informações 
coletadas, agente marca outra reunião pra juntar as informações e assim desenvolver o 
projeto. 
 
E a Diretoria financeira tem alguma atividade ou é a execução do balanço? 
 
Agora é a execução do balanço. Agente também prezando por arrecadar dinheiro agente 
começou a desenvolver duas ações: a venda de biscoito e bombom, que por enquanto é uma 
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experiência pra quem sabe poder gerar fundos para os outros projetos que precisam de 
dinheiro. 
 
Mas vocês estão produzindo biscoitos e bombons? Ou é revenda? 
 
Não. A Vivian faz o biscoito e minha mãe trabalha com venda de bombons regionais, ai ela 
faz um valor de custo pra gente poder ter um retorno maior. Minha mãe trabalha com venda 
autônoma. 
 
Jéssica Maia 
 
Como tu chegaste a ser líder do time? 
 
Falando do time SIFE desde 2007 eu fui a líder do time foi até um momento onde essa 
posição de líder foi bem exercida que agente trouxe de volta o time do CESUPA na questão 
SIFE mesmo, na participação nos campeonatos e em um contato maior com a SIFE Brasil, 
então era um momento que teve um afastamento até por conta da SIFE Brasil, que ficou 
parada por dois anos, então desde então tomei a frente essa postura de líder pra trazer de volta 
esse contato, essa proximidade, e ai continuei sendo líder até hoje. 
 
Qual o papel do líder do time? 
 
Eu participei de três ciclos, 2008, 2009 e 2010, dos campeonatos e das atividades que ocorrem 
durante o ano para que aconteça o campeonato, não é só o campeonato, obviamente, precisa 
acontecer alguma coisa para existir o campeonato. Eu acho que ao longo desse processo 
desses três anos o meu papel como líder do time foram alguns, desde a montagem do time, a 
integração do time, a comunicação do time e entre o time, e do time com a SIFE, as 
informações chagavam pra mim para ser passada pra eles e a comunicação entre a gente 
porque eu sou a líder do time e faço parte do time como qualquer outro membro, então eu 
acho que a questão da comunicação, manter todos informados, a integração, a escolha e 
preparação do time para o campeonato. 
Falando agora mais de campeonato, então todo esse processo de coordenar as reuniões, de 
escolha de projeto, discussão de projeto, sobre que projeto serão apresentados, ouvir todos e a 
opinião de cada um sobre os projetos, o que acrescentar, como apresentar, os ensaios que são 
feitos, que são vários ensaios, e a coordenação disso tudo é do líder do time. Agendar, marcar 
e da feedback para os alunos, e isso já foi possível a partir de 2009, porque em 2008 eu estava 
no meu primeiro momento como líder e como time SIFE, então foi um aprendizado junto com 
o time, e eu já tinha a função de líder de organizar, de coordenar, a rotina do time e os 
ensaios, as informações, as reuniões, os projetos, mas esse feedback que a partir de 2009 eu 
pude dar para cada um veio com a experiência que eu tinha tido. 
 
Como tu foste escolhida para ser líder do time? 
 
Por que assim, como líder do time, na verdade eu tomei a frente e passei a ser líder do time. 
Por que o time CESUPA não participou do campeonato de 2007. A SIFE não existiu em 2006 
e quando retornou em 2007, não refez contato como CESUPA que já havia participado em 
2004 e 2005, então em 2007 nós fomos excluídos de alguma forma a participar do 
campeonato, que a gente tinha projeto poderia ter apresentado, mas não fomos, e ai com a 
vontade de em 2008, e ai o Professor Rafael explicando todo esse processo, que eu não estava 
nem na faculdade ainda quando tudo isso aconteceu, e ele falou “nós devemos ir em 2008, nós 
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temos tudo para ir, tem projetos, tem pessoas pra apresentar, só que agente precisa de alguém 
que esteja lá cobrando da SIFE Brasil para que agente consiga chegar no campeonato” e ai eu 
tomei a frente desse contato, que na época era o Durval, o Diretor de Programa, e aí foi um 
longo processo, longuíssimo processo, de realmente algumas dificuldade com a SIFE Brasil 
por algumas questões, e ai como eu fui tomando a frente, precisava mandar documento, ver o 
que precisava ser feito, encher o saco, mandar email, ai eu meio que puxei pra mim essa 
liderança, “eu vou resolver, eu vou ser a líder do time”, e ai quando agente consegui eu monto 
o time, agente ensaia e vai para o campeonato. Então foi uma coisa assim a partir da vontade 
do Professor Rafael de voltar para o campeonato e da minha iniciativa e fazer agente voltar, ai 
fiz o que precisava ser feito e como líder do time comecei a exercer as minhas funções de 
líder para que o time voltasse para o campeonato. 
 
Isabella Camacho 
 
Como foi a experiência na coordenação? 
 
Coordenei junto com a Elane e com a Karla a primeira versão do CESUPA na Minha Cidade 
em 2008 que foi em Bragança, elas que escreveram o projeto, enquanto que eu fiquei para a 
organização mesmo. E foi uma experiência maravilhosa, foi a primeira versão de um projeto 
que agente estava levando pra fora de Belém, e foram cerca de setenta alunos que agente 
levou pra Bragança, salvo engano, pessoas que faziam parte da coordenação e pessoas que 
também estavam ajudando no projeto, alunos que foram fazer exposição dos seus trabalhos e 
foi bem desafiador mesmo. Agente apostou naquela ideia e trabalhou bastante para que o 
projeto desse certo para que eles alcançassem os objetivos e os resultados que foram 
propostos desde o inicio. E eu acredito que agente conseguiu, eu acredito que agente teve 
êxito porque outras versões do projeto já foram realizadas em outros municípios, então isso 
mostra que desde o começo agente teve uma boa ideia e a cada versão essa ideia foi sendo 
aperfeiçoada para atender da melhor forma a comunidade que era destinado o projeto. 
 
Juliana Britto 
 
Como tu foste escolhida para ser coordenadora do Sócrates Internacional? 
 
No Sócrates de 2010 era a mariana a coordenadora e eu me envolvi na colaboração, ai o 
Professor Rafael sempre teve a vontade de fazer um Sócrates internacional e desde a 
apresentação no campeonato internacional da SIFE em Berlim e já me destacava por causa do 
meu inglês, ele acha que eu falo muito bem, ai a primeira pessoa que ele pensou foi eu porque 
eu já estava envolvida com o Sócrates nacional e por causa do inglês. 
 
E como foi a experiência na coordenação? 
 
Desde o inicio do projeto já ficava bastante pressão porque nunca isso tinha acontecido era o 
primeiro projeto internacional e como eu tinha dezoito anos ficavam falando “como ela vai 
coordenar um projeto internacional, desse tamanho?” que ninguém nunca tinha ouvido falar 
de mim ainda. Mas eu tive muita ajuda do Professor Rafael e de todo mundo que foi, que já 
tinham experiência porque era pré requisito ter participado do Sócrates, então era um monte 
de liderança, a Isabella e a Jéssica me ajudaram muito, e eu não tive problema lá como tem no 
nacional por ter muito mais gente, são 40 pelo menos e sem experiência em projeto, eu não 
tive problema de relacionamento lá e nem outras coisas que podem ser vista no Sócrates aqui 
e a barreia linguística não atrapalhou nem pra mim e nem para os outros participantes, todo 
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mundo se esforçava pra aprender e todo mundo se ajudava. Então foi uma experiência ótima 
pra mim, acho que até em termos de liderança eu podia ter feito mais, mas por ter muita gente 
experiente e não que eu não fiz nada de correr atrás e essas coisas, mas lá sempre lidei com 
todos e acho que é uma experiência muito bacana para o Sócrates de lidar com gente de 
empresas grandes e lidar com elas, então assim isso foi fantástico pra mim, lidar com gente 
muito importante e assim como se fosse um igual, conversar e ter a oportunidade de 
perguntar, foi uma oportunidade única mesmo, até com gente de empresas envolvidas com 
órgão do governo agente falou e tudo mais. 
 
Márcio Lobato 
 
Como tu viraste o diretor de tecnologia? 
 
Eu recebi um convite do Professor Rafael porque eu fazia ciência da computação e eles 
precisavam de alguém dessa área de tecnologia para fazer toda a tecnologia do time. Na 
verdade a minha irmã até tinha me convidado, mas digamos que ela me convidou meio que 
por fora. O oficial foi o Professor Rafael que me convidou que me explicou melhor e eu 
aceitei, achei bem bacana e fiquei bastante interessado e eu aceitei. Agente estava no projeto 
Sócrates com vinte dias de projeto, por convivência, comportamento e reponsabilidade 
também, e dentro do ônibus o professor Rafael, a Professora Gisele e a Mariana tiveram uma 
reunião, uma conversa, e eles acharam por bem me colocar no time e me convidar, já que eu 
era dessa parte de computação e eles precisariam de algum membro que soubesse mexer. E 
fiquei muito feliz com o convite. 
 
Como foram as atividades como Diretor de Tecnologia? 
 
 Como a parte do diretor de tecnologia do time SIFE tinha que desenvolver uma 
apresentação para o campeonato, e eu tinha o conhecimento no campo, então tinha que reunir 
a fala de todo mundo, todos os projetos e todo o pessoal que ia falar e o que cada um ia falar. 
Ai eu tinha uma reunião com cada pessoa, além de ter o texto de cada um, eu lia todo o texto e 
entendia o texto, eu lia e dizia para a pessoa ler também pra gente marcar qual a parte 
importante e agente tinha essa conversa pra pessoa dizer o que achava importante para colocar 
na apresentação e como eu já tinha lido eu rebatia, e fala “olha, eu também acho importante 
isso e aquilo”. E agente tinha essa reunião não só eu o integrante de cada projeto, como eu o 
integrante e o Professor Rafael, e depois ainda teve uma reunião com todo mundo, como se 
fosse uma reunião geral pra definir o que vai e o que não vai. 
Depois da apresentação montada a primeira vez ainda muda muita coisa. Depois de tudo já 
feito, e até mesmo no processo, digamos, agente tem a ideia, ai depois dessa ideia que agente 
começa a parte do desenvolvimento, e mesmo nesse processo de desenvolvimento aquela 
primeira ideia ela continua forte, mas muda bastante coisa, mas assim os principais tópicos 
ficam, mas assim outra frase que achou importante ela muda e muda bastante, é bastante 
trabalhoso, é mais trabalhoso que a primeira ideia, porque como já está tudo resolvido é mais 
difícil adicionar ou retirar. 
 
Hugo Macedo 
 
Como foi a experiência da coordenação do Desafio? 
 
Foi a minha primeira coordenação dentro de um projeto. Primeiro eu participei como 
integrante e a convite da Juliane e da Nandra pra coordenar. Eu coordenei a versão de Viseu 
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junto com elas, e pra mim foi um aprendizado muito muito grande, mas do que só 
participando, eu organizei muitas coisas com elas, e só o fato de você está coordenando e 
liderando uma equipe eu acho que é um ganho muito grande. 
 
Como foi a coordenação do Empreendedor Universitário? 
 
Eu coordenei a segunda versão do projeto despois de ter ganho a primeira, o Caio que era o 
coordenador não poderia mais coordenar e fez o convite pra que eu coordenasse junto com a 
Tatiana. Essa eu acho que foi a melhor experiência de todas, porque poder estar ali em uma 
posição não só de campeão mas também de coordenador do projeto e poder proporcionar a 
experiência que eu tive em 2008 para que outras pessoas pudessem tê-la também em 2009, foi 
assim fascinante, porque pra mim é um dos melhores projetos que o time tem, não digo 
apenas porque presta um serviço pra comunidade mas para o nosso ganho de conhecimento, 
foram nove semanas que eu passei na primeira versão em que eu pude ampliar muito os meus 
horizontes, e saber que eu podia proporcionar isso para outras pessoas também. Na versão que 
eu estava coordenando foi fascinante, eu fiquei muito entusiasmado foram também nove 
semanas coordenando que eu aprendi muito nessa coordenação. Lógico que tinha o Professor 
Rafael me ajudando, e a Tatiana também que já tem uma experiência muito grande até mesmo 
de mercado, e eu acho que sem eles eu não teria conseguido. E a repercussão que essa versão 
2009 teve foi muito boa, porque teve o Lucas e a Marcela na final, enfim que eu acho que foi 
a melhor final de todas as versões que já tiveram até hoje, até do que eu participei, até do 
último que eu participei, acho que foi a final mais emocionante. E eu acho assim, que acaba 
que quem participa acaba se apaixonando pelo projeto seja como competidor ou como 
conselheiro, que agente tinha os conselheiros, ou então coordenando. Todo mundo aprende 
muito e é um ganho de experiência muito grande e eu pude passar pelas duas coisas, que foi 
competindo e coordenando, acho que pra mim foi fundamental. 
 
Arthur Vieira 
 
Como foi a experiência da coordenação do Investidor Junior? 
 
