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QUEM SOMOS

Integridade • Paixão • Inovação • Colaboração

Entrepreneurial – Gerando soluções e inovações com integridade e paixão.

Action – A experiência de colocar em prática suas ideias de impacto social.

Us – Estudantes, acadêmicos e líderes de negócios colaborando para criar um mundo melhor.

A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos presente em 37 países
dedicada a inspirar estudantes universitários a melhorar o mundo através da ação
empreendedora.
Guiados por acadêmicos e apoiados por líderes executivos, nossos alunos desenvolvem
projetos de empreendedorismo social, capacitando e empoderando pessoas para melhorar
suas condições de vida de forma econômica, social e ambiental.

NOSSOS VALORES



3. Acompanhamento colaborativo

1.Estabelecimento do programa: 2. Desenvolvimento do time

5. Excelência na competição

O CICLO 
ENACTUS

Damos suporte aos estudantes e
acadêmicos que queiram iniciar o
programa em sua universidade. Os
alunos recebem treinamentos iniciais
para a estruturação da equipe e
desenvolvimento de projetos.

Por meio de capacitações, eventos,
e programas de mentoria,
maximizamos o desenvolvimento
das equipes e seu impacto.

Todos os Times recebem
acompanhamento do programa da
Enactus Brasil, o qual fornece auxílio e
facilita a conexão entre equipes para o
desenvolver seus projetos.

4. Ação Empreendedora
Times Enactus usam a ação
empreendedora e inovação para
desenvolver impacto social,
ambiental e econômico de forma
sustentável.

Times são convidados a participar de
eventos nacionais e internacionais,
mostrando o impacto de seus projetos
e conectando com líderes executivos.

O QUE FAZEMOS



120
TIMES

+2800
ESTUDANTES

214
PROFESSORES

+350.000
HORAS 

VOLUNTARIADAS

240
PROJETOS

20.000
VIDAS IMPACTADAS

*ciclo enactus 2018-2019

NOSSO ALCANCE



MUDANÇAS



Charles está na presidência da KPMG Brasil
desde 2017, é membro da diretoria do
Instituto Brasileiro de Executivos de
Finanças e é Conselheiro Fiscal do Hospital
Oswaldo Cruz. Krieck foi convidado em
2018 a assumir a posição de Chairman do
Board Enactus Brasil.

A KPMG é parceira global da Enactus e
desde 1998, ano de fundação operação no
Brasil, apoia o desenvolvimento e expansão
da rede.

CHARLES KRIECK

CEO da KPMG Brasil e América do Sul

NOVO CHAIRMAN DO BOARD



DESTAQUES DO CICLO



FACIMP Wyden
Imperatiz, MA

FATEC 
São Carlos, SP

IFPB Cajazeiras
Cajazeiras, PB

Newton
Belo Horizonte, MG

PUC Minas 
Barreiro

Barreiro, MG

UEPA 
Castanhal

Castanhal, PA

UERJ Resende
Resende, RJ

UFES Vitória
Vitória, ES

NOVOS TIMES



UFJF
Juiz de Fora, MG

UFMS Três Lagoas
Três Lagoas, MS

UFPA Bragança
Bragança, PA

UFSCar Lagoa do Sino
Buri, SP

UNESP Tupã
Tupã, SP

UNIFOR
Fortaleza, CE

UNIVALI
Itajaí, SP

URCA Iguatu
Iguatú, CE

NOVOS TIMES



ENACTUS 
NO BRASIL AMAZONAS

UNINORTE

PARÁ
UEPA Belém
UEPA Castanhal
UEPA Santarém
UFOPA
UFPA
UFPA Bragança
UFRA
ULBRA

MARANHÃO
Facimp Wyden

CEARÁ
Faculdade Luciano 
Feijão
Faculdade Vale do 
Salgado
IFCE Acaraú
IFCE Crato
IFCE Iguatu
IFCE Juazeiro do 
Norte
IFCE Maracanau
IFCE Quixadá
IFCE Sobral
Leão Sampaio
UFC
UFC Sobral
UFCA
UFCA Crato
UNIFOR
UNINASSAU
URCA Iguatu
UVA SOBRAL

