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PROGRAMA ENACTUS BRASIL 
 
Sobre a organização 
 
A Enactus é uma organização sem fins lucrativos existente em 36 países, que busca 
estimular a liderança e o empreendedorismo em jovens universitários que idealizam, 
desenvolvem e implementam projetos baseados em conceitos de negócios, agindo de 
forma empreendedora para melhorar a qualidade e o padrão de vida de comunidades. 
Ao colocar em prática os conhecimentos que adquirem em sala de aula, por meio dos 
projetos, os alunos exercitam as suas habilidades de liderança, relacionamento 
interpessoal, entre outras habilidades adquiridas com a prática e a vivência. 
A Enactus é responsável por formar, treinar e acompanhar os times Enactus. Esses 
times são compostos por estudantes pró-ativos e líderes, que veem a participação em 
um time Enactus como uma forma de exercer e aprimorar o seu espírito de liderança, 
enquanto colocam em prática, por meio de seus projetos, os conhecimentos que 
aprendem em sala de aula. 
A Enactus Brasil também é responsável por promover eventos que aproximam os 
líderes estudantes das empresas que apoiam a Enactus, tornando-se uma vitrine de 
talentos para esses jovens. Desta forma, mais do que uma chance real de fazer a 
diferença na vida de comunidades, a Enactus também proporciona oportunidades de 
carreira. Ao aproximar os jovens universitários dos líderes de negócios e das 
organizações que acreditam que por meio de seus projetos os alunos tornam-se 
melhores líderes e profissionais, a Enactus proporciona conexões de lideranças e 
oportunidades de carreira. 
 
Enactus: Quem são os líderes que compõem esta rede? 
 
Os líderes estudantes são os principais elementos desta rede. Eles são líderes do 
futuro que estão ansiosos para complementar os conhecimentos que adquirem em 
sala de aula, colocando-os em prática para solucionar problemas reais, de pessoas 
reais. Eles investem seu tempo e esforços para mudar a realidade de outras pessoas 
e, com isso, aprimorar as suas habilidades e o potencial de desenvolvimento como 
profissionais. 
Também fazem parte dessa rede os líderes acadêmicos, principalmente 
representados pelos Professores Conselheiros. São professores, diretores, 
pedagogos, psicólogos, entre outros agentes de mudança e ação positiva da 
instituição de ensino, que se envolvem no time com o intuito de estimular e motivar os 
estudantes e dar direcionamentos, ajudando a garantir que as soluções encontradas 
pelos estudantes sejam viáveis e que possam ser implementadas com sucesso. 
Os líderes executivos são o terceiro pilar desta rede. Eles investem o seu tempo para 
participar do 
Conselho de Negócios dos times e ajudá-los com aconselhamentos baseados em 
suas experiências como pessoas de negócios, além de fornecer recursos e contatos 
para contribuir com a viabilização dos projetos e atividades planejadas pelos alunos. 
Também dedicam o seu tempo para avaliar os projetos durante os campeonatos 
nacionais e mundiais. 
 
Como funciona? 
 
A Enactus funciona como uma rede, que liga os três pilares anteriormente citados e 
também desenvolve atividades específicas para prepará-los e conectá-los. Os times 
Enactus recebem treinamentos para o desenvolvimento dos projetos e para a 
condução de suas atividades como time, no que concerne a estruturação, captação de 
recursos, recrutamento de estudantes, auditoria dos projetos, entre outros elementos-
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chave para uma experiência Enactus de sucesso. Os times são treinados com base 
em metodologias propostas pela Enactus Worldwide, que tem como característica 
principal o critério Enactus de Avaliação, a saber: 
Qual Time Enactus utilizou com maior eficiência a ação empreendedora para 
empoderar pessoas, melhorando sua subsistência de forma econômica, social e 
ambientalmente sustentável? 
Os treinamentos e acompanhamentos são realizados time-a-time, buscando gerar 
uma relação de confiança e colaboração entre a Enactus Brasil e o time Enactus em 
questão. Além destes treinamentos específicos, também são realizados  “Team 
Training Conferences”, que reúnem todos os times do país ou de uma região para 
receber informações e discutir assuntos relevantes. 
Além dos treinamentos, destaca-se o Campeonato Nacional Enactus Brasil, principal 
evento anual da organização no país. Durante este evento, os grupos de universitários 
apresentam os resultados e impactos de seus projetos e os executivos das empresas 
apoiadoras elegem o time que mais efetivamente melhorou a qualidade de vida das 
comunidades beneficiadas, definindo este time como Campeão Nacional. O Campeão 
Nacional representa o Brasil na Enactus World Cup, competindo com times 
representantes dos demais 38 países Enactus. Em 2014, a Enactus World Cup foi 
realizada em Pequim na China. O Time representante brasileiro foi o time Enactus 
CEFET, do Rio de Janeiro. 
 
Para mais informações sobre a organização e o Programa Enactus no Brasil e no 
mundo, por favor, entre em contato comigo ou acesse: www.enactus.org. 
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Caio Moura Murtinho 
Program Coordinator 
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