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I. Introdução

Este manual tem a intenção de fornecer recursos e orientação para as métricas do TPR.
Antes de preencher o formulário, leia a seção Boas Práticas para o Preenchimento. Em
seguida, você pode abrir o formulário do TPR e seguir junto com o nosso passo a passo
descrito aqui.

Ao chegar à seção sobre Pessoas, Planeta e Prosperidade, você pode consultar as seções
Métricas de Pessoas, Tabela de Recursos de Métricas de Planeta e Métricas de
Prosperidade. Na Tabela de Recursos de Métricas de Planeta, você encontrará sites,
conversores, calculadoras e artigos de periódicos que podem ajudar no cálculo de
determinadas métricas para seu projeto. As seções de Métricas de Pessoas e Métricas de
Prosperidade incluem exemplos de beneficiários que podem ser relatados em cada
métrica.

Se você precisar de alguma ajuda ou tiver dúvidas, contate o seu Coordenador de
Programa da Enactus Brasil ou entre em contato com a Enactus Global através do e-mail
globalprograms@enactus.org.

II. Boas Práticas para o Preenchimento

1. Preste atenção aos requisitos de moeda ao inserir valores em dinheiro. O TPR
exige que todos os valores estejam em dólares americanos (USD) para fins de
relatório e padronização.Portanto, convertam da moeda local (R$) para USD.

2. Para evitar dados excessivos e imprecisões, informe apenas seus números mais
confiáveis. Se você não tiver certeza de um determinado número para uma
métrica, não adivinhe ou suponha.

3. Relate apenas números reais, não os projetados ou esperados.

4. Converse com seus membros da equipe para verificar se os números que você tem
estão corretos e certifique-se de que todos estão de acordo com eles.

5. Certifique-se de que você está relatando APENAS números do período de 16 de
Junho de 2021 a 17 de Junho de 2022 (mesmo período de resultados da Trilha
Empreendedora).

6. Ao inserir valores financeiros ou valores de impacto, não use vírgulas. Para
separar os centavos, se houver, utilize o ponto. Por exemplo, se o lucro do projeto
for de US $2.900,50, insira “2900.50” no campo.

7. Esteja ciente das unidades necessárias para métricas ao relatar seus números. Por
exemplo, a redução de CO2 deve ser relatada em toneladas.
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8. Ao inserir um número, verifique novamente se está correto. É fácil cometer erros
de digitação ou adicionar acidentalmente um zero extra no final.

III. Passo a Passo do TPR:

OBS: Campos com * são obrigatórios

Insira seu nome e indique se é um Professor Conselheiro ou Estudante Enactus.

Para essa pergunta, escolha "Yes" caso a universidade conte a Enactus como créditos de
extracurriculares ou horas complementares. Caso não conte, coloque "Não".

Insira o valor recebido de cada uma das fontes acima. As definições para cada fonte são
fornecidas abaixo. Observe que o valor deve ser fornecido em dólares americanos. Use este
link para converter sua moeda local em USD. Certifique-se de inserir seus valores sem
vírgulas.

Definições:
- Apoio institucional: Qualquer receita recebida diretamente de sua universidade, um

departamento dela ou faculdade;
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- Conselho Consultivo Empresarial (BAB): Contribuições feitas por membros do
conselho consultivo

- Doações não-BAB: Outras doações individuais recebidas por sua equipe;
- Atividades empreendedoras da equipe: eventos de arrecadação de fundos,

crowdfunding ou outras atividades realizadas para obter receita;
- Subsídios: Um prêmio financeiro concedido por uma empresa, fundação ou governo

;
- Doações in-kind: Qualquer doação não monetária feita, como horas de trabalho

voluntárias, fornecimento de equipamentos gratuitos, etc.;
- Outros: Receita recebida de fontes não listadas acima.

Se o time criou canais de mídias sociais para o projeto, inclua o link nos campos. Não
coloquei links para posts específicos ou contas pessoais. O campo "Outros" pode incluir
links para outras mídias sociais não listadas (Ex: Instagram, Tik Tok).

Insira aqui o nome do projeto.

Neste campo, coloque o país em que o projeto está trabalhando. Não confunda esse campo
com o país do seu time. Contudo, eles podem ser iguais se esse projeto acontece no seu país
de origem.

No status do projeto, se esse projeto foi criado ao longo do ciclo e você nunca preencheu o
TPR em um ano anterior, selecione "New.” Se você preencheu o TPR para esse projeto no
último ano, coloque "Continuing".