Quem sugeriu a criação do projeto na verdade foi o Gabriel e sentou pra escrever o projeto, e 
agora que eu sou o profissional aqui da área de investimento, eu vejo todo esse lado porque 
agora agente é parceiro. E o projeto surgiu da necessidade de agente ver que a população 
brasileira e principalmente a população paraense não tem a cultura de investimento. Então 
com esse objetivo de tentar mudar a mentalidade que só existe outras formas de você usar as 
suas finanças e alocar seus recursos além da poupança, e eu acredito que se a pessoa for 
saudável financeiramente ela consegue fazer muitas coisas com a vida dela do que se ela não 
for, porque esse fator dinheiro pesa antes dela fazer muitas coisas. Então com esse objetivo e 
de mostrar a realidade financeira foi que surgiu a ideia de agente trazer a Bolsa de Valores, 
como oportunidade de investimento e mudar essa crença de só se investir em poupança. 
Sobre a experiência na coordenação, só posso dizer que foi muito boa, por ter feito aquilo que 
eu acredito e passei a creditar desde então. Foi bom agente ter contato com os profissionais 
que vieram e de poder organizar tudo e foi bem positivo por esse lado, e também por 
aprender, porque naquela etapa da minha vida eu não sabia muita coisa e fazer o curso sobre 
bolsa de valores, então aquilo foi até importante para agente ir em busca de mais 
conhecimento e abrir ainda mais os nossos horizontes. 
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Lucas Góes 
 
Como surgiu o Miriti? 
 
 O Miriti surgiu em uma reunião no Sócrates quando agente estava em São Paulo que 
estávamos o eu, o Professor Rafael, o pessoal que apresentou em 2009 no campeonato e o 
Thiago Mascarenhas que era da SIFE. E no meio da conversa ele falou que seria muito 
interessante que agente apresentasse um projeto de cunho regional onde agente exaltasse 
alguma comunidade ou fizesse algum trabalho com uma comunidade local, e ai eu dei a ideia 
que agente era de Abaetetuba e que lá agente tinha uma cultura muito forte de miriti, e ele 
falou que seria muito interessante e que era pra eu tocar e botar pra frente e foi isso que 
aconteceu. 
 
Como foi a experiência da coordenação? 
 
A minha experiência na coordenação do Miriti foi um amor e ódio assim, porque a mesma 
empolgação que eu tinha pra estar tocando o projeto pra frente e pra ver o resultado acontecer, 
eles lá não tinha. Então assim, toda vez que eu saia de lá, eu saia de lá muito animado com 
promessas e promessas da comunidade em si de ajudar e contribuir e quando eu voltava com a 
minha parte do acordado eles não tinham cumprido a parte deles, que era o simples, que era só 
comparecer nas reuniões, e foi sempre assim, até que foi diminuindo, começaram com 
quarenta pessoas, depois vinte, quinze, dez, até que no final eu estava trabalhando com uma 
pessoa só, que se dependesse de mim eu estava trabalhando com ele desde o começo, que era 
o Beto. Então assim, foi uma experiência muito bacana porque de fato eu estava de fato na 
frente do projeto, mas ao mesmo tempo foi desgastante pela comunidade não ter respondido a 
ideia inicial do projeto. Um problema de cultura mesmo, e assim, o Miriti era eu, não que as 
pessoas não me ajudaram, mas quem tocava os projetos sozinho era só eu, as pessoas só iam 
nos módulos, mas assim o planejamento, as ideias, a logística, era só comigo mesmo. E esse 
foi um erro meu que hoje sem mim o projeto não anda, era pra eu ter passado a bola pra 
alguém antes de sair, e o projeto tinha condições de continuar até hoje inclusive com o critério 
novo da SIFE agora tem total condições de continuar, o Miriti é uma “galinha dos ovos de 
ouro”, é muito bacana. E ainda foi parar como exemplo de projeto no portfólio da SIFE, e isso 
porque agente não chegou nem a fazer uns 50% do potencial dele, talvez até mais que isso. Eu 
estou com uma ideia agora, junto com o Ronan, que era da minha sala, chegou a participar por 
pouquíssimo tempo do time, e hoje ele se arrepende amargamente e agente está com uma 
ideia de fazer compensado de miriti, e agente até já entrou com processo de patente a até já 
pagou o que tinha que pagar está só esperando sair, então agente quer fazer compensado 
natural de miriti, e isso é uma ideia bem pra frente, lá para final do ano. E eu já falei para o 
Professor Rafael que em que eu puder envolver a SIFE nisso eu vou envolver, com certeza. 
 
Experiência Campeonato 
 
Thyago Guarany 
 
Conta um pouco sobre a experiência do campeonato? 
 
O campeonato é uma coisa de outro mundo. Agente, tipo morei um ano no intercambio e 
quando eu vi aqueles filmes americanos, aquelas reuniões que tinha aquela competitividade 
toda, realmente só vivendo pra ver, e é parecido com isso. Parece aquelas competições de 
soletrar que todo mundo fica vendo assm, é mais ou menos isso só que tu estas vivendo 
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mesmo o momento e estar na frente de vários empresários de varias empresas que tu esta 
desde de pequeno comprando e ouvindo marca e donos, diretores gerais, gerentes gerais, 
diretores de rh, tu fica pensando “ minha nossa senhora o que que eu estou fazendo aqui” 
(risadas) porque dá um medo, aquele frio, mas depois é igual ir no tobogã, a primeira vez que 
eu desci me agarrei na borda, depois eu fui de novo, e de novo, e de novo. Na apresentação da 
manha eu não conseguia respirar direito, mas na apresentação final foi tranquilo, só manter a 
respiração (risadas). 
 
Marcelo Oliveira 
 
Como foi a participação no campeonato? 
 
Eu fui esse ano pela primeira vez e eu achei uma coisa assim fantástica, me emocionei 
bastante, principalmente com apresentação de alguns projetos, tanto do meu time quanto de 
outros times. Tive também a oportunidade de conversar com outras pessoas de outros times e 
saber como é pra eles a importância de um time SIFE, porque eu falei também qual era a 
importância que eu sentia, quais projetos que nós realizávamos, além dos que nós 
apresentávamos e eles me falaram também dos projetos que estavam apresentando além dos 
que não apresentaram e agente pode ter essa troca de informações que eu acho bem positiva. 
 
Fransuze Oliveira 
 
O que é o campeonato? 
 
O campeonato eu ainda não fui, só assisti os vídeos, e toda vez eu sentia aquela adrenalina, e 
pensava Meu Deus, um campeonato de projetos, tipo assim, de trabalho, vamos supor, vou 
comprar com a copa do mundo, tem muita gente que fica naquela adrenalina, eu não fico pra 
mim normal, só mais um jogo, mas hoje eu entendo a adrenalina que eles sentem ali, que é a 
adrenalina que eu sinto, é um trabalho que agente faz que agente passa tempos se esforçando 
pra dar tudo certo, chega lá e aquele momento que agente tem pra apresentar, isso é um medo 
também que eu tinha de apresentar o campeonato, olha a responsabilidade, eu estou 
representando varias pessoas que trabalharam pra estar aqui que apresentaram esses resultados 
se eu falhar agora, e aí, tipo eu acho que o campeonato em si é a hora de apresentar no 
pequeno tempo, você apresentar tudo o que você fez durante o ano. 
Rafaela Neves 
 
Como foi a experiência do campeonato? 
 
Eu procurei não provocar nenhuma expectativa porque eu tinha medo de frustras minhas 
expectativas ou pior eu estar preparada pra aquilo e quando chegar lá ser uma coisa muito 
maior só que a emoção de estar participando do campeonato, não foi pela quantidade de 
alunos que estavam participando e não foi pelo peso dos times que estavam concorrendo, mas 
foi por representar todas aquelas pessoas que participam e forma o time SIFE CESUPA e não 
estavam presentes, ou seja, não estavam só a mi carregando eu estava carregando oitenta e 
sete pessoas na minha costa e não somente eles, mas todas aquelas pessoas que deram inicio a 
isso tudo, quer dizer eu não tinha que honrar somente a mim, e a todas aquelas pessoas, mais 
também o meu estado e a minha faculdade particular, que é mais um fato pra ser mais 
discriminado ainda, então a emoção pra mim foi pela representação, deu estar fazendo parte 
daquilo tudo, e assim eu acho que uns três minutos antes da gente entrar quando agente estava 
na preparação foi muito bacana que o Rafa chegou com a gente e falou aquilo mesmo que ele 
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estava sentindo vocês estão aqui porque vocês estão representando varias pessoas que não 
puderam estar aqui e pessoas que trabalharam muito pra hoje agente estar aqui. E assim a 
carga emocional vai a flor da pele, porque quando tu começa a se inteirar aqui no time, e tu 
começa a ver como surgiu, e que o proposito das pessoas que estão aqui são realmente sérios 
e são propósitos maravilhosos, fantásticos, tu sente uma responsabilidade maior, e a minha 
voz que estava saindo lá não era só a minha voz, a minha postura que estava lá não era só a 
minha postura de Rafaela, mas era de todo mundo daqui.  
Então a sensação que eu tinha era, eu quero dar o meu melhor, vou dar o meu melhor. E 
quando começou o campeonato a primeira vontade que eu tive foi de chorar e quando acabou 
o campeonato e deu tudo certo a outra vontade que eu tive foi de chorar e assim, uma 
nostalgia e eu comecei a lembrar de tudo o que agente passou até mesmo nos ensaios que 
eram super cansativos, e lembrar assim das dificuldades que as pessoas tem de implementar 
um projeto e conseguir, efetivamente conseguir os resultados e mensurar isso, por isso até que 
na ultima apresentação eu comecei a bater palma loucamente, até porque, na verdade aquilo 
não era palma, era mais um desabafo, independentemente do resultado agente conseguiu ir lá 
mostra aquilo que agente estava querendo mostrar. 
 
Camila Castanheira 
 
O que é o campeonato pra ti? 
 
O que eu sei é que vão todos os times do Brasil apresentar seus projetos em São Paulo, e 
depois ir pra fora representar o Brasil. E lá ainda são feitas algumas dinâmicas pra ver a 
questão de conhecimentos das pessoa, pra ver se elas estão realmente inteiradas com todos os 
projetos que são realizados, coisas bem básicas assim. 
 
Meline Lisboa 
 
Foste para alguma etapa do campeonato da SIFE? 
 
Não. 
 
Qual a tua relação com o campeonato? 
 
Ouvi falar, vi ensaios e os vídeos. 
 
O que é pra ti o campeonato? 
 
Acho que o campeonato é um momento de reconhecimento em relação a tudo o que agente 
desenvolve com relação aos projetos, então é uma forma de, por mais que estejam cinco ou 
seis pessoas apresentando, aquelas pessoas estão ali representando a equipe como um todo, 
por mais que tenham sido escolhidos para apresentar, mas acho que aquele momento ali, 
como quando eu vi o vídeo do pessoal quando ganharam o campeonato, cheguei a chorar, de 
tão gratificante que é tu ver o teu trabalho sendo reconhecido naquele momento, os projetos, 
aí tu vê todo o teu esforço, todo a tua dedicação não esta sendo em vão, de certa forma tem 
aquele reconhecimento, então como tu vê que tu tá colhendo os frutos daquele trabalho, 
daquele esforço, pra mim é extremamente gratificante. 
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Vivian Souza 
 
Participaste de alguma etapa do campeonato? 
 
Não. 
 
O que é o campeonato pra ti? 
 
O que eu ouvi muito é que é muito emocionante estar lá, seja para quem estar apresentando ou 
assistindo, seja pela apresentação do teu time, ou de outros que tu vê. E a ideais que eu tenho 
pelo o que me falaram e pelo o que passa na minha cabeça mesmo é como se tu chegando lá, 
apresentando ou não, é como se tu tivesse uma sensação de dever cumprido, te tu veres qual 
foi o resultado de um trabalho realizado o ano todo, então esses projetos estão gerando 
resultados, estão sendo apresentado para muitas pessoas aqui nesse auditório, e todo mundo 
fica observando, maravilhado com o que está vendo, elogiam, sensação de dever cumprido 
assim, e de até poder ter feito pra te poder ajudar. 
 
O que tu espera do campeonato ano que vem? 
 
Assim o que me fez decidir participar do campeonato, porque assim quando me convidaram 
eu pensei “deve ser muito legal, com certeza, mas é muita responsabilidade”, fiquei pensando 
se eu ia dar conta, seja pela pressão que isso envolve, seja por ter que decorar o texto, porque 
eu tenho dificuldade em decorar coisas, ai só com alguns ensaios, testes, que agente fez, eu já 
pude pegar como seria o macete pra eu decorar os textos, ai eu espero, claro que isso vai ser 
um desafio, ser uma experiência a mais, não necessariamente para acrescentar no meu 
currículo, mas pra agregar conhecimento, valor profissional e poder passar a mensagem do 
nosso time, os projetos, e poder passar que o nosso time é muito bom como eu escuto muitas 
pessoas falarem, eu não vou chegar e dizer que somos os melhores do Brasil, claro que tem 
outros times bons, mas saber que nosso time é bom e que com certeza estará entre os 
melhores e eu poder chegar lá e poder passar pra todo mundo que estiver assistindo a 
apresentação. 
 
Leydson Gonzaga 
 
O que é o campeonato? 
 
O campeonato pra mim não vai julgar quem é o melhor, isso já é primordial pra mim. O 
campeonato é mais uma forma de reconhecimento, por mais que agente esteja em uma área 
que não seja muito privilegiada que é o Norte, mais agente liga pra muita coisa que eles lá 
deveriam ligar, deveriam dar uma atenção maior, e agente faz com muita competência. E 
quem está representando o time está demonstrando como é todos aqui com muita vontade, 
garra, não com postura, mas demonstrando que aqui ele aprendeu o que está representando lá. 
Um grande exemplo disso, eu cito a Maryna, eu assisti a primeira apresentação dela a pedido 
do Professor Rafael, ela apresentou normalmente como se apresenta um trabalho acadêmico, 
mas um bom trabalho, mas uma ótima apresentação, até excelente, mas a segunda 
apresentação dela, agente até brinca que baixou um espírito SIFE nela naquele momento, 
porque na segunda apresentação dela tu vê a emoção de ser parte da SIFE, só assistindo 
mesmo pra sentir aquilo. 
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Marcela Vendramini 
 
O que é o campeonato pra ti? 
 
