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QUEM SOMOS

Nossos valores nos guiam:
Integridade • Paixão • Inovação • Colaboração

Entrepreneurial - igniting business innovation with integrity and passion.

Action - the experience of social impact that sparks social enterprise.

Us -student, academic and business leaders collaborating to create a better world.

Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os alunos

a melhorar o mundo através da Ação Empreendedora.

A Enactus Brasil é um dos 36 países ao redor do mundo que opera o programa Enactus.

Somos uma rede e plataforma para universitários criarem projetos de desenvolvimento

comunitário, que colocam capacidade e talento das pessoas em foco.

Com isso, nossos estudantes fazem da Ação Empreendedora a ferramenta que transforma

vidas. E a transformação acontece dos dois lados: as pessoas que servimos e os

universitários, que desenvolvem valores para se tornarem os verdadeiros líderes do futuro.



O QUE FAZEMOS

3. Acompanhamento colaborativo

1. Estabelecimento do programa: 2. Desenvolvimento do time

5. Excelência na competição

O CICLO 

ENACTUS

O programa Enactus se inicia na
universidade com a abertura do
Time. Os estudantes passam por
treinamentos específicos sobre o
desenvolvimento dos projetos e
estruturação do Time.

O Time inicia o projeto na
comunidade, com o intuito de
empoderar e melhorar a condição de
vida das pessoas beneficiadas.

Todos os projetos recebem
acompanhamento do programa da
Enactus Brasil, o qual fornece
auxílio e facilitação para o
desenvolvimento geral dos
projetos.

4. Ação Empreendedora

Os Times então usam a ação
empreendedora para em projetos
que desenvolvem a
sustentabilidade econômica,
social e ambiental nas
comunidades.

Os Times são convidados a
participar de eventos nacionais e
internacionais, para mostrar m
impacto de seus projetos.



NOSSO ALCANCE

120

TIMES
+2800

ALUNOS

21
PARCEIROS

+350.000
HORAS 

VOLUNTARIADAS

210
PROJETOS

8.800
VIDAS 

IMPACTADAS 
(diretamente)

*ciclo enactus 2017-2018



MUDANÇAS 



Paulo está na presidência da Arcos Dorados

desde 2015 e, desde então, também ocupa a

posição de Presidente do Board do Instituto

McDonald’s. Em 2017, foi convidado a assumir a

posição de Chairman do Board Enactus no Brasil.

A Arcos Dorados tem parceria com a Enactus

Brasil desde 2016 e no ano de 2017, foi lançado

o Edital ComMc Mudamos o mundo, onde 10

Times Enactus estão tendo a oportunidade de

trabalhar em parceria com lojas do McDonald’s,

para o desenvolvimento de projetos

empreendedores que pensam na

sustentabilidade e empoderamento de

comunidades.

Paulo de Camargo

President, McDonald’s - Arcos Dorados, Brazil Division

NOVO CHAIRMAN DO BOARD



Joana trabalhou na empresa parceira Unilever,

de 2011 até 2018, como Gerente de Talentos.

Durante esse período, o relacionamento próximo

com a Enactus Brasil possibilitou o

desenvolvimento de uma parceria que gera

resultados e oportunidades para as duas

organizações.

Como Presidente, Joana irá assumir a liderança

do escritório Enactus no Brasil, sendo a principal

responsável pelo fundraising, gestão do time e

comunicação com os membros do Board.

Joana Rudiger

Presidente, Enactus Brasil

NOVA PRESIDENTE



DESTAQUES DO CICLO



CRESCIMENTO DO PROGRAMA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Universidades 12 35 50 73 90 105 120

Estudantes 543 895 1272 1441 1869 2256 +2800

Professores 25 69 101 132 160 160 +200

Projetos 35 70 110 95 126 171 210

Horas voluntariadas n/a 69K 150K 147K 220K 300K +350K

Pensando na escalabilidade sustentável, a Enactus está em crescimento

constante no Brasil, a fim de aumentar o impacto da Ação Empreendedora ao

agregar cada vez mais estudantes, professores e universidades.

O crescimento da rede tem mostrado ser uma importante estratégia para

poder alcançar cada vez mais comunidades e desenvolver mais projetos e

atividades que possibilitam o progresso de pessoas por todo o Brasil.

