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QUEM SOMOS

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.
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“É uma honra para a KPMG, e para

mim pessoalmente, sermos apoiadores da

Enactus tanto globalmente quanto da Enactus

Brasil. No Brasil, especificamente, estamos juntos

desde 1998. Na minha opinião, o principal motivo

dessa parceria ser tão duradoura é a conexão com

nossos valores e com o nosso propósito de

inspirar confiança e empoderar mudança na

sociedade. Vejo estes princípios em cada um dos

projetos que os Estudantes Enactus realizam.”

RECADO DO CHAIRMAN

CHARLES KRIECK
CEO da KPMG Brasil e América do Sul
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PROGRAMA ENACTUS



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
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120
TIMES

+3.000
ESTUDANTES

215
PROFESSORES

+400.000
HORAS 

VOLUNTARIADAS

200
PROJETOS

77.632
VIDAS IMPACTADAS

*Dados referentes ao último ciclo Enactus: Ago/19 a Jun/20.

ENACTUS NO BRASIL
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PARÁ
ESAMAZ
IFPA Castanhal
UEPA Castanhal
UFOPA
UFPA
UFPA Altamira
UFPA Bragança
UFRA

MARANHÃO
Facimp Wyden
Unibalsas

CEARÁ
Faculdade Luciano 
Feijão
IFCE Acaraú
IFCE Crato
IFCE Iguatu
IFCE Juazeiro do Norte
IFCE Maracanaú
IFCE Quixadá
IFCE Sobral
UFC
UFC Sobral
UFCA
UFCA Crato
UNIFOR
Unileão
UNINASSAU
Universidade Vale do 
Salgado
URCA Crajubar
URCA Iguatu
UVA SOBRAL

ALAGOAS
UFAL
UFAL Arapiraca
UFAL Sertão

BAHIA
FADBA
UESC

PERNAMBUCO
UFPE
UFPE Caruaru
UNIFG
Univasf

PIAUÍ
Estácio CEUT

RIO GRANDE 
DO NORTE
UERN
UFERSA Pau 
dos Ferros
UFRN
UnP

RORAIMA
UFRR

SERGIPE
UFS

DISTRITO 
FEDERAL
UDF
UnB

ESPIRITO SANTO
UFES Alegre
UFES São Mateus
UFES Vitória

MINAS GERAIS
DOCTUM IF
IFNMG
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
Integrado
UEL
UEM
UTFPR CP RIO GRANDE 

DO SUL
UFRGS

SÃO PAULO
Anhembi Morumbi
Campus São Carlos
EEL USP
ESALQ USP
FACAMP
FATEC São Carlos
FEI
FGV São Paulo
FTT
FZEA USP
Instituto Mauá
Mackenzie
Mackenzie Campinas
Metodista
UFABC
UFSCar
UFSCar Lagoa do Sino
UFSCAR Sorocaba
UNESP Araraquara
UNESP Assis
UNESP Bauru
UNESP Botucatu
UNESP Franca
UNESP Guaratinguetá

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

SANTA CATARINA
CCT UDESC
ESAG UDESC
UFSC

MATO GROSSO
UFMT

RONDÔNIA
IFRO Calama
IFRO Colorado do 
Oeste
UNIR Porto Velho

ENACTUS NO BRASIL

UNESP São José do Rio Preto
UNESP Sorocaba
UNESP Tupã
Unicamp Campinas
Unicamp Limeira
UNIFESP São José dos Campos
USCS
USP Cidade Universitária
USP RP
USP São FranciscoVOLTAR AO ÍNDICE



O PROGRAMA ENACTUS

Para potencializar o crescimento do programa Enactus no Brasil, desenvolvemos iniciativas que

auxiliam na educação empreendedora, fomentam a colaboração entre estudantes e alumni e

aproximam a rede do ecossistema de impacto social.

