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Parceria Enactus Brasil e KPMG 

Prêmio KPMG de Ética e 
Integridade  

EDITAL 
 

A KPMG no Brasil e a Enactus Brasil, convidam os times Enactus que competirão no Evento 

Nacional Enactus Brasil 2019 (ENEB) a participarem da quarta edição da parceria Prêmio 

KPMG de Ética e Integridade. A temática do prêmio é proposta pelo entendimento de que a 

prosperidade e o sucesso – no longo prazo – de indivíduos, dos negócios, bem como uma 

economia de mercado no sentido mais amplo, dependem de práticas éticas. 

A partir desse conceito, a parceria visa estimular que os times Enactus transfiram para os 

projetos e/ou seus beneficiários os conceitos e práticas de Ética e Integridade nos negócios, 

para que essas pessoas se apropriem desses valores e os apliquem no dia-a-dia. 

Os projetos deverão estar alinhados aos valores da Ética e da Integridade, de acordo com o 

que é exposto no REGULAMENTO do Prêmio KPMG de Ética e Integridade -  ANEXO I deste 

Edital.   

 

1. Inscrição e Seleção 

Os times deverão se inscrever e submeter seus projetos pelo link: 

https://enactus.tfaforms.net/239/, conforme prazos abaixo: 

- de 13 de maio a 14 de junho de 2019: submissão do Formulário 1 e do Formulário 2  

Cada Time poderá submeter apenas um projeto, que deverá ser novo.   

. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__enactus.tfaforms.net_239_&d=DwMFAw&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=x_wN-sqSo_Rcar0C3_ilBg0L93mgmcRtAv7FYUer0sM&m=_U5-3ItJsMWHk2FJRopgX9T_tXPkVvlG9OTiXvTlCT4&s=-_YynB5ewa627IQSZeejqIKS2-2HGgQaTicfiGn3XMk&e=
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Enactus realizará uma análise prévia dos projetos inscritos em relação aos critérios para 

participação, e a fornecerá à KPMG em 24 de junho de 2019, para que a Comissão 

Organizadora da KPMG também avalie os projetos e selecione os times finalistas. 

No dia 19 de julho, durante o ENEB, serão divulgados os 5 (cinco) times finalistas  que 

concorrerão ao Prêmio KPMG de Ética e Integridade. Cada um dos cinco times 

selecionados receberá uma bolsa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como incentivo 

para o desenvolvimento dos projetos. 

 

1.1 Critérios de Julgamento 

Todos os projetos apresentados pelos Times, na fase de seleção e na fase de mentoria  do 

Prêmio KPMG de Ética e Integridade, serão classificados com base nos critérios descritos no 

REGULAMENTO do Prêmio KPMG de Ética e Integridade, ANEXO I.  

Além dos critérios estabelecidos no REGULAMENTO, todos os projetos deverão atender, 

integralmente, ao seguinte 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?” 

 

2. Acompanhamento das Atividades   

2.1 Acompanhamento Enactus  

A Enactus Brasil transferirá aos cinco times finalistas os valores das respectivas bolsas em 

até 30 dias do ENEB, que adicionalmente receberão acompanhamento dos coordenadores 

de programas regionais da Enactus Brasil, que oferecerão o suporte necessário para o 

desenvolvimento do projeto, e colherão os dados para o envio trimestral de indicadores de 

desenvolvimento de cada um dos cinco projetos (scorecards) à KPMG. O acompanhamento 

Enactus se dará por telefone, Skype, calls e e-mails.  
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2.1 Acompanhamento Mensal KPMG - Mentoria 

Além do acompanhamento da Enactus Brasil, a KPMG oferecerá mentoria com reuniões 

mensais aos cinco Times finalistas do Prêmio (que poderão ser realizadas via presencial, 

Skype, call, telefone ou e-mail), onde participarão os membros do Time e ao menos um 

colaborador da KPMG. Durante a fase da mentoria serão definidos pelos Times e pela KPMG 

cronogramas e entregas, de acordo com o escopo de cada projeto e considerando a data 

final de junho de 2020. A organização dessas reuniões mensais  será responsabilidade da 

KPMG com os times, conforme REGULAMENTO do Prêmio – ANEXO I.  

 

3. Avaliação dos Times Finalistas 

Os projetos dos cinco times finalistas serão avaliados considerando os acompanhamentos 

realizados durante o processo de mentoria e o cumprimento das metas, do cronograma e 

demais critérios estabelecidos no REGULAMENTO do Prêmio -  ANEXO I. 