Eu ainda não fui, mas pra mim é cada time expor o quê que fez, como que são os projetos, 
mas o mais legal do campeonato talvez, é interessante participar, aquele nervosismo, tu 
aprender a falar pra pessoas mais importantes do que agente está acostumado mais eu acho 
também vê o que está acontecendo pelo mundo, o nível dos times, acho que isso deve ser bem 
interessante, porque isso eu não vi, eu vi somente a nossa apresentação e a cada conversa que 
eu tenho uma pessoa que foi fala “nossa outro time conseguiu fazer isso” pra mim uma coisa 
de outro mundo, sabe , porque eu não sei parece que agente esta meio atrás ou meio perdido e 
com essa mudança de critério parece que agente se perdeu mais ainda. Mas eu vejo o 
campeonato como uma experiência muito importante. 
 
Maryna Ferreira 
 
Como foi o campeonato? 
 
Eu fui escolhida para ser representante do time com a apresentação do meu seminário do 
Sócrates gostaram do jeito que eu apresentava e da minha apresentação, da minha postura. Ai 
foi quando eu recebi o convite da Jéssica que era líder do time na época e ai eles me 
convidaram e eu aceitei. Foi ai que começaram os trabalhos. Fomos ver como os projetos 
estavam e ver quais poderiam ser os projetos pra gente apresentar e foi quando agente 
começou a trabalhar em cima da apresentação juntamente com os projetos. Ai agente correu 
atrás de experiência, pra ver como ia ser lá de São Paulo, agente viu os vídeos da 
apresentação, mas não é nada como estar lá. 
Eu já era acostumada a fazer apresentações aqui de seminários e tudo, pra público e tal, mas lá 
é totalmente diferente, tu pode estar o mais seguro o que for, mas tu fica nervoso de saber que 
tem os outros times lá participando, que tu és o representante do teu estado, cara então é muito 
bacana, e muito gratificante, agente aprende muita coisa principalmente com os outros times 
que agente conhece, agente aprende com eles e experiência que eles já tiveram, é uma troca 
de experiências. Sem contar que agente vê como é que eles trabalham e a cultura de cada time 
que tem, então é bacana essa intercurricularidade. 
 
E o que tu espera para o próximo campeonato agora como líder do time? 
 
Agente vai ganhar esse ano. E agente esta fazendo de tudo e trabalhando nos nossos projetos 
pra isso, agente acha que agente tem grandes chances, agente está com uma expectativa que 
agente ganhe mesmo, porque agente está desenvolvendo não só o Esse Rio é Minha Rua que é 
sustentado pelo tripé da sustentabilidade, empreendedorismo e inovação que agente está 
querendo fazer lá. A sustentabilidade principalmente da comunidade que as meninas estão 
fazendo, o empreendedorismo que já está indo pela constituição da associação de lá dos 
ribeirinhos, e a inovação que agente está querendo fazer com os artesãos de lá, eles ganharem 
dinheiro, aumentarem a renda deles a partir da inovação dos produtos deles. 
Tem o cartão de crédito também, que é um projeto que vai gerar renda pra SIFE, não só 
agente, agente gosta bastante desse projeto porque além de beneficiar o time SIFE CESUPA, 
vai beneficiar a SIFE em si. E o Orçamento Junior que agente visa a educação financeira para 
as crianças que também esta crescendo o projeto. E agente acha que agente vai conseguir. 
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Alexandre Santos 
 
Como foi a experiência do campeonato nacional de 2010? 
 
O campeonato desse ano foi uma experiência diferente daqui eu tive no WorldCup. No 
campeonato nacional agente conseguiu ver, primeiro que é na nossa língua materna então 
agente consegue conversar melhor com as pessoas por essa aproximação, até porque tiveram 
mais eventos de integração entre os times e na WorldCup não teve, teve ação com os juízes, 
mas os times de cada pais não entravam muito em contato, a oportunidade seria na feira de 
cultura, mas complicada com cada um no seu stand e na loucura que é, não tem como sair pra 
se conversar. Então agente teve a oportunidade de conhecer pessoas de outros times, ver 
praticas dos outros times, saber o que tem sido feito de SIFE no Brasil como estamos em 
relação aos outros no Brasil, porque você ver uma apresentação na internet é diferente ver ao 
vivo estar ali sentindo aquilo, eu fui esse ano como olheiro em uma das ligas, eu assisti quase 
todas as apresentações da liga que eu estava, só na hora da nossa apresentação que eu sai e fui 
pra nossa liga, e a experiência assim, não foi melhor porque agente não venceu, mas foi uma 
experiência fantástica, porque você vê o que pode ser feito além do que agente fez, então de 
certa forma agente começa a fazer um benchmarking. E agente acabou fazendo uma certa 
amizade, que eu não tinha, e agente acabou conhecendo o pessoal do CEUT, um pessoal 
muito gente fina e fizemos uma amizade muito bacana com eles, então assim não tem uma 
palavra pra descrever, é tudo isso daí. 
 
E o campeonato internacional? 
 
O internacional é uma experiência diferente, você vai para um lugar desconhecido, pra mim, e 
eu fui usar o meu inglês que a muito tempo eu não usava, e ainda bem que fui bem, serviu de 
teste pra mim nesse sentido e assim, a experiência, eu acabei não vendo a apresentação de 
outros times, mas quando você vê vários países no mesmo lugar, pessoas de culturas e credos 
diferentes, línguas diferentes em um mesmo espaço, comungando um mesmo sentimento, 
você começa a perceber como o mundo é grande e o quanto a nossa passagem é insignificante 
e o quanto agente tem que trabalhar para torna-la significante. E de experiência, de legado, 
que trouxe pra mim, por exemplo, foi isso e a oportunidade única que eu tive, por exemplo de 
conversar com o gerente internacional de RH da Wallmart e o gerente internacional de 
marketing do HSBC entre outros. 
 
Mariana Britto 
 
Como foi a experiência no campeonato? 
 
O campeonato de 2009 eu não sabia muito o que esperar assim, conversando com as pessoas 
que já tinham ido elas me falavam que só eu estando lá em cima apresentando que eu ia sentir 
e vai saber como é que é, vai dar um frio na barriga, e nada do que agente possa falar iria me 
dar a dimensão do que é aquilo. E é a mais pura verdade. Agente passou dois meses 
escrevendo o texto, ensaiando, e temo desgaste de estar ali com as mesmas pessoas, horas e 
horas ensaiando, querendo estar de férias e passear, mas não agente tinha que ensaiar o dia 
inteiro, ai tinham as brigas, tinha tudo, mas que só fortaleceu agente pra estar ali como um 
time, e em 2009 agente era um time. Ai o campeonato em julho, na nossa primeira 
apresentação, eu lembro que eu apresentei e consegui falar, eu lembro que eu falava a 
introdução e o projeto Investidor Junior, e ia tudo ocorrendo bem, estávamos apresentando 
bem, ai o Lucas Góes, que apresentava o projeto mais forte, que era o Miriti se engasgou, 
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falou tudo errado, não falou nada que tinha no texto, enrolou tudo, mas no final agente 
conseguiu passar a nossa mensagem, mas ali já ficou um gostinho de “putz ensaiamos um 
tempão e não deu certo!” vamos ver o que dá. Mas saímos felizes, por ter passado a 
mensagem e por terem gostado do que agente estava fazendo, os juízes parabenizaram agente, 
falaram que os nossos projetos eram bons quando agente saiu da primeira apresentação. Ai 
quando agente passou pra final, três times pra apresentar no auditoria grande, foi uma 
surpresa ai agente já estava feliz pra caramba, e ali não precisava de mais nada. Mas ai fomos 
apresentar no auditório principal, um auditório chiquérrimo, lindo, que só artista pisa no palco 
e botaram as crianças aqui pra apresentar. E eu estava empolgada pra caramba pra apresentar 
no palco bonito e desde o inicio eu falava que queria apresentar lá, quero tirar foto no palco 
bonito. Então quando agente acabou a apresentação e essa foi perfeita deu tudo certo, até os 
vídeos, o Thyago que era do audiovisual passou tudo direitinho, todo mundo apresentou tudo 
perfeitamente, ninguém engasgou, foi lindo, o único erro foi eu que em vez de dar boa noite 
dei bom dia, mas foi um mero detalhe que não influenciou a decisão dos juízes. Mas quando 
agente saiu da nossa apresentação, agente não precisava ganhar, não precisava de mais nada, 
ali agente viu que o nosso trabalho tinha sido feito e que independente do resultado, claro que 
se agente tivesse perdido agente ia ficar triste, mas ali agente tinha visto que se agente 
perdesse era injustiça mesmo, e foi muito bom, uma das emoções mais fortes, os meus pais 
acompanharam, foram assistir a apresentação e a minha mãe fala que foi a coisa que 
emocionou ela a vida toda e que ela nunca sentiu uma emoção tão forte quanto aquela ali. Ai 
quando anunciaram que agente ganhou, eu só me lembro de todo mundo gritando, eu em cima 
do palco que foi cair a ficha que agente ia para o mundial, tipo que o nome do CESUPA e do 
Pará estava no mundo, onde já se viu um grupo de estudantes de Belém do Pará que vai 
representar o Brasil no campeonato mundial e isso é uma moral muito grande para o nosso 
estado, competindo com gente de São Paulo, do Rio e do Sul, querendo dizer que as 
instituições mais evoluídas ou então dos cursos melhores das faculdades boas do Brasil, e não 
o nosso que eram os melhores projetos e o melhor time SIFE. 
Ai quando agente foi para o internacional, como time assim agente já estava muito 
desgastado, e ainda tinha que treinar em inglês, planejar a viagem, ganhar dinheiro para a 
viagem, então era muita coisa em cima, era muita pressão, pra apresentar bem, pra falar em 
inglês, e ninguém falava direito, só a Juliana que tinha um inglês perfeito, mas era muito 
treino, muita coisa, e era pior até do que conseguir o dinheiro pra comprar a passagem e a 
hospedagem, e mais isso assim que pesava muito pra desgastar um pouco, tinha briga e umas 
coisinhas chatas no tempo do ensaio, mas quando agente chegou em Berlim, agente estava 
empolgadão, a estrutura assim do campeonato era tipo uma copa do mundo que agente viu, 
gente de todos os países super empolgados, um hotel chiquérrimo, e agente viu a dimensão, o 
tamanho que a SIFE tem no mundo, tu vias que os lideres das empresas, os chefes e gerentes 
os presidentes estavam todos pra ver agente, então tu vê que eles dão uma importância grande 
praquilo mesmo e que ali tu tem chance de sair contratado ou alguma coisa assim, então foi 
um choque, agente ver a dimensão da SIFE, agente vê assim, e eu acho que ninguém 
imaginava a força que tinha.ai agente apresentou, mas já sabia que não tinha muita chance de 
passar pra segunda fase, mas fomos com o foco de fazer o nosso melhor e dar tudo pra gente 
pra apresentar bem e agente conseguiu, apresentou bem e falou inglês direitinho nessa 
apresentação e agente não passou pra segunda fase. 
Nesse ano no campeonato de 2010, eu senti uma diferença muito grande de um ano para o 
outro, e eu falava que agente não era um time e sim um grupo de cinco meninas e mais o 
Márcio pra apresentar os projetos, então eu não sei por que, mas agente não tinha 
envolvimento de time ali, nem as brigas eram frequentes o que fazia agente estar mais junto 
ali, não tinha um sentimento de amizade que tinha no ano passado, e o campeonato mesmo foi 
mais chocho também, não teve aquele impacto de chegar lá com um auditório bonitão ou 



112 

 

aquela sala, acho que foi menor se comparar e até as meninas novas que foram apresentar não 
sentiram aquela pressão e empolgação ali, mas agente apresentou muito bem e uma coisa que 
me marcou e vai ficar pra sempre foi o que agente superou ali na primeira apresentação e 
nosso vídeo falhou e agente teve que apresentar ali sem o auxilio audiovisual, e todo mundo 
ali manteve a concentração, continuo falando e o mais prejudicado ali era o meu projeto que 
tinha dois vídeos de depoimentos de pessoas importantes pra continuidade da minha 
apresentação, mas eu tive que segurar e falei “tivemos um problema no computador, tentamos 
resolver e agora teremos o vídeo da empresa tal falando do projeto e após o aluno caio Fanha 
falando da importância do projeto na sua vida” ai quando eu estava tentando me explicar o 
vídeo voltou e então vamos voltar ara o vídeo, só que assim, ninguém se desesperou, e podia 
estar todo mundo chorando por que quebrou o vídeo, como teve no ano passado no outro time 
que falhou o vídeo e no nosso não, todo mundo manteve a calma e acho que agente falou até 
melhor, que na hora que agente estava apresentando que eu vi que falhou o vídeo eu queria 
chamar a atenção pra mim não queria que ninguém visse que estava falhando o vídeo e eu 
mantive a calma e falei acho que melhor se tivesse tudo funcionado com a apresentação e eu 
fiquei feliz assim por ver que agente tinha conseguido e não perdeu nada pela nossa 
apresentação e não foi prejudicado por causa disso, e os juízes gostaram muito, fomos até 
elogiados por termos superado aquilo e passamos pra final de novo, pra apresentar no 
auditório grande no palco bonito. Agente foi apresentamos muito bem, foi a melhor 
apresentação que agente tinha tido a Maryna e a Rafinha que agente nem esperava que 
apresentasse tão bem, apresentaram de uma forma surpreendente. A minha irmã Juliana 
estava com um problema intestinal ali, passando muito mal, quase desmaiando, a voz dela 
quase não saia, tu olhava pra cara dela e ela estava quase pra desmaiar, ela falava que a perna 
dela tremia todinha, mas ela conseguiu falar até o final, foi tudo lindo tudo perfeito. Agente 
não ganhou, não sei por que, agente merecia, os nossos projetos eram bons, não sei os outros, 
não vi a apresentação deles, mas pelo o que eu sei são bons projetos, mas acho que foi 
injustiça ali agente perder, por que se os outros times fazem o que eles apresentaram, são bons 
projetos, como os nossos também são. Eu fiquei feliz com o resultado de segundo lugar, 
porque acho que não deixou a bola cair ganhamos em um ano e no outro fizemos muito bem. 
Eu saí do time agora e espero que as meninas continuem a deixar o nosso nome lá em cima no 
pódio. 
 
