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O inpEV e a Enactus Brasil, convidam os times Enactus de todo o Brasil a participarem da 

primeira edição da parceria CENTRAL DO FUTURO. Este prêmio reconhecerá as ideias de 

dois Times Enactus do Brasil que pensarem em um projeto para uma nova central de 

recebimento seguindo todas as normas e regulamentações estabelecidas pela Resolução 

CONAMA 465/14 e demais NR’s relacionadas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 InpEV 

Desde que os defensivos agrícolas passaram a ser utilizados em larga escala no País nos anos de 1960, 

um conjunto de leis buscou regulamentar sua aplicação sem, no entanto, dispor sobre a destinação das 

embalagens pós-consumo. Sem alternativas, o agricultor valia-se de prerrogativas como enterrá-las, 

queimá-las e até descartá-las em rios ou na própria lavoura, colocando em risco o meio ambiente. E 

também havia quem reutilizasse as embalagens para transportar água e alimentos, atentando, assim, 

contra a própria saúde. 

No fim da década de 1980 essa situação fez com que os diversos envolvidos na cadeia agrícola 

buscassem soluções adequadas. O debate culminou com a instituição da Lei Federal 9.974/00, 

promulgada em junho de 2000 e regulamentada em 2002, que atribuiu aos usuários de defensivos 

agrícolas a responsabilidade de devolver as embalagens vazias aos comerciantes que, por sua vez, 

teriam de encaminhá-las aos fabricantes. No entanto, para que esse processo fosse viável, era preciso 

criar uma entidade que integrasse todos os elos da cadeia e gerenciasse o sistema. A resposta foi a 

criação do inpEV, fundado oficialmente em 14 de dezembro de 2001. 

Hoje o Brasil destaca-se como um dos maiores produtores mundiais de alimentos, fibras e bioenergia, 

o que evidencia a importância do setor agrícola e, nele, do sistema de destinação das embalagens de 

defensivos agrícolas pós-consumo. Fazer frente a esse cenário tem sido o principal desafio do inpEV. 

O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) é uma entidade sem fins 

lucrativos, voltada a promover, em todo o Brasil, a logística reversa e a correta destinação das 

embalagens vazias de defensivos agrícolas.  

O inpEV responde pela coordenação do chamado Sistema Campo Limpo, do qual fazem parte mais de 

100 empresas fabricantes de defensivos agrícolas, cerca de 260 associações de distribuidores e 

cooperativas em todo o Brasil, onze parceiros recicladores e três incineradores. Integrando toda a 

estrutura de logística reversa das embalagens vazias, o sistema reúne mais de 400 unidades de 

recebimento, entre centrais e postos, em 25 estados e no Distrito Federal, geridas pelos canais de 

distribuição (associações e cooperativas) inpEV gerencia diretamente 5 dessas unidades de 

recebimento. As embalagens recebidas são destinadas à reciclagem (92%) ou à incineração (8%). O 

sistema conta, ainda, com o engajamento de milhares de agricultores e a participação ativa dos poderes 

públicos municipal, estadual e federal. 

Graças a esse trabalho, em pouco mais de 15 anos, o Brasil é considerado referência no assunto. Em 

2016, 94% das embalagens primárias de defensivos agrícolas (aquelas que entram em contato direto 
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com o produto) comercializadas, foram retiradas do campo e enviadas para a destinação ambientalmente 

correta – um percentual acima da média mundial. 

1.2 ENACTUS BRASIL 

 

A Enactus é uma organização sem fins lucrativos presente em 36 países, que congrega mais de 70.500 

estudantes universitários e seus professores, estando presente em mais de 1.700 campi universitários ao 

redor do mundo. 

 

Ao assumir como missão “unir os top líderes de hoje e os top líderes de amanhã para criar um mundo 

melhor e mais sustentável, através da ação empreendedora”, a Enactus estimula estudantes 

universitários a desenvolverem projetos para melhorar a qualidade e o padrão de vida de comunidades, 

ao mesmo tempo em que, ao participar de atividades de extensão como esta, os alunos melhoram as 

habilidades para se tornarem líderes do futuro, com uma visão responsável sobre negócios. Tornam-se 

também transformadores sociais, por levarem para a sociedade o conhecimento que estão adquirindo, 

empoderando pessoas com a descoberta de novos potenciais. 

