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CARTA DO PRESIDENTE E DO CHAIRMAN DO BOARD

Rubens Passos

Chairman do Board

Kleber De Paulo

Presidente

Nossas diferenças é que fazem nossa beleza!
Você já pensou num mundo onde todos comem só um tipo de comida? Um mundo onde todos usam a mesma roupa? Um mundo
onde o único objetivo é fazer com que sejamos os mais iguais possível?
Será que isso é bom? Você pode até gostar que os outros sejam parecidos com você, mas será que você gostaria de se parecer com
os outros? Não dá para olhar com satisfação para alguém que diga para nós como devemos ser, pense que os outros também não
ficarão satisfeitos com você dizendo o como eles devem ser!
O fato de você alimentar-se diferente, de vestir-se diferente, de você ser diferente de alguma forma, em nenhum momento fará com
que você deixe de ser um ser humano.
Aliás, esta é nossa uniformidade, “somos todos seres humanos”. Independentemente de qualquer rótulo que queiram colocar em
você, ou que você mesmo queira assumir. Você tem um coração batendo e sangue correndo por suas veias!
Sim, somos diferentes! Não deixe que estas diferenças o torne arrogante ou vitimista. O mundo é complexo, é muito difícil para
alguns e fácil demais para outros.
Alguns tem oportunidades demais, outros tem de menos. Alguns com ‘muitas oportunidades’, não tem amigos, vivem sós e tristes.
Outros ‘não favorecidos’ estão sorrindo, cheios de amigos a sua volta. Mas a vida é assim, ele não é fácil para ninguém.
Mas aí voltamos às diferenças, pequenas e grandes. A diferença de seu credo, cor ou raça não são preocupações para nós. Com o
respeito sendo nosso alicerce, estas diferenças é que fazem com que a humanidade seja fantástica.
Por outro lado, a diferença que é causada pela falta de respeito, pela falta de oportunidades, pela injustiça, esta sim é deprimente.
Esta tristeza muitas vezes nos faz parar, olhar para baixo e pensar: “Vale a pena?”
Mas é só o tempo de pegarmos o fôlego novamente. Quando levantamos nossos olhos vemos pessoas tão boas, mas tão boas, que
ninguém tem coragem de falar nada delas! Isso nos dá forças, e vemos que sim, “Vale a pena!”.
Jamais desista. Seja um exemplo de pessoa, um exemplo de profissional, saiba que quanto mais difícil sua jornada, mais valorosa
será sua vitória. A grande aventura não é a linha de chegada, mas a história que nós escrevemos nas páginas de nossas vidas!
Temos certeza absoluta de que aqueles que batalham, que são resilientes, que têm amigos a seu lado, chegarão lá! Sabe por quê?
Porque #WeAreEnactus, and #WeAllWin!



A Enactus Brasil é uma rede de estudantes, líderes executivos e líderes acadêmicos

que fazem da Ação Empreendedora a ferramenta que transforma vidas. Sempre

estamoscrescendonossa rede,engajando líderes empreendedoresao longodopaís

eesseciclonãofoiumaexceção!

No ciclo 2016 –2017, abrimos 34 novos Times, o que resultou em um crescimento de

15% no número de estudantes em nossa rede. Isso representa hoje o impacto da

Enactus em 21 Estados, e mais de 10.000 pessoas beneficiadas pelos projetos. Estamos

orgulhosos em compartilhar esse material, com alguns de nossos casos de sucesso de

2016e2017.

#WeAllWin

QUEM SOMOS



NOSSO ALCANCE

115

TIMES

2500

ALUNOS

21
PARCEIROS

300.000
HORAS 

VOLUNTARIADAS

160
PROJETOS

10.000
VIDAS 

IMPACTADAS



ALAGOAS

TIMES ENACTUS POR ESTADO

AMAZONAS

BAHIA

CEARÁ

DISTRITO FEDERAL

ESPÍRITO SANTO

GOIÁS



MINAS GERAIS PARANÁ

PERNAMBUCO

PIAUÍ

MATO GROSSO

MATO GROSSO DO SUL

PARÁ

PARAÍBA

RIO DE JANEIRO



RIO GRANDE DO SUL

SÃO PAULO

RIO GRANDE DO NORTE

SANTA CATARINA

TOCANTINS



O QUE FAZEMOS



A Enactus é responsável por formar, treinar e acompanhar os times Enactus,

sendo uma forma de exercer e aprimorar o espírito de liderança, ao desenvolver

projetos que colocam em prática os conhecimentos que aprendem em sala de

aula.

Também promovemos eventos que aproximam os estudantes das

empresas que apoiam a Enactus, tornando-se uma vitrine de talentos para esses

jovens. Ao aproximar os jovens universitários dos líderes de negócios, a Enactus

proporciona conexões de lideranças e oportunidades de carreira.