Yudi Tuji 
 
O que é pra ti o campeonato? 
 
Ainda não fui no campeonato. Quando o nosso time ganhou no ano de 2009 eu acabei 
sabendo pela minha rede de relacionamentos, ai já pintou um estalo lá. Ai que eu fui 
convidado em maio, ai em julho teve o campeonato e ai eu já estava integrado ao time. O que 
eu sei, pelo o que me falaram é que é uma experiência única, onde tu tem a chance de além de 
estar perto de empresários renomados, também estar perto dos outros times, ver quais são os 
projetos que estão sendo executados pelos outros times e é um momento também que surgem 
ideias, além do amadurecimento que as pessoas que vão tem, pela apresentação pelo convívio 
com as outras pessoas, pela experiência que as outras pessoas passam a elas. 
 
O que tu espera do campeonato? 
 
Eu espero que eu possa crescer também, possa aumentar minha rede de relacionamentos, 
junto com os empresários e com os outros times também, por que não....e espero que nesse 
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próximo ano agente saia vitorioso, porque eu sei o comprometimento que os coordenadores 
estão tendo pelos projetos atuais e sei que agente é capaz disso. 
 
Jéssica Maia 
 
E como foi a participação no campeonato? 
 
O campeonato SIFE é uma coisa pra mim tipo, sei lá, é diferente de tudo que eu poderia 
imaginar antes de ir em 2008, positiva e negativamente, se é que pode ser assim, e melhor em 
muitos sentidos do que eu poderia imaginar, então assim participar do campeonato tem vários 
momento. 
Em 2008, assim o time inteiro que estava indo era a primeira vez para o campeonato, agente 
sabia que agente estava meio café com leite, por todo o processo para conseguir ir, então era 
um sentimento de fazer o nosso melhor, que agente tem sempre aqui, o objetivo principal, 
maior, primordial e essencial é fazer o nosso melhor, então assim, foi um momento de muito 
nervosismo, era a primeira vez de todo mundo, era a primeira participação, era o primeiro 
contato de time SIFE CESUPA do jeito que estava em 2008, com todos os outros times que 
estavam participando nos outros anos. Foi muito, assim, de muito nervosismo, foi um 
momento de alguns dias de um nível de nervosismo, que não baixou, mas também foi um 
momento muito especial de coisas muito legais entre o time, o nosso time com outros times, a 
integração com times que agente fez amizade, e tem até hoje uma relação que é diferente, para 
um grupo que se encontra uma vez por ano nós conseguimos em 2008 fazer amizade com 
alguns times, não com todos, que é diferente que chega a ficar um clima, que entre esses times 
que conseguiram essa relação, ameniza a competição, então aquele clima, o nervosismo existe 
e fica ali o tempo inteiro porque tem que subir, tem que apresentar, tem o juiz, tem os outros 
times, tem o clima de competição e de rivalidade, então o nervosismo fica, principalmente 
para um grupo que apresentou e estava indo pela primeira vez em 2008, mas essa relação com 
alguns dos times que é diferente ameniza o clima de competição, não existe rivalidade, claro 
que existe um clima de competição, afinal eu quero ganhar e ser campeão, mas não existe 
aquela rivalidade negativa, então eu achei muito bacana essa relação que foi tipo de cara, 
conheceu conversou e ai uma empatia muito grande. 
Ai em 2009 agente já foi bem mais preparado, porque em 2008 agente foi muito bem, fizemos 
o nosso melhor, gostei muito do que foi apresentado e de como foi apresentado, acho que 
agente deixou uma impressão muito boa do time, mas em 2009 agente já foi muito bem mais 
preparado para as coisas que agente viu que no ano passado precisavam ser mudadas e enfim, 
ganhamos o campeonato, inexplicável o sentimento e não deixou de ser até hoje, foi o melhor 
momento da minha vida que eu acho que eu fiquei mais feliz. 
Em 2010 também foi um momento muito bacana, o time ficou em segundo lugar, foi uma 
apresentação linda que agente fez, então eu acho que assim, o sentimento do campeonato é 
muito esse pra mim, pelos três anos que eu fui, que eu fui como líder, em 2008 eu estava ali 
com todo mundo, mas em 2009 e 2010, parece que tipo assim tu vai com as pessoas e tu sente 
por elas então cada vez que um faz a sua apresentação e é lindo e maravilhoso tu ficas mais 
feliz do que se fosse tu quando tu faz a tua apresentação e ai o time inteiro fez uma 
apresentação linda nos dois anos. E é muito esse sentimento de ter conseguido chegar lá e 
feito o trabalho muito bem e ter sido reconhecido por isso, independente de ter ganho o 
premio ou não, esse ano agente não ganhou, mas agente foi reconhecido recebemos elogios, a 
integração, tem os outros times que estavam torcendo pela gente, tem chegado no fim das 
contas tem que chegar lá uma vez por ano e ter mostrado o que agente tem feito pra todo 
mundo, não é só para o pessoal aqui do time, em Belém, então eu acho que tem muito essa 
questão, mostrar o que agente esta fazendo e que fez durante o ano inteiro e mostrar de uma 
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forma bonita pra todo mundo, e impressionar as pessoas com o trabalho que agente tem feito e 
ver que eles ficaram impressionados e ter o reconhecimento, então eu acho que o principal de 
tudo é isso mostrar o que agente está fazendo aqui em Belém. 
 
E como foi o campeonato mundial em 2009? 
 
O campeonato mundial foi maravilhoso. Assim tipo, foi muito bacana ter ganhado o 
campeonato em 2009 e ter viajado pra copa mundial, e é uma experiência diferente de tudo 
porque o clima no campeonato mundial é outro, todo mundo se sente vencedor, então não tem 
a mesma rivalidade, competitividade, que tem no nacional, pelo menos o nosso time inteiro 
teve essa impressão, e eu tive essa impressão. Agente esta lá pra se conhecer, pra conhecer 
pessoas diferentes, culturas diferentes, fazer amizades, manter contatos e ouvir o trabalho dos 
outros, o que as pessoas estão fazendo no mundo inteiro como time SIFE, que projetos, o que 
beneficiam, quais são as comunidades, assim, ouvi o trabalho dos outros, criar essa relação, 
conseguir integrar, fazer amizades, ter contatos, e eu acho assim, todo mundo quer participar, 
quer ir pra final e quer ganhar, óbvio, ser campeão da copa do mundo, ter ido pra final, é o 
que todo mundo quer, é o objetivo, o nosso objetivo, mas eu acho que isso é o sentimento de 
cada time, que existe no nacional, todo mundo quer ser campeão, só que no mundial essa 
vontade de querer ser campeão, pelo fato de todo mundo já ser campeão nacional, o que já é 
uma bagagem grande, ameniza a competição, então a experiência de estar lá, já é muito boa, 
já é maravilhosa. Então agente sentiu isso da maioria dos times, mas tem alguns, por exemplo, 
Estados Unidos e Canadá, que agente percebe que existe mais competitividade, por talvez 
terem ganho mais vezes, mas foi percebido claramente uma rivalidade de time que já 
ganharam mais vezes, mas todos os outros estavam torcendo um para o outro tipo “o meu não 
foi então estou torcendo por ti”, agente fez amizade com times que ficaram mais próximos, 
que tipo “a não na minha liga já sei que não vai dar então torço pra vocês”, então achei muito 
bacana, muito mais legal. E assim são 38 países e só ganha um, então a experiência de estar 
ali é muito mais relevante do que ser um dos 38, logico que ganhar é lindo e maravilhoso, mas 
por estar mais distante a experiência de estar ali é o que conta mais. 
 
Isabella Camacho 
 
Como tu foste escolhida para ser representante do time no campeonato de 2009? 
 
Olha, eu acredito que o Professor Rafael e a Jéssica como líder do time determinaram foi a 
participação dentro dos projetos do time, a dedicação, o comprometimento e também a 
questão do domínio do idioma inglês já pensando no campeonato mundial. Então eu acredito 
que assim, que as minhas ações dentro do time fizeram com que eles achassem que naquele 
momento eu era uma pessoa qualificada para representar o time, porque é uma 
responsabilidade muito grande, você tem que ter realmente um comprometimento muito 
grande com aquilo e foram praticamente cinco meses que agente viveu em função do 
campeonato, então é realmente saber que aquela pessoas vai estar comprometida do começo 
ao fim em 100%. 
 
Como foi a experiência do campeonato? 
 
 Foi uma experiência maravilhosa. Tanto assim a nível pessoal, como estudante, eu 
como uma das representantes do time que teve toda uma questão de você abdicar de toda a 
sua vida pessoal, porque chegou um determinado momento que os ensaios eram todos os dias 
e tinha hora pra começar e não tinha hora pra acabar. Então assim como pessoa foi muito 
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gratificante participar desse momento que eu acho que foi um grande divisor para o nosso 
time, foi um momento que agente pode ver um reconhecimento pelo trabalho que agente 
desenvolveu, o fortalecimento do nosso time perante a instituição, perante os outros alunos e 
os professores, e foi um momento em que agente alcançou a credibilidade que agente sempre 
soube que merecia, mas precisou um titulo, um reconhecimento de terceiros para que as 
pessoas pudessem efetivamente ver isso. Então em um primeiro momento foi muito 
importante essa questão do reconhecimento do trabalho e você poder representar em torno de 
sessenta e cinco membros que desenvolveram esses trabalhos. 
E já no campeonato mundial, teve a questão também de você levar a cultura do seu país e do 
seu estado. Então além de agente ter levado os projetos, agente levou também um pouquinho 
do que era o Pará e o Brasil para a feira cultural e outros quarenta países ficaram conhecendo 
um pouquinho mais da gente e foi um momento de você representar a sua nação. Então eu 
destacaria isso, mas foi realmente uma participação muito importante que eu acredito que 
tenha contribuído muito para o nosso time e para cada um dos representantes que carregou 
consigo esse prazer de estar lá representando o time SIFE CESUPA. 
 
Juliana Britto 
 
Experiência com o campeonato?   
 
No de outubro de 2009 em Berlim, foi diferente, eu cheguei aqui quando voltamos pra Belém 
e o Professor Rafael me chamou um dia pra conversas e me disse que queria que eu 
participasse, eu já sabia que eu ia participar, mas assim indo para os ensaios e vendo a 
pronuncia do pessoal, ajudando no inglês mesmo. Ai quando eu fui falar com ele que ele me 
convidou pra subir e apresentar no palco mesmo e eu aceitei, e ai começaram os ensaios e 
tudo e não teve nenhum problema de relacionamento porque eu já conhecia todos os membros 
o time porque tínhamos ido para o Sócrates, e foi uma experiência que eu nem sei como dizer. 
Fantástico assim tu estares em uma realidade tua e no primeiro semestre eu nem sonhava com 
isso e nada, nem sabia o que era SIFE e a grandeza que era, e quando eu me vi já estava lá no 
palco foi uma ascensão maravilho e muito rápida que eu não vou esquecer. Os ensaios eram 
desgastantes, mas coisa normal, no campeonato foi tudo ótimo agente só apresentou uma vez, 
agente não passou pra outra fase, não é nem desgosto nem nada, mas agente merecia passar 
pra outra, mas ai ficou na mesma chave que a Alemanha e ai não dá pra tirar a dona da casa e 
eles que passaram, então agente apresentou uma vez só, mas saiu de lá com a sensação de 
dever cumprido. A apresentação foi ótima e os juízes ficara bem impressionados com a nossa 
variedade de projetos, fomos muito elogiados também, tivemos a oportunidade de falar com 
muita gente importante da Wallmarte, por exemplo, o networking foi muito legal e o mais 
importante foi a experiência mesmo. 
Em julho de 2010, eu já era veterena até so Sócrates, e continuou eu, a Mariana e a Jéssica do 
time passado e entrou mais a Rafaela, Maryna e Márcio de novos. Ai também a mesma coisa 
muito ensaios, muita dedicação e horário, tinha as vezes com a cabeça esquentada uns atritos, 
mas nada que impedisse agente ter um bom relacionamento e se dedicar pra apresentação. Ai 
apresentamos e passamos pra segunda etapa e ficamos em segundo lugar no campeonato. Lá 
também foi legal porque agente pode conversar com o Sylvester que é da SIFE Internacional 
(Vice-Presidente) e até falei com ele sobre o Sócrates Internacional e o quartel general da 
SIFE é no Missouri que agente foi visitar e eu falei pra ele, e foi ótimo, eu já até senti assim 
uma admiração dos outros times pelo nosso, respeitar mesmo, conversaram com a gente e 
tudo mais. Foram experiências inesquecíveis. Também de muita superação de estar no palco 
doente, que eu estava, muito ferrada, e foi superação, botar na cabeça que tu vais ter que fazer 
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aquilo e superar os limites do teu corpo, a exaustão física e mental e fazer tudo, e ainda as 
barreiras psicológicas de nervosismo e tal, muito importante. 
 