A decisão final dos Times vencedores caberá à Comissão Organizadora do Prêmio de Ética 

e Integridade da KPMG. 

 

4. Prêmio  

Conforme descrito no ANEXO I, os cinco Times finalistas serão avaliados durante todo o 

processo de mentoria, e os três times com melhor desempenho serão contemplados pelo 

Prêmio KPMG de Ética e Integridade, sendo:  

• 1° lugar receberá R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

• 2° lugar receberá R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

• 3º lugar receberá R$ 3.000,00 (três mil reais) 

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação do Evento Nacional 

Enactus Brasil 2020. 

 



   
 

   4 
 

5. Alcance de Mídia 

A KPMG e a Enactus Brasil farão esforços de divulgação da Parceria, incluindo divulgação 

no website, em redes sociais, e-mails e outras mídias. Os times Enactus participantes: 

o Deverão utilizar a logomarca do time Enactus e da KPMG em todas as publicações 

sobre a premiação recebida (com a validação prévia do material pelas respectivas 

entidades);  

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 

KPMG de Ética e Integridade;  

o Deverão mencionar o projeto e o Prêmio durante sua apresentação no 

Campeonato Nacional Enactus Brasil 2019 e 2020;  

o Utilizar a hashtag (#sereticotransforma) sempre que mencionar atividades 

relacionadas aos projetos em mídias digitais. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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PRÊMIO KPMG DE ÉTICA E 
INTEGRIDADE 

ANEXO I 

REGULAMENTO 

Sobre a ética 
O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa).  
Ética é um conjunto de valores e princípios históricos, culturais e morais que norteiam a conduta 
humana na sociedade. A ética  promove o equilíbrio e o bom funcionamento social, para que ninguém 
seja prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está 
relacionada com o sentimento de justiça social. 

“A confiança, obviamente, é fundamental para a economia, e não meramente para as 
relações sociais, uma vez que, sem ela, a moeda não será usada, poupança não faz 
sentido e os custos das transações sobem precipitadamente; em resumo, é difícil 
conceber uma economia moderna sem um forte elemento de confiança que a permeie 
por completo. “ ETZIONI, Amitai. The Moral Dirnension: Toward a New Economics.  

“Avançando além da ética da confiança, da qual as atividades gerenciais dependem, pode-
se ver que os administradores também tomam decisões que produzem resultados morais. 
A maioria das atividades empresariais tem impacto sobre outras pessoas e está, portanto, 
inerentemente sujeita a questões sobre o bem ou mal que, em última análise, faz.” NASH, 
Laura L. Ética nas empresas: guia prático para soluções de problemas éticos nas empresas. 

 

1. Do objetivo 

O Prêmio KPMG Ética e Integridade, promovido pela KPMG como um dos programas 

especiais, em parceria com a ENACTUS, tem como objetivo reconhecer times Enactus que 

desenvolveram soluções em prol da melhoria do bem-estar da sociedade, ao mesmo tempo 

em que se utilizaram de práticas éticas e íntegras, para compor os projetos e seus resultados. 

 

2. Da inscrição 

Todos os times ENACTUS competidores do Evento Nacional Enactus 2019 (ENEB 

2019), exceto liga Rookies, poderão se inscrever para participar. Apenas novos projetos serão 

aceitos para concorrer ao Prêmio. As inscrições e submissão dos projetos se darão no período 

de 13 de maio a 14 de junho de 2019, por meio do preenchimento de todos os campos / 
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dados solicitados no formulário disponível no endereço: https://enactus.tfaforms.net/239/   e 

deverão respeitar os seguintes prazos: 

- de 13 a a 14 de junho de 2019: inscrição e submissão dos Formulários 1 e 2. 

A participação no prêmio é voluntária, nominativa e intransferível. Assim, espera-se 

que as equipes que manifestarem interesse em participar do prêmio apresentem: 

a) Novos projetos 

b) Comprometimento com o projeto 

c) Comprometimento com o resultado do projeto 

d) Valores éticos e íntegros 

e) Interesse em aprender 

 

3. Cronograma Geral e respectivas Fases 

Fase I - Inscrição  –  13 de maio a 14 de Junho de 2019. Neste período serão realizadas as 

inscrições das equipes e a respectiva submissão dos projetos interessados em participar 

do Prêmio KPMG de Ética e Integridade. 

As inscrições serão feitas através do link: https://enactus.tfaforms.net/239/. 

Fase II - Seleção  – 21 de junho a 05 de julho de 2019. A KPMG e a ENACTUS selecionarão 

os 05 (cinco) times Enactus finalistas a participar do prêmio, conforme os critérios de 

seleção listados abaixo. 

