
 

Projeto com ex-presidiários e moradores de rua representará o Brasil 

na África do Sul 

Estudantes ensinam a produção de óculos de baixo custo e beneficiam comunidades carentes de 
SP; universitários disputam com outros 35 países o mundial Enactus, em outubro 

 
 
Pelo menos 700 estudantes universitários, 160 empresários e executivos, e diversos líderes 
acadêmicos do país se reuniram em São Paulo, nos dias 16 e 17 de julho de 2015, para o 
“Campeonato Nacional Enactus Brasil 2015”. Durante o evento foram apresentados os 
resultados dos projetos, que têm como foco a transformação social e o empoderamento 
econômico em comunidades, para o grupo de jurados que selecionou aqueles que se 
destacaram.  
 
O vencedor do torneio de empreendedorismo social foi o Time Enactus Insper, criador do 
“Projeto Renovatio”, que ensinou, em uma de suas bases econônicas, a ex-presidiários e 
moradores de rua como produzir óculos de baixo custo para comunidades carentes de São 
Paulo. Os estudantes universitários disputaram espaço com outras 38 faculdades. Além de 
levarem R$ 10 mil em prêmios, a equipe vencedora representará o Brasil na etapa mundial, em 
Joanesburgo, na África do Sul, entre os dias 14 e 16 de outubro. 
 
De acordo com Ralf Toenjes, líder do Time Enactus Insper, o Projeto Renovatio continuará a 
atender populações que não conseguem acesso aos óculos. “Enquanto houver pessoas 
precisando de óculos, sem poder pagar, nós continuaremos trabalhando”, garante o estudante. 
 
O vice-campeão foi o time Enactus UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, em 
Santarém, que apresentou os projetos: Mapinguari, Nutrilife e Manipirão. Ambos têm a 
finalidade de gerar melhorias e qualidade de vida às pessoas carentes da região, utilizando 
recursos locais. “Como a população é carente de políticas públicas, atuamos para empoderar 
economicamente os moradores e trabalhadores de Santarém”, explica a líder do Time Enactus 
UFOPA, Suelen Belo. 
 
O Time Enactus Ulbra, de Santarém (PA), utiliza o manejo de látex natural para aumentar a 
renda da comunidade Maguari, localizada às margens do Rio Tapajós. Já, os outros dois 
finalistas são do interior de São Paulo.  
 
O Time Enactus FACAMP, de Campinas, ganhou a quarta posição ao apresentar um projeto que 
ajuda na ressocialização e capacitação de ex-presidiárias, que já estão passando por 



reabilitação social. O terceiro lugar ficou para o Time Enactus CAASO, de São Carlos. Com 
iniciativas de formação e educação de trabalhadores do campo os estudantes ajudam a 
reestruturar atividades ligadas à produção de alimentos orgânicos no Assentamento Santa 
Helena. 
 
Premiação para grandes resultados 
 
O evento teve o patrocínio e apoio das empresas: Walmart, Nufarm, Unilever, Thermofisher, 
World Trade Center São Paulo, Bank of America Merrill Lynch, Cargill, KPMG e FCAM, entre 
outros, que identificam na Enactus uma fonte de talento empresarial socialmente responsável.  
 
O Walmart ofereceu o “Prêmio Walmart Women’s Economic Empowerment” e escolheu três 
projetos que alcançaram os melhores resultados e impactos e entregará US$ 6,5 mil (R$ 21 mil). 
A Unilever cedeu mais US$ 6 mil (R$ 18.900) ao “Prêmio Unilever de Empreendedorismo 
Sustentável”, para os três melhores Times Enactus que alcançaram os melhores resultados e 
impactos à sociedade. E o “Prêmio Braskem Ser+ Realizador” de R$ 10 mil, da Braskem, foi 
direcionado para outros três projetos com resultados de alto impacto.  
 
Sobre a Enactus 
 
No Brasil, a Enactus já impactou 9500 pessoas diretamente pelos projetos, em 2014. 1500 
estudantes e 130 professores contribuíram para melhorar o ambiente por meio do 
empreendedorismo social.  
 
A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos, presente em 36 países, mais de 
1.700 instituições de ensino superior, e que conta com a participação de 70.500 estudantes ao 
redor do mundo. No Brasil, está presente em 73 intuições de ensino superior. A Enactus 
estimula estudantes universitários a desenvolver projetos baseados em ações empreendedoras 
para melhorar a qualidade e o padrão de vida de comunidades. Tornam-se com isso 
transformadores sociais, por levarem para a sociedade o conhecimento que estão adquirindo 
na universidade, empoderando pessoas com a descoberta de novos potenciais.  
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