Marcio Lobato 
 
Como foi a experiência do campeonato? 
 
 Pra mim que sou muito tímido para questão de apresentação, apesar de ficar atrás, eu 
fiquei bastante tímido e envergonhado, mas foi tudo bem. A questão da apresentação no nosso 
grupo foi tudo perfeito, teve um apequena falha na primeira apresentação, mas fora isso foi 
tudo perfeito. A questão de grupo foi muito bacana conversou e fez bastante amizade, eu 
como era muito novo ainda no grupo, tinha quatro meses mais ou menos, e tinha participado 
só de dois projetos, eu não sabia muito, sabia dos projetos, mas de forma superficial, e agente 
conversava com o pessoal do outro grupo e o outro grupo conversava com agente e tinha essa 
mistura sim. Todo mundo conversava com o outro e pegava contato principalmente da região 
nordeste, e dizendo o pessoal que já estava mais tempo, são nossos parceiros, então foi muito 
bacana essa parte de amizade também. 
 
Hugo Macedo 
 
Como tu foste escolhido para representar o time no campeonato? 
 
O convite veio pelo Professor Rafael devido eu ter participado do Empreendedor 
Universitário e ter passado por todas as etapas e ter saído como campeão, e ao longo do 
projeto o Professor Rafael participou viu quase todas as apresentações e reuniões que tivemos 
com os empresários, e ele gostou da minha desenvoltura e da minha dinâmica, tanto minha 
como do Lucas, e ele fez o convite pra que agente participasse. 
 
E como foi a experiência com o campeonato? 
 
Assim, quando o Professor Rafael fez o convite pra mim participar, lógico nós já éramos um 
time e já tínhamos ideia do que era a SIFE, só que agente não fazia ideia da importância da 
SIFE no mundo, o quão grande é o nome SIFE, o quão forte ele era, tendo a oportunidade de 
participar dos projetos agente via isso melhor, a dimensão que tem participar de um projeto 
que tem empresas mundiais que tem participando, empresas de renome, foi assim uma 
experiência muito muito valida, agente lógico passa por algumas dificuldades que qualquer 
outro time passa, que você passa muito tempo em treinamento, ensaios, a apresentação se 
estava legal ou não, e de certa forma estressante também, porque agente tinha que se dedicar 
muito a isso. E as vezes agente chegava meio cabisbaixo lá, e em São Paulo quando agente 
participou, agente chegou meio desmotivado, achando que o nosso nível ainda estava 
deixando a desejar ainda na apresentação, que agente não tinha grandes chances de ganhar. 
Mais ai dentro da competição quando agente fez a nossa primeira apresentação que agente 
pode perceber nos olhos dos juízes e de todo mundo que estava presente na apresentação o 
quanto que eles tinham ficado maravilhados com os nossos projetos, enfim, que agente 
percebeu que agente estava sim no nível mesmo que a competição exige e talvez até no nível 
bem superior, não só na apresentação, mas também nos projetos que agente apresentou lá, o 
tanto que eles causaram dentro da apresentação tudo isso, tanto que vendo as outras 
apresentações a nossa foram as que eles mais questionaram e isso dá a entender que eles se 
empolgaram com os nossos projetos, e pediram mais informações sobre aquilo, porque eles 
tinham gostado, em pouco tempo em que a competição que agente tem para apresentar não 
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tem como apresentar todos os projetos do nosso time. E a experiência é essa, fora que agente 
pode conviver com pessoas de outros times do país, que foi muito bom conhecer pessoas de 
outros times, agente aprendeu muito e saiu com amigos, a exemplo do time SIFE CEUT, e 
pode até no futuro tornar, profissionalmente falando, trabalhar junto. 
A vitória nos concedeu o direito de participar da etapa mundial que foi na Alemanha, que não 
deixa de ser uma experiência muito válida, agente ficou muito surpreso com a dimensão do 
campeonato mundial, maravilhado mesmo, o quão organizado foi o campeonato mundial, os 
times que estavam engajados, os projetos que eles desenvolveram, agente conseguiu se 
comunicar muito bem com vários outros times de outros países, viu a dificuldade que eles 
tem, comparou as dificuldades de um com o outro, as nossas com as deles, agente viu que não 
são tão diferentes as dificuldades, agente enfrenta as mesmas dificuldades que eles 
enfrentaram. Agente teve que conseguir apoio para ir pra Alemanha, que foi muito difícil, 
agente conseguiu de quem fosse, até do empresariado local paraense, que eu acho que ainda é 
muito fechado pra esse tipo de evento, eu acho que não tem uma visão ampla que isso é bom 
para o futuro do estado e da região e do nosso país. E agente percebeu que essa dificuldade 
não se restringe a nossa região são dificuldades mundial praticamente. E foi muito bom ver 
como eles atuam na sociedade deles, eu acho que foi sensacional, e infelizmente agente não 
levou a liga, mas valeu a participação, foi uma experiência muito valida e eu quero repetir a 
experiência pelo menos indo só assistir, mas quando possível fazer o máximo para estar 
presente em outro campeonato mundial. 
 
Arthur Vieira 
 
Como foi a experiência do campeonato internacional? 
 
 Então a Jéssica me convidou, ela me ligou e disse que o Thyago não poderia ir e 
estava me convidando. No primeiro momento eu me senti “mal” porque eu não tinha ido pra 
etapa nacional e agora na melhor parte para o internacional eu que ia ganhar, e pra tirar esse 
sentimento de culpa eu procurei ir atrás de patrocínio, procurei vender as coisas, porque 
justamente eu não queria ter caído de para quedas, porque o pessoal ensaiou pra caramba, se 
esforçou, se estressou, e eu vou chegar na melhor parte, então não quero estar aqui de 
paraquedas e fui atrás pra fazer por merecer. Fui atrás de muita coisa e fiquei com um 
sentimento de que eu tentei. 
 
Lucas Góes 
 
Como foi a experiência com o campeonato? 
 
O campeonato nacional de 2009 foi o dia em que eu descobri que independente de agente ter 
ganhado ou não agente dando o nosso melhor a sensação é muito boa, independente do 
resultado. Na apresentação da liga eu senti que eu não dei o meu melhor, tanto que se agente 
tivesse perdido e ia estar convivendo com essa culpa até hoje, de que a culpa ia ter sido 
minha, mas na apresentação final foi assim fantástico, mas assim é uma experiência muito 
bacana principalmente porque nos prepara para oratória e eu uso muito a experiência que eu 
aprendi lá aqui na empresa, eu faço muita apresentação, faço muita reunião. Você está ali no 
palco, mesmo que seja falando um texto decorado para uma plateia de executivos, isso são 
poucas pessoas que tem essa experiência. 
O internacional serviu muito para me engrandecer como pessoa mesmo, culturalmente 
falando, mas assim o time tem que amadurecer muito ainda pra chegar no nível internacional, 
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valeu mais pra mim como experiência cultural mesmo de poder estar em contato com essas 
outras culturas e outros times que fazem a mesma coisa que agente faz. 
 
Compreensão da Liderança 
 
Thyago Guarany 
 
O que é os lideres do amanha? 
 
São pessoas empreendedoras, sustentáveis, que vão mudar alguma coisa pra melhor é claro, 
desse mundo caótico que agente vive. O líder de amanha é uma pessoa realmente centrada na 
nos seus próprios negócios e na sociedade como um todo. 
 
Como a SIFE contribui pra formar esse líder do amanha? 
 
Com certeza que contribui. É a missão dela. Se a pessoa entra aqui e não tem o perfil de líder, 
como agente vê em vários processos seletivos, pessoas que estão levando coma barriga, outra 
hora elas se cansa e desiste. E quando você vê que isso acontece não e o perfil de pessoal que 
é pra estar aqui dentro. 
 
Então as pessoas que estão aqui tem o potencial para serem lideres?  
 
Pra mim tem pessoas que entram quase que lapidadas, com aquele espirito, só falta uma 
polidinha. E tem pessoas que entram na sua forma bruta, que eu acho que foi o meu caso, e 
aqui dentro a pessoas se lapida. 
 
Marcelo Oliveira 
 
O que é o líder do amanhã? 
 
É uma pessoa que vai ter a capacidade de estar em uma grande empresa, uma pessoa nova, e 
vai ter a capacidade de conseguir gerir um grupo de colaboradores de maneira eficiente para 
que os colaboradores se sintam motivados a trabalhar na empresa e tragam resultados 
positivos para a organização. 
 
Como a SIFE contribui para a construção dos líderes do amanhã? 
 
É o que agente vivencia na prática através dos nossos projetos porque agente vai ter que 
trabalhar com pessoas nos nossos projetos. Vamos ter que montar equipe para a coordenação, 
que vai estar trabalhando com a gente e vai estar auxiliando e também com os nossos 
stakeholders que são partes interessadas, o nosso vendedor de cachorro quente, a nossa 
cooperativa de produtos de cacau. Agente sabe que trabalhar com pessoas é tão pouco 
complicado, ou seja, com a SIFE agente consegue saber uma maneira mais eficiente de 
trabalhar para que essas pessoas sintam-se motivadas e saibam a importância do que agente 
está fazendo por elas. 
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Fransuze Oliveira 
 
O que é o líder do amanha? 
 
Eu acho que assim, hoje como os alunos que estão na SIFE já estão trabalhando em projeto, 
em coisas que muitos outros que estão na graduação não trabalham, então eles estão 
assumindo responsabilidades que eles assumiriam quando eles estivessem trabalhando em 
empresas. Então eles conhecem mais, eles já estão mais ali com uma certa intimidade com o 
trabalho, com os projetos e eu acho que isso facilita eles serem os líderes de amanha. 
 
Então a SIFE contribui para formação de lideres? 
 
Com certeza. 
 
Rafaela Neves 
 
O que é o líder do amanha? 
 
A liderança pra mim esta extremamente ligada com a representação, como assim, a própria 
democracia participativa, é quando eu forneço pressupostos para que todas as pessoas possam 
caminhar do mesmo jeito. Quando por exemplo agente estava no Esse Rio é Minha Rua 
agente estava ensinando argumentos para as pessoas para que elas mesmas conseguirem 
arranjar melhores condições pra comunidade, então quando eu proporciono que todas as 
pessoas possam ter acesso a mesma cosia ai eu estou sendo um líder, ou seja, é eu estar 
proporcionando uma isonomia, uma igualdade da participação. 
A representação não significa uma ditadura, a liderança não significa uma ditadura, a 
liderança, na verdade, significa uma coordenação. Todos tem pro atividade, um líder não quer 
dizer hierarquia, mas quer dizer que você possibilita todas as pessoas que elas tenham o 
mesmo jeito de caminhar que você esta tendo. 
 
A SIFE contribui para formar lideres? 
 
Com certeza.  
 
Camila Castanheira 
 
O que são os líderes do amanhã? 
 
Pergunta de vestibular (risos). Eu tenho pra mim que chefe é uma coisa e líder é outra. O 
chefe é aquele que chega e impõe as coisas e o líder não ele tenta conviver com todo mundo 
numa boa, não tem aquela hierarquia que tem nas empresas. Então os líderes sabem lidar com 
as pessoa, sabem ouvir não é apenas impor, sabem lidar com todo mundo. Acho que cada vez 
mais estão surgindo novos líderes, e aquela imagem que tem um chefe que sempre tem que ter 
na organização está sumindo, e trabalhar com líderes é bem melhor do que com chefes. 
 
A SIFE contribui para formar líderes? E como? 
 
Sim. Através dos projetos, porque aqui no time, são os alunos que coordenam os projetos, ai 
agente vai aprendendo a lidar com pessoas, com situações adversas, porque são reais, que 
agente vai encontrar nas empresas e nas organizações, e tu aprende a lidar com isso, e são 
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coisas diferentes se tu não participar de projeto nenhum, e ficar só ali na faculdade dentro da 
sala de aula, e fosse lidar com isso só dentro do mercado de trabalho, e os projetos viabilizam 
isso pra gente antes, pra ter uma experiência, como se fosse uma espécie de treinamento. Oq 
eu faz dos alunos SIFE diferenciados. 
 
Meline Lisboa 
 
Em sua missão, a SIFE, cita os líderes do amanhã. Dá um conceito. 
 