A partir destas iniciativas, este foi o nosso crescimento nos últimos anos:

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Universidades 12 35 50 73 90 105 120 120 120

Estudantes 542 895 1.272 1.441 1.869 2.256 2.800 2.800 3.000

Professores 25 69 101 132 160 160 200 214 215

Projetos 35 70 110 95 126 171 210 240 200

Horas Voluntariadas n/a 69K 150K 147K 220K 300K 350K 350K 400K

Vidas Impactadas +8K +20K +77K
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PROGRAMA ALUMNI-MENTOR
O programa de mentoria do ciclo 2019-2020 foi uma unificação

dos programas Alumni-Mentor e Fellows do ciclo 2018-2019.

O objetivo do programa é promover a troca entre um Time

Enactus e um Alumnus, ou seja, um Enactor que já vivenciou

projetos de empreendedorismo social, comunidades, gestão de

pessoas, processos internos/externos que auxilia um Times

Enactus ao longo do ciclo.

O programa contou com 65 mentores que participaram de

capacitações, desafios e um processo de gamificação, tudo em

prol do desenvolvimento de seus times mentorados.

“Ser mentor me permitiu aplicar os conhecimentos que tive como membro da Enactus,

tendo uma intensa troca de experiências com times em diferentes realidades. A trilha foi

cheia de desafios, o que exigiu muita organização no nosso planejamento e uma

dinâmica de trabalho focada em aprendizados e resultados. Conheci pessoas e projetos

que me marcaram muito e que vou levar para toda a vida!”

Caio Bosco, alumnus da Enactus UFRJ
VOLTAR AO ÍNDICE



ENACTUS TRAINING CENTER
A plataforma Enactus Training Center foi desenvolvida com o

objetivo de facilitar o acesso a conteúdos e boas práticas

produzidos pela rede ao longo dos últimos anos e é alimentada

de acordo com as principais demandas dos Times Enactus.

COLABORA ENACTUS

Contém conteúdos produzidos pela Enactus Brasil, Times

Enactus, alumni, e empresas parceiras, que vão desde vídeos

sobre gestão e estratégia, até cases sobre implementação de

projetos.

TRILHA DE CONHECIMENTOS

Destinada aos Times novos, a trilha contém conteúdos que

auxiliam no onboarding da equipe na rede Enactus, com vídeos

e documentos para a consolidação da equipe e o início do

primeiro projeto.
VOLTAR AO ÍNDICE



PRÉ-AUDITORIA
A pré-auditoria é um processo implementado no programa

Enactus desde 2015, com o objetivo de auxiliar os Times no

processo de documentação, mensuração e desenvolvimento

dos projetos, fornecendo ferramentas utilizadas no

ecossistema de impacto social para acelerar a curva de

aprendizado e aumentar o impacto dos projetos.

O processo é realizado com todos os projetos Enactus ativos

do Brasil, assegurando que as informações apresentadas no

Campeonato estejam auditadas e validadas, tornando a

competição justa.
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OPORTUNIDADES PARA ENACTORS



A Enactus Brasil auxilia na formação

empreendedora de estudantes e no

impulsionamento de atividades por

meio de recursos financeiros,

mentorias e acompanhamento

exclusivo ao lado de grandes

parceiros da rede. Confira a seguir as

oportunidades oferecidas nesse ciclo.

OPORTUNIDADES 
PARA ENACTORS
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OPORTUNIDADES GLOBAIS

A competição global promovida
pela Enactus Worldwide
incentivou Times a criarem
soluções ao ODS 6 - Água
potável e saneamento. Na edição
de 2019, dentre mais de 100
projetos inscritos, o projeto
Amana Katu, do Time Enactus
UFPA, ficou em 2º lugar.

O desafio lançado pela Enactus
Worldwide selecionou projetos
atrelados à ODS 14 – Vida na
Água, visando combater a
poluição nos oceanos e proteger
a vida marinha,. O projeto Anamã,
do Time Enactus UFPA, foi um
dos pré-selecionados.
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OPORTUNIDADES GLOBAIS

O edital global fomenta times que atendam

ao critério de inovação ao construir

comunidades sustentáveis e impulsionar a

mobilidade social. 4 projetos brasileiros

foram selecionados neste sétimo ciclo do

edital global.

Chamada global para projetos que

direcionaram suas atividades para mitigar os

efeitos da COVID-19 em comunidades

vulneráveis. A Enactus Brasil se destacou

com dois times brasileiros selecionados:

UFPA e UESC.

