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Parceria Enactus Brasil e Fundação Cargill 

 Prêmio Alimentação em Foco 

 

A Fundação Cargill e a Enactus Brasil, convidam os times Enactus de todo o Brasil a participarem 

da segunda edição da parceria Prêmio Alimentação em Foco. O compromisso da Fundação Cargill 

é o de promover a alimentação saudável, segura, sustentável e acessível, do campo até a mesa do 

consumidor. Pensando nisso, este prêmio reconhecerá os projetos que trabalharem com a 

alimentação em suas comunidades, dentro de um ou mais âmbitos a seguir: 

 

1. Agricultura familiar; 

2. Desperdício de alimentos; 

3. Educação alimentar; 

4. Empreendedorismo na cadeia de valor da alimentação. 

 

1. Inscrição e Seleção 
 

Os projetos deverão ser incritos até dia 24 de Novembro de 2016, pelo link: 

https://enactusbrasil.typeform.com/to/hYgftW . Cada Time poderá submeter apenas um projeto.   

O projeto poderá ser novo, criado especificamente para a parceria Fundação Cargill e Enactus, ou 

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

projeto.  

 

No dia 07 de dezembro, serão divulgados os 15 (quinze) 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$ 2.000,00, para o desenvolvimento dos projetos. 

 

1.1 Critérios de Avaliação  

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

em Foco, serão classificados com base nos seguintes critérios: 

 

1º Critério: Alinhamento e coerência (PESO 1) 

Esse critério irá determinar o alinhamento que existe da proposta do projeto com a missão da Enactus 

e com a missão da Fundação Cargill, que se traduz em promover a alimentação saudável, segura, 

sustentável e acessível do campo ao consumidor. A Fundação entende que, cuidar da alimentação 

começa com um olhar especial para a produção no campo, por meio de ações que disseminem 

conhecimentos sobre boas práticas e sobre o combate ao desperdício, e se estende até a educação 

alimentar para a promoção de hábitos saudáveis; 

 

 

2º Critério: Planejamento e gestão (PESO 2) 

https://enactusbrasil.typeform.com/to/hYgftW
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Esse critério será o responsável por avaliar se o projeto apresenta um planejamento consistente, que 

considere uma relação clara entre os objetivos, as atividades que serão realizadas na fase de 

execução, as metas que se pretende alcançar e os indicadores de acompanhamento que serão 

utilizados, além de uma equipe dedicada à gestão das atividades propostas; 

 

3º Critério: Impacto e relevância (PESO 3) 

No critério de impacto e relevância, a proposta será avaliada frente ao contexto local em que se 

pretende atuar, trazendo uma relação entre os problemas e necessidades da comunidade com os 

objetivos e metas que o projeto apresenta; 

 

4º Critério: Escalabilidade e transformação (PESO 4) 

O potencial de escala e a consequente transformação social serão avaliados nesse critério. Serão 

analisadas as possibilidades que a proposta apresenta de ser replicada em maior escala, após a 

validação da metodologia em contexto local, sendo replicada sistematicamente em diferentes 

regiões, aumentando o impacto positivo e visando a transformação efetiva da sociedade. Além de 

avaliar se o projeto traz no objetivo, a questão do relacionamento e o poder de articulação com outros 

atores, para formação de redes e parcerias que posteriormente auxiliem no processo de 

sistematização da proposta; 

 

5º Critério: Sustentabilidade e inovação (PESO 5) 

O critério será responsável por verificar se a proposta do projeto leva em consideração fatores que 

assegurem a sustentabilidade da iniciativa e o torne um projeto inovador. Entre esses estão fatores 

sociais que possam agregar valor compartilhado aos atores envolvidos, fatores ambientais em que 

estejam inseridas questões de preservação e respeito ao meio ambiente, além dos fatores 

financeiros, responsáveis por promover a perenidade no longo prazo. A verificação do potencial de 

inovação do projeto, também será avaliada nesse critério, considerando a implementação de 

inovações incrementais e/ou destrutivas no processo de ideação e execução ou em atributos 

inovadores no produto final proposto no projeto. 

 

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$ 2.000,00 para auxiliar na realização das atividades. O acompanhamento 

se dará através de diversos meios de comunicação, sendo telefone, skype calls e e-mails.  
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2.1 Acompanhamento Trimestral da Fundação Cargill  

Além do acompanhamento da Enactus Brasil, a Fundação Cargill terá reuniões trimestrais com os 

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

um colaborador da Fundação Cargill. A organização desta conferência será responsabilidade da 

Fundação Cargill. 

2.2 Relatório Parcial de Impacto – Fevereiro de 2017 

Em Fevereiro de 2017, os Times selecionados deverão entregar um relatório parcial. Será agendada 

uma reunião com o Gerente de Programa da Enactus Brasil com a Fundação Cargill para discussão e 

avaliação dos mesmos. 

2.3 Relatório Final de Impacto. 

Na semana de 12 a 16 de Junho, todos os Times deverão se reunir com seus coordenadores regionais 

de programa para verificar o impacto de seus projetos. A reunião será feita pelo meio de comunicação 

mais adequado ao Time, no qual o coordenador apresentará o modelo de relatório final de impacto 

do projeto, explicando cada um dos itens. Após a reunião, o Time deverá submeter o relatório final 

de impacto, sendo o prazo até sexta-feira, 23 de junho de 2017. 

 

A partir desses relatórios, a equipe de programa da Enactus Brasil e a Fundação Cargill selecionarão 

os cinco Times finalistas, da parceria, os quais serão divulgados no site da Enactus Brasil, redes sociais 

e no novo site da Fundação Cargill “Alimentação em Foco”.  

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 item 1.1. 

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

Alimentação em Foco. Os cinco finalistas deverão competir no Campeonato Nacional Enactus 

Brasil 2017, no qual a Fundação Cargill participará, tendo seus colaboradores como juízes das ligas de 

abertura e fará a avaliação do Time e do Projeto da Parceria durante a apresentação do mesmo na 

Liga de Abertura. 

A decisão final dos Times vencedores caberá à Fundação Cargill, seguindo os critérios de avaliação 

pré-estabelecidos para a parceria. 

4. Prêmio  
Os times vencedores receberão um prêmio em dinheiro, nos seguintes valores: 

1° Lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais) 
2° Lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação do Campeonato Nacional 
Enactus Brasil 2016. 

5. Alcance de Mídia 
A Fundação Cargill 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: 
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o Deverão utilizar a logomarca do time Enactus e da Fundação Cargill 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 Alimentação em 

Foco;  

o Deverão se apresentar no Campeonato Nacional Enactus Brasil 2016, mencionando o 

projeto e a parceria durante sua apresentação;  

o Utilizar a hashtag (#alimentacaoemfoco) sempre que mencionar atividades relacionadas aos 

projetos em mídias digitais. 

 

 

 

 

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

