


Prospecção 
  

Empreende, mulher! 

TTC Unilever 

Comunidade 
Acadêmica 

Entrevistas e 
visitas in loco 

Projeto 
“Empreende, 

mulher!” 

• Identificação de oportunidades para 
atuação. 

• Duas metodologias de prospecção ativa. 
• Tratamento dos dados coletados. 
• Insights para projetos e definição de 

comunidades. 
• Estruturação para início de projeto 

voltado a empoderamento feminino e 
empreendedorismo. 

• Primeiro evento da rede com a 
participação do Time. 

• Seis membros presentes e impactados. 
• Oportunidade de conexão e 

benchmarking com outros times. 
• Ensinamentos referente a participação 

e competição na Liga Rookie. 

• Início: segundo semestre de 2019. 
• Parceria com Fundo Social de Solidariedade de 

Campina do Monte Alegre/SP. 
• Possibilitar que as mulheres tenham autonomia 

não somente financeira, mas também pessoal. 
• Kickoff: Café Empreendedor, apresentando o 

projeto, objetivo, etapas e propósito. 
• Capacitações quinzenais, mesclando oficinas de 

artesanato e empreendedorismo. 
• O material usado nas oficinas serão recicláveis 

provenientes da cooperativa do município, onde 
majoritariamente trabalham mulheres  conexão 
e aporte de renda. 

• Todas ganham, e o meio ambiente também! 
• Vendas a partir de feiras e mercado digital. 
• As mulheres serão multiplicadoras de 

conhecimento. 
• Tomadoras de decisões das suas próprias vidas. 



  

OBJETIVO 

RESULTADOS 

Lidera Challenge 

359 kg 
alimentos 

593 peças 
de roupa 

336 itens de 
higiene pessoal 

56 brinquedos e 
material escolar 

52 itens de 
limpeza 

• Organizar uma rede de 

colaboradores e apoiadores que 

contribuíssem com a arrecadação de 

alimentos e itens de necessidade 

básica a serem doados para a Casa 

de Repouso Nova Família. 

Entrega dos produtos arrecadados para 

a Casa de Repouso Nova Família. 

• Primeira ação realizada em 
conjunto entre todas as instituições 
e atores da comunidade 
acadêmica. 

• Maior mobilização desse âmbito já 
realizado na universidade. 

• Campanha ocorrendo de forma 
constante e escalável durante o 
ano, não apenas em períodos de 
sazonalidade. 

EMPODERAMENTO 



  

Lidera! 

Com propósito, Time Enactus UFSCar Lagoa do Sino! 

Esse é só o começo e nós não paramos 
por aqui! A nossa história continua! 

ACOMPANHE-NOS! 
@enactusls 

  

  

Roberto Kasputis (Neoris): 

“Liderança no meio 

corporativo”. 

Felipe Lissoni (Grupo NC e 
Ex-Enactor): “O impacto das 
entidades estudantis em seu 

propósito de vida”. 

Cristina Caruso (Itaú): 
“Gerenciamento e 

consultoria financeira de 
pequenas empresas”. 

Sidney Vieira (FGV e Sebrae): 

“Personal branding”. 

• A proposta do Lidera! nasceu da demanda por 

capacitações de liderança e estrutura 

organizacional nas várias iniciativas da UFSCar 

campus Lagoa do Sino. 

• Enxergando a necessidade de fomentar e 

consolidar uma rede forte entre todas essas 

iniciativas, nossa equipe organizou um evento 

que dialogou com todas as instituições e, ao 

mesmo tempo, gerou impacto positivo para a 

comunidade acadêmica. 

• Conteúdo programático seguindo pilar do 

desenvolvimento profissional e pessoal, 

aperfeiçoamento e expansão de conhecimentos. 

• 83 pessoas beneficiadas diretamente. 

Lagoa do Sino 
Time Enactus UFSCar 