Fase III - Divulgação  – 19 de Julho de 2019. Os cinco times selecionados na fase anterior 

serão divulgados durante o ENEB 2019 – Evento Nacional Enactus Brasil – como finalistas 

do Prêmio KPMG de Ética e Integridade. 

Fase IV - Mentoria – De Setembro de 2019 a Junho de 2020. Os cinco times Enactus 

finalistas receberão mentoria e acompanhamento da KPMG e da KPMG & Distrito Leap 

durante o desenvolvimento dos projetos, conforme detalhamento do processo de 

mentoria. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__enactus.tfaforms.net_239_&d=DwMFAw&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=x_wN-sqSo_Rcar0C3_ilBg0L93mgmcRtAv7FYUer0sM&m=_U5-3ItJsMWHk2FJRopgX9T_tXPkVvlG9OTiXvTlCT4&s=-_YynB5ewa627IQSZeejqIKS2-2HGgQaTicfiGn3XMk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__enactus.tfaforms.net_239_&d=DwMFAw&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=x_wN-sqSo_Rcar0C3_ilBg0L93mgmcRtAv7FYUer0sM&m=_U5-3ItJsMWHk2FJRopgX9T_tXPkVvlG9OTiXvTlCT4&s=-_YynB5ewa627IQSZeejqIKS2-2HGgQaTicfiGn3XMk&e=
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Fase V - Premiação – ENEB de 2019 (finalistas) e ENEB Julho 2020 (vencedores). Após a 

tabulação dos resultados e divulgação dos cinco finalistas (ENEB 2019), eles seguirão para 

a mentoria e, considerando os critérios de avaliação acompanhados durante a realização 

dos projetos, as três melhores equipes serão divulgadas e premiadas no ENEB 2020. 

4. Dos critérios de seleção 

Os times Enactus deverão apresentar sua inscrição ao Prêmio e sua proposta de 

projeto no link indicado pela Enactus. Para seleção das cinco equipes finalistas, KPMG e 

Enactus avaliarão as propostas e considerarão os critérios mencionados nos formulários de 

submissão, que entre outros pontos, abrangem: 

a) Apresentação (lista com nomes e funções) dos integrantes do time Enactus; 

b) Definição clara do objetivo do NOVO projeto;  

c) Potencial impacto positivo do projeto para a sociedade; 

d) Potencial de replicabilidade/Escalabilidade do projeto; 

e) Demonstração dos valores ética e integridade na proposta do projeto. 

f) Existência de membros do time que foram embaixadores e/ou que foram 

aprovados para o KPMG Innovation and Collaboration Challenge 2019 - KICC 

2019 (NOVO CRITÉRIO DA 4ª. EDIÇÃO DO PRÊMIO). 

 

5. Da Fase de Mentoria para os times selecionados 

Buscando possibilitar aos times finalistas uma oportunidade de aprendizagem e de 

potencialização na geração de impacto positivo com os seus projetos, a KPMG e a KPMG & 

Distrito Leap formarão um grupo de mentores que ficará à disposição das equipes. Esse grupo 

será formado por profissionais de diversas áreas, com experiência em projetos de inovação, 

gestão financeira e gestão operacional.  

A mentoria será dividida em duas etapas: 

Etapa A - Planejamento: Ocorrerá em setembro e outubro de 2019. Os times 

desenvolverão um plano para o projeto, considerando junho de 2020 como data de corte. 

Neste plano estão contidos metas e cronograma sugerido, com o detalhamento das 

atividades necessárias para execução do projeto. 
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Etapa B - Execução: Ocorrerá entre Novembro de 2019 a 15 de junho de 2020. Trata-

se do período em que os times estarão interagindo com as comunidades para executar os 

seus projetos e gerar os impactos propostos. Nesta etapa haverá mentorias mensais aos 

times, para orientação, aceleração e atingimento das metas definidas na etapa “A” de 

planejamento. Além dos encontros mensais (que poderão ser via Skype, fone, presencial, ou 

conforme definido pela KPMG e KPMG Leap com os times), o grupo de mentores ofertará um 

canal de comunicação virtual que poderá ser acionado pelos times Enactus para 

esclarecimento de dúvidas nessas duas etapas. 

