
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arcos Dourados & Enactus 
 
 

Com Mc Mudamos o Mundo 2019 
 

Julho 2019 
 

#ComMcMudamosoMundo 



2 

 

 

 
INTRODUÇÃO 
 
ARCOS DOURADOS 
Desde sua criação, a Arcos Dourados tem um forte compromisso com o futuro do planeta e com as 
comunidades em que operam. No contexto em que vivemos, o desenvolvimento social é um tema 
de grande importância. É por isso que a Arcos Dourados trabalha constantemente para ampliar o 
impacto positivo em toda a sociedade. 
Atrair, motivar e comprometer cada funcionário com o trabalho em equipe e o desenvolvimento 
sustentável, através do aprimoramento das competências e habilidades de cada um, garantem 
melhores resultados para o negócio e para a sociedade como um todo  
 
ENACTUS 
A Enactus é uma organização sem fins lucrativos presente em 37 países, que congrega mais de 
72.000 estudantes universitários e seus professores, estando presente em mais de 1.730 campi 
universitários ao redor do mundo. A Enactus estimula estudantes universitários a desenvolverem 
projetos para melhorar as condições de vida de comunidades, ao mesmo tempo em que os alunos 
melhoram suas próprias habilidades para se tornarem líderes do futuro, com uma visão 
responsável sobre negócios.  
No Brasil, a Enactus está presente em 120 instituições de ensino superior, em 21 estados brasileiros 
e tem como empresas parceiras, além da Arcos Dourados: KPMG, Unilever, Cargill, Tilibra, ANDEF, 
BIC,  Instituto Center Norte, DSM entre outras. 

 

PARCERIA ENACTUS & ARCOS DORADOS 
A parceria entre Enactus e Arcos Dourados em 2018 resultou no Programa  COM MC MUDAMOS O 
MUNDO (veja o histórico e registros no site www.commcmudamosomundo.com). Na nova edição 
em 2019, o desafio terá por objetivo novamente fomentar a ação empreendedora de impacto 
realizada por universitários. 
 
Os Estudantes Enactus serão incentivados a apresentarem seus projetos já em andamento que 
tenham como finalidade o Desenvolvimento Sustentável de comunidades em situação de 
vulnerabilidade social, com foco nos seguintes 3 pilares (basta atingir uma das categorias para estar 
apto a participar do edital):  
 

a. Educação: Projetos que visem a educação para o desenvolvimento sustentável; 
b. Descarte de Resíduos/Economia Circular : Projetos que gerem soluções para 
problemas de descarte de resíduos sólidos ou não, reciclagem de materiais e opções de 
economia circular; 
c. Redução da Perda de Alimentos: Projetos que ofereçam soluções para a redução da 
perda de alimentos em alguma fase da cadeia de valor do alimento . 

 
 
Os objetivos desta parceria são 
 
• Gerar oportunidade de Networking entre estudantes formadores de opinião e funcionários da 

Arcos Dourados; 
• Capacitar Estudantes Enactus na sua formação como lideres sustentáveis; 
• Proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional de funcionários da Arcos Dourados, ao 
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fomentar o voluntariado e o empreendedorismo social; 
• Divulgação do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dourados; 
• Proporcionar uma plataforma para compartilhamento de conteúdo, melhores práticas e 

experiências para a realização dos projetos, com o apoio e expertise da Arcos Dourados (site 
www.commcmudamosomundo.com.br ) 

 
No 2ºm semestre de 2019 (data a ser definida), todos os Times Enactus inscritos e que tenham 
submetido seus projetos participarão do McMeeting, uma experiência online de troca e colaboração 
entre McDonald’s e Times.  
 
Dos projetos participantes, serão escolhidos 6 (seis) que serão conectados com equipes de 
restaurantes do McDonald’s que em conjunto com os times Enactus desenvolverão ações internas 
para o impulsionamento de 1 dos 3 pilares, a ser definido pelo time + equipe McDonald’s. 
 
Serão dois times Enactus para cada Regional da Arcos Dourados no Brasil (SAO, RSOU e BRA )  
 
Estas equipes (Time Enactus + Equipe McDonald’s ) serão convidados a apresentarem-se no evento 
Com Mc Mudamos o Mundo Competition que acontecerá no final de 2019 (data a ser definida), 
demonstrando quais as soluções e resultados foram obtidos pelos projetos na comunidade 
externa e também nas soluções propostas internamente.  
 
A Arcos Dourados reconhecerá o(s) projeto(s) que teve (tiveram) os melhores resultados e maior 
impacto, levando em conta: 
 
“Qual time Enactus contribuiu de forma mais efetiva para a resolução dos problemas sociais 
relacionados à educação, descarte de resíduos/economia circular e redução da perda de alimento 
externamente (na sociedade) e internamente (na operação do McDonald’s )?” 
 

