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Parceria Enactus Brasil e KPMG 

Prêmio KPMG de Ética e 
Integridade 
 

A KPMG e a Enactus Brasil, convidam os times Enactus de todo o Brasil a participarem da 

segunda edição da parceria Prêmio KPMG de Ética e Integridade. A temática proposta 

permeia a parceria pelo entendimento de que a prosperidade e o sucesso – no longo prazo – 

de indivíduos, dos negócios, bem como uma economia de mercado no sentido mais amplo, 

dependem de práticas éticas. 

A partir desse conceito, a parceria visa estimular que os times Enactus transfiram para os 

projetos e/ou seus beneficiários os conceitos e práticas de Ética e Integridade nos negócios, 

para que essas pessoas se apropriem desses valores e os apliquem no dia-a-dia. 

Os projetos deverão estar relacionados diretamente com a Ética e a Integridade, de acordo 

com o que é exposto no Capítulo I do ANEXO.   

 

1. Inscrição e Seleção 

Os projetos deverão ser incritos até dia 03 de Novembro de 2017, pelo link: 

https://enactus.tfaforms.net/88. Cada Time poderá submeter apenas um projeto.   

O projeto poderá ser novo, criado especificamente para a parceria KPMG e Enactus, ou uma 

extensão de um projeto existente. Em ambos os casos, o time deverá especificar a situação 

do projeto.  

No dia 15 de Janeiro, serão divulgados os 5 (cinco) times que tiverem as melhores 

avaliações, os quais serão selecionados para participar da Parceria. Cada um dos Times 

participantes receberá uma bolsa, no valor de R$ 1.000,00, para o desenvolvimento dos 

projetos. 

 

https://enactus.tfaforms.net/88
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1.1 Critérios de Julgamento 

Todos os projetos apresentados pelos Times, na fase de seleção e avaliação do Prêmio 

KPMG de Ética e Integridade, serão classificados com base nos critérios descritos no Capítulo 

VI do ANEXO.  

Além dos critérios estabelecidos na parceria, todos os projetos deverão atender, 

integralmente, ao Critério Enactus de Avaliação: 

“Qual Time Enactus foi mais efetivo em aplicar a ação empreendedora ao empoderar 

pessoas para melhorar, sustentavelmente, suas condições de vida de forma 

econômica, social e ambiental? 

 

2. Acompanhamento das Atividades   

Os Times selecionados receberão acompanhamento quinzenal dos coordenadores de 

programas regionais da Enactus Brasil, que irão oferecer o suporte necessário para o 

desenvolvimento do projeto, além do valor de R$ 1.000,00 para auxiliar na realização das 

atividades. O acompanhamento se dará através de diversos meios de comunicação, sendo 

telefone, skype calls e e-mails.  

2.1 Acompanhamento Trimestral da KPMG  

Além do acompanhamento da Enactus Brasil, a KPMG terá reuniões trimestrais com os Time 

participantes da Parceria, em uma conferência online onde participarão os membros do Time 

e um colaborador da KPMG. A organização desta conferência será responsabilidade da 

KPMG e as datas podem ser verificadas no Capítulo VII do ANEXO.  
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2.2 Relatórios Parciais de Acompanhamento  

Os Times selecionados deverão entregar dois relatórios parciais. Será agendada uma 

reunião da Gerente de Programa da Enactus Brasil com a KPMG para discussão e 

avaliação dos mesmos. 

Datas de entrega dos Relatórios Parciais: 

Fevereiro: 23/02/2018 

Abril: 13/04/2018 

2.3 Relatório Final de Impacto. 

Ao final do Ciclo 2017-2018, todos os Times participantes do Prêmio KPMG deverão 

apresentar um relatório final, onde reportarão o impacto do projeto na qualidade e padrão de 

vida dos beneficiados pelo projeto, dentro dos critérios estabelecidos:  

O relatório final de atividades deverá ser entregue no dia 13 de Junho de 2018. 

O relatório será utilizado para a avaliação dos projetos e decisão dos três vencedores do 

Prêmio KPMG de Ética e Integridade. A Enactus Brasil fará a compilação das informações 

para compartilhá-las com a KPMG. As organizações utilizarão estas informações para definir 

quais projetos serão escolhidos como vencedores do prêmio.  