Se você planeja apresentar esse projeto na competição nacional (seja Liga Rookie ou
Principal), selecione "Yes". Caso contrário, "Não".

Inclua o mês em que o projeto foi criado no primeiro campo e o ano no segundo campo. Se o
projeto foi fechado/encerrado/entregue, inclua a respectiva data.

Descreva aqui o público-alvo do projeto que é impactado/beneficiado (limite de 500
caract.).

Fornece uma descrição do seu projeto, incluindo sua proposta de valor e como o projeto
obtém resultados mensuráveis para o público-alvo (limite de 1.000 caract.).

Se seu time é proprietário do seu projeto, selecione "Team". Se seu projeto for de propriedade
de sua universidade ou faculdade, selecione "University". Se o seu projeto for de propriedade
de um investidor, corpo docente ou outra entidade, selecione “Outro” e especifique.

Se o seu projeto for um projeto de equipe, selecione Team Project”. Se o seu projeto for um
negócio jurídico, selecione “Legal Business”. Se o seu projeto for uma organização sem fins
lucrativos ou não governamental, selecione “Non-Profit/NGO”. Se o seu projeto não for
nenhum dos itens acima, selecione “Outro” e especifique.



Se você tiver investidores em seu projeto, selecione "Yes". Se você não tiver investidores
em seu projeto, selecione "No".

Olhando para o saldo do projeto ao longo do ciclo, selecione se foi lucro (Profit) ou perda
(Loss) e inclua o valor. Observe que o valor deve ser fornecido em dólares americanos.
Use este link para converter sua moeda local em USD.

Escalar é crescer ou expandir de forma significativa e eficaz, ao mesmo tempo em que
aumenta o impacto positivo. Pense no seu projeto e no que você precisaria para
alcançá-lo. Em seguida, insira seus requisitos específicos. (limite de 1.000 caract.).

Por favor, explique como seu projeto será sustentável além de 5 anos. Isso significa
demonstrar uma melhoria duradoura e mensurável para pessoas, planeta e prosperidade.
(limite de 1.000 caract.).

Escolha o principal ODS da ONU que é abordado pelo seu projeto. Se o seu projeto abordar
vários, escolha aquele que for mais relevante (Dica: entre no site da ONU e leia atentamente a
explicação de cada ODS - clique aqui para acessar).
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Insira o número de indivíduos diretamente impactados por faixa de idade. Inclua pessoas
que adquiriram novos conhecimentos, habilidades ou recursos, ou que experimentaram
uma mudança positiva em sua vida cotidiana como resultado direto de seu projeto. "Total
age directly impacted" será a soma de todos os campos anteriores.

Insira o número de pessoas diretamente impactadas por gênero. Inclua pessoas que
adquiriram novos conhecimentos, habilidades ou recursos, ou que experimentaram uma
mudança positiva em sua vida cotidiana como resultado direto de seu projeto.

"Other" pode incluir indivíduos não-binários ou que não se identificam com as opções
anteriores. Certifique-se de descrever no campo seguinte esse "outro".

Se o seu projeto tiver parceiros, preencha o número de parceiros do projeto e seus nomes
(limite de 2.000 caracteres). Se o seu projeto não tiver parceiros de projeto, pule esta seção e
passe para a próxima.



Inclua nesse campo a quantidade de horas trabalhadas nesse projeto pelos estudantes
Enactus. Não inclua horas trabalhadas em outros projetos.

No campo “Total project expenditures”, insira o total gasto/despesas de seu projeto. No
campo "Total project revenue", insira o valor total da receita gerada pelo projeto. No campo
"Total project profits", insira os lucros totais do projeto. Essa deve ser:
Receita - (despesas, dívidas, fluxos de receita adicionais e custos operacionais)

Lembre-se de que todos os totais devem estar em dólares americanos. Use este link para
converter sua moeda local em USD.

Para métricas de Pessoas, Planeta e Prosperidade, use os próximos tópicos como guia.

IV. Métricas de Pessoas

Observação: os exemplos para as métricas a seguir não são exaustivos, eles servem para
fornecer um ponto de partida e ajudar a garantir que os beneficiários sejam relatados na
categoria apropriada.

De acordo com o Banco Mundial, a Linha Internacional de Pobreza (IPL) é USD 1,90 por dia.
Este valor está em dólares americanos. Use este link para identificar o valor apropriado para
o seu país.