 

6. Dos Critérios de Avaliação para os cinco times finalistas 

Durante a fase de mentoria do projeto, as equipes serão constantemente avaliadas, com base 

nos seguintes critérios: 

a) Comprometimento com o projeto; 

b) Cumprimento do cronograma; 

c) Atingimento das metas definidas; 

d) Existência de advertências ao longo da fase de mentoria; 

e) Aplicação de valores éticos e íntegros compatíveis com o escopo do projeto, tais 
como: 

• Governança (time e projeto) 

• Qualidade dos resultados definidos e alcançados no projeto 

• Compliance com leis, normas ou regulamentos 

• Práticas e processos de captação de recursos com regras claras e 
transparentes 

• Registros/documentação necessários para a execução do projeto  

• Comunicação aberta e honesta com os principais stakeholders do projeto 

• Tripple botton line: consideração dos aspectos econômicos, sociais e 
ambientais no planejamento e execução do projeto 

• Direitos Humanos / Empoderamento do público beneficiado: preocupação 
com remuneração justa para as comunidades envolvidas com o projeto, 
promoção da não discriminação, prevenção ao trabalho infantil, prevenção 
ao trabalho forçado, escravo ou análogo.  
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6.1 Hipóteses para desclassificação do time 

Caso o time receba três advertências formais (sendo elas para o time como um todo 

ou para seus membros individualmente), será automaticamente desclassificado e deixará 

a Fase de Mentoria, não concorrendo ao Prêmio.  

Hipóteses para emissão da advertência:  

a) Participação de menos de 50% do time em uma reunião mensal agendada; 

b) Realização de reunião mensal sem a participação de, pelo menos, um membro que 

estava presente na reunião mensal anterior; 

c) Tomada de ações que vão de encontro a valores éticos e íntegros. 

 

Obs.: a reprovação da prestação de contas do time nas diligências realizadas pela 

equipe Enactus é considerada falta grave e o desclassificará automaticamente para o 

Prêmio KPMG de Ética e Integridade, independente de advertência formal da KPMG. 

 

7. Da premiação 

Em 19 de julho de 2019, de acordo com a programação do ENEB, será realizada a 

cerimônia de premiação, e cada um dos cinco finalistas selecionados receberá: 

• R$ 2.000,00 (dois mil reais) de bolsa-incentivo para desenvolver o projeto  

• Mentoria da KPMG e da KPMG & Distrito Leap, como finalista do Prêmio 

KPMG de Ética e Integridade no ENEB 2020 

• Convite para uma visita guiada à KPMG & Distrito Leap, “Escritório de 

Inovação”. Por se tratar de convite, a KPMG não reembolsará eventuais 

despesas dos times com esta visita. 

 

Em Julho de 2020, de acordo com a programação do ENEB 2020, será realizada a 

cerimônia de premiação dos três times vencedores do Prêmio KPMG de Ética e Integridade. 

Os três melhores times serão selecionados após participação nas Fases 1 a 6, com 

base na avaliação dos critérios já citados. As equipes vencedoras receberão os seguintes 

prêmios: 
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1º LUGAR – R$ 6 mil reais 

2º LUGAR – R$ 4 mil reais 

3º LUGAR – R$ 2 mil reais 

Todos os valores dos prêmios oferecidos às equipes vencedoras deverão ser 

investidos exclusivamente nos projetos inscritos para o Prêmio KPMG de Ética e Integridade. 

A KPMG e a Enactus poderão solicitar evidências. 

8. Da comunicação 

Em todas as fases e etapas, a KPMG e KPMG & Distrito Leap se comunicarão com os 

participantes inscritos por e-mail. Os times Enactus  inscritos são responsáveis por 

acompanharem a programação, os resultados e eventuais alterações. 

9. Da Comissão Organizadora da KPMG 

A Comissão Organizadora da KPMG será composta por profissionais da KPMG e KPMG & Distrito 
Leap. A Comissão, por decisão discricionária, poderá convidar outros profissionais da KPMG para 
atividades de suporte e apoio. 

 

9.1 A Comissão terá as seguintes atribuições fundamentais: 

• Definir os critérios do Prêmio KPMG; 

• Analisar os projetos inscritos para o Prêmio KPMG e deliberar sobre a aprovação 
dos cinco finalistas que prosseguirão na competição; 

•  Realizar a mentoria mensal de cada projeto finalista, a fim de acompanhá-lo, 
esclarecendo dúvidas e orientando-o; 

• Caso haja disponibilidade, e desde que seja viável, a Comissão poderá propor uma 
primeira reunião presencial com os times finalistas; 

• Revisar e analisar os relatórios parciais e finais dos times finalistas; 

• Em conjunto com os demais membros da Comissão, deliberar e definir 1º, 2º e 3º 
colocados do Prêmio KPMG de acordo com os critérios estabelecidos; 

• Zelar pelas regras deste Edital e dirimir quaisquer dúvidas a respeito de sua 
interpretação. 