ALAGOAS
UFAL
UFAL Sertão

BAHIA
FADBA
UFBA

PARAÍBA
IFPB Cajazeiras

PERNAMBUCO
UFPE
UFPE Caruaru
Univasf

PIAUÍ
Estácio | CEUT

RIO GRANDE 
DO NORTE
UERN
UFRN

RORAIMA
UFRR

SERGIPE
UFS

DISTRITO 
FEDERAL
UDF
UnB

ESPIRITO SANTO
UFES Alegre
UFES São Mateus
UFES Vitória

MINAS GERAIS
IFNMG
Newton
PUC Minas
PUC M. Barreiro
UFJF
UFLA
UFMG
UFU
UFV – CRP
UFV Viçosa
Unifal
UNIFEI Itabira
UNIFEI Itajubá

MATO GROSSO 
DO SUL
UFMS – CPAR
UFMS – Três 
Lagoas

PARANÁ
UEM
UNIOESTE
UTFPR Cornélio 
Procópio

RIO GRANDE 
DO SUL
UFRGS

SÃO PAULO
EEL USP
ESALQ USP
FACAMP
FATEC São Carlos
FEA RP
FGV São Paulo
FTT
FZEA USP
Instituto Mauá
ITA
Mackenzie
Mackenzie Campinas
Metodista
PUC SP
UFABC
UFSCar
UFSCar Lagoa do Sino
UFSCAR Sorocaba
UNESP Araraquara
UNESP Assis
UNESP Bauru
UNESP Franca
UNESP Guaratinguetá
UNESP São José do Rio 
Preto
UNESP Sorocaba
UNESP Tupã
Unicamp Campinas
Unicamp Limeira
UNIFESP São José dos 
Campos
USP Cidade 
Universitária
USP São Carlos
USP São Francisco

RIO DE JANEIRO
CEFET/RJ
CEFET/RJ Angra 
dos Reis
UENF Goytacazes
UERJ Resende
UFF
UFRJ
UFRJ Macaé
UFRRJ
UNIABEU
UNIRIO
UVA RJ

SANTA CATARINA
CCT UDESC
ESAG UDESC
UFSC
UNISUL
UNIVALI



QUALIDADE DO PROGRAMA
Pensando em melhorar a performance dos Times no Brasil, a Enactus Brasil desenvolveu
programas de mentoria para as equipes, lançou mais editais junto às empresas parceiras
e conectou projetos com oportunidades do ecossistema, a fim de aumentar o impacto
gerado pelas equipes.

Confira abaixo o histórico de nossa rede nos últimos seis anos:

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Universidades 12 35 50 73 90 105 120 120

Estudantes 543 895 1272 1441 1869 2256 2800 2800

Professores 25 69 101 132 160 160 200 214

Projetos 35 70 110 95 126 171 210 240

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

Vidas impactadas +8K +20K



EVENTOS

Eventos promovidos pela 
Enactus brasil e parceiros:

• TTC Red Bull Amaphiko Conexão com Enactus 
Brasil: (PE, PA, RJ, MG, SP)

• ComMc Mudamos o Mundo Competition 2018 (SP)
• Prêmio Nufarm de Consciência e Ética no 

Agronegócio 2018 (CE)
• Startup in School - Edições SP, PA, RS, DF
• Hackathon Varejo 4.0 - ICN (SP)
• TTC Unilever (SP);

Eventos promovidos por times Enactus:

• E aí, empreendeu? (RJ)
• Trem II (MG)
• Reunes (SP)
• TTCx Laços (SP)
• TTCx RESES (SC)
• I ENNESTE - Encontro Enactus dos Times Norte -

Nordeste (BA)

TTCx RESESTTC Redbull (PA) I ENNESTE 





A World Water Race é uma
competição global promovida pela
Enactus Worldwide, que incentiva
Times Enactus a criarem
oportunidades relacionadas ao 8º
Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável da ONU - Água potável
e saneamento. No ano de 2018, o
Time Enactus UFPA com seu projeto
Amana Katu foi para o Vale do Silício
disputar a final com o outros três
Times da Índia e ganhou a
competição.

