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1. INTRODUÇÃO 
 

SOBRE A AMANCO WAVIN 
A Amanco Wavin (amancowavin.com.br) é uma das marcas comerciais da Wavin, primeira empresa a criar 

tubulação de pressão de PVC do mundo em 1955 em Zwolle, na Holanda. Hoje está presente em mais de 40 países e 
é líder na fabricação e no fornecimento de tubulações plásticas. Lançada em 2006 no Brasil, tem o propósito de 
cooperar para o bem-estar das pessoas e para o desenvolvimento sustentável da sociedade produzindo produtos 
inovadores e com alto padrão de qualidade. A marca atua nos mercados predial e de infraestrutura. 

Acredita no crescimento econômico sustentado pelo respeito à sociedade e ao meio ambiente e, em prol 
disso, realiza ações que promovem o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde 
atua. Da mesma forma, investe em cuidados com o meio ambiente e na promoção de práticas de cidadania e de 

caráter educacional.  

A Amanco Wavin é comprometida com o desenvolvimento de técnicas voltadas à boa prática ambiental, e 
fomenta essa consciência junto ao seu público interno e a todos os envolvidos com a governança da companhia. 
Para isso, realiza investimentos constantes para minimizar os impactos de suas ações sobre o meio ambiente, além 

de garantir sua adequação a todas as normas da legislação ambiental brasileira, em todos os âmbitos. O 
compromisso da companhia vai além, já que está alinhada também aos quesitos técnicos, mesmo fora da legislação, 

aplicáveis aos processos e produtos inerentes a suas atividades. 

Para assegurar o rigoroso monitoramento de todas as leis e normas, cada unidade da empresa conta com 
seu banco de legislação, incluindo todas as regulamentações de meio ambiente e saúde e segurança que lhe são 
aplicáveis. 

Reduzir a geração de resíduos e melhorar a gestão desses materiais é uma preocupação constante para a 

Amanco Wavin. Com isso, os resíduos resultantes das matérias-primas utilizadas no processo produtivo da 
companhia  resina, estabilizantes, pigmentos, carbonatos, dióxido de titânio  são destinados, em sua maioria, a 

reciclagem, reutilização, logística reversa e coprocessamento, o que reduz de forma significativa seu impacto no 

meio ambiente. 

Em busca de maior eficiência no uso de todos os seus recursos, a empresa vem realizando, nos últimos anos, 
importantes melhorias e práticas de reaproveitamento em suas fábricas, além de contar com um sistema de 
reutilização de água, que vai para a rega de jardins, descarga sanitária e lavagem de pisos. 

O descarte de efluentes também está no escopo das preocupações da companhia com o uso e preservação 

dos recursos hídricos. A empresa monitora, com a frequência requerida pelos órgãos ambientais de cada estado, 

todos os efluentes que descarta, seja em rede pública ou corpo receptor. O resultado desse monitoramento é 
encaminhado para os órgãos ambientais e, caso algum parâmetro esteja fora do disposto pela legislação, um 

relatório de não conformidade é aberto no Sistema de Gestão Integrado (SGI), a fim de se investigarem as causas e 

se definir em ações de readequação.  
A Amanco Wavin está comprometida em deixar um legado positivo para as comunidades próximas às suas 

operações e projetos por meio da consolidação de uma relação de confiança, de respeito mútuo e da promoção do 

diálogo aberto. Por isso, a sua atuação social é pautada pelas características de cada localidade, respeitando suas 
particularidades e aspectos culturais, considerando as políticas públicas vigentes e as ações sociais locais dos 

setores público e privado e da sociedade civil. Saúde, educação e geração de renda são temas prioritários. 
 

SOBRE A ENACTUS 
 A Enactus é uma organização sem fins lucrativos presente em 37 países, que congrega mais de 72.000 

estudantes universitários e seus professores, presente em mais de 1.700 campi universitários ao redor do mundo. 

Ao assumir a Engajar a próxima geração de líderes empreendedores no uso de princípios de inovação e 
negócios para melhorar o mundo.  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, levando para a sociedade o conhecimento que estão 
adquirindo, empoderando pessoas com a descoberta de novos potenciais. Para completar sua missão, a Enactus 

aproxima esses jovens das empresas que apoiam este ideal, como forma de gerar oportunidade de carreira para os 
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estudantes Enactus, através de eventos que buscam criar uma importante rede.  
Dentre estes eventos, os grupos de universitários, chamados de times, participam de campeonatos 

nacionais e internacionais para apresentar os resultados e impactos de seus projetos a uma banca de juízes formada 

por executivos das empresas apoiadoras. O vencedor do Campeonato Nacional Enactus Brasil representará o país 
na Enactus World Cup 2020, em Utrecht, Holanda.  