 

9.2 Aos membros da Comissão Organizadora da KPMG ficará vedada a participação como juiz na 
liga em que o time para o qual exerceu o papel de adviser estiver competindo. 

 

10. Do Acompanhamento do Staff Enactus 

• promover e divulgar o Edital 

• colaborar no esclarecimento de dúvidas 
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• fazer follow up nos times quanto aos prazos estabelecidos 

• receber inscrições, relatórios e documentação de suporte solicitadas 

• realizar triagem prévia do material recebido 

• enviar trimestralmente os materiais relacionados aos projetos finalistas do Prêmio à 

Comissão Organizadora KPMG 

• realizar as providências para divulgação dos finalistas e vencedores do prêmio KPMG de 

Ética e Integridade no ENEB 2019 e 2020. 

 

11. Das considerações finais 

O Prêmio KPMG de Ética e Integridade será coordenado por uma Comissão Organizadora da 

KPMG, cujas decisões são soberanas. Ao se inscreverem no prêmio, os participantes concordam 

com o inteiro teor do regulamento. 

Os participantes, ao concordar com o Regulamento, autorizam a KPMG e a ENACTUS 

a utilizar, editar, publicar, reproduzir e divulgar, por meio de jornais, revistas, televisão, 

cinema, rádio e internet, vhs e cd-rom, ou em qualquer outro meio de comunicação, sem 

ônus e sem autorização prévia ou adicional, os seus nomes, vozes, imagens, projetos, ou 

empresas, tanto no âmbito nacional quanto internacional, durante período indeterminado. 

O Prêmio KPMG de Ética e Integridade tem o objetivo de gerar soluções para a 

sociedade. A KPMG reserva-se o direito, sem exclusividade e mantendo o direito dos 

participantes que desenvolveram os projetos, de utilizá-los, reutilizá-los, reproduzi-los, 

integral ou parcialmente, por todas as modalidades que julgarem adequadas, e em quaisquer 

formatos, bem como imprimi-los, inseri-los ou veiculá-los em quaisquer materiais de suporte 

físico ou eletrônico. 

Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles 

produzido no âmbito do presente regulamento, respondendo integral e exclusivamente por 

eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando a KPMG, KPMG & Distrito Leap 

e/ou ENACTUS, em caso de demanda judicial ou extrajudicial intentada por terceiros, sob 

alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, imagem, voz e nome. 

A KPMG, KPMG & Distrito Leap e/ou ENACTUS não se responsabilizam pelo uso de 

base de dados públicos e/ou privados pelos participantes do prêmio. 
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Suspeitas de conduta antiética, além do desrespeito ao presente regulamento, serão 

analisadas e julgadas pela comissão organizadora, podendo, ainda, resultar na 

desclassificação direta do respectivo participante e/ou equipe. 

Não haverá reembolso de despesas dos times e seus membros, ou participantes dos 

projetos, referentes a transporte, hospedagem, material de consumo e/ou quaisquer outras 

necessárias. 

As decisões dos integrantes da banca julgadora da KPMG e KPMG & Distrito Leap no 

que tange à seleção e à premiação das equipes participantes, além das decisões que a 

comissão organizadora venha a dirimir, serão soberanas e irrecorríveis, não sendo cabível 

qualquer contestação das mesmas, bem como dos seus resultados. 

A KPMG, KPMG & Distrito Leap e/ou ENACTUS, a seu exclusivo critério, poderá, a 

qualquer tempo, se julgar necessário, alterar as regras deste regulamento. 

A premiação poderá ser interrompida ou suspensa, por motivos de força maior, não 

sendo devida qualquer indenização ou compensação aos participantes e/ou aos eventuais 

terceiros.  

A participação neste prêmio sujeita todos os participantes às regras e condições 

estabelecidas neste Regulamento. Dessa forma, os participantes, no ato de seu 

cadastro/inscrição aderem a todas as disposições, declarando que leram, compreenderam, 

tem total ciência e aceitam, irrestrita e totalmente, todos os itens deste regulamento. 

Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e julgados pela 

comissão organizadora. 

 

Contatos: 

 
KPMG: Eliane Momesso – emomesso@kpmg.com.br 

  Naiana Delgado – naianadelgado@kpmg.com.br 

 

Enactus: Vitor Vannucchi Ungari <vungari@enactus.org> 

mailto:emomesso@kpmg.com.br
mailto:naianadelgado@kpmg.com.br