 

3. Avaliação Final dos Projetos 

Todos os projetos serão avaliados considerando os resultados mensuráveis atingidos dentro 

do período da parceria, de acordo com o Relatório Final de impacto. A avaliação será feita de 

acordo com os critérios de Avaliação previamente descritos no Capítulo VI do ANEXO. 

O relatório será utilizado para a avaliação dos projetos e decisão dos vencedores do Prêmio 

KPMG de Ética e Integridade. A decisão final dos Times vencedores caberá à KPMG. 
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4. Prêmio  

Conforme descrito no ANEXO, os Times receberão, a premiação do Prêmio KPMG de Ética 

e Integridade, sendo os valores:  

• 1° lugar receberá R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

• 2° lugar receberá R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

• 3º lugar receberá R$ 3.000,00 (três mil reais) 

 

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação do Evento Nacional 

Enactus Brasil 2018. 

 

5. Alcance de Mídia 

A KPMG e a Enactus Brasil farão vários esforços de divulgação da Parceria, incluindo 

divulgação no site, em redes sociais, e-mails e outras mídias. Os times Enactus participantes: 

o Deverão utilizar a logomarca do time Enactus e da KPMG em todas as publicações 

sobre a premiação recebida;  

o Serão encorajados a utilizar mídia nacional, estadual e local, incluindo a mídia do 

Campus, para promover o reconhecimento recebido por eles, por meio do Prêmio 

KPMG de Ética e Integridade;  

o Deverão se apresentar no Campeonato Nacional Enactus Brasil 2018, mencionando 

o projeto e a parceria durante sua apresentação;  

o Utilizar a hashtag (#kpmgeticaeintegridade) sempre que mencionar atividades 

relacionadas aos projetos em mídias digitais. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag


   
 

   5 
 

ANEXO 

EDITAL PRÊMIO KPMG DE ÉTICA E 
INTEGRIDADE 

 

Sobre a ética 
O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa).  
Ética é um conjunto de valores e princípios históricos, culturais e morais que norteiam a 
conduta humana na sociedade. A ética  promove o equilíbrio e o bom funcionamento social, 
para que ninguém seja prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida 
com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. 

“A confiança, obviamente, é fundamental para a economia, e não meramente para 
as relações sociais, uma vez que, sem ela, a moeda não será usada, poupança 
não faz sentido e os custos das transações sobem precipitadamente; em resumo, 
é difícil conceber uma economia moderna sem um forte elemento de confiança 
que a permeie por completo. “ ETZIONI, Amitai. The Moral Dirnension: Toward a 

New Economics.  

“Avançando além da ética da confiança, da qual as atividades gerenciais 
dependem, pode-se ver que os administradores também tomam decisões que 
produzem resultados morais. A maioria das atividades empresariais tem impacto 
sobre outras pessoas e está, portanto, inerentemente sujeita a questões sobre o 
bem ou mal que, em última análise, faz.” NASH, Laura L. Ética nas empresas: guia 
prático para soluções de problemas éticos nas empresas. 

 

Capítulo I – Objetivos 
O Prêmio KPMG de Ética e Integridade consiste no reconhecimento de times universitários 
regularmente participantes do Campeonato Enactus no Brasil, e tem como objetivo: 

1. reconhecer os times que promovam, nos projetos que desenvolvem junto às 
comunidades, boas práticas da ética e da integridade, bem como a prevenção à 
corrupção;  

2. conscientizar cada indivíduo, e sua respectiva área de influência, sobre o seu papel 
protagonista para o enfrentamento da corrupção no nosso país; 

3. contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade inovadora, próspera e 
sustentável, baseada nos princípios da ética, da integridade e da transparência; 

4. promover negócios responsáveis. 
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Capítulo II – Justificativa 
Inspire Confidence.Empower Change. 

Este é o nosso propósito, esta é a nossa razão de existir. 

A reputação da KPMG como uma das maiores e melhores organizações do mundo no 

segmento em que atua é subsidiada pelo alinhamento austero das nossas equipes aos 

princípios da ética, da integridade e da qualidade. 

Por isso, a governança é o ponto de inflexão do nosso modelo de negócios, alinhando a nossa 

atuação e subsidiando o valor gerado aos nossos stakeholders. 

Alinhada ao nosso propósito, nossa estratégia de sustentabilidade está direcionada a 

gerar valor por meio do desenvolvimento dos nossos profissionais, dos nossos 

clientes e da sociedade.  