Serão realizadas as seguintes ações por parte da Arcos Dourados: 
• Definição dos restaurantes/equipe do McDonald’s que se associará ao time Enactus; 
• Bolsa-Auxílio a 6 Times Enactus finalistas no valor de 1.000 por time; 
• Mentoria aos 6 projetos finalistas;  
• Avaliação e feedback para os 6 Times Enactus finalistas; 
• Premiação para o 1º, 2º e 3º colocado na Com Mc Mudamos o Mundo Competition 

2019. 
 

ELEGIBILIDADE 
Poderão participar deste edital todos os Times Enactus com estudantes de graduação e pós-
graduação regularmente matriculados em uma das Instituições de Ensino Superior cadastradas no 
programa Enactus em qualquer Instituição de Ensino Superior do Brasil. Além disso, os Times 
Enactus deverão ter submetido o projeto na pré-auditoria da Enactus Brasil e ter o projeto e 
membros inscritos na Enactus+. Não há número máximo de participantes por equipe. 
 
DOCUMENTOS 
A Arcos Dourados e Enactus Brasil poderão exigir, a qualquer tempo, os documentos necessários 
que comprovem a matrícula dos alunos participantes no curso de graduação ou pós-graduação das 
Universidades Enactus participantes. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
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Não há limitação máxima de número de participantes por equipe. 
 
ENACTUS+ 
O Time Enactus deverá cadastrar o projeto e seus respectivos membros na plataforma Enactus+ 
(https://plus.Enactus.org). Qualquer dúvida basta contatar o coordenador de programa 
responsável por sua equipe. 
 

MECÂNICA DO EDITAL 
1ª etapa:  Divulgação e Abertura de Inscrições via Site Com Mc Mudamos o Mundo 17/7 a 
18/8/2019  

2ª etapa: Submissão completa com descrição do projeto Enactus   05/8 a 
18/8/2019 

3ª etapa: Mc Meeting Virtual       2º semestre 
2019 

4ª etapa: Seleção 6 times finalistas  e equipes McDonald’s    setembro 2019 

5ª etapa: Conexão entre time Enactus e Equipe McDonald’s    set / out/ nov 
2019 

6ª etapa: Envio de relatório final de impacto externo e solução interna  novembro 
2019 

7ª etapa: Com Mc Mudamos o Mundo Competition     dezembro 
2019 

 
 

INSCRIÇÕES 
As equipes deverão inscrever-se primeiramente no formulário de inscrição, do dia 17 de Julho de 
2019 até 18 de agosto de 2019, pelo link: https://enactus.tfaforms.net/228. As equipes inscritas 
receberão a submissão completa a partir do dia 05/08 e deverão enviá-la para 
contatobr@enactus.org até 18/08 às 23:59. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
Todos os projetos apresentados pelos Times Enactus, na fase de seleção e avaliação do edital, serão 
classificados com base no questionamento: “Qual time Enactus contribuiu de forma mais efetiva 
para a resolução dos problemas sociais relacionados à educação, descarte de resíduos e redução 
da perda de alimento externamente (na sociedade) e internamente (na operação do 
McDonald’s)?” sendo avaliado nos seguintes critérios (Caso o Time Enactus tenha qualquer dúvida 
em relação aos critérios, consulte o coordenador de programa responsável por sua equipe):  

 
1- Replicabilidade: Nesse critério será avaliado o potencial de escala e replicabilidade do projeto e 
a profundidade de transformação que ele agrega na comunidade. O Time Enactus deverá pensar 
qual o fim ideal para seu projeto Enactus. Exemplos: Um negócio social, associação, cooperativa, a 
criação de uma metodologia para ser replicada em outras comunidades, a criação e implementação 
de uma política pública, entre outros.  
Dica: “Queremos aumentar cada vez mais nosso impacto enquanto Time Enactus, como podemos 
alcançar esse crescimento?” 
 
2- Indicadores Mensuráveis e Metas SMART: Esse critério avaliará se o projeto apresenta um 
planejamento consistente, que considere uma relação clara entre os objetivos, as atividades que 
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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; 
Dica: “Nosso Time Enactus possui objetivos claros e um sistema de mensuração efetivo?” 
 
3- Pessoas Impactadas: Serão avaliados os diferentes níveis de impacto (Empoderamento, 
impacto direto, indireto, vidas atingidas) do projeto enactus. 
Dica: “A partir do objetivo do projeto Enactus, entender os diferentes níveis de impacto atrelados aos 
stakeholders.” 
 
4- Benefício Econômico: Será verificado se a proposta do projeto leva em consideração fatores que 
assegurem a sustentabilidade (social,econômica e ambiental) da iniciativa. Dentro dessa 
sustentatibilidade, a equipe deverá demonstrar como utilizaria o investimento do edital na criação 
de valor para a comunidade.  
Dica: “O que nosso Time Enactus fará com o recursos do edital, caso formos premiados? Como 
sustentaremos esse modelo a médio-longo prazo, aumentando (ou mantendo) o impacto?” 
 