Confira abaixo o crescimento de nossa rede, nos últimos seis anos:



DeVry Faci

Belém, PA

DOCTUM J.F.

Juíz de Fora, MG

ESPM

São Paulo, SP

Estácio Belém

Belém, PA

IFCE Acaraú

Acaraú, CE
IFCE Cedro

Cedro, CE

IFCE Quixadá

Quixadá, CE

Mackenzie 

Campinas, SP

NOVOS TIMES



PUC Campinas

Campinas, SP

UFAL Sertão

Sertão, AL

UFBA

Salvador, BA

UFC Sobral

Sobral, CE

UFGD

Dourados, MS
UFPE Caruaru

Caruaru, PE

UFRJ Macaé

Macaé, RJ
UFRN

Natal, RN



UFRR

Boa Vista, RR

UFRRJ

Seropédica, RJ

UFS

Aracajú, SE

UFV Viçosa

Viçosa, MG

UNESP 

Sorocaba, SP
UNIOESTE

Cascavel, PR

UNIRIO

Rio de Janeiro, RJ
URCA Crajubar

Crato, CE



MATERIAL DE APOIO

Uma parte importante do desenvolvimento de um projeto de empreendedorismo social é

ter diferentes ferramentas e conhecimentos, assim, cria-se um repertório, dando maior

espaço para inovação na execução. No último ciclo foram criados e aplicados os

seguintes treinamentos:

- SCRUM: Fazendo MAIS em MENOS TEMPO;

- Design Thinking: Empatia para Inovar;

- Canvas para Projetos Enactus;

- Guia CNPJ Enactus;

- Design Centrado no Ser Humano (HCD);

- Estruturas Organizacionais;

- Material Competição e Auditoria;

- 13 Cases de Times Enactus disponíveis

- 5 Guias de Boas Práticas (BABs, Professor 

conselheiro, Captação de recursos, recrutamento da 

equipe e apoio institucional)



EVENTOS - TTCx NEO e TTCx Ecoar (Team Training 

Conference organizado por estudantes);

- TREM II (Treinamento Regional Equipes de 

Minas);

- Prêmio Nufarm de Consciência e Ética no 

Agronegócio 2017 ;

- I Encontro de Apoiadores Nacionais;

- TTC Unilever, TTC ANDEF e TTC Nufarm

(2017 e 18);

- McMeeting 2018;

- 4 eventos inpEV voltados para ecoeficiência;



EVENTO NACIONAL





Acreditamos na filosofia de que a competição incentiva a criatividade e recompensa os 

resultados. Nosso Evento Nacional é um encontro exclusivo e oferece a oportunidade 

aos líderes nacionais do presente e do futuro de ver como as ideias estão sendo 

transformadas em ação bem como vivenciar três dias inesquecíveis de colaboração, 

competição, celebração e inovação.

DEMONSTRAÇÃO DE EXCELÊNCIA



PREMIAÇÕES ENEB 2018











Cerca de 2,4 bilhões de pessoas
não têm acesso a serviços básicos
de saneamento, como sanitários
ou latrinas. Todos os dias, 1.000
crianças morrem de uma doença
evitável relacionada à água. A
escassez de água afeta mais de
40% da população global e deverá
aumentar, a menos que tomemos
medidas.

Pensando nisso, a Enactus, em
parceria com Coca-Cola company,
Dell e XPV Water Partners,
lançaram a competição
Internacional World Water Race,
para apoiar projetos que
desenvolvem a temática da
distribuição de água e
saneamento, os quais impactam o
ODS 6.

Projeto Finalista (UFPA)



No ano de 2018, o projeto do Time Enactus UFPA, Amana Katu, foi

selecionado como um dos 4 projetos finalistas do prêmio. É a primeira vez

que um projeto Enactus no Brasil chega a etapa final do prêmio.

O projeto visa a produção de sistemas de captação da água pluvial,

sustentáveis e de baixo custo, através da capacitação de jovens em

vulnerabilidade socioeconômica no município de Belém-PA. O objetivo é

que esses sistemas sejam direcionados ao mercado, não só à

comunidades carentes do recurso, mas também a qualquer consumidor

que queira obter o produto por algum motivo específico.