Na edição de 2019, dentre mais de
100 projetos inscritos, o mesmo
projeto foi finalista do prêmio.



O projeto tem o objetivo de ser
referência regional como negócio
social de impacto em
aproveitamento de água da chuva,
por meio da capacitação e emprego
de jovens em vulnerabilidade
socioeconômica para a produção e
comercialização de sistemas de
captação da água pluvial, os quais
são sustentáveis, de baixo custo e
para fins potáveis.

SOBRE O 
AMANA KATU



EVENTO NACIONAL 2019





Anualmente, líderes estudantes, acadêmicos,
empresários, agentes do governo e líderes de
organizações do Brasil inteiro se reúnem no
Evento Nacional Enactus Brasil para mostrar
como a ação empreendedora e a inovação
compartilhada estão transformando vidas e
criando um futuro melhor para todos nós.

Em 2019, o evento retornou a São Paulo após
3 anos sendo realizado em outros estados
brasileiros, contando com a presença de
1600 pessoas. Com a temática “Inovando e
Construindo o Futuro”, o ENEB trouxe
discussões pautadas nas expectativas do
futuro em diversas esferas da sociedade,
questionando como inovações e soluções de
organizações e Times Enactus contribuem
para um mundo mais sustentável e próspero.

EVENTO 
NACIONAL



ARENA DO FUTURO

ESTAÇÃO DE INOVAÇÃO

Arena do Futuro by DSM reuniu experts
e referências nos assuntos de negócios,
trabalho, alimentação e cidades,
colaborando na discussão sobre o
futuro, suas tendências e inovações em
todas essas temáticas.

Com o intuito de conectar as empresas e a
rede Enactus, a Estação de Inovação
contou com 8 empresas parceiras, de
forma que os participantes puderam
conhecer as principais atividades
desempenhadas pelas empresas, seus
valores, suas ações de responsabilidade
social corporativa, sustentabilidade, além
de seus programas de recrutamento e
seleção.



IV SNESEB

MOMENTO PROFESSORES

O SNESEB, que chega em sua quarta
edição, tem o objetivo de promover o
intercâmbio de estudos, ideias e
experiências de ensino e contou com
150 artigos e relatos inscritos e 28
foram apresentados no evento.

O evento contou com uma agenda 
exclusiva para os professores conselheiros 
da rede Enactus durante o primeiro dia, 
onde puderam compartilhar aprendizados, 
desafios e cases de sucesso e participar 
de workshops.



TALK COMUNIDADES

ENACTUS MALL

Como forma de dar voz aos beneficiados
dos projetos, de forma inédita, o evento
contou com a presença de Maria
Nazareth, participante do projeto Pureco
do Time Enactus Unicamp Campinas,
que pode contar sua história,
compartilhar conquistas e representar
as mais de 20.000 pessoas impactadas
pelos projetos Enactus no Brasil.

O Enactus Mall, que chegou a sua
segunda edição no ENEB 2019, é uma
feira onde os Times têm a possibilidade
de vender produtos desenvolvidos pelos
seus projetos e compartilhar
experiências. Neste ciclo, 22 Times
participaram da feira, representando 26
projetos.



De forma inédita no evento, estudantes,
alumni e comunidades tiveram a
oportunidade de escolher entre 18 vivências
com organizações de diversos setores. Os
participantes puderam conhecer negócios
de impacto social, ONGs e empresas na
região de São Paulo, tendo acesso a
conteúdos e conhecimentos exclusivos.