COVID-19 COLLEGE CHALLENGE

Costuraê
UFPA (PA)

Enpathos
UESC (BA)

SerTão Sustentável
UVA Sobral (CE)

Mudas
IFCE Iguatu (CE)

Crânio Verde
UFC (CE)

Anamã
UFPA (PA)
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OPORTUNIDADES NACIONAIS

O primeiro edital com a Amanco Wavin desafiou
5 times a usufruirem de forma inovadora os
produtos da empresa em seus projetos, visando
potencializar o impacto das atividades.

1º Lugar

Anamã
UFPA
(PA)

PRÊMIO INOVAÇÃO SOCIAL 
AMANCO WAVIN 2020

INOVAÇÃO
SOCIALPR

ÊM
IO

1º Lugar

Bread & Bug
UFU
(MG)

2º Lugar

Projeto Q
UFV CRP

(MG)

PRÊMIO ALIMENTAÇÃO EM FOCO 2020

A quinta edição do prêmio teve como objetivo
fomentar projetos relacionados a cadeia de
alimentos. 15 projetos receberam mentoria e
bolsa auxílio para o desenvolvimento de seus
projetos.
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OPORTUNIDADES NACIONAIS

A 4ª edição do edital selecionou, entre projetos
com alto grau de impacto, replicabilidade e
escalabilidade, 5 projetos que melhor
demonstraram os valores de ética e integridade
em sua proposta.

PRÊMIO KPMG DE ÉTICA E INTEGRIDADE 
2019-2020 ComMc Mudamos o Mundo 

1º Lugar

SerTão Sustentável
UVA Sobral

(CE)

2º Lugar

Cromo Somos
UFAL
(AL)

3º Lugar

Crânio Verde
UFC
(CE)

1º Lugar

Motirô
UEM
(PR)

2º Lugar

SerTão Sustentável
UVA Sobral

(CE)

3º Lugar

Santa Horta
UFRJ
(RJ)

Este segundo edital com a empresa
potencializou as atividades de 6 times que
trabalham com a educação para o
desenvolvimento sustentável, a geração de
resíduo zero e a redução de perda de limentos.
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OPORTUNIDADES NACIONAIS

PRÊMIO SUMITOMO CHEMICAL DE 
CONSCIÊNCIA E ÉTICA NO AGRONEGÓCIO 

2019

A sétima edição do prêmio desenvolveu 8 projetos
relacionados a consciência e ética na utilização
correta e com segurança de agroquímicos no
agronegócio brasileiro, fomentando de forma ativa
a criação projetos sustentáveis, modelos de
negócio e autonomia na comunidade.

1º Lugar

SerTão Sustentável
UVA Sobral

(CE)

2º Lugar

Mudas
IFCE Iguatu

(CE)

3º Lugar

Bio+
UFCA
(CE)

UFLP & ENACTUS MENTORING

ENACTUS CHALLENGE: DESPERTE O 
POTENCIAL JOVEM

O programa tem o objetivo de formar líderes
sustentáveis através da mentoria entre Trainees
Unilever e Times Enactus. Este ciclo, conectamos
trainees com as equipes vencedoras do Enacthon, 1º
Hackathon da Enactus Brasil.

O edital desafiou Times Enactus de todo Brasil na
mobilização de estudantes do ensino médio para a
participação do Startup in School Online, um curso de
iniciação ao empreendedorismo tecnológico. 30
Times Enactus de 11 estados diferentes engajaram
261 grupos estudantis.
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Eventos promovidos pela 
Enactus brasil e parceiros:

• Enacthon (online)
• KPMG em Belém (PA)
• McMeeting 2019 (SP)
• McCompetition 2020 (SP)
• Prêmio Sumitomo Chemical 2019 (CE)
• TTC Unilever (online)

Eventos promovidos por times Enactus:

• Enactus Experiente (RJ)
• EITA - NE – Encontro Interestadual dos 

Times Arretados do Nordeste (CE)
• TREM IV – Treinamento Regional das 

Enactus Minheiras (MG)
• TTCx Transformar (SP)

EVENTOS
Os eventos da Enactus Brasil são

momentos de interação entre

estudantes, professores, alumni e

líderes empresariais de todo o país,

marcados pela troca de

conhecimentos e experiências da rede.