 

2. PARCERIA ENACTUS & AMANCO WAVIN 
 

A Amanco Wavin sempre esteve presente durante o ciclo Enactus, seja participando com conteúdo, jurados, 
mentoria e staffs no Evento Nacional Enactus Brasil ou doando produtos para Times Enactus espalhados pelo Brasil. 
O ano de 2020 marca o primeiro ano do edital entre Enactus Brasil, para que o auxílio aos Times Enactus aumente e 

o impacto positivo se potencialize.  
Convidamos a se inscreverem no edital equipes da rede Enactus Brasil, cujos projetos possam utilizar 

produtos da Amanco Wavin de maneiras inovadoras, para aumentar o resultado das atividades. 

 

Times Enactus de qualquer região do Brasil poderão se inscrever, dos quais 3 a 5 serão selecionados para 
receberem os produtos da Amanco Wavin. 

Os projetos selecionados, além de receberem produtos da Amanco Wavin, terão uma mentoria técnica para 

que a aplicação e instalação do produto atenda todo seu potencial. Além disso, serão acompanhados até o ENEB 

2020, onde o Time Enactus vencedor ganhará o prêmio de R$ 8.000,00. 

A premiação acontecerá durante o Evento Nacional Enactus Brasil 2020, em São Paulo. A Amanco Wavin 
reconhecerá o projeto que obtiver os melhores resultados e impacto a partir da aplicação de seus produtos, levando 

em conta critério Enactus de avaliação e baseado nos ODS*. 

  

*Sobre os ODS, saiba mais em: http://www.agenda2030.org.br/ .  

 

 

OBJETIVOS DO EDITAL 
 

1) Capacitar estudantes Enactus que desenvolvem projetos de empreendedorismo social, através de 

mentorias técnicas. 

 
2) Auxiliar no desenvolvimento de comunidades em situação de vulnerabilidade social com a utilização de 

produtos Amanco Wavin. 
 

3) Amplificar a consciência e resultados positivos relacionados a política de sustentabilidade da Amanco 

Wavin através dos projetos Enactus. 
 

4) Diálogo com os jovens empreendedores, estando ndo com os 
projetos. 

 
5) Reconhecer e apoiar os projetos que demonstrem ter maior potencial de impacto em problemas sociais, 

embasados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

 

 

PRÉ-REQUISITOS DOS PROJETOS 
 

1) Ter um projeto Enactus ativo alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; 
2) Apresentar uma proposta sobre como e onde o Time Enactus usará os produtos da Amanco Wavin; 

3) Participação no Evento Nacional Enactus Brasil 2020. 

http://www.agenda2030.org.br/
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3. ELEGIBILIDADE E PRAZO DE VALIDADE 
 

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 todo 
o 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. 
O Edital terá início em Janeiro de 2020 e término em Julho de 2020 (Vide Cronograma). 

 

DOCUMENTOS 
A Amanco Wavin e a 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. 

 

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. 
 

4. CRONOGRAMA DO EDITAL 
 

O referido edital se desenrolará em 9 etapas distintas: 
 

 

 
 

5. INSCRIÇÕES 
Os Times Enactus que possuem mais de um projeto podem inscrevê-los separadamente. Os enactors 

deverão inscrever-se utilizando o formulário de inscrição, do dia 15 de Janeiro de 2020 a 21 de Fevereiro de 2020, 
às 18:00, através do link: https://enactus.tfaforms.net/310 . 

Lembrando que o projeto Enactus deverá estar ativo para se inscrever na parceria, Consultar o ANEXO II  

INSCRIÇÃO para detalhes. 

ETAPAS DESCRIÇÃO DATA

1ª Etapa Divulgação e Abertura do Edital
15/01/2019 

2ª Etapa Preenchimento do Formulário de Inscrição online.
15/01 a 

21/02/2020

3ª Etapa
Avaliação e Seleção dos Times Enactus, de acordo com adequação e observância dos 

princípios e critério específicos do edital. 6/3/2020

4ª Etapa Divulgação dos Times Enactus selecionados.
9/3/2020

5ª Etapa Match entre Times Enactus e Mentores Técnicos
16/3/2020

6ª Etapa Distribuição dos materiais Amanco Wavin
Março/2020

7ª Etapa (Enactors) Aplicação dos materiais Amanco Wavin nos projetos 
Abril a Jun/2020

8ª Etapa Apresentação de resultados na Amanco Wavin

9ª Etapa Divulgação do projeto Enactus vencedor (ENEB 2020)

ENEB 2020

https://plus.enactus.org/
https://enactus.tfaforms.net/310
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6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
 

CRITÉRIO ENACTUS DE AVALIAÇÃO 
Todos os projetos da rede Enactus no mundo devem atender, integralmente, ao Critério Enactus de 

Avaliação: Qual Time Enactus demonstrou liderança empreendedora de forma mais efetiva ao levar negócios 
e inovação para um impacto positivo e sustentável beneficiando pessoas, planeta e prosperidade no último 

ano  
Caso tenha dúvida sobre o critério Enactus, consulte as páginas 26 a 28 do HANDBOOK ENACTUS.  

