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Resumo 

A Enactus é uma organização sem fins lucrativos (ONG), dedicada a inspirar alunos a 

melhorar o mundo através da Ação Empreendedora. Está presente em 37 países e espalhada 

em 1.700 campi universitários ao redor do mundo. É composta por alunos, professores e 

empresários, que juntos, desenvolvem Projetos Empreendedores envolvendo o tripé 

Econômico, Social e Ambiental para melhorar as condições de vida das pessoas. A Enactus 

UNIVASF surgiu em 2014, sendo o primeiro Time Enactus criado no Estado de Pernambuco, 

na cidade de Petrolina, onde busca contribuir para o desenvolvimento local de modo 

empreendedor, visando o empoderamento das pessoas e contribuindo para o crescimento 

pessoal e profissional dos alunos Enactors. 
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Abstract 

Enactus is a non-governamental organization (NGO), dedicated to inspire students to improve 

the world through Entrepreneurial Action. It is present in 37 countries, spread over 1,700 

university campuses around the world. It is composed of students, teachers and entrepreneurs 

who, together, develop Entrepreneurial Projects involving the Economic, Social and 

Environmental tripod to improve the living conditions of communities. Enactus UNIVASF 

emerged in 2014, being the first Enactus Team created in the State of Pernambuco, where it 

seeks to contribute to local development in an entrepreneurial way, aiming at empowering 

people and contributing to the personal growth and professional development of Enactor 

students. 
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INTRODUÇÃO 

 AIESEC, Enactus, Ligas Universitárias, Movimento CHOICE e Empresa Junior são 

exemplos de organizações estudantis espalhadas ao redor do mundo que colaboram no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes durante a graduação ou pós-graduação.  

 Adquirir e aliar o máximo de experiências teóricas e práticas, bem como envolver-se 

em atividades extraclasse durante o período universitário é uma alternativa extraordinária para 

quem deseja transformar-se em um profissional qualificado e com diferencial, necessário para 

destacar-se no atual mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. 

 Alunos universitários que se envolvem em atividades extracurriculares durante o 

tempo da graduação ou pós, em grande parte das vezes, tem maiores e melhores as 

oportunidades de trabalho. O desenvolvimento de uma carreira profissional de sucesso abre 

inúmeros horizontes, não bastando apenas no setor privado, mas também, principalmente na 

carreira empreendedora.  

 Assim, o papel dessas organizações na vida dos universitários é de extrema 

importância, cada qual, com seus objetivos e propósitos em favorecer o crescimento social, 

profissional e humano, não apenas dos estudantes envolvidos, mas também o 

desenvolvimento do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01: Enactors no Team Training Conference ANDEF 2018 (TTC ANDEF 2018), em Piracicaba - São Paulo 
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ENACTUS 

            A Enactus é uma organização sem fins lucrativos (ONG), criada há 44 anos (1975), 

nos Estados Unidos, muito antes que conceitos como microcréditos e empresas sociais 

existissem. Está presente em 37 países, congregando cerca de 70.500 estudantes universitários 

e seus professores, presentes em mais de 1.700 campi universitários ao redor do mundo 

(Portal Enactus BRASIL, 2019).  

            Ao assumir como missão “unir os top líderes de hoje e os top líderes de amanhã para 

criar um mundo melhor e mais sustentável, através da Ação Empreendedora”, a Enactus 

estimula estudantes universitários a desenvolver projetos para melhorar as condições de vida 

de comunidades, ao mesmo tempo em que, ao participar de atividades de extensão como esta, 

os alunos melhoram as habilidades para se tornarem líderes do futuro, com uma visão 

responsável sobre negócios. Tornam-se também transformadores sociais, por levarem para a 

sociedade o conhecimento que estão adquirindo, empoderando pessoas com a descoberta de 

novos potenciais. (Portal Enactus BRASIL, 2019). 