Além dos momentos de integração organizados pelo próprio

escritório nacional, os estudantes Enactus lideraram eventos

regionais realizados em diferentes cantos do país.
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ENEB 2020



Realizado pela primeira vez em formato

virtual, o Evento Nacional Enactus Brasil

2020 levou às casas de estudantes,

professores, alumni e parceiros uma nova

experiência, conectando a rede com o

propósito de sempre: impactar vidas. A

anual celebração do trabalho realizado ao

longo do ciclo e competição entre os

times trouxe diversos momentos

especiais.

ENEB 2020

VOLTAR AO ÍNDICE



Ocorreu uma mesa redonda com professores
conselheiros brasileiros e a presença da
professora Lea Cassar, conselheira do Time
Enactus da Universidade de Regensburg, na
Alemanha, discutindo o tema
“Empreendedorismo social e os caminhos para
uma economia de impacto”.

MOMENTO ACADÊMICO

BATE-PAPO COM 
PROFESSORES

APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHOS ACADÊMICOS

Representantes de 4 dos 110 trabalhos
submetidos no V SNESEB – Simpósio Nacional
de Empreendedorismo Social Enactus Brasil
apresentaram seus artigos e relatos em uma
troca rica com o público.
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MOMENTO ALUMNI

Reunimos Alumni que viveram a experiência
Enactus durante a graduação e hoje são
agentes transformadores dentro de diferentes
setores e tipos de trabalho, sendo referência
para os estudantes ativos da rede.

O momento contou com a presença de três
líderes executivos que discutiram sobre os
desafios, atitudes empreendedoras e possíveis
caminhos como resposta para a pandemia,
além da interação com os participantes do
evento.

PAINEL COM CEOs

• Charles Krieck, CEO da KPMG Brasil e América do Sul
• Mauricio Adade, Presidente da DSM Latam
• Ana Paula Assis, Presidente da IBM
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O momento teve o intuito de conectar
estudantes, professores, alumni e comunidades
Enactus com empresas parceiras da Enactus
que realizaram workshops dos mais variados
assuntos, amplicando a vivência
empreendedora e professional da rede Enactus.

CONEXÕES EMPRESAS Empresas participantes:

VOLTAR AO ÍNDICE



Adaptando o momento para um evento

online, o Top to Future Top foi um happy hour

online enriquecedor e de muito aprendizado

em que top estudantes e alumni tiveram um

bate-papo com top executivos.

TOP TO FUTURE TOP

22 LÍDERES
EXECUTIVOS

+60 ALUMNI
E ESTUDANTES
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COMPETIÇÃO E PREMIAÇÕES

UFPA
(Belém - PA)

CAMPEÃO NACIONAL VICE-CAMPEÃO NACIONAL

UFAL
(Maceió - AL)
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COMPETIÇÃO E PREMIAÇÕES

UESC
(Ilhéus - BA)

CAMPEÃO LIGA ROOKIE

UNESP Botucatu
(Botucatu - SP)

TIME REVELAÇÃO

UNIVERSITÁRIO DO ANO DSM 2020 PROFESSOR UNIVERSITÁRIO DO ANO 
TILIBRA 2020

Bruno Alcântara
Campus São Carlos
(São Carlos – SP)

Éder Porfírio
UVA Sobral

(Sobral - CE)
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PRÊMIO ODS VOLTAR AO ÍNDICE



RESULTADOS

+35.000
VISUALIZAÇÕES

EM PLATAFORMAS DIGITAIS

3 DIAS 15 HORAS
DE EVENTO 51 TIMES 

COMPETIDORES

R$ 52.500
EM PREMIAÇÕES AOS TIMES ENACTUS

+200.000
DE ALCANCE DE MÍDIA 

421 JUÍZES 
DA COMPETIÇÃO

"Vocês conseguiram transmitir a emoção que

presenciei ano passado ao vivo"

"O evento foi completamente acima das expectativas! Me

senti imerso no ENEB, vivendo com outros times a

experiência única que o evento proporciona"
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ENACTUS NO COMBATE 
AO COVID-19



A chegada da pandemia mobilizou a

rede Enactus Brasil no

desenvolvimento de atividades que

ajudassem a minimizar os efeitos da

COVID-19 que impactadam

imediatamente os times brasileiros e

as comunidades atendidas.