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO EDITAL AMANCO 2020 
Todos os projetos apresentados pelos Times Enactus, na fase de seleção e avaliação do edital, serão 

classificados com base nos seguintes critérios (Caso o Time Enactus tenha qualquer dúvida em relação aos critérios, 

consulte o coordenador de programa responsável por sua equipe): 
 
1º Alinhamento e Coerência  
O alinhamento que existe da proposta do projeto com a missão da Enactus e estratégia de sutentabilidade da 

Amanco Wavin.  

 
2º Inovação 
Além de verificar como os enactors utilizarão os produtos Amanco Wavin dentro de seus projetos, será avaliado o 

modelo de negócios, a estratégia e conhecimento do público-alvo, de modo que aplicações inovadoras serão vistas 

como diferenciais. 

 

3º Resultados de Impacto  
A partir dos produtos Amanco Wavin utilizados, serão avaliados quais os resultados esperados e levado em conta 
quais trarão mais impacto positivo para a comunidade do projeto Enactus.  

 

7. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TIMES ENACTUS 
 

Em Março, a Amanco Wavin e a Enactus Brasil analisarão as submissões dos projetos e selecionarão, com 

base nos critérios de avaliação, 3 a 5 projetos. Cada um dos projetos Enactus selecionados receberá até 
R$3.000,00 em produtos Amanco Wavin*, juntamente com uma mentoria técnica.  

 

*Clique aqui para verificar os produtos Amanco Wavin existentes. 

 

8. ACOMPANHAMENTO DOS TIMES SELECIONADOS 
 

ACOMPANHAMENTO ENACTUS BRASIL 
Os Times selecionados receberão acompanhamento dos coordenadores de programa da Enactus Brasil. O 

acompanhamento se dará através de diversos meios de comunicação, podendo ser telefone, chamadas de Skype e 

e-mails. 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. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE IMPACTO  
Durante o período do ENEB 2020 (14 a 16 de Julho de 2020), os Times participantes do edital se apresentarão 

para funcionários da Amanco Wavin, onde mostrarão os principais resultados dos projetos, focando na qualidade e 
padrão de vida dos beneficiados, além da análise dos resultados esperados no início do ciclo com os resultados 

atingidos no final. O modelo de apresentação será fornecido pela Enactus Brasil. 
 

http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Manual-dos-Times-2020-1.pdf
http://amancowavin.com.br/sustentabilidade
http://amancowavin.com.br/sustentabilidade
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9. PREMIAÇÃO TIME ENACTUS  
 

Além dos até R$3.000,00 em produtos Amanco Wavin, os 3 a 5 projetos participantes do edital estarão 

concorrendo a premiação de R$8.000,00. O  projeto vencedor do prêmio será anunciado durante o Evento Nacional 
Enactus Brasil 2020 e em até 30 dias, receberá o respectivo valor para investir em seu projeto Enactus. 

 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

• O anúncio dos 3 a 5 times selecionados ocorrerá no dia 09 de março de 2020; 

• O projeto vencedor será anunciado em cerimônia no Evento Nacional Enactus Brasil 2020; 

• A divulgação do projeto vencedor nas mídias será realizado até dia 30/08/2020, através de:  www.Enactus.org 

, www.instagram.com/Enactusbrasil e www.facebook.com/Enactusbrasil; 

 

11. ALCANCE DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO 
 

O A Amanco Wavin e a Enactus Brasil farão esforços de divulgação da parceria, incluindo divulgação no site, 
em redes sociais, e-mails e outras mídias. Os 3 a 5 projetos selecionados: 

Time Enactus e da Amanco Wavin nas publicações referentes a atividades do edital; 

luindo a mídia do Campus, para promover o 
reconhecimento recebido por eles; 

 Marcarão #AmancoWavin, #WeAllWin e @enactusbrasil em seus posts, para que sejam contabilizados; 

Enactus Brasil 2020, mencionando o projeto e a parceria durante 

sua apresentação. 
 

12. 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 informações pelas empresas parceiras, sendo os direitos 

autorais e intelectuais preservados. 
 

13. 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. 

14. CONDIÇÕES GERAIS 
 

As dúvidas e as controvérsias originadas de reclamações dos participantes do edital deverão ser, 
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos coordenadores de programa da Enactus Brasil. Lembrando que 
a Enactus Brasil e empresas parceiras não serão responsáveis por problemas, falhas ou mau funcionamento técnico 

de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware 

http://www.enactus.org/
http://www.instagram.com/enactusbrasil
http://www.facebook.com/enactusbrasil
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ou software, nem por erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto 
processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou a falha da 
Enactus Brasil em recebê-las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet ou no site ligado ao 

edital, vírus, queda de energia, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers).  