Para completar sua missão, a Enactus aproxima esses jovens das empresas que apoiam este ideal, como 

forma de gerar oportunidades de carreira para os estudantes Enactus, através de eventos que buscam 

criar um importante network. Dentre estes eventos, os grupos de universitários, chamados de “Times”, 

participam de campeonatos nacionais e internacionais para apresentar os resultados e impactos de seus 

projetos a uma banca de juízes formada por executivos das empresas apoiadoras. O vencedor do 

Campeonato Nacional Enactus Brasil representará o País na Enactus World Cup, que em 2017 será 

realizada em Londres, Inglaterra. 

 

No Brasil, a Enactus está presente em 93 instituições de ensino superior, em dezoito Estados brasileiros 

e tem como empresas parcerias, além do inpEV: Unilever, Walmart, Nufarm, Bank of America, 

ANDEF, KPMG, Microsoft, Grupo BIC, entre outras. 

 

2. INSCRIÇÃO  

 

Os times deverão ser inscritos até dia 20 de março de 2017, pelo link: 

https://enactus.tfaforms.net/32 . O time não precisará ter um projeto pronto para se inscrever 

na parceria, a ideia poderá ser concebida até julho de 2017 e ser apresentado durante o Evento 

Nacional Enactus Brasil.   

 

Para a participação no Projeto Especial, os Times deverão inscrever-se no mês de fevereiro de 

2017, preenchendo a ficha de inscrição que será desenvolvida especificamente para este fim.  

Todos os Participantes terão que obrigatoriamente fazer o Curso EAD Sistema Campo Limpo, e 

fazer o upload do certificado. Pelo menos 5 alunos por Time (10 alunos considerando 5 de cada dupla) 

Enactus interessado. 

Para realizar o curso on-line e totalmente gratuito basta fazer o cadastro no site do inpEV ( 

www.inpev.org.br) e seguir o passo-a-passo que está explicado no link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksx0DGdDK7A  

 

https://enactus.tfaforms.net/32
http://www.inpev.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Ksx0DGdDK7A
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3. SELEÇÃO 

No final de março, os representantes do inpEV, juntamente com o staff da Enactus Brasil, definirão os 

Times participantes, baseados em suas fichas de inscrição (a ser definido o número de Times). Ficarão 

definidos no máximo 8 Times participantes, 4 duplas. 

No ato da inscrição apenas um time deverá submeter os dados dos dois times participantes na parceria. 

Esse edital é diferente. Para cada ideia, dois times deverão trabalhar em conjunto e ambos receberão o 

mesmo valor de premiação. O Edital não está em busca de projetos prontos, e sim ideias inovadoras 

para a Central de Recebimento do inpEV. 

 

Os times que passarem na seleção deverão trabalhar em conjunto durante todo o edital. 

Diretrizes para submissão: 

 Apenas um time fará a submissão. Caso haja duas submissões com os mesmos times, será 

considerada a última 

 Os times não podem estar localizados na mesma cidade ou estado. Caso alguma submissão não 

siga essa diretriz, será desconsiderada. 

 

 

No dia 25 de março, serão divulgados os 8 (oito) times – 4 duplas -  que tiverem as melhores 

avaliações, os quais serão selecionados para participar da Parceria. Cada dupla de Times 

participantes receberá uma bolsa, no valor de R$ 1.000,00, para auxilio em pesquisas para a ideia, que 

será depositado para o time que tiver feito a submissão no edital. 

 

4. A PARCERIA ENACTUS & INPEV 

 

No primeiro ano da parceira, o inpEV incentivará e investirá no desenvolvimento da proposta “A 

Central do Futuro” 

O foco desse ano será a premiação de dois Times Enactus do Brasil que pensarem em um novo projeto 

para a central de recebimento seguindo todas as normas e regulamentações estabelecidas pela Resolução 

Conama 465/14 e demais NR’s RELACIONADAS. 

 

No ciclo 2016-2017, o Projeto Especial inpEV atuará nas seguintes frentes: 

 Treinamento prévio conceitual dos Alunos Enactors - EAD; 

 Seleção dos Times candidatos; 

 Apoio aos Times através do acompanhamento trimestral; 

 Avaliação e escolha da melhor ideia;  

 Visita dos times escolhidos à uma central de recebimento; 

 Premiação da melhor ideia. 