ENACTUS NO COMBATE 
AO COVID-19
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AÇÕES COM EMPRESAS PARCEIRAS

A Fundação Cargill, em parceria com a

Enactus Brasil, realizou a doação de 188

cestas básicas para atender as

comunidades de 27 projetos Enactus

localizados em 10 estados brasileiros.

O Instituto Center Norte garantiu mais de

170 kits de higiene pessoal através do apoio

à campanha social criada pelo Time Enactus

USP São Francisco, em prol das mulheres

encarceradas na ala materna da

penitenciária feminina da capital,

benenficiadas pelo projeto Entrelaços.
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COMITÊ DE CRISE ENACTUS BRASIL

O comitê foi criado com o objetivo de auxiliar a rede Enactus
diante do COVID-19, fomentando e compartilhando
iniciativas para que os Times pudessem dar continuidade em
suas atividades.

Participantes:

Enactus Brasil: Vitor Ungari, Gabriel 
Cattaruzzi e Sabrina Santos

Centro-Oeste: Joefran Albuquerque 
(UDF) e Naiara Andrade (UFMS 
CPAR)

Nordeste: Felipe Bandeira (UFPE) e 
Mayara Veras (UFPE Caruaru)

Norte: Dayane Gomes (UFRR) e 
Orlando Haber (UFPA)

Sudeste: Bruno Alcantara (Campus 
São Carlos) e Júlia Lenco (EEL USP)

Sul: Gabriela Vardanega (UFSC) e 
Marcos Vinícius (UEM)

MANUAIS DE BOAS PRÁTICAS

Baseado no mapeamento de necessidades realizado com a
rede, semanalmente será lançado um Manual de Boas
Práticas contendo: conteúdos externos à rede (webinares,
artigos, cursos), explicações sobre os temas (desenvolvidos
por Alumni-Mentores) e boas práticas e ações realizadas
pelos Times da rede.
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Em maio, aconteceu o primeiro hackathon

da Enactus Brasil – o Enacthon. O evento,

que aconteceu totalmente online ao longo

de 7 dias. Reuniu estudantes, alumni e

professores engajados na criação de

soluções para transformar a realidade do

“novo normal”.

93PROJETOS
CRIADOS

30 HORAS
DE ATIVIDADES AO VIVO

155 HORAS 
DE MENTORIA

+450
INSCRITOS

32
JURADOS VOLTAR AO ÍNDICE



NOSSOS ESTUDANTES



Durante a jornada Enactus,

estudantes se desenvolvem em nível

acadêmico, profissional e pessoal. A

experiência resulta não apenas em

conquistas para os times e seus

projetos, mas em prêmios e

reconhecimento nacional e

internacional que demonstram a

liderança e o crescimento como

jovens empreendedores.

NOSSOS ESTUDANTES

FOTO DE ENACTORS
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“A Enactus representa a oportunidade de me tornar um agente da mudança.

Junto ao meu time e à rede Enactus, trabalhamos com comunidades para

solucionar problemas locais, contribuindo para solucionar desafios globais

como desigualdade, acesso a moradia digna e educação.

Desde 2017, essa jornada vem contribuindo para minha formação como

cidadão, além de me tornar um profissional mais consciente de minhas

responsabilidades e do mundo a meu redor.”

Bruno Alcântara | Enactus Campus São Carlos (SP)

"A Enactus é um mundo de oportunidades e uma experiência que todos merecem

presenciar. Eu queria citar diversos momentos que foram marcantes mas vou tentar

englobar tudo em uma única palavra: Evolução!