O repertório que acumulamos em toda a rede KPMG sobre tendências, mercados específicos, 

normas, legislações e tecnologia nos traz uma visão bastante abrangente dos dilemas da 

atualidade e das demandas de empresas, governos e da sociedade em geral. Para a KPMG, 

esse conhecimento deve ser canalizado não apenas para os serviços que oferecemos, mas 

para o desenvolvimento dos nossos stakeholders. 

Converter nosso conhecimento em abordagens sustentáveis é uma busca contínua, que se 

desdobra em dois caminhos convergentes: 

O caminho que trilhamos Jornada interna em busca da compreensão de como podemos 

gerar valor para todos os nossos stakeholders. Nossa lição de casa, desenvolvida a cada dia 

e em longo prazo que, a partir das nossas diretrizes (propósito, valores, visão, compromisso, 

competências e gestão), vai esculpindo a forma como nos relacionamos. 

O caminho que ajudamos a trilhar Nosso crescimento só será sustentável a longo prazo se 

estiver aliado ao desenvolvimento da economia, do mercado e da sociedade, entendidos de 

forma sinérgica e respeitando os limites do nosso planeta. Por isso, trabalhamos para inspirar 

e ajudar nossa rede de stakeholders a atuar de forma responsável e a desenvolver modelos 

de negócios sustentáveis. 

 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Capítulo III – Comitê Gestor da KPMG 
1. O Comitê Gestor da KPMG é composto por cinco membros, todos profissionais da KPMG 

1.1 O Comitê Gestor, por decisão discricionária, poderá convidar outros profissionais 
da KPMG para atividades de suporte e apoio; 
 

2. O Comitê Gestor da KPMG terá as seguintes atribuições fundamentais: 
2.1 Definir os critérios do Prêmio KPMG; 
2.2 Analisar os projetos inscritos para o Prêmio KPMG e deliberar sobre a aprovação 

dos cinco finalistas que prosseguirão na competição; 
2.3 Designar um membro do Comitê como adviser a cada projeto finalista, a fim de 

acompanhá-lo via calls, esclarecendo dúvidas e orientando-o; 
2.3.1 Caso haja diponibilidade, e desde que seja viável, o Comitê poderá 

propor uma primeira reunião presencial com os times finalistas. 
2.4 Revisar e analisar os relatórios parciais e finais dos times finalistas; 
2.5 Em conjunto com os demais membros do Comitê, deliberar e definir 1º, 2º e 3º 

colocados do Prêmio KPMG de acordo com os critérios estabelecidos; 
2.6 Zelar pelas regras deste Edital e dirimir quaisquer dúvidas a respeito de sua 

interpretação. 
 

3. Aos membros do Comitê Gestor da KPMG ficará vedada a participação como juíz na liga 
em que o time para o qual exerceu o papel de adviser estiver competindo. 

 

Capítulo IV – Premiações 
1. Os cinco times finalistas receberão uma bolsa incentivo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

cada. 
2. O 1º. colocado receberá o prêmio de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
3. O 2º. colocado receberá o prêmio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
4. O 3º. colocado receberá o prêmio de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
5. Na eventualidade de algum desses times não ter as suas contas aprovadas na auditoria 

realizada pelo staff Enactus, perderá direito ao Prêmio, cabendo ao Comitê Gestor da 
KPMG deliberar sobre a nova ordem de premiação dos times. 

6. Os valores pagos previamente pela KPMG à Enactus serão repassados aos times em até 
15 dias úteis no anúncio dos beneficiados (tanto para as bolsas-incentivo quando para os 
prêmios dos três vencedores). 