Eu acho que seria, com o Rafa (Prof. Orientador Rafael Boulhosa) sempre fala, o futuro 
profissional do país, se não for ou tiver os alunos SIFE envolvidos, não sabemos nem quem 
são. Acho que são aquelas pessoas que estão de certa forma envolvidas nesse ambiente de 
trabalho, nesse mercado, porque a SIFE pra mim também ela tá muito relacionado aos 
negócios, então eu acho que são essas pessoas, nós alunos universitários, no caso, que estão 
envolvidos nesse meio e são os futuros líderes do amanhã. 
 
Vivian Souza 
 
O que é os líderes do amanhã? 
 
Pra mim vem muito na cabeça aquela pessoa deixou de estagiar durante a faculdade, que 
muita gente pensa que é o idiota o bobão que está trabalhando de graça, mas é aquela pessoa 
que soube investir em si mesma, que hoje esta aprendendo a ser líder, mesmo sem estar 
recebendo por isso, mas enfim, estar estudando e trabalhando sendo de graça ou não, 
produzindo bastante agora, aí esse conhecimento que eu estou agregando e produzindo agora, 
eu vou produzir lá na frente também só que com coisas muito maiores, por exemplo se agora 
eu estou coordenando um projeto de dez pessoas que movimenta cinco mil reais por ano, pode 
ser que no futuro eu seja uma grande executiva de uma empresa que esteja movimentando 
milhões por ano. Então o que eu estou aprendendo agora e produzindo agora eu vou fazer 
essas mesma coisa no futuro só que em uma proporção muito maior. Claro não só de mover 
recursos financeiros, mas de liderar grupos de pessoas, de saber influenciar pessoas. 
 
Como tu achas que a SIFE contribui para formar os líderes do amanhã? 
 
Ensinando valores. De empreendedorismo, também, mas mais de um conjunto de valores e o 
de empreendedorismo conta, de saber movimentar recursos financeiros, de saber colocar um 
investimento agora em um projeto ou o que for pode me dar um retorno muito maior no 
futuro. Tu saber criar uma rede de relacionamento, saber trabalhar com pessoas diferentes, 
saber ajudar os outros, pessoas que tu estejas trabalhando que não tem as mesmas condições 
que tu seja financeira ou de conhecimento, tu saber dividir, aplicar aquilo que tu tens e ajudar 
aquela pessoas a crescer um pouco mais também, claro que essa pessoa se esforce também. 
 
Então isso pra ti é um treinamento para o mercado no futuro? 
 
Não facilmente, mas é aplicável com certeza nas devidas proporções. Acho que vamos 
evoluindo com o tempo, tipo agora eu sou estudante, por exemplo, e vou coordenador um 
projeto com dez pessoas, ai vou trabalhar em algum tempo e vou coordenar um setor com 
vinte, e vou subindo e subindo, o que eu estou aprendendo agora, com as experiências que eu 
vou agregando com o tempo, essa mesma experiência vai se repetindo só que crescendo cada 
vez mais de tamanho, eu acredito nisso. 
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Leydson Gonzaga 
 
O que é o Líder do Amanha? 
 
Esses dias eu estava até pensando nisso. E eu até gravei esse pensamento, geralmente quando 
eu tenho umas ideias malucas ai eu gravo pra não perder. Não minha frase não tem muito 
haver não. 
 
Mas me mostra. 
 
“A geração de hoje faz a diferença no futuro profissional”. Não diz muita coisa, mas o líder de 
amanha é mais agressivo porque o mercado exige muito, muita competência, mas o líder de 
amanha tem que entender que se ele não valorizar o humano, o capital intelectual, ele não vai 
estar valorizando a si próprio, acredito que o líder de amanha deveria pensar muito nisso, 
porque se ele não se valoriza e não valoriza o capital humano, ele não vai estar ali. 
 
Então a SIFE contribui pra formar o líder do amanha? 
 
Ela contribui, mas se você não, porque assim a SIFE tem os projetos e aquelas coisas todas, 
mas se você não tiver os seus princípios com você, você pode chegar aqui mas não aonde uma 
pessoa com princípios e virtudes chegaria, porque no momento que você entra aqui com as 
intenções de querer estudar, aprender, e não acabar tendo conhecimento, mas não tiver 
conhecimento de um principio, por exemplo o companheirismo, n mercado de trabalho ele 
não vai muito longe. E isso também a SIFE acaba oferecendo, mas já vai da pessoa também, 
querer aprender isso. 
 
Marcela Vendramini 
 
O que é o líder do amanha? 
 
São pessoas diferenciadas com a habilidade de liderar. E eu acho que muita gente confunde o 
conceito de líder, eu acho que essa característica que as pessoas da SIFE têm esta muito ligada 
a motivação, liderança é você saber conduzir muitas pessoas de uma maneira que eles 
envolvam nos façam ficar motivadas e conseguir resultados a partir disso. E eu acho que na 
SIFE acaba sendo que meio um treinamento do que é ser líder, acho que todo mundo que esta 
na SIFE têm um espirito meio parecido. Acho que os líderes de amanha seja as pessoas que 
consigam ou ocupar um lugar muito importante ou se destacar de uma maneira, trazer 
resultados seja eles quais forem. 
 
O que seria as características? 
 
Pro atividade, garra e espirito empreendedor. 
 
Maryna Ferreira 
 
Não ficou claro pra mim a diferença entre chefia e liderança? 
 
A liderança agente não manda, por exemplo chefiar eu vou mando e não quero saber a opinião 
de ninguém é o que eu quero e a decisão que eu tomei, liderar tu queres tomar uma decisão 
mais tu estas aberto a opinião pra ver uma melhor alternativa. 
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O que tu quiseste dizer com processes de liderança? 
 
Assim, por exemplo, eu estou liderando o Sócrates, eu gosto de ter resultado, eu busco sempre 
e pra todos os meus colaboradores, por exemplo, se tu és meu colaborador e eu te passo um 
trabalho pra tu fazer eu te dou um prazo e eu quero que até mesmo antes dessa prazo tu já 
estejas com isso eu gosto de, se me passarem um trabalho, eu fazer de tudo pra realizar um 
bom trabalho e eu te entregar isso e eu gosto de buscar isso, e eu acho que dentro da SIFE 
agente tem que buscar isso, o melhor, desenvolver o melhor trabalho e ter um ganho 
gratificante, da gente produzi o que é melhor nosso. 
 
O que é o líder do amanha? 
 
Foi quando eu falei, quando tu me perguntaste o que era SIFE pra mim, eles visam criar 
jovens empreendedores para o amanha. O que eles querem é que, é como se eles os criadores 
da SIFE não tivessem esse empurrão que eles dão hoje nos jovens que são SIFE. O que eles 
querem é implementar essa sementinha do empreendedorismo, do saber o que fazer em uma 
situação de risco, da saber fazer a análise e tomar as decisões certas par áqueo aluno SIFE de 
amanha, seja como se fosse o salvador do mundo, como se eles tivessem nas suas mãos as 
decisões certas para que a sua empresa ou o seu país comece a desenvolver. 
 
A SIFE contribuí para a formação dos lideres de amanha? 
 
Contribui por tudo o que eu já falei, não só líderes, mas como pessoa. A SIFE faz tu ter uma 
outra visão não só profissional, mas a tua visão pessoal muda bastante, tu tem outra postura, 
tu começa a pensar diferente, tu começa a pensar sustentavelmente, tu começa a ter visões 
empreendedoras na tua vida pessoal sem o lado profissional. 
 
Alexandre Santos 
 
O que é o Líder do amanhã? 
 
Eu particularmente discordo, eu acho que agente já começa a exercer liderança já como 
estudante porque você acaba influenciando outras pessoas, você entra em um projeto, começa 
a meter a cara e chamar outras pessoas e mostrar como é bom, como é legal aquilo ali, como 
você cresce, o que você aprende, se torna um célula cancerígena, um câncer bom se é que 
existe, ai você consegue puxar e captar pessoas para perto de si, pra mim você já começa a 
praticar liderança aí. E eu acho que sim vão ser os grandes lideres de amanhã, porque você 
começa a exercer isso agora e vai ser para o futuro, começa no presente, e vai caminhando 
para até o futuro, mas acho que nós já somos lideres hoje e vamos nos formar como líder do 
amanhã. 
 
Mariana Britto 
 
O que é o líder de amanhã? 
 
É o líder do futuro, eu me vejo no lugar de onde estão os grandes hoje, na presidência de uma 
grande empresa ou sendo uma empreendedora, em um lugar de destaque, me vejo até como 
juíza da SIFE, porque ali agente vê o cara da KPMG, do Wallmart, os poderosos assim, os 
chefões, e eu tenho certeza que os alunos da SIFE são os melhores assim, entre, acho que não 
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tem pesquisa nenhum quanto a isso e acho que nem nota de faculdade pode medir, mas se for 
pesquisar os melhores das turmas ali da faculdade estão inseridos assim no contexto da SIFE, 
então eu tenho certeza que muitos dos que eu vejo nos projetos e nos campeonatos eu vou 
encontrar com eles quando eu tiver em um lugar de destaque. Por isso que eu me considero 
uma pessoa com capacidade, muita coisa que eu aprendi na SIFE que eu vim desenvolvendo e 
ainda vou aprender, eu me vejo em um lugar desse, como líder do futuro. 
 
Então a SIFE contribui para formar lideres? 
 
Com certeza. Eu ali como coordenadora do Projeto Sócrates tendo que lidar com quarenta e 
duas pessoas, se eu não desenvolver a minha capacidade de liderança ou se eu não aprendesse 
técnicas de liderança eu não teria conseguido. Então pra ti coordenar e liderar pessoas de 
quarenta e duas idades, cabeças, culturas, pensamentos diferentes tu tem que dar o teu jeito de 
virar o líder ali e mostrar que está tudo bem e que vai ficar tudo bem que pode estar o mundo 
caindo e que tem que segurar as pontas. Eu me considero assim que eu já tinha alguma coisa 
de liderança dentro de mim e eu tenho certeza que a SIFE, o projeto e o campeonato, 
contribuíram muito pra soltar e mostrar que eu tenho capacidade disso. 
 
Yudi Tuji 
 
O que é o líder do amanha? 
 
São pessoas que poderão interferir na realidade da sociedade de forma positiva. A experiência 
que eu adquiro aqui eu vou poder aplicar no meu empreendimento ou na empresa que eu 
estiver trabalhando, e lá eu vou poder, a partir dessas experiência que eu tive e estou 
adquirindo aqui eu vou poder aplicar. Não pensando só no crescimento da empresa, mas sim 
no crescimento do que agente chama de empreendedorismo social crescer não só a empresa, 
mas a comunidade a qual a empresa está inserida ou o meu empreendimento está inserido. 
Então eu vou poder com essa experiência poder interferir de fato na realidade de forma 
positiva. 
 
Como a SIFE contribui para a construção do líder do amanha? 
 
A SIFE incentiva agente a ter o espirito de empreendedor, a desenvolver projetos que requer 
que agente seja pro ativo, que agente corra atrás, aqui agente não tem nenhum, digamos 
assim, fundo que vai para o projeto, aqui agente tem que correr atrás de tudo. Agente vem 
como Professor Rafael Boulhosa, ele vê se está bom ou não, se tem alguma coisa pra fazer, e 
agente corre atrás, então a partir disso da pro atividade que é incentivada na gente, agente vai 
poder deste modo interferir e melhorar a sociedade. 
 
Jéssica Maia 
 
O que é o líder do amanhã? 
 
Eu acho que ser o líder de amanhã, não necessariamente, precisa estar trabalhando em uma 
multinacional sendo o executivo do topo, eu não creio que seja isso, embora isso não deixe de 
ser um reconhecimento, e uma coisa muito bacana que acontece para o aluno por estar na 
SIFE e se é esse o objetivo dele, mas, por exemplo, eu não tenho essa vontade de trabalhar em 
uma multinacional de morar fora e ser executiva não sei do que da Coca Cola, mas isso não 
deixa de ser um reconhecimento, isso não deixa de ser um líder do amanha. 
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Mas eu acho que a SIFE busca e que pra mim deve ser o líder de amanhã, depois de todo esse 
processo da faculdade, depois de tudo que já foi desenvolvido, dos projetos, e da experiência 
que você adquiriu, em vários níveis e principalmente da liderança, a experiência como líder 
de como ser um líder, eu acho que ser o líder de amanhã, na minha opinião, é como eu 
gostaria de ser o líder amanhã, eu acho que realizando um trabalho que eu faço com amor e 
bem, que eu consiga exercer a função de líder seja em que função ou cargo no organograma 
eu cumpre, que eu consiga exercer a função de líder com uma equipe e que eu seja 
reconhecida por isso, eu acho que o reconhecimento profissional tem que existir, seja qual for 
a empresa, inclusive financeiro, mas principalmente isso, e conseguir ser uma líder de 
verdade, do que é ser líder, e de acordo com a experiência que eu tive dentro do time eu acho 
que eu consigo pelo menos fazer essa diferença, do que é ser um líder de verdade e ser um 
líder por cargo, então eu acho que eu me sentiria realizada como líder de amanha, assim, 
conseguindo ser uma líder efetivamente por equipe, que eu venha a coordenar, um trabalho 
que me de prazer, que eu goste de fazer, em um lugar que eu goste de estar, fazendo isso bem 
e tendo reconhecimento disso, seja um reconhecimento do meu trabalho profissionalmente e 
reconhecimento financeiro que é óbvio que tem que existir, agente não está aqui pra fazer a 
diferença e não ter esse reconhecimento. 
 
Como a SIFE contribui para construir esse líder do amanhã? 
 