Propósito, essência e valores, todos alinhados com uma rede que impulsiona o seu

profissional e mostra a nossa capacidade em mudar realidades. A singularidade que a

Enactus contribuiu na construção da minha carreira fez com que hoje eu seja uma

profissional de valores e qualificada para tornar o mundo um local habitável para

todos. "

Mayara Veras | Enactus UFPE Caruaru (PE)

FOTO MAYARA
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CEO FOR ONE MONTH

Camilla, líder do Time
Enactus UESC de
Ilhéus (BA) foi a
brasileira selecionada
nno prêmio CEO for
One Month Brasil
2020.

CARGILL GLOBAL SCHOLARS

PROGRAMA 
PROLÍDER

Na edição de 2020 do Programa
ProLíder, 11% dos participantes são
Enactors.

A edição de 2020 do
programa promovido
pela Cargill contou
com 3 Enactors:
Camilla Kellen (UESC)
e Bruno Alcântara e
Mayara Vivian
(Campus São Carlos).
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NOSSOS PROFESSORES



Dedicados a guiar, motivar e apoiar o

crescimento de times Enactus, os

Professores Conselheiros Enactus

agregam conhecimento, inovação e

colaboração entre Universidade e

Enactus. Ao trabalhar como mentores

dos times, tornam-se elemento

fundamental para o seu sucesso.

NOSSOS PROFESSORES
Éder Porfírio

UVA Sobral (CE)

“Ser professor conselheiro do time Enactus UVA Sobral me

mostra diariamente que é possível fazer “extensão de

verdade” dentro na Universidade. No entanto, essa

experiência rapidamente se tornou bem mais que um

projeto de extensão. Fazer parte de uma rede que busca

empoderar pessoas e comunidades mudou a forma de

como vejo o mundo e vem me tornando um profissional

melhor e consequentemente uma pessoa melhor. Além

disso, ver florescer em cada um dos estudantes da rede,

espírito de liderança, predisposição para trabalhar em

grupo, capacidade de entender/resolver problemas,

habilidade de gerenciar crises, entre outras habilidades, é,

no mínimo, encantador.” VOLTAR AO ÍNDICE



“Representar o Brasil no Enactus Global Faculty Network é

uma tarefa de enorme responsabilidade, orgulho e 

aprendizado.

O Conselho iniciou as atividades em março deste ano e já

avançou em muitos aspectos, em especial na discussão

sobre os impactos e as possibilidades diante da pandemia

e sobre o Enactus Academic Leaders Symposium & Poster 

Session, que ocorrerá em breve.

Destaco o intercâmbio de saberes e experiências que traz a 

nós, brasileiros, novas perspectivas na pesquisa, no ensino

e na prática, mas também leva a outras regiões do mundo

aquilo que de bem-sucedido temos realizado por aqui.”

Gabriel Cardoso

UDF (DF)

ENACTUS GLOBAL 
FACULTY NETWORK

A Rede Global de Pesquisa de

Professores da Enactus tem como

objetivo colaborar para criar sistemas

que capturem e disseminem

conhecimentos e experiências,

apoiando oportunidades globais de

pesquisa .

Durante o ciclo, o professor Gabriel

Cardoso esteve entre os 15

acadêmicos selecionados para

participar da rede global.

VOLTAR AO ÍNDICE



NOSSAS COMUNIDADES



NOSSAS COMUNIDADES
Os 200 projetos da rede Enactus impactam a vida de mais de
77 mil pessoas. São pessoas de realidades diversas,
como: pequenos produtores, microempreendedores,
crianças, jovens, adultos, idosos, catadores,
imigrantes, indígenas, comunidade acadêmica, entre
outros.

“Antes da Enactus eu não acreditava em ninguém,

em mim mesma, eu não tinha confiança, tinha

medo das pessoas, e hoje eu consigo sair na rua e

abordar as pessoas e oferecer o que tenho de

melhor, que são os meus produtos”.

Márcia
Microempreendora, e

beneficiada do projeto

Melius, da Enactus

Campus São Carlos

VOLTAR AO ÍNDICE



NOSSOS ALUMNI



Alumni do Ano 2020

Airton Freitas
Estácio CEUT (PI)

Francisco Gomes
PUC Campinas (SP)

Alumni-Mentor do Ano 2020

Francielle de Oliveira
FZEA USP

-30 +30

Os alumni são estudantes e

profissionais experientes que

passaram pela jornada

empreendedora da Enactus e

continuam a contribuir com a rede,

seja na mentoria ou auxílio aos times

da rede ou na construção de um

amanhã melhor para todos nós.