 

Capítulo VI – Critérios de Julgamento 
(pontuação máxima 50) 
1. Governança  - Juntar evidências (máx: 10) 

a. Organograma do time com funções 
b. Organograma do projeto com funções 

 

2. Compliance do projeto com Leis, Normas e Regulamentos – Juntar evidências (máx. 10) 
a. Código de Conduta formalizado  
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b. Alvará ou licença para que possa operar 
c. Documentação e Registros legais do projeto (autorização das entidades parceiras 

para realização das atividades em suas dependências; MEI, SIMPLES, etc) 
 

3. Formalização do processo de captação de recursos – Juntar evidências (máx. 10) 
a. Contratos de patrocínio 
b. Contratos de obtenção de crédito 
c. Autorização formal para utilização do nome/logo do patrocinador em documentos 

do time/projeto 
 

4. Sustentabilidade – Juntar evidências (máx. 05) 
a. Análise dos impactos positivos e negativos do projeto, de maneira a promover 

equilíbrio entre aspectos econômicos, sociais e ambientais  
b. Plano de mitigação de eventuais impactos negativos identificados 
c. Demonstração de orientação estruturada para práticas de negócios responsáveis 

aos beneficiários diretos do projeto 
➢ Evidenciar que a orientação deixou clara a responsabilidade de cada um 

para a construção de uma sociedade ética e transparente.  
➢ Exemplos: negar-se a oferecer ou obter vantagem ilícita; não pagar por 

facilidades, ter lucro justo e merecido pelo trabalho realizado; oferecer e 
pedir nota fiscal pelo produto/serviço; produtos ou serviços do projeto de 
acordo com normas aplicáveis; disposição correta de resíduos;etc. 

 

5. Trabalho Decente (máx. 05) – Juntar evidências de como os tópicos abaixo são 
compartilhados com os beneficiários diretos do projeto: 

a. Orientação formal sobre não discriminação (raça, gênero, orientação sexual, 
identidade sexual, idade, ideologias, religião, habilidades físicas entre outras) 

b. Orientação para repúdio à utilização de trabalho infantil, forçado, escravo ou 
análogo 

c. Políticas justas de trabalho no projeto, quando aplicável 
 

6. Critério obrigatório Enactus (máx. 10) - Evidenciar ação empreendedora e 
empoderamento de pessoas para melhorar, sustentavelmente, suas condições de vida 
nos aspectos econômico, social e ambiental. 
 

O Comitê Gestor da KPMG poderá solicitar documentos e esclarecimentos adicionais em 

caso de dúvidas. 

 

Capítulo VII – Procedimentos 
Gerais 
Os times interessados em participar do Prêmio KPMG de Ética e Integridade deverão seguir 
as seguintes orientações e datas:  

1. Calendário 
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20/11/17 a 30/11/17:  Comitê KPMG agendará e realizará sessões via Skype com cada time 

inscrito (20min – sendo 15’ apresentação e 5’ para esclarecer dúvidas). O total de inscritos 

será proporcionamente distribuido aos membros do Comitê, que poderão convidar outros 

gerentes/diretores/sócios da KPMG e FCAM para contribuir na avaliação dos projetos. 

15/01/18: Divulgação dos cinco times finalistas será realizada pela Enactus no seu website 

16 a 27/04/18: 1º. Call do Adviser KPMG com os times, data a ser definida. 

25 a 29/06/18: 2º. Call do Adviser KPMG com os times, data a ser definida. 

Evento Nacional 2018: Divulgação dos três vencedores do Prêmio KPMG durante o Evento 

Nacional Enactus 

 

2. Obrigações dos times participantes 

2.1 cumprir o cronograma divulgado (Edital Enactus, Edital KPMG e demais 

comunicações encaminhadas) 

2.2 garantir a veracidade e a atualização de todas as informações e documentos 

encaminhados 

2.3 quando solicitado, prestar tempestivamente os esclarecimentos necessários 

2.4 divulgar o apoio recebido pelo Prêmio KPMG de Ética e Integridade, na respectiva 

categoria do benefício em que foi contemplado, nas apresentações e nos relatórios anuais 

de seus respectivos projetos. 

 

3. Acompanhamento Staff Enactus 

O Staff Enactus será o interlocutor entre os times Enactus e o Comitê Gestor da KPMG: 

3.1 promovendo e divulgando o Edital 

3.2 colaborando no esclarecimento de dúvidas 

3.3 fazendo follow up nos times quanto aos prazos estabelecidos 

3.4 recebendo relatórios e documentação de suporte solicitadas 

3.5 realizando triagem prévia do material recebido 

3.6 enviando os materiais relacionados ao Prêmio ao Comitê Gestor KPMG 
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Contatos: 

KPMG: Eliane Momesso – emomesso@kpmg.com.br 

Enactus: Paula Parra – poliveira@enactus.org 

 

 

 

 

 

mailto:emomesso@kpmg.com.br
mailto:poliveira@enactus.org