5-Visibilidade para o projeto e parceria: será bonificado o time que atingir maior engajamento 
digital para o projeto e para o site Com Mc Mudamos o Mundo. 
 
6- Programa de Desenvolvimento Sustentável Arcos Dourados : todos os restaurantes 
participantes devem atingir categoria prata (critério interno do McDonald’s) até o final do processo 
e antes da final . A não obtenção da certificação , elimina automaticamente  a equipe  
 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS 6 FINALISTAS 
Em Setembro, os representantes da Arcos Dourados e a equipe de programa da Enactus Brasil 
analisarão as submissões dos projetos e definirão com base nos critérios de avaliação dos projetos 
os Times Enactus finalistas. Os 6 Times Enactus semifinalistas receberão: 

 
• Bolsa-auxílio de R$ 1.000,00; 
• Além da bolsa-auxílio, receberão R$ 1.000,00 de auxílio logístico para estarem presentes na 

competição final ComMc Mudamos o Mundo Competition 2019, em Barueri -SP;  
• Direito de competir na Com Mc Mudamos o Mundo 2019, concorrendo a prêmios de R$ 

10.000,00, R$6.000,00 e R$4.000,00. 
• Presença no site oficial do ComMcMudamosoMundo. 

 
ACOMPANHAMENTO 
 
ACOMPANHAMENTO ENACTUS BRASIL 
Os Times selecionados receberão acompanhamento dos coordenadores de programa da Enactus 
Brasil, que oferecerão o suporte via scorecards, para auxiliar as equipes a enxergarem 
oportunidades de melhoria no projeto. O acompanhamento se dará através de diversos meios de 
comunicação, sendo telefone, chamadas de Skype e e-mails. A Enactus Brasil enviará, 
mensalmente, um Scorecard com o status dos projetos selecionados. Além disso, cada projeto terá 
um Fellow, que é um Alumni Enactus que fica focado no projeto, auxiliando os membros a aplicarem 
ferramentas do PMD Pro. 
O Scorecard dos projetos será feito pela equipe de programa da Enactus Brasil, que coletará os 
dados com os 6 Times Enactus semifinalistas, preencherá o documento de acompanhamento e 
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enviará para a Arcos Dourados. Para ter acesso ao documento, basta entrar em contato com o 
coordenador de programa de seu equipe. Os Times Enactus terão acesso somente aos indicadores 
do próprio projeto. 
 
ACOMPANHAMENTO ARCOS DOURADOS 
Além do acompanhamento regular da Enactus Brasil, a Arcos Dourados fará a conexão com um 
mentor da empresa que tenha a expertise no pilar principal do projeto, além de conectar o time 
Enactus a uma equipe de um restaurante McDonald’s determinado. 

 
RELATÓRIO DE IMPACTO  
Em Novembro de 2019, os Times participantes do edital deverão apresentar um relatório final, de 2 
páginas, no qual reportarão o impacto do projeto na qualidade e padrão de vida dos beneficiados 
externos e a descrição da solução pensada para o desafio interno e específico de um determinado 
restaurante. Este relatório deverá conter também análise dos resultados esperados no início do 
desafio com os resultados atingidos no final. 
 
RELATÓRIO ANUAL DO PROJETO 
Além do relatório anual de impacto, os Times Enactus deverão confeccionar e enviar o relatório 
anual do projeto (formato parecido com o relatório feito para o Campeonato Nacional), documento 
de 2 páginas, formato A4, com fonte legível, em PDF. O objetivo é fornecer uma visão geral do 
esforço do time, resultados e conquistas durante o prazo de 12 meses. Também poderá incluir 
informações de planos futuros de crescimento e expansão. Ambos relatórios (impacto e anual) 
serão disponibilizados ao staff da Arcos Dourados, durante a ComMc Mudamos o Mundo 
Competition 2019, para que o projeto com melhores resultados seja escolhido e reconhecido. 

 
COM MC MUDAMOS O MUNDO COMPETITION 2019 
Os 6 Times Enactus finalistas deverão apresentar seus projetos no Com Mc Mudamos o Mundo 
Competition 2019, uma competição especial que acontecerá em Dezembro de 2019. Cada Time 
Enactus terá 10 minutos para apresentar, seguido de 5 minutos de perguntas e respostas.  
As apresentações serão avaliadas por colaboradores da Arcos Dourados e convidados especiais. A 
decisão final dos Times vencedores caberá a esses juízes, que seguirão os mesmos critérios de 
avaliação pré-estabelecidos para a parceria. O evento é exclusivo para estudantes, professores e 
comunidades Enactus, sendo possível a participação destes, mesmo que o respectivo Time Enactus 
não seja finalista. 
 