            A Enactus aproxima esses jovens das empresas que apoiam este ideal, como forma de 

gerar oportunidade de carreira para os estudantes Enactus, através de eventos que buscam 

criar importante network. Dentre estes eventos, os grupos de universitários, chamados de 

times, participam de eventos nacionais e internacionais para apresentar os resultados e 

impactos de seus projetos a um a banca de juízes formada por executivos das empresas 

apoiadoras. O vencedor da etapa nacional representará o país na Enactus World Cup 2019, no 

Vale do Silício, Estados Unidos. (Portal Enactus BRASIL, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 02: Momento de celebração entre os Times Enactus na Enactus World Cup 2017 
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ENACTUS BRASIL 

             Presente há 21 anos (1998). A sede da organização está localizada na capital paulista, 

São Paulo. Está espalhada em 120 instituições de ensino superior (Universidades, Faculdades e 

Institutos Federais), em 21 estados brasileiros e tem como empresas parceiras: Fundação 

Lemann, Fundação Estudar, Cargill, Unilever, Walmart, McDonald’s, Nufarm, Tilibra, 

ANDEF, KPMG, Microsoft, Grupo BIC, entre outras. (Portal Enactus BRASIL, 2019). 

             No Brasil, a Enactus já impactou mais de 8.800 pessoas diretamente, através de 210 

projetos, no ano de 2018. Pelo menos 2.800 estudantes e 150 professores contribuíram para 

melhoria de vidas por meio do Empreendedorismo Social. (Portal Enactus BRASIL, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03: Chegada ao Evento Nacional Enactus 2018 

 

ENACTUS UNIVASF 

             Fundado em 2014, o Time Enactus Universidade Federal do Vale do São Francisco - 

UNIVASF, foi o primeiro a ser criado no Estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina, 

Região do Vale do São Francisco. 

             O Time Enactus UNIVASF, por meio de ações empreendedoras, de modo geral, 

propõe agir em comunidades que estejam atuando na perspectiva de Negócios Sociais. Nesse 

contexto, a Enactus UNIVASF tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento local de 

modo empreendedor e visando o empoderamento das pessoas.  

             O time se compromete atuar em projetos que abranjam as seguintes áreas: social, 

econômico e ambiental. O empoderamento aqui significa possibilitar que após a assistência do 

Time Enactus UNIVASF, as pessoas daquele local possam “caminhar com as próprias 
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pernas”. Ou seja, oferecer meios para que sejam eles mesmos os protagonistas e responsáveis 

pelo desenvolvimento da própria comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 04: Atuação em Comunidade na Região do Vale do São Francisco 

 

             Reativado em 2016, sob minha responsabilidade e gestão, ao longo do período de dois 

anos e oito meses (2016 - 2019), o grande desafio foi reerguer e estruturar a organização na 

universidade e com isso, contribuição para uma sociedade melhor, muito aprendizado e 

experiências profissionais foram adquiridas. Em destaque especial: 

              • Empoderar pessoas; 

              • Tornar-se um líder; 

              • Trabalhar em equipe; 

              • Quebra de paradigmas; 

              • Experiência em gestão e projetos; 

              • Encontrar soluções inovadoras; 

              • Participar de eventos exclusivos; 

              • Possibilitar o progresso em comunidades; 

              • Maior compreensão da realidade da vida cotidiana; 

              • Acesso a maiores e melhores oportunidades de trabalho; 

              • Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula;  

              • Network com Executivos, Líderes de Negócios e membros de outros times; 

              • Representar a nível nacional e contribuir para a reputação positiva da universidade. 
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             O esforço resultou em muitas realizações e conquistas. Desde então, o time desponta 

na Rede Enactus do país com: a Assinatura de Memorando de Entendimentos e outras 

Avenças entre Enactus BRASIL e UNIVASF; local para sediar o escritório da Enactus 

UNIVASF; recursos materiais e financeiros para realização de atividades e parcerias com 

entes públicos-privados. 