VIVÊNCIAS ENACTOR



CAMPEONATO NACIONAL
Como nos negócios, acreditamos que a competição incentiva a criatividade e
recompensa os resultados. Para a Enactus, isto significa mais vidas impactadas.
Neste ano, 48 Times Enactus competiram pelo título de Campeão Nacional Enactus
Brasil, sendo avaliados por um grupo de executivos.

Para fornecer a experiência da competição aos novos Times, o evento contou com
12 Times na Liga Rookie, que disputaram pelo título de Campeão Liga Rookie.



PREMIAÇÕES ENEB 2019



1- UFPA

2- UVA Sobral

3- IFCE Iguatu

4- Instituto Mauá

1- UFES Vitória
2- UTFPR CP
3- UFJF
4- UNIRIO
5- IFCE Acaraú

Liga Principal Liga Rookie



Alimentação em Foco

1º Lugar: UFV CRP – Projeto Q

2º Lugar: UFPA – Fiero

UFABC – Alfatech

UFPA – Minerva  

USP São Carlos – Melius

UVA Sobral – SerTão Sustentável 

Community College Challenge



Ética e IntegridadeInova Cidade Center Norte

1º Lugar: UFPA – Minerva  UNESP Bauru – Trilhos 
UFAL – Cromossomos 
UFC – Crânio Verde 
UFPE – Panela do Poço
UVA Sobral – SerTão Sustentável 



Universitário do Ano 
KPMG 2019

Guarani Boto
UVA Sobral

Professor Universitário 
do Ano Tilibra 2019

José Augusto Lacerda
UFPA



Yasmin Enomoto
Instituto Mauá

Sorteio de passagens para a 
Enactus World Cup 2019

Fernanda Barbosa
Leão Sampaio



Time Revelação

UFSCar Lagoa do Sino

Alumni +30

Luciana Silva 
(Pepper Criativa)

Matheus Cardoso 
(Moradigna)

Alumni-Mentor do Ano

João Pedro Stakonski
ESAG UDESC

Bruna Ferreira Freire 
USP São Carlos

Fellow DestaqueAlumni -30





ENACTUS E ODS



Prêmio ODS 2019

Para celebrar o apoio de nossas Empresas Parceiras e reconhecer Times
Enactus que obtiveram resultados notáveis nas mais diferentes
comunidades e áreas de atuação, a Enactus Brasil criou o Prêmio ODS, em
que 17 Projetos foram selecionados, segundo a avaliação do Programa
Enactus Brasil, e reconhecidos no palco no ENEB 2019.
O evento contou com a participação da Gabriela Rozman, staff do Pacto
Global das Nações Unidas, que entregou o prêmio aos Times.



Incentivar práticas 
alimentares saudáveis 
através da construção e 
do cultivo de hortas 
que, além de 
proporcionarem 
uma alimentação 
balanceada, alinham 
tecnologia de inovação 
à sustentabilidade na 
agricultura.



Garantir a inclusão 
social, educação 
ambiental e geração de 
renda de comunidades 
vulneráveis através da 
produção de alimentos 
cultivados em hortas 
hidropônicas de baixo 
custo.



Nunca é Tarde para 
Aprender (N.E.T.A.) tem 
visa promover a 
inclusão de idosos na 
na era digital, 
fomentando sua 
autonomia e facilitando 
a realização de 
atividades corriqueiras 
que antes tinham de ser 
realizadas por 
familiares e pessoas 
próximas.



Transformar a 
perspectiva de futuro 
de alunos das escolas 
públicas de 
Pernambuco, 
mostrando que o 
empreendedorismo 
social voltado ao 
cotidiano destes jovens 
é capaz de 
proporcionar a 
transformação das 
suas próprias vidas.



Empoderar e tornar a 
população feminina da 
Comunidade dos 
Amarais, localizada em 
Campinas, capaz de 
gerir seu próprio 
empreendimento. A 
partir do aplicativo 
Pureco Limpeza, as 
participantes podem 
oferecer seus serviços, 
de maneira simples, 
eficiente e moderna.