Dessa forma, o projeto pretende difundir e fomentar a cultura do

reaproveitamento da água de chuva, e universalizar o acesso a água de

qualidade, além de empoderar um grupo de jovens envolvidos no

desenvolvimento da tecnologia.





ENACTUS E ODS



Prêmio ODS 2018





































FINANÇAS



FINANÇAS

3 %

9 7  %

Receita*

Para o ciclo 2017-2018*



29%

33%

23%

15%

Folha de salários Operacional

Campeonato nacional Prêmios, bolsas e outros eventos

FINANÇAS

 R$   692,989.34  R$0,00                                        R$     692,989.34 

 R$   800,913.20 R$0,00  R$     800,913.20 

 R$   551,537.72  R$0,00  R$     551,537.72 

 R$   356,679.82  R$0,00  R$     356,679.82 

R$     2,402,120.08 

Custo*

Para o ciclo 2017-2018*

ENEB Prêmio, Bolsas e outros 
eventos

Custos OperacionaisFolha de Pagamento



NOSSOS ESTUDANTES



"Muitas vezes me perguntam o que mudou em minha vida depois da Enactus, e

sempre respondo “O que não mudou? ”. Ter entrado no time me fez ser uma

pessoa totalmente realizada, vivi vários momentos de alegrias e também tive

grandes responsabilidades, fiz muitas amizades que levarei para a vida toda e

consegui presenciar sorrisos onde jamais imaginaria ver. Nesses 3 anos em que

estive imersa na rede, eu pude realmente sentir o sentimento de pertencimento e

de família em todos os dias, e batalharei para continuar cultivando este

sentimento sempre em minha jornada."Luisa Leveghin
Líder, Time Enactus FZEA USP

Guarani Boto
Líder, Time Enactus Uva Sobral

“Quando conheci a Enactus há dois anos não dei muita importância ao Time, mas

depois comecei a me perguntar o porquê de eu estar naquele Time, estar

sacrificando meus fins de semanas, em outra comunidade. Então, percebi que o que

estávamos fazendo era por um propósito maior do que eu, não era só para mudar a

realidade daquelas pessoas, daquela comunidade, mas também do nosso País.

Desde então percebi que todos nós temos um propósito e que cada um deve deixar

sua marca positiva nesse mundo.”



NOSSOS PROFESSORES



“Com quase 4 anos como professor conselheiro da Enactus CEFET/RJ, tive

algumas boas experiências: ir com os alunos nos locais dos projetos ou nos

eventos realizados com beneficiados e capacitações dos alunos. Tive a

experiência de abrir um time novo e participar de 2 eventos nacionais, no

Ceará em 2016, quando ficamos em segundo lugar e em 2017 no Rio, com um

time na liga Rookie e outro fazendo 15 anos. Não chegamos na final, mas recebi

o prêmio de professor do ano. Foi um grande momento, ver mais de 70 alunos de

dois times comemorando juntos. Com a ida para a Enactus World Cup 2017 pude

atuar com novas estratégias a partir do conhecimento adquirido lá. A criação

de projetos de extensão com bolsas para captar mais recursos e a criação de

um professor orientador para cada projeto foram ações que estão gerando bons

resultados. Além de um perfil mais empreendedor nos projetos, que acredito ser

um futuro para os alunos atuarem em suas vidas profissionais com a ideia dos

projetos Enactus.”

Professor Alexandre Ali
Time Enactus CEFET/RJ



NOSSO TIME



*

*Gabriel entrou no Time Enactus Brasil em Set/18



NOSSOS PARCEIROS



EMPRESAS PARCEIRAS



Evento Nacional Enactus 

Brasil 2018 – Fortaleza/CE

Rodada Final do 

Campeonato

PARCEIROS



Junte-se aos nossos parceiros corporativos e individuais em todo o mundo que investem no poder da ação 

empreendedora para a mudança sustentável. Estes é nosso board nacional:

BOARD NACIONAL



BOARD GLOBAL





















Amanco/ Coca





Oath / DSM



Walmart/Ford