Bom, quando agente fala SIFE, agente pensa na organização, porque se eu for pensar assim na 
SIFE, a ONG SIFE que tem no mundo inteiro, efetivamente ela contribui para manter os 
times de alguma forma, tipo assim, ela contribui por que ela estimula a criação dos times, só 
que ao meu ver não vai além disso, não passa disso, por que, e ai isso pode ser diferente 
porque eu estou falando como time SIFE CESUPA e o nosso time existiria e faria projetos e 
tudo o que ele faz independente de existir a SIFE ou do campeonato, porque agente faz o que 
agente faz e nunca deixou de fazer, e ai eu falo agente mas mesmo antes de eu estar na 
faculdade quando não teve SIFE e deixou de existir, as coisas continuaram andando por aqui e 
vai continuar fazendo, e eu acho que é o que agente faz aqui que contribui para a formação 
desse líder, são as nossas ações e a maneira que agente escolhe fazer isso, e desenvolve esse 
trabalho, realiza e organiza que contribuem para que agente seja esse líder do amanhã e isso 
existiria sendo SIFE ou não. Ao meu ver, a SIFE organização contribui no sentido que ela 
estimula que os times SIFE se organizem ao redor do mundo e esses times a partir das suas 
ações vão contribuir para formar os lideres de amanhã. 
 
Isabella Camacho 
 
O que é o líder do amanha? 
 
 Na minha concepção eu acho que agente não é o líder de amanha agente é o líder de 
hoje e que amanha certamente vai ter outro tipo de poder de liderança dentro de uma 
organização ou dentro de um ambiente de trabalho. Mas eu acho que nós somos os líderes 
hoje porque agente tem o poder de mobilizar outras pessoas no desenvolvimento desses 
projetos, então quem é membro já hoje do time tem o poder de levar essa missão da SIFE para 
outros alunos, buscar essas pessoas e trazer elas para o time, então eu acho que nós já 
alcançamos essa questão da liderança e que a cada projeto e a cada passo que agente dá ela 
está sendo aperfeiçoada para que no amanha agente continue desenvolvendo um trabalho cada 
vez melhor no ambiente de trabalho que agente escolheu, então eu vejo dessa maneira. Mas é 
por que dentro do time agente tem a possibilidade de estar formando essa liderança, então tem 
pessoas que se descobrem grandes lideres lá dentro e já começam a trabalhar isso. 
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Juliana Britto 
 
O que é o líder do amanha? 
 
Acho que é uma pessoa preocupada e tem uma visão de futuro mesmo, que saiba se planejar, 
que é uma coisa que agente sempre aprende em todos os projetos e até com o Professor Rafael 
de planejar e focar no futuro e se preocupar com o meio ambiente e com os outros e não ter 
medo de aprender com pessoas, qualquer uma, de faixa etária diferente e classe social 
diferente, ter aprendizado de qualquer experiência da vida. E os lideres do amanha ou do 
futuro, acho que seria uma pessoa acessível a todos, que seja humilde para a aprender, e que 
possa botar em pratica o que aprende em vários setores da vida. Eu acho uma coisa muito 
importante da SIFE é que agente aprende uma coisa em um projeto que pode não se relacionar 
as vezes com nada, mas depois agente pode usar no nosso dia a dia mesmo, agente vê 
crescimento pessoal tudo isso. 
 
Marcio Lobato 
 
O que é o líder do amanha? 
 
 Pra mim o líder de amanha é a pessoa que não só tem o conhecimento que se aprende 
na faculdade e no mercado de trabalho, acredito que não só eu, mas como todo mundo falou, 
na SIFE agente aprende muito a questão de responsabilidade, agente sempre tem que entregar 
a documentação e ter resultados, e são essas premissas são um pré-requisito inicial, porque 
uma pessoa que tem só conhecimento é o básico hoje em dia no mercado de trabalho. Não 
adianta só eu me formar e fazer um mestrado e ir trabalhar que eu vou me tornar um líder, não 
funciona bem assim hoje em dia porque o mercado esta procurando pessoas diferenciadas. 
Então eu acho que é obrigação agente ter o conhecimento, mas sempre com um diferencial e 
na SIFE agente tem esse diferencial. 
 
Hugo Macedo 
 
O que é o líder do amanha? 
 
 Eu acho que o líder do amanha é aquele que primeiramente tem que estar engajado em 
uma nova missão que eu acho que as empresas hoje tem que é a de sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável, acho que não vale mais visar o lucro a qualquer custo, onde os 
fins justificam os meios. Eu acho que o líder do amanha é aquele que sabe intermediar as 
oportunidades de crescimento próprio com o crescimento junto a comunidade local, saber 
desenvolver não apenas financeiramente, eu acho que o líder de amanha é isso, acho que ele 
está preparado para qualquer contingencia e saber lidar com ela com a maior eficiência 
possível. 
 
Arthur Vieira 
 
O que é o líder do amanha? 
 
Acho que o líder do amanha é um profissional completo, em que sentido, atualizado, que 
atende as necessidades do mercado, como a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável 
e que se preocupe com as próximas gerações, nem sei se a palavra sustentabilidade já engloba, 
mas é a realidade, todo mundo fala, e cedo ou trade empresas que não focarem nisso serão 
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excluídas. Então eu acho que o líder do futuro vai ter que entender bastante disso e de outras 
diversas variáveis, que são tantas que é difícil, acredito que ele se transforma em um 
multifuncional, falam tanto da geração Y que é a nossa que no futuro agente quer as coisas 
pra ontem, então é necessário que agente seja freado, mas como o mundo hoje é tão dinâmico 
e rápido, agente também quer as coisas rápidas, então ele tem que ficar atento a esse 
movimento pra ele e para onde ele trabalha. A palavra que eu queria era multifuncionalidade. 
 
Lucas Góes 
 
O que é o líder do amanha? 
 
Olha acho meio complicado de dizer, mas eu acho que o líder de amanha é a pessoa de 
destaque hoje, acho que não tem assim, dos melhores casos dos que saíram da SIFE pra onde 
quer que vão se destacam, então eu acho que o líder de amanha é a pessoa que se destaca 
aonde está hoje no trabalho ou no próprio convívio social. 
 
A SIFE contribui para formar lideres? 
 
Por que assim, de acordo com o novo critério muita coisa que agente fazia não é mais SIFE. E 
a experiência que agente teve com o time de Drury foi um banho de água gelada na nossa 
cara, lá de fato eles são preparados para serem executivos, aquele executivo de praxe assim, 
aquele caricato mesmo que só quer saber de resultado, que se preocupa muito com o lucro, 
com projeção. Já o nosso time prepara agente muito mais como pessoa forma agente como 
líder, mas sem perder aquele espirito mais caloroso, se eu posso dizer assim, e lá em Drury 
não eles são muito frios, então eu acho que é mais válido a nossa posição apesar de ter as 
falhas. 
 
Aprendizado com a Experiência 
 
Thyago Guarany 
 
Então como o Thyago é diferente de antes e depois da SIFE? 
 
Eu era um capeta antes da SIFE (risadas). Disciplina, principalmente disciplina e controlar 
valores e emoções. Eu digo que um dos projetos que mais mudou a minha vida foi o 
Empreendedor Universitário que todo mundo falava “Thyago mais humilde, tem que saber 
ouvir mais as pessoas” e quando eu levei um tapa na cara, do Caio (Fanha - coordenador) 
ainda por cima, eu levei um tapa na cara é que eu sou estava saindo do projeto por conta da 
minha inteligência emocional que eu tinha que feito pirraça em uma outra tarefa, foi ai que eu 
me toquei realmente, que o Thyago antes era uma pessoa completamente egocêntrica que só 
aceitava a sua opinião e não aceitava a opinião dos outros, não era uma pessoa humilde. Hoje 
eu me vejo uma pessoa bem mais humilde, ainda em muita coisa orgulho, resquícios de 
orgulho muito, mas a SIFE me fez ver que trabalhando isso eu posso realmente eliminar isso 
deixar isso de lado, aceitar a opinião das pessoas, trabalhar em equipe, sabe ouvir, afinal o 
meu pai sempre fala, e o Caio sempre fala porque foi meu pai que falou pra ele “agente tem 
dois ouvidos e uma boca” então agente tem que escutar mais e falar menos, sempre. 
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Marcelo Oliveira 
 
Tu percebe mudanças em ti antes e depois da SIFE? Como? 
 
Sim. Teve o Marcelo até 2009 e o de 2010 é outro completamente diferente. Em tudo. Em 
questão de amizade, eu até digo que o pessoal daqui tem uma facilidade em ter amizade pelo 
fato de pensarmos a mesma coisa que é o poder de acreditarmos que agente pode mudar o 
mundo. Também na questão de liderança, correr atrás de recursos, saber ouvir melhor as 
pessoas. É tanta coisa que.....agente aprende a enxergar a vida com outro sentido nos mostrar 
que a vida não é só, sei lá, geralmente as pessoas falam “a você tem que trabalhar pra ganhar 
dinheiro” e não é só isso, claro que ganhar dinheiro é muito importante mais se souber ganhar 
dinheiro e contribuir também para que outra pessoa, que não ganhe a mesma coisa que eu, 
mas que outra pessoa consiga se sustentar e sustentar a sua família, isso é muito importante 
também. 
 
Fransuze Oliveira 
 
Então a Fransuze não é mais a mesma? 
 
Com certeza não. Aprendi planejamento, eu sempre fui muito impulsiva, tipo quero fazer uma 
coisa e fazia, hoje não, eu penso, planejo, organizo as ideias, vejo quais são os meus objetivos 
primeiro, ai tipo eu quero fazer isso, tá, como eu vou atingir isso, volto e monto meu 
planejamento, então hoje eu aprendi a me organizar, estou aprendendo ainda, não aprendi 
completamente, mas estou aprendendo a me organizar. Antes eu era assim a minha opinião 
prevalecia, mas hoje eu já prendi a escutar, aprender a escutar as pessoas e entender, por mais 
que eu não concorde, eu paro e penso “não espera aí deixa eu entende o que ele quer” tendo 
mesmo, forçadamente, mesmo eu acreditando que não é, mas eu paro pra entender o lado da 
pessoa. E eu não acreditava muito no meu potencial, não acreditava, tipo não acreditava assim 
que eu ia assumir a coordenação dos projetos, pensava que não ia conseguir, tanto que eu 
demorei muito pra chegar com o Professor e falar que eu queria coordenar um projeto, porque 
eu achava que eu não ia conseguir, eu via a quantidade de coisas que tinha pra fazer e pensava 
não eu não vou conseguir, hoje não, eu posso sim. 
 
Rafaela Neves 
 
Então a Rafaela é uma pessoa diferente? 
 
Quando eu entrei para o time eu comecei a perceber certos detalhes que não me eram 
perceptíveis, isso foi uma primeira visão, por exemplo, a preocupação que você tem no 
projeto é a preocupação de quem vai ser atendido, como vai ser atendido, qual vai ser a logo 
do projeto, a blusa do projeto, eles estudam tudo que não vai dar certo e vê o que vai da certo, 
o que vai ser proposto, a missão e tudo, e antes eu não tinha essa preocupação como os 
detalhes. Outra coisa que eu também mudei foi a questão da sensibilidade porque quando 
você estuda só teóricos, tu estudo muito só de leis, e fica assim bitolado na sala de aula tu 
acaba ficando muito fria e tu acaba achando que pelo simples fato da pessoa ter o direito em 
tal coisa ela tem, o que não é a realidade, e por exemplo, participar do time me fez perceber 
isso, que a realidade que eu vivo é totalmente diferente da realidade que eu estudo. E que a 
partir de mim como aluna, estudante, e participando de um time com os projetos que a SIFE 
propõe que tem os valores embutidos é que eu vou agregar esse valor que eu estudei na sala 
de aula pra poder melhorar aquilo que a realidade não esta sendo compatível. 
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Camila Castanheira 
 
Então a Camila de hoje é diferente da Camila de antes de entrar pra SIFE. Em quê? 
 
Antes eu era mais parada, não ligava muito pras coisas que estavam ao meu redor, e agora eu 
valorizo mais as coisas. Agente trabalhar com projetos, com pessoas que são carentes pessoas 
que realmente possuem necessidades, e ver que agente vai fazendo a diferença vai motivando 
a participar cada vez mais dos projetos. 
 
Meline Lisboa 
 
Tu consegues me dizer em que a Meline é diferente, no antes e depois da tua participação 
aqui? 
 