DESTAQUES DO CICLO



DESTAQUE NA ONU

Semanalmente o departamento de comunicações da ONU

dispara um informe sobre tudo o que acontece no mundo que

envolveaOrganização dasNaçõesUnidas.

Em Novembro, tivemos o destaque para o trabalho que o Brasil

tem feito em torno dos SDG’s. A Enactus Brasil teve 17 projetos

como destaque em informe global da ONU. Confira o informe no

link:https://goo.gl/YcVdHn.

https://goo.gl/YcVdHn


EVENTOS

AEnactusBrasil,emparceriacomNufarm,UnilevereMc

Donalds, realizaram três Team Training Conferences, os

quais tivemos, somando os eventos, a participação de

+200 estudantes, dos Estados do Ceará, Pará,

Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de

Janeiro,MinasGerais,SantaCatarinaeRioGrandedoSul.

Os Times também tiveram iniciativas de organizar

eventos de treinamento e colaboração, chamados

TeamTrainingConferencesX(TTCx).Nesseciclo, tivemoso

eventorealizado naESALQUSP,eorganizadopelos Times

ESALQUSP,UFSCAReFEA/RPUSP.



RACES

Nesse ciclo, tivemos o lançamento das duas primeiras

competiçõesglobaisdaEnactus,1Race2EndWasteeWater

Race. Mais de 100 times, dos 36 países submeteram seus

trabalhos para concorrer a prêmios, sessões de coaching,

participação na Enactus World Cup 2017 e o prêmio de

20.000 dólares.

Doze Times Enactus do Brasil participaram com seus

projetos, que possibilitam o acesso a àgua potável,

alimentacão adequada, e pensam em estratégias para

diminuirodesperdícionacadeiaprodutivadealimentos.



ACOMPANHAMENTO

Os times tiveram ao longo de todo o ciclo o

acompanhamento, presencial ou remoto, de

suas atividades.

Os seis Coordenadores de Programa tiveram

o papel essencial nessa tarefa, e a dedicação

dos mesmos possibilitou que o Programa

desenvolvesse maior comunicação e auxílio

aos Times Enactus.



Os estudantes Enactus são a força motriz de

todososprojetos denossa rede.

Através da Enactus, esses jovens líderes

aprendem a desenvolver suas habilidades

individuais para tornar o mundo um lugar

melhoremaissustentável.

Confira agora o depoimento de Luiza Soares e

Vinícius Ferreira, dois líderes de Times Enactus no

Brasil.

NOSSOS ESTUDANTES



“A experiência de ser enactor é definida em uma palavra: transformação. A

primeira transformação é a disposição que nós adquirimos em vencer desafios

para que, mais que detectar as oportunidades em dificuldades, acreditar que

elas são possíveis e as tornar realidade. Desta maneira, somos facilitadores da

mudança para as pessoas, levando o nosso conhecimento para que elas

despertem em si mesmas a transformação de suas vidas. E esta é a

transformação que engradece o nosso trabalho e nos motiva todos os dias”.

Luiza Soares
Líder, Time Enactus ESALQ USP

Vinícius Ferreira
Líder, Time Enactus UFRJ

"Enactus! Poder auxiliar o próximo de forma permanente e eficaz ofereceu a mim 

uma oportunidade incrível de crescimento pessoal e profissional. Lembro até hoje da 

época que decidi me inscrever para o processo seletivo, quando tive a chance de 

entender um pouco melhor o trabalho dessa organização. Foi aí que percebi que 

tinha achado meu lugar, meu propósito. Hoje, tenho a felicidade de ver em outros o 

mesmo brilho que habita meus olhos e de poder dizer que fazemos parte da família 

Enactus!"



Sem dúvidas, a força impulsionadora por trásde um

times Enactus é o Professor Conselheiro. Muito mais

que um professor, o Conselheiro exerce papel de

treinador, mentor, conselheiro de carreira e amigo,

tendo atividades que vão desde motivar o time até

ajudarnodesenvolvimentodosprojetosEnactus.

Confira agora o depoimento da Professora Maria

Eliane Coelho, conselheira do Time Enactus IFCE

IguatueProfessoraConselheiraEnactusBrasilnoano

de2016.

NOSSOS PROFESSORES



Participar da Enactus como professora conselheira é uma alegria e um aprendizado 

constante através dos jovens que acompanho. Eles, com suas atitudes, estão dando aula 

de cidadania e mudando a realidade de 6 comunidades da cidade de Iguatu. Iniciei este 

ciclo viajando para a bonita cidade Toronto e participando do World Cup, na qual vivi uma 

grande experiência, no contato com times de outros países, conhecendo seus projetos e 

outras culturas.

Ao retornar, voltei a acompanhar o time através de conversas e mensagens e, quando 

necessário, individualmente. Participei também de reuniões e das atividades e projetos nas 

comunidades.