Negócio social focado 
no aproveitamento de 
água da chuva, por 
meio da capacitação e 
emprego de jovens em 
vulnerabilidade 
socioeconômica para a 
produção e 
comercialização de 
sistemas de captação 
da água pluvial, os 
quais são sustentáveis, 
de baixo custo e para 
fins potáveis.



Capacitar moradores 
que não possuem 
acesso a água quente 
através da construção 
de um aquecedor solar 
de água para banho, 
utilizando diversos 
materiais recicláveis 
como garrafas PET e 
caixas de leite. 



Capacitar refugiados e 
solicitantes de refúgio 
da cidade do Rio de 
Janeiro na área da 
Tecnologia da 
Informação e o 
desenvolvimento de 
suas habilidades 
interpessoais 
promovendo a inclusão 
no mercado de 
trabalho.



Aplicar oficinas de 
estamparia para jovens 
em situação de 
vulnerabilidade a fim de 
empoderá-los de forma 
econômica, tornando-
os independentes 
através da venda de 
produtos silkados, além 
de estimular o 
aprendizado através da 
arte. 



Melhoria na qualidade 
de vida dos moradores 
de uma ocupação de 
terra em um bairro 
periférico de São 
Carlos, garantindo 
acesso a direitos 
básicos como: renda, 
alimentação, educação 
e moradia sustentável.



Gerar renda e capacitar 
financeiramente 
agricultores e artesãos 
por meio da venda de 
produtos 
agroecológicos e 
artesanais 
disseminadores da 
marca Bodega 
Sustentável no mercado 
local.



Ser um modelo que 
facilitará a logística 
reversa para as 
empresas em conjunto 
com cooperativas de 
reciclagem por meio de 
uma parceria com a 
empresa Tilibra e a 
Cooperativa Coopeco.



Difundir a consciência 
ambiental nas favelas 
do Rio de Janeiro, 
utilizando como 
principal ferramenta 
telhados verdes de 
baixo custo e fácil 
manutenção que 
diminuem ilhas de calor 
e desconforto térmico.



Investir, resgatar e 
incentivar a proposta 
do turismo comunitário 
sustentável e proteger 
os recursos naturais 
necessários à 
subsistência da 
comunidade Curral 
Velho, respeitando e 
valorizando seu 
conhecimento e sua 
cultura.



Empoderar pessoas em 
situação de 
vulnerabilidade 
socioeconômica 
através da prática da 
apicultura no mangue, 
criando uma marca 
para a venda do mel  e 
própolis vermelha, 
revertendo toda a 
receita em renda para 
as famílias 
participantes.



Realizado junto ao 
Pavilhão Habitacional 
da Penitenciária 
Feminina da Capital em 
São Paulo, tem como 
objetivo central 
promover a 
capacitação financeira 
e o crescimento 
pessoal das 
participantes.



Criar de uma 
cooperativa com 
mulheres venezuelanas 
que vivem nas ruas e 
Praças da Cidade de 
Boa Vista no Estado de 
Roraima.



NOSSOS ESTUDANTES



Enactors

Hoje contamos com mais de
2.800 estudantes, que através da
ação empreendedora e
protagonismo estão promovendo
o progresso na vida de mais de
20.000 pessoas.
. 

NOSSOS ESTUDANTES



"A Enactus pra mim representa crescimento, inspiração e pertencimento. Ao longo de dois

anos na Rede pude vivenciar experiências que me ajudaram a ver o mundo e as pessoas de

forma mais crítica, ao mesmo tempo que empática. Descobri as muitas forças e fraquezas,

comecei a entender o meu papel na sociedade e, ao lado de pessoas incríveis, pude

reconhecer o poder do propósito bem direcionado. Na Enactus, entendi de perto o lema "We

All Win": a Rede nos devolve em dobro tudo de positivo que é entregue... e é impossível

continuar a mesma pessoa depois dessa experiência!"