 

 

5.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS IDEIAS 
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O que será avaliado pela equipe de programa da Enactus Brasil e staff inpEV não será resultado de 

projetos e sim a melhor ideia. Todas as ideias apresentadas pelos Times, na fase de seleção e avaliação 

do Prêmio inpEV “A CENTRAL DO FUTURO”, serão classificados com base nos seguintes critérios: 

 

1º Critério: alinhamento e coerência 

Esse critério determinará o alinhamento que existe da proposta com a missão da Enactus e com a missão 

do inpEV, que se traduz em contribuir para a preservação do meio ambiente e do Sistema Campo 

Limpo, por meio da gestão autossustentável da destinação final de embalagens vazias de produtos 

fitossanitários e da prestação de serviços na área de resíduos sólidos, com envolvimento e integração 

de todos os elos da cadeia produtiva agrícola; 

 

2º Critério: planejamento e gestão 

Esse critério será o responsável por avaliar se a proposta 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 

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

atuar, trazendo uma relação entre as oportunidades e as necessidades da operação com os objetivos e 

metas que o projeto apresenta; 

 

4º Critério: escalabilidade e transformação 

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, podendo ser replicada sistematicamente em diferentes regiões que 

possuam outras centrais de recebimentos;  

 

5º Critério: sustentabilidade e inovação 

O critério será responsável por verificar se a proposta 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 conservação, respeito ao meio ambiente e eco eficiência além dos fatores financeiros, 

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

projeto também será avaliada se está enquadrada na resolução CONAMA 465/14 que dispõe sobre os 

requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos 

destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. 

 

Além dos critérios estabelecidos na parceria, todos os projetos deverão estar alinhados 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? * 

*Considerando que a proposta empoderará pessoas e melhorará suas condições de vida, o time deverá apresentar 

como fará esse empoderamento, de forma sustentável. 

 

http://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/sobre-o-sistema.aspx
http://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/sobre-o-sistema.aspx
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6. 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 pesquisas. O acompanhamento se dará 

através de diversos meios de comunicação, sendo telefone, skype calls e e-mails.  

 

6.1 Acompanhamento Brimestral do inpEV  

Além do acompanhamento da Enactus Brasil, o inpEV terá reuniões bimestrais com os Times 

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

colaborador do inpEV. A organização desta conferência será responsabilidade da Enactus Brasil. 

6.2 Relatório Parcial de Impacto – abril de 2017  

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

reunião com o Gerente de Programa da Enactus Brasil e com o inpEV para discussão e avaliação dos 

mesmos. 

6.3 Relatório Final de Impacto. 

Na semana de 19 a 23 de junho, todos os Times deverão se reunir com seus coordenadores regionais de 

programa para verificar a viabilidade das suas ideias. A reunião será feita pelo meio de comunicação 

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

da ideia, explicando cada um dos itens. Após a reunião, o Time deverá submeter o relatório final de 

impacto, sendo o prazo até sexta-feira, 30 de junho de 2017. 

 

A partir desses relatórios, a equipe de programa da Enactus Brasil e o inpEV selecionarão as duas duplas 

de Times finalistas, da parceria, os quais serão divulgados no site da Enactus Brasil e redes sociais.  

7. AVALIAÇÃO FINAL DAS IDEIAS 

Todas as ideias serão avaliadas considerando os critérios de Avaliação previamente descritos no item 

5. 

O relatório será utilizado para a avaliação das ideias e decisão das duplas finalistas do Prêmio “A 

CENTRAL DO FUTURO”. Todas as duplas deverão competir no Campeonato Nacional Enactus 

Brasil 2017 e mencionar a ideia em sua apresentação.  

A decisão final dos Times vencedores caberá ao inpEV, seguindo os critérios de avaliação pré-

estabelecidos para a parceria. 

 

 

 

 

8. Premiação Final 

 

Os Times vencedores serão definidos pelo inpEV e convidados, com apoio da Enactus. Estes serão 

escolhidos com base nos critérios estabelecidos. Os Times receberão, então, o Prêmio inpEV “A 

CENTRAL DO FUTURO” cujos valores serão:  
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 1° lugar - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Time – Total R$10.000,00 

 2° lugar - R$ 3.000,00 (três mil reais) por Time – Total R$ 6.000,00 

 

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

Brasil 2017. 

 

9. ALCANCE DE MÍDIA 

O inpEV 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 do inpEV 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 “A CENTRAL DO 

FUTURO”;  

o Deverão se apresentar no Campeonato Nacional Enactus Brasil 2017, mencionando o projeto 

e a parceria durante sua apresentação;  

o Utilizar a hashtag (#inpev&enactusbr) sempre que mencionar atividades relacionadas aos 

projetos em mídias digitais. 

 

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