             O time conquistou dois editais promovidos pela Enactus BRASIL e empresas 

parceiras como semifinalista do Prêmio “Alimentação em Foco 2018” da Fundação Cargill e 

Enactus BRASIL (com o Projeto Caatinga Empreendedora), que teve como objetivo a 

reformulação do modelo de negócios, prospecção de mercado e profissionalização voltada 

para a Agroindústria da Associação Comunitária e Agropastoril de Curral Novo e Jacaré, 

situada no Distrito de Massaroca, Juazeiro - Bahia. E finalista do Prêmio "Boa Agricultura 

2018" da ANDEF e Enactus BRASIL (com o Projeto Sisteminha), que consiste na atividade 

de piscicultura integrada à criação de galinhas de postura, frangos de corte, codornas, suínos, 

cabras leiteiras, porquinhos da índia, apicultura e minhocultura. Cultivo de frutas e vegetais 

na forma hidropônica ou convencional em canteiros econômicos de maneira escalonada, a 

baixo custo, para famílias compreendendo até 05 membros da região de sequeiro, 

comunidades quilombolas e assentamentos, assim como, famílias da zona periurbana dos 

municípios de Juazeiro - BA e Petrolina - PE no Semiárido Brasileiro, para que estas possam 

produzir o seu próprio alimento e tenham um incremento na renda familiar com a 

comercialização dos excedentes da produção. 

             Além disso, teve o Trabalho Científico "Empreendedorismo Social: Diagnóstico do 

Ambiente de Negócios de um Empreendimento Social", modalidade Comunicação Oral, entre 

os destaques do II Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil 2017 (II 

SNESEB) e o Trabalho Científico "Sistema Integrado para Produção de Alimentos Acessível 

e Sustentável (Sisteminha Embrapa)", modalidade Artigo, entre os destaques do III Simpósio 

Nacional de Empreendedorismo Social Enactus BRASIL 2018 (III SNESEB). E também, a 

participação do Professor Conselheiro na Comissão Científica do II e III Simpósio Nacional 

de Empreendedorismo Social Enactus Brasil (SNESEB). 

             Outro marco importante consistiu na participação no Evento Nacional Enactus 2018, 

competindo pela Liga Principal com 56 times de todo o país. Destacando-se também a 

participação no Desafio inpEV 2018 - Sistema Campo Limpo, chegando a penúltima das 03 

etapas do desafio, bem como a idealização e realização em parceria com os times: IFCE 
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Iguatu, Leão Sampaio, UFAL, UFOPA e UFPE do Primeiro Encontro Enactus dos Times 

Norte - Nordeste (IENNESTE), acontecido entre os dias 28 e 29 de janeiro de 2019, no 

Campus UNIVASF, Juazeiro - Bahia.  

             Este último, um encontro inédito entre os times das duas regiões no qual foram 

compartilhados histórias, projetos, resultados e premiações. Ainda contou com a participação 

especial de Kleber de Paulo, Sócio Diretor da área de agronegócios da KPMG no país e Ex-

Presidente da Enactus BRASIL e também, com o Gerente do Programa Enactus BRASIL, 

Vitor Ungari, ministrando palestra sobre Empreendedorismo e oficina sobre Elaboração de 

Projetos. Durante o encontro foi revelado em conferência para toda a rede Enactus BRASIL, o 

local e data do Evento Nacional Enactus 2019 (ENEB), pela Presidente da Enactus BRASIL, 

Joana Rudiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 05: Participação no Evento Nacional Enactus 2018 (ENEB) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Organizações estudantis colaboram bastante no desenvolvimento pessoal e 

profissional dos estudantes durante a graduação ou pós-graduação. É uma alternativa para 

adquirir e aliar o máximo de experiências teóricas - práticas e ainda poder contribuir para uma 

sociedade melhor, como no caso, a Enactus UNIVASF, por meio do empreendedorismo, 

envolvendo o tripé: econômico, social e ambiental.  
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