Iara travassos
Time Enactus UFPE

“Enactus para mim representa transformação. Quando entrei na UFPA em 2015, eu era um

acadêmico egoísta arrogante, com uma atitude "me-first". Pouco me importava com os

problemas socioambientais que me rodeavam. Mas quando encontrei a Enactus, logo no

primeiro semestre de Direito, acabei conhecendo o empreendedorismo social e minha vida

mudou radicalmente. No negócio social, encontrei a carreira que almejava para ajudar a

garantir direitos humanos básicos na Amazônia. Hoje, sou presidente da Enactus UFPA, sócio

do Amana Katu e eternamente grato à Enactus, por me transformar, ao me dar a oportunidade

de contribuir para a transformação de outras pessoas.” Noel Orlet
Time Enactus UFPA



FORD COMMUNITY 
IMPACT FELLOWSHIP

Isabel Jeysa

Isabel Cruz (UFPA) e Jeysa Campos (UVA Sobral) se
tornaram embaixadoras da Ford Fund, tendo a
oportunidade de ir à sede da Ford em Michigan, EUA.



PROGRAMA PROLÍDER 
Liderança e Empreendedorismo

11% dos aprovados no Programa 
ProLíder são Enactors:

ProLíderes



NOVAS INICIATIVAS



O programa foi criado com o objetivo de
profissionalizar ainda mais os projetos da
rede Enactus visando um maior impacto em
suas respectivas comunidades e
desenvolver Enactors como gestores de
projetos.

Por meio de capacitações fornecidas pela
PM4NGOs (editora e criadora do Guia do
PMD Pro no mundo) sobre PMD PRO, 30
Fellows (ex-estudantes Enactus)
participantes puderam compartilhar e aplicar
os conhecimentos adquiridos diretamente
com os 240 projetos da rede.

“O programa nos fez sentir mais próximos da
rede Enactus e nos proporcionou maior
segurança e melhoria no desenvolvimento
dos projetos. Foi essencial e motivador para o
time.” - Enactus UFAL Sertão

PROGRAMA
FELLOWS

O Programa Alumni-Mentor foi mais uma
nova iniciativa do ciclo 2018-2019. O
programa visa conectar Alumni da rede com
Times Enactus, auxiliando com suas
experiências, fornecendo conteúdos e
contribuindo com insights focado em
questões estruturais e de organização
interna dos Times. O programa contou com
mais de 50 Alumni Enactus, que estiveram
em contato com os 120 Times da rede.

“O Programa Alumni-Mentor foi uma forma
de trazer novas percepções para os times da
rede, por meio de pessoas que tem uma
bagagem Enactus muito grande pra agregar.
É uma forma de trazer os Alumni mais
próximos da rede e conhecer novos times,
fazendo com que estejam ainda mais
envolvidos com os objetivos da Enactus.” -
Enactus UNESP Guaratinguetá

PROGRAMA
ALUMNI-MENTOR



ALUMNI ENACTUS



ALUMNI EM EMPRESAS 
PARCEIRAS

Larissa

Heglantini

Matias

Felipe

A Enactus forma líderes com pensamento
empreendedor e atitudes sustentáveis. Estes são
alguns dos nossos alumni que estão atuando em
empresas parceiras.



ALUMNI ENACTUS NA 
FORBES UNDER 30

Matheus Cardoso, fez parte do Time Enactus Mackenzie e 
fundou do negócio social Moradigna, eleito um dos 30 jovens 
talentos pela Forbes under 30 e o segundo Alumni da rede 
Enactus Brasil a conquistar esse reconhecimento.

Matheus



NOSSOS PROFESSORES



Muito mais do que a docência, os 214
professores conselheiros exercer os
papéis de treinadores, mentores,
conselheiros de carreira, dando suporte
aos estudantes e sendo a principal ponte
entre Time e universidade. .

Criado no ciclo 2018-2019 e composto
por 13 professores, tem o objetivo de
aproximar ainda mais os professores da
rede, fortalecer a frente acadêmica,
contribuir com a expansão e qualidade
do programa Enactus no Brasil.
.