Fui convidada pela Enactus para ministrar uma palestra sobre liderança no Team Training 

Conference promovido pela Nufarm e Enactus Brasil. Um papel importante que desenvolvi 

nesse ciclo foi ser o elo entre o time e o IFCE-Campus Iguatu, facilitando as ações 

executadas pelo Time.

Senti a satisfação de presenciar a vitória do time no Prêmio Nufarm de Consciência e Ética 

no Agronegócio 2016 e ter sido citado no boletim da ONU, como também finalistas em 04 

editais.

Obrigada Time IFCE - Campus Iguatu e a  Enactus. 



Todos os projetos Enactus possuem a responsabilidade de

desenvolver, através da Ação Empreendedora, o

EmpoderamentoeamelhoriadasCondiçõesdeVidadeseus

beneficiados.

Além disso, a Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica

devem ser consideradas, permitindo que a solução

encontrada para as necessidades da comunidade sejam

duradouras.

Dentreos120projetosdenossa rede,destacamos osprojetos:

Teia,doTimeEnactusUFABC;

H2ORTA, doTimeEnactusULBRA.

PROJETOS DA REDE



PROJETO TEIA TIME ENACTUS UFABC
SANTO ANDRÉ/SP

No município de Santo André o Núcleo de Projetos Especiais da
prefeitura municipal desenvolve o projeto Teia de Trabalho.

A Teia é um espaço onde usuários da rede de saúde mental
(pessoas com esquizofrenia, bipolaridade, depressão) e
funcionários (psicólogos, terapeutas ocupacionais e arte-
educadores) trabalham no desenvolvimento de 7 oficinas de
produção. Essas oficinas trabalham nos ramos da serigrafia,
marcenaria, doces e salgados, costura, fotografia e
orquicultura. Atualmente esta comunidade sonha em se
transformar numa Associação para a convergência das
atividades atuais com outras coisas relacionadas à cultura e
convivência. O papel do enactus na teia é ser parceiro nesta
construção, apoiando desde cada um dos 7 empreendimentos
até a realização da associação.



PROJETO H2ORTA TIME ENACTUS ULBRA
SANTARÉM/PA

A comunidade Centro da vila de Aritapera está a 3 horas de barco de Santarém,
situada às margens do Rio Amazonas. Essa região é conhecida por ser uma área
de várzea, ou seja, durante 6 meses o rio sobe, inundando tudo, e durante 6 meses
ocorre a seca, época que o rio desce e permite que haja plantações. O
problema, para quem mora lá, é a perda dessas plantações, pois não se tem
como saber exatamente quando a cheia do rio começará.

O H₂ORTA surgiu como uma solução para esta situação: consiste na construção de
uma horta flutuante, que se adapte às variações de nível do rio. E para que flutue,
foram utilizadas 3 mil garrafas pets, além de a horta ser livre de agrotóxicos e usar
como adubo a compostagem, técnica que reaproveita materiais orgânicos que
iriam para o lixo.



CAMPEONATO NACIONAL 

ENACTUS BRASIL 

TIMES CAMPEÕES



TIME REVELAÇÃO DO ANO

PROFESSOR CONSELHEIRO DO ANO



FINANÇAS

For the year ending December 31, 2016 (Enactus fiscal year).

79%

21%

Operational Event



EMPRESAS PARCEIRAS

Anônimo



WALMART

Aceleradora Enactus para o empoderamento

econômico demulheres

NUFARM

ProjetoConsciência eÉticadoAgronegócio

EstudantedoAnoNufarm

CARGILL

PrêmioFundação CargillUniversidades

3PassagensTimeCampeão

PROJETOS ESPECIAIS

KPMG

PrêmiodeIncentivoàÉticaeàIntegridade

3PassagensTimeCampeão

FORD

Construindo Comunidades Sustentáveis

TILIBRA

PrêmioProfessor Conselheiro doAno



Adriana Mendes
Program Coordinator

coordenador.ce01@enactus.org

Kleber de Paulo
President

kmpaulo@enactus.org

Caio Moura
Program Manager

cmoura@enactus.org

Dianne Cardoso
Program Coordinator

coordenador.ne02@enactus.org

Matheus Silva
Program Coordinator

coordenador.s01@enactus.org

Raphael Silva
Program Coordinator

coordenador.se02@enactus.org

Ricarte Nazareno
Program Coordinator

coordenador.ne01@enactus.org

Vitor Ungari
Program Coordinator

coordenador.se01@enactus.org

Paula Parra
Program Manager

poliveira@enactus.org

Pedro Neves
Administrative Manager

pneves@enactus.org

Marina Pardo
Executive Assistant

mpardo@enactus.org

NOSSA EQUIPE





BANK OF AMERICA





CARGILL





TILIBRA
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MICROSOFT RICHS