Acho que antes, de certa forma, eu era acomodada, me tornei uma pessoas mais pró-ativa, 
principalmente na vida profissional. Deixei de ser passiva e passei a se mais ativa, agressiva, 
em relação a vida profissional. Acho que foi isso, me despertou, sei lá, não é assim não quero 
ser esse perfil de universitário que só vai pra aula, por isso que eu disse que já conhecia um 
pouco do que era a SIFE, então quando eu entrei no CESUPA, eu já entrei sabendo que eu 
queria fazer parte daquele grupo, daquela equipe, já tinha um pouco de conhecimento de 
como vocês trabalhavam aqui, e foi muito pela (Karla) Baiana, que ela que me explicou o que 
era e como funcionava e eu pensei, “vou participar, muito bacana”. Porque de certa forma, 
agente acaba tendo uma ligação mesmo, de tantas pessoas que agente conhece de várias áreas 
aqui tu acaba criando uma rede de relacionamento muito grande e hoje em dia eu digo que 
70% dos meus amigos são oriundos daqui do time, acho que esse espaço acaba unindo laços, 
fortalecendo as pessoas, e por mais que cada um tenha seu objetivo, sua área afim, unindo 
essas vontades de empreendedorismo e serviço a comunidade, acho que acaba unindo o útil ao 
agradável. 
E de certa forma é por isso que muitas pessoas não conseguem entender, por que eu continuo 
fazendo parte, e falam “sai dessa, tá te atrasando, não te traz futuro”, mas acho que se agente 
for ver é porque as pessoas não passaram por aqui não sabem como é que agente vive, como é 
que agente trabalha. Eu devo muito ao time e as pessoas que participam, por mais que tenham 
essa questão de coordenadores, de certa forma uma hierarquia no final agente acaba tendo a 
mesma relação, se tiver que brigar agente briga, se tiver que parabenizar agente parabeniza, 
então pra mim o time só agregou tanto no lado pessoal quanto profissional, claro os projetos 
que eu fiz parte também. Por exemplo, com o Desafio (CESUPA) foi ele que estimulou o meu 
interesse em querer futuramente ser docente, que era uma coisa que eu dizia que nunca ia 
fazer, e quando eu entrei e vi, pensei eu posso fazer isso futuramente, e tinha entrado assim só 
pra ser apoio e na hora faltou professor e eu tive que dar aula sozinha. Quando me disseram 
eu falei que “não vou conseguir, é a minha primeira vez”, ai o Estevão falou “não, vai, agente 
fica meio travosso e depois da segunda já vai indo direitinho”. Só posso dizer que me agregou 
muito.  
 
Vivian Souza 
 
O que tu mais destaca na tua experiência? 
 
Eu posso falar de duas coisas. Com relação as outras pessoas, o que ficou melhor pra mim foi 
aquela vontade de ajudar mais ainda as pessoas, que claro, eu sempre pensei nisso assim, mas 
eu era muito de pensar e não fazer, por sei lá, até falta de saber como fazer, talvez também. E 
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pessoalmente eu vi que eu me tornei, durante esse ano, eu percebi que eu me tornei muito 
mais empreendedora, a minha visão de negócios, de empreendimento, do que eu quero para o 
meu futuro mudou completamente, antes eu pensava em ser funcionária pública ai primeiro eu 
estagiei em um órgão publico ai eu já não gostei muito do trabalho do dia a dia, achei 
enfadonho, e depois aqui no time eu fui conhecer o outro lado, por mais que eu não esteja 
trabalhando em uma empresa privada, mas eu estou fazendo negócios privados, 
indiretamente, estou vendo o que é ser empreendedor, correr atrás das coisas de dinheiro, não 
é uma coisa tipo “sou concursada, tenho o meu dinheiro todo mês e pronto” não tem que 
correr atrás das coisas. É muito mais arriscado, mas o beneficio de conhecimento é muito 
maior, porque tu tens que te sacrificar mais pra chegar, alcançar as coisas. Tu tens um 
compromisso muito maior de chegar, por exemplo, o dinheiro que tu tiveres que aplicar ter 
que dar um lucro em cima daquilo seja no projeto ou o que for. Acho que o desafio é muito 
maior e foi isso que pessoalmente mudou pra mim a visão do que é ser empreendedor e do 
que eu quero para o meu futuro, pois hoje eu não tenho mais a mínima vontade de ser 
funcionária pública. E agora eu quero trabalhar durante um tempo em uma empresa privado e 
já penso depois abrir meu próprio negócio, pra poder realmente investir e ter um resultado 
com isso e outra coisa que eu acho muito legal de tu abrir teu próprio negocio é tu gerar 
emprego, e isso foi uma coisa que eu até já sabia mas não parava pra pensar. Poxa tu poder 
trabalhar com uma coisa que tu abre espaço para outras pessoas trabalharem também e terem 
com se sustentar. Imagina t abre uma empresa e cria não sei quantas vagas de emprego por aí, 
acho isso uma coisa muito legal, tu gera dinheiro e gera emprego para as pessoas, faz com que 
as pessoas se tornem autossuficientes, sem precisar ficar dependendo de recursos de terceiros 
e de governo, que eu não concordo com isso. 
 
Leydson Gonzaga 
 
O Leydson é uma pessoa diferente hoje? 
 
Muito diferente. Conhecimento foi a grande diferença por que aqui eu aprendi como liderar e 
como trabalhar em equipe ao mesmo tempo. 
 
E são duas coisas diferentes? 
 
Igual mais diferente. Porque um bom líder tem que saber trabalhar em equipe senão não vai 
pra frente.  
 
Marcela Vendramini 
 
A Marcela de antes e depois é diferente? 
 
O projeto que eu participei é ligado diretamente a desafios então eu estava no meu primeiro 
semestre, o que eu fiz não foi muito ligado a engenharia ou o que eu tinha visto nos meus dois 
meses de curso. Então acho que meio que um desafio e agente lutar por uma coisa a busca de 
conhecimento a cada semana, uma coisa meio diferente. Num sei te dizer como que eu mudei 
mas acredito que saber falar em publico, saber falar melhor, argumentar, porque agente estava 
defendendo uma ideia, agente estava, eram duas consultorias, acho que muita coisa mudou, na 
verdade, eu percebi que algumas coisas mudaram, mas eu percebi que as outras pessoas 
perceberam, entende, então na minha sala o pessoal era do primeiro semestre e eu comecei a 
ver o pessoal da minha sala se envolvendo, tipo querendo saber o que é, e quando acabou o 
projeto o pessoal falou que queria participar porque eles viram que eu tinha mudado isso e 
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aquilo. Então agente vai avançando, então características especificas eu nem sei te dizer, mas 
também aprender a trabalhar em equipe na hora de tomar uma decisão importante, acho que 
tantas coisas. 
 
Maryna Ferreira 
 
Então a Maryna é hoje uma pessoa diferente? 
 
Quando eu entrei no CESUPA eu era muito tímida, eu não gostava de falar a minha opinião 
eu era reclusa. E depois do trabalho da SIFE, depois que eu entrei e fui para o Desafio 
CESUPA, que eu tive que falar com adolescentes e eu tinha que ter a mobilização de 
conseguir falar com eles de outra forma, e eu sempre fui muito tímida. E então depois da ai eu 
comecei a ter essas experiências e ai eu comecei a ver qual era o objetivo do projeto, até 
mesmo a missão do time foi que eu comecei a me desenvolver e hoje eu não fico mais com a 
minha opinião eu sempre falo o que eu acho especialmente se for contrario a opinião de 
alguém, e antes eu não falava, me continha e se tu falou tá falado, eu não tinha iniciativa. 
 
Alexandre Santos 
 
Qual a diferença do Alexandre antes e depois? 
 
Não foi um momento de virada pra mim só aqui, mas foi pessoal também, por exemplo, na 
mesma época que fomos ao campeonato eu me tornei demoleiro, que é uma organização de 
jovens que preza por sete valores. Eu ingresse na ordem cerca de quinze a vinte dias antes da 
WorldCup, e comecei ali a perceber alguns valores próprios e internalizados, de maneira 
consolidada, que eu não tinha antes, eu ate tinha uma ideia, mas não de maneira tão forte. E 
antes da SIFE eu era um aluno comum, estudava o necessário pra passar, tive uma fase de 
crescimento durante um ano, e na WorldCup eu passei da linha de um aluno comum para um 
aluno diferenciado, quando eu percebi que o caminho não está dentro de sala de aula, a 
titulação como o Professor Sérgio (Vice reitor da Instituição) falou é diferente para os alunos 
por conta do caminho que você escolhe e eu não ia ter um bom caminho se eu ficasse ali na 
sala de aula e ficasse na mesmice do que eu estava fazendo, mesmo como aluno regular. E ai 
eu percebi que você tem que dar algo a mais, se você quer alguma coisa para a sua vida. 
 
Qual a diferença do aluno regular e do SIFE? 
 
Pra mim o regular é um aluno de sala de aula, que estuda pra tirar boa nota, tirar dez, e mostra 
pra família o boletim e acha que só isso basta. Só isso não basta. Tirar uma boa nota é 
importante, mas se você não souber aplicar o seu conhecimento de nada ele vale, se você 
puder aprender coisas da vida, por exemplo, ter experiências que outros estágios não 
conseguem nos dar, praticas tão intensas como agente tem aqui você não consegue nada, pra 
mim o aluno regular pensa somente em tirar boas notas e isso está bom e o aluno SIFE é o que 
sabe que só notas boas não bastam, você tem que fazer algo mais, você tem que ter algum 
diferencial. 
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Mariana Britto 
 
Então a Mariana é diferente antes e depois da SIFE? 
 
Completamente diferente. Acho que eu sou muito mais confiante em mim, eu sei o que eu 
posso fazer, depois de ter participado do campeonato e ter coordenado um projeto desse porte 
que envolve tanto dinheiro e tanta gente e tanta responsabilidade, eu me sinto mais segura e 
mais confiante do que era antes, pra desenvolver novas coisas e mostrar quem eu sou e a 
minha capacidade. 
 
Isabella Camacho 
 
O que tu aprendeste dentro da tua experiência? 
 
Em primeiro lugar aprendi a ser uma pessoa mais solidaria dentro da SIFE tudo o que agente 
faz é voluntario. Acho que aprendi também a lidar melhor com pessoas, a trabalhar melhor em 
grupo, a ter relacionamento mais próximo com possíveis parceiros de negócios no futuro. E 
acredito que tenha desenvolvido competências, descoberto novas habilidades e descoberto um 
novo mundo, que certamente eu não teria visto se eu tivesse ficado só na sala de aula, então 
acredito que a SIFE tenha me ajudado a desenhar um pouquinho do meu futuro como 
profissional, porque dentro dos projetos que eu participei, especialmente o Sócrates eu pude 
ampliar as minhas redes profissionais então eu abri a cabeça para o lado de fora que eu ainda 
não tinha visto. 
 
Juliana Britto 
 
O que tu aprendeste com a tua experiência da SIFE? 
 

Eu aprendi muita sobre mim mesma e principalmente sobre a lidar com os outros que 
são diferentes mais com o mesmo objetivo que eu. Acho que são as mesmas ideias e as 
mesmas coisas, o que pode não ser tão real, mas aprendi muita humildade e manter a cabeça 
no lugar. 
 
Marcio Lobato 
 
E tu já sabia manusear o programa? 
 
 Olha, quando eu recebi o convite do Professor Rafael ele me falou o programa que 
eles gostariam de utilizar e eu fazia um curso livre por fora de web designer, e esse programa 
eu ainda ia ter aula sobre e não tinha o menor conhecimento, mas eu falei “Professor Rafael 
eu vou dar essa matéria, vou dar esse programa em curso livre” e logo quando eu chegasse do 
Sócrates, que foi quando eu recebi o convite, eles ficaram me conhecendo lá e tudo mais eu 
falei tudo isso e ele aceitou. E quando eu cheguei, eu já corri e atrás e me virei, então antes 
quando me convidaram para o time e eu aceitei eu não sabia absolutamente nada, eu aprendi 
também não só na minha aula do curso livre como eu estudando sozinho mesmo. 
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Hugo Macedo 
 
O que tu aprendeste com a tua experiência? 
 

Profissionalmente falando acho que a importância de uma boa rede de 
relacionamentos, você saber desenvolver projetos e assim ter melhor desempenho. E como 
pessoas a importância de você tratar a comunidade da forma que você esta inserido e que 
desenvolvam junto com as empresas, e o empresariado local tem que começar a enxergar que 
o desenvolvimento mutuo serve para todos, porque você precisa ter um plano instruído e bem 
assessorado, e na SIFE eu aprendi isso que o que agente pode fazer na diferença do mundo e 
na vida dos outros com projetos engajados nessa questão sustentável e educacional. 
 
Arthur Vieira 
 
O Artur antes é diferente do depois em que? 
 

Aprendi muita coisa. A primeira coisa é ser profissional que em aprendi na SIFE e não 
em sala de aula, e eu sai da faculdade me sentindo preparado para ser um profissional de 
mercado, porque essa experiência prepara agente para o mercado justamente pelo contato que 
agente teve com pessoas do mercado diretamente. Outra coisa é que eu sai um profissional 
com características de mudança, de provocar mudanças em qualquer ambiente em que eu 
esteja, então uma pessoa mais confiante em transformar aminha realidade, porque eu acho que 
todos nós dentro da SIFE temos uma coisa na cabeça que é: nada é impossível, e a inspiração 
nossa é o Professor Rafael até como exemplo do Sócrates por ter acreditado, e hoje já teve até 
versão internacional. Então agente sai com essa diferença que agente pode transformar 
qualquer realidade de qualquer lugar justamente porque agente vivenciou tudo isso. Sem 
contar com as coisas pessoais as amizades e o fato do modelo de gestão ser de projetos seja 
melhor como experiência do que um cargo fixo onde cada um tem o seu papel, o que faz com 
que não tenha a diferença entre agente do mais e menos importante. 
 
Lucas Góes 
 
O que tu aprendeste com a experiência dentro da SIFE? O Lucas é a mesma pessoa? 
 

Aprendi muita coisa. Vou elencar porque é mais fácil. Primeiro é o companheirismo. 
Destaco persistência, vontade de fazer diferente e um aprendizado para o resto da vida, essas 
quatro coisas são as principais. 
 
 
 
 
 

 