PROFESSORES CONSELHEIROS

Professores
CONSELHO DE PROFESSORES



“Iniciei como professora conselheira do time
Enactus IFCE Maracanaú há 5 anos. No começo
não sabia bem o que estava fazendo, mas queria
ajudar de alguma forma. Com o tempo fui
entendendo a dimensão dessa rede e da força
de transformação que o trabalho em conjunto
pode promover, não só nas comunidades, mas
em cada um que se envolve nessa ação. Hoje
estou em plena consciência de que encontrei o
meu lugar na extensão, na ação que traz
resultados e que me engrandece com cada
aprendizado.

Viver a World Cup na Califórnia me deu a chance
de ampliar os horizontes, de abrir a mente, de
conhecer povos de tantos lugares do mundo e,
principalmente, de ver que há muitos jovens
engajados e entusiasmados, com projetos
incríveis para mudar a realidade de tantas
pessoas em situação de vulnerabilidade e mudar
o mundo!”

Cynara Reis, IFCE Maracanaú



NOSSO TIME



Vitor Vannucchi Ungari  

Gerente de Programa

Joana Rudiger 
Presidente Gabriel Cattaruzzi  Coordenador de Programa

Dianne Cardoso Gerente Administrativo Financeiro

Francielle de Oliveira  

Coordenadora de Programa



NOSSOS PARCEIROS



NOSSOS PARCEIROS

APOIO AFTER PARTY BY



FINANÇAS



Receitas Valores 
Patrocínios em dinheiro R$ 640.000,00 

Projetos especiais R$ 567.114,39 

Patrocínios in kind R$ 268.307,70 

Outros R$ 317.542,44 

TOTAL R$ 1.792.964,53 

RECEITA
36%

31%

15%

18%

Patrocínios em dinheiro

Projetos especiais

Patrocínios in kind

Outros



Custos com pessoal R$  447.853,40 

Custos Operacionais R$  215.723,46 

Custos restante ENEB 2018 R$  96.151,60 

ENEB 2019 R$ 189.226,71 

Projetos especiais

Eventos para Estudantes R$  138.524,16 

Bolsas e prêmios R$  663.175,14 

TOTAL R$ 1.750.654,47 

DESPESAS E CUSTOS 

26%

12%

5%
11%

8%

38%

Custos com pessoal
Custos Operacionais
Custos restante ENEB 2018
ENEB 2019
Eventos para Estudantes
Bolsas e prêmios













Há mais de 25 anos o escritório de advocacia Ferraz de Camargo 
e Matsunaga atende diversas empresas nacionais e corporações 
internacionais em todo o Brasil, compreendendo suas necessidades 
para prestar os melhores serviços de assessoria jurídica, preventiva e 
contenciosa, reestruturação societária e estruturação de negócios.

Experiência e dedicação sempre em busca dos melhores resultados.

www.fcam.adv.br

Soluções específicas e 
direcionadas 
para cada cliente
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Oi, tudo bom? Nós somos a #SAFO Apresenta e o nosso trabalho é  criar 
apresentações criativas e inspiradoras em um mundo disruptivo e altamente 
conectado. A gente existe para amplificar o poder de ideias como as suas: 
capazes de transformar esse mundão pra melhor, fazendo com que elas 
cheguem em quem realmente precisa te ouvir. A #SAFO é uma start-up que já 
desenvolveu projetos incríveis com clientes de 8 estados do Brasil (nosso plano 
de dominar o mundo está em pleno funcionamento :D). E até então, temos 
criado os mais diversos tipos de apresentações - Pitches, palestras, cursos, até 
apresentações como a da Enactus Brasil, do ENEB de 2019. A gente também 
conta com parcerias com o SEBRAE, com a Agência de Inovação da UFPA –
Universitec, com o maior Parque de Ciência e Tecnologia do norte do Brasil e, 
claro, com a Enactus Brasil – ONG líder nacional em empreendedorismo social.