 

ANEXO I  MATERIAIS DE APOIO 

 

PRODUTOS AMANCO WAVIN 
 

Para acessar os produtos Amanco Wavin existentes, basta acessar: http://amancowavin.com.br/produtos/ . 

Recomendamos utilizarem o preço de mercado que encontrarem para os respectivos itens, lembrando que o valor total 
não deverá ultrapassar R$3.000,00 em produtos. 

Qualquer dúvida basta enviar uma mensagem para um staff Enactus Brasil. 

 

RESULTADOS (definição handbook de curto, médio, longo prazo)  

  
Resultados Esperados do projeto Enactus: 

 

 
Pensem quais são as entradas (Pessoas, tempo, materiais, fundos dedicados ou consumidos pelo projeto), 

saídas (Produtos tangíveis vindos das atividades do projeto) e resultados (Mudanças esperadas como resultado 

do projeto).  
A partir das condições de vida e recursos observados na avaliação de necessidades, detalhar quais são as 

melhorias esperadas que a comunidade conseguirá a partir do projeto Enactus. Além disso, explicar de forma 
objetiva, o que é empoderamento para o público-alvo do projeto. Para auxiliar na explicação, deve-se dividir  

resultados, separando em (Demonstrar quais são os resultados esperados até Julho/2020 e quais já foram 
alcançados): 

• Resultados iniciais: são os primeiros benefícios ou mudanças na experiência dos participantes, 

frequentemente relacionada a mudanças no conhecimento, atitudes ou habilidades dos 
participantes; 

• Resultados intermediários são geralmente mudanças no comportamento resultante do novo 
conhecimento atitude ou habilidade dos participantes. 

• Resultados a longo prazo são mudanças significativas para os participantes, geralmente em sua 

condição ou padrão. 

 
 

  

http://amancowavin.com.br/produtos/
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ANEXO II  INSCRIÇÃO 

 
a) Caso o Time Enactus deseje participar do edital, deverá acessar e se inscrever em: 
https://enactus.tfaforms.net/310 no período de 15/01/2020 até 21/02/2020 às 18:00 (horário de Brasília). 
b) O Time Enactus deverá preencher o formulário acima e enviar dentro do prazo. Assim, será considerado como 

 
c) No ato das inscrições das equipes é fundamental o preenchimento dos dados do(a) Líder do Projeto.  
d) Para que a inscrição seja feita é necessário que o time tenha cadastrado seu projeto na plataforma Enactus+ 
(Consulte seu coordenador de programa em caso de dúvidas).  

e) É obrigatório que os times inscritos tenham um professor-orientador vinculado. O referido orientador terá a 
responsabilidade de acompanhar e orientar a equipe.  

f) Deverão ser apresentados projetos já em andamento, adaptados para a realidade da comunidade (recursos 
adicionais para a continuidade e/ou ampliação).  

g) O projeto deverá ser um trabalho original, isto é, resultado da criação intelectual do participante e/ ou da equipe 
no qual esteja inserido, não sendo aceito cópia (total ou parcial) de trabalhos de terceiros. Qualquer projeto de 
conteúdo impróprio, assim como aquele em desconformidade com este Plano de Operação será automaticamente 

desclassificado.  
h) Da mesma forma, serão automaticamente desclassificados os projetos de conteúdo ilegal, nocivo, doloso, 

ameaçador, ofensivo, calunioso, difamatório, desrespeitoso, infundado, discriminatório, criminoso e/ou que deixem 

de atender critérios de veracidade e o critério Enactus de avaliação descrito no Handbook; trabalho que assedie ou 
invada a privacidade alheia, seja vulgar, profano, sexualmente explícito, obsceno, racial ou etnicamente ofensivo, 
ou, de qualquer outra forma, inaceitável por causar riscos ou danos de imagem, materiais ou morais às Promotoras, 

seus empregados, qualquer um dos seus colaboradores ou terceiros. 

i) Igualmente, o projeto que sugerir ou encorajar atividade ilegal, assim como, a divulgação de informações que não 
possam ser transmitidas por motivos legais ou contratuais, serão imediatamente desclassificados.  

j) O fornecimento de informações falsas ou incorretas no cadastro implicará na desclassificação do participante a 
qualquer tempo de vigência deste edital. Esta prática poderá, ainda, caracterizar crime, sujeitando o infrator às 

penalidades previstas na legislação em vigor. 

 

 

#AMANCOWAVIN 

#WEALLIN 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://enactus.tfaforms.net/310