PREMIAÇÃO 
Ao serem escolhidos os três vencedores, os Times correspondentes receberão* uma premiação no 
ComMc Mudamos o Mundo Competition 2019. Destaca-se que: 

• 1° lugar receberá R$ 10.000,00; 
• 2° lugar receberá R$ 6.000,00; 
• 3° lugar receberá R$ 4.000,00. 

O valor total da premiação é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), livre de impostos ao recebedor. 
 
Esta premiação pressupõe que o valor recebido seja revertido em prol do projeto. Para receber 
o valor, o time terá que apresentar um plano de investimento detalhado para a quantia a qual 
tem direito a receber. Esse plano deverá ser revisado e reapresentado 3 e 6 meses após o 
recebimento do valor. 
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*O prêmio será depositado para o Time enactus em até 30 dias, no máximo, após a apresentação do 
plano de investimentos. 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DO PRÊMIO 
• A Enactus Brasil efetuará a entrega dos prêmios nas contas correntes dos participantes 
contemplados, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de divulgação dos 03 (três) projetos 
selecionados; 
• Para a entrega do prêmio os participantes deverão preencher uma ficha de 
responsabilidade bem como um recibo no nome do titular da conta, para o Líder do time, ou 
professor conselheiro ou conta da universidade; 
• O resultado e a divulgação dos projetos vencedores desta promoção serão realizados no até 
dia 15/12/2019, através do site www.enactus.org e www.facebook.com/enactusbrasil; 
• Os vencedores também serão anunciados em cerimônia a ser realizada pelas Promotoras, 
em local a serem informados oportunamente, por meio do envio de e-mail para o endereço 
eletrônico informado na ficha de inscrição do participante. Todos os 6 Times Enactus finalistas e 
seus respectivos stakeholders (estudantes, professores, comunidades, BAB e parceiros) serão 
convidados a participar da cerimônia de premiação. A presença no evento deverá ser confirmada; 
• O prêmio deverá ser investido no projeto participante; 
• Os seus autores serão comunicados desta condição via e-mail, e/ou telefone, de acordo com 
os dados que constarem no formulário de inscrição; 
• Os prêmios a serem distribuídos destinam-se ao participante contemplado e serão 
entregues no seu nome, sendo vedada sua transferência. Não se admitirá, em qualquer hipótese, 
a transferência parcial ou total de direitos na titularidade dos prêmios a serem distribuídos nesta 
promoção; 
• Na eventualidade do participante contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue ao seu 
inventariante que deverá comprovar tal condição, ou será depositado na conta da universidade; 
• Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus para os 
contemplados. 
• Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro. 
• A participação no presente edital implica na aceitação automática de todas as disposições 
do presente Plano. 
 

ALCANCE DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO 
A Arcos Dourados e a Enactus Brasil farão vários esforços de divulgação da Parceria, incluindo 
divulgação no site Com Mc Mudamos o Mundo, em redes sociais, e-mails e outras mídias. Os times 
Enactus participantes: 
• Deverão utilizar a logomarca do time Enactus e da Arcos Dourados nas publicações sobre a 
premiação recebida; 
• 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; 
• Terão seus projetos incluídos no site oficial do ComMcMudamosoMundo.  

 

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
Todos os participantes afirmam-se titulares de Direitos de Autor, assumindo total responsabilidade 
por eventuais questões decorrentes. Afirmam ainda que possuem ou se responsabilizam por obter 
todas as licenças e autorizações, assim como arcar com os custos de taxas relativas a direitos 
autorais e propriedade intelectual garantindo a livre divulgação de textos, sons, imagens e 
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informações pelas empresas parceiras, sendo os direitos autorais e intelectuais preservados. 

 
DAS PENALIDADES 
Os times participantes de parcerias especiais são cientes que devem cumprir a totalidade das 
obrigações previstas em edital. O não cumprimento do mesmo poderá gerar penalidades, a serem 
definidas pela Enactus Brasil, de acordo com cada situação. As penalidades incluem: devolução da 
bolsa/investimento do parceiro, suspensão da renovação da bolsa, desclassificação e/ou 
desvinculação do time com a parceria, impedimento da participação do time em outros editais no 
período de que pode variar de 6 a 12 meses ou desligamento do time da rede Enactus. 
A Enactus Brasil se reserva ao direito de solicitar devolução, suspender ou cancelar a bolsa a 
qualquer momento, em função do desempenho do time no edital ou decorrente de qualquer 
situação considerada desabonadora no descumprimento das regras deste edital; podendo ser 
exigida a devolução parcial ou total do investimento realizado em seu favor. 

 
 

#ComMcMudamosoMundo 