Confira os alumni destaque desse

ciclo:

NOSSOS ALUMNI

VOLTAR AO ÍNDICE



NOSSO TIME



NOSSO TIME

Joana Rudiger
Presidente

Vitor Ungari
Gerente de Programa

Dianne Cardoso
Gerente Financeira & Administrativa

Sabrina Souza
Coordenadora de Programa

Gabriel Cattaruzzi
Coordenador de ProgramaVOLTAR AO ÍNDICE



FINANÇAS



Receitas Valores 
Patrocínios em dinheiro R$ 420.000,00

Projetos especiais R$ 709.067,97 

Patrocínios in kind R$ 126.666,74 

Outros R$ 5.157,80 

TOTAL R$ 1.260.892,51 

RECEITA

33%

56%

10% 1%

Patrocínio em dinheiro

Projetos especiais

Patrocínios in kind

Outros
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Custos com pessoal R$  320.872,18 

Custos Operacionais R$  230.711,40 

ENEB 2020 R$ 63.191,19 

Projetos especiais

Eventos para Estudantes R$  116.165,07 

Bolsas e prêmios R$  216.254,72 

TOTAL R$ 947.194,56 

DESPESAS

34%

24%

7%

12%

23%

Custos com pessoal

Custos operacionais

ENEB 2020

Eventos para Estudantes

Bolsas e prêmios
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NOSSOS PARCEIROS



NOSSO PARCEIROS
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ECONOMIA 

CIRCULAR 

QUE VEM 

DO CAMPO

O inPEV, entidade gestora do 
Sistema Campo Limpo, tem 
em sua essência o pioneirismo. 
A organização é destaque na 
implementação do modelo de 
Economia Circular na logística 
reversa de embalagens vazias 
e sobras pós-consumo de 
defensivos agrícolas. 

Dessa forma, já destinou 
adequadamente mais de 500 mil 
toneladas de embalagens 
pós-consumo, mantendo-se líder 
mundial ao destinar 94% das 
embalagens plásticas primárias 
do mercado. 

Quer saber mais sobre o 

Sistema Campo Limpo? 

É só acessar o EAD no site 

do inpEV (www.inpev.org.br),

clicando em Educação > EAD 

– Educação a Distância.  

Acompanhe o inpEV nas redes sociais:

facebook.com/inpEV
instagram.com/inpEV
youtube.com/inpevbrasil

www.inpev.org.br



Motivados por um mundo 
melhor e mais justo
Há mais de 40 anos o FCAM apoia clientes de diferentes setores, origens e 
localidades com soluções jurídicas INOVADORAS e EFICAZES.

Fazemos isso com FOCO em ouvir a história por trás de cada cliente e 
entender suas necessidades para ENTREGAR RESULTADOS que superam 
expectativas, contribuem para seu CRESCIMENTO e impactam de forma
POSITIVA sua trajetória.

Não por acaso, temos tanto ORGULHO em, ano após ano, seguir 
APOIANDO as iniciativas de desenvolvimento e impacto social que a 
Enactus promove para tornar a nossa SOCIEDADE mais 
JUSTA para todos.

2020 Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados. Todos os direitos reservados.

www.fcam.adv.br







Ser
inclusivo
transforma
negócios
Nossas diferenças nos tornam
mais fortes. Promover um
clima respeitoso e livre de
discriminação favorece a
multiplicidade de opiniões e
um ambiente inovador.

Faça parte do nosso time.
Acesse a área de carreiras
do nosso site e cadastre seu
currículo:

www.kpmg.com.br/carreiras

©2020 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e fi rma-membro da rede KPMG de fi rmas-membro independentes e afi liadas à 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.
Projeto Gráfi co e diagramação: Gaudí Creative Thinking.

O nome KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International

/kpmgbrasil

#KPMGTransforma

kpmg.com.brBaixe o APP
KPMG Brasil

Ser criativo
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