Insira no campo o número de pessoas que seu produto ou serviço ocasionou um aumento
para acima da Linha Internacional de Pobreza.

Exemplos de beneficiários que podem ser relatados aqui: pessoas que o time ajudou a
criar o próprio negócio, negócios apoiados/acelerados pelo projeto e tiveram renda acima
da linha da pobreza.

https://www.oanda.com/currency-converter/en/?from=BRL&to=USD&amount=1
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Por favor, insira o número de pessoas que, por meio do seu projeto, tiveram acesso ou
melhoraram seu acesso a alimentos saudáveis a preços acessíveis.

Exemplos de beneficiários que podem ser incluídos nesta métrica:

- Pessoas que receberam treinamento em agricultura sustentável;
- Pessoas que se beneficiaram de cadeias de distribuição de alimentos melhoradas

como resultado de seu projeto;
- Pessoas que receberam suplementos nutricionais por meio de seu projeto.

Observe que “acessível” é relativo à comunidade específica que seu projeto está
impactando.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.

Insira o número de pessoas que seu projeto forneceu novos/melhores serviços e/ou
produtos que melhoraram a saúde e o bem-estar.

Exemplos para pessoas a serem contabilizadas aqui: Pessoas que obtiveram acesso a
melhores tratamentos médicos, métodos aprimorados de prevenção de doenças ou
expectativas de vida mais longas por meio de seu produto ou serviço.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.

Por favor, insira o número de pessoas que seu projeto forneceu educação nova ou
aprimorada.

Exemplos para essa métrica:

- Pessoas que receberam apoio escolar;
- Pessoas que receberam serviços relacionados à formação profissional;
- Pessoas alcançadas por meio de campanhas de alfabetização na comunidade ou

alunos/aprendizes adultos da comunidade que se beneficiaram da formação de
professores.



Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.

Insira o número de mulheres/meninas que receberam habilidades/conhecimentos novos ou
aprimorados que promovem sua igualdade por causa do seu projeto.

Exemplos para essa métrica: Mulheres que receberam treinamento ou educação sobre
igualdade por meio do serviço ou produto do seu projeto.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.

Insira o número de pessoas que seu projeto forneceu habilidades empreendedoras novas ou
aprimoradas e/ou treinamento da força de trabalho.

Exemplos de beneficiários que podem ser relatados aqui: pessoas que receberam
treinamento direto ou se beneficiaram por meio de outros produtos e serviços que
ajudaram a melhorar suas habilidades empreendedoras e/ou prontidão para o trabalho.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.

Insira o número de pessoas que seu projeto forneceu habilidades e práticas agrícolas
sustentáveis   novas/aprimoradas. Isso pode se sobrepor à métrica anterior “número de
pessoas com acesso a alimentos saudáveis   novos/melhorados a preços acessíveis”.

Exemplos de beneficiários que podem ser relatados aqui: pessoas que o time capacitou
em relação a agricultura e práticas no manejo do solo, pessoas que foram conscientizadas e
receberam treinamento sobre esses temas.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto
aquelas para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso
existente.



V. Tabela para Métricas de Planeta

Observação: Para usar a tabela abaixo, primeiro procure na coluna "Métrica(s)" para
localizar a métrica específica sobre a qual você deseja saber mais. Em seguida, observe a
coluna "Finalidade" para descobrir qual é a finalidade do recurso fornecido. Para acessar o
recurso, procure na coluna "Recurso" para localizar o link. A coluna "Origem" informa a
referência de um recurso. "Informações Adicionais" fornecem informações extras e links
que podem ser úteis em relação ao recurso.

Métrica (1): Tons of CO2 emissions reduced (Toneladas de emissão de CO2 reduzidas)

Métrica (2): Tons of glass, plastic, paper, electronics, other reduced, reused or recycled
(Toneladas de vidro, plástico, papel, eletrônicos, outros reduzidos, reutilizados ou
reciclados)

OBS: Pelos tipos de projetos que temos no Brasil, acreditamos que as 2 primeiras referências já
suprirão as necessidades.

Recurso Origem Finalidade Métrica(s) Informação
adicional

Calculadora de
Redução de
Gases de Efeito
Estufa

StopWaste Calculadora de GEE para
estimar o impacto das
práticas de redução de
resíduos,
expressa em toneladas de
dióxido de carbono
economizadas -
Sugestão: usar o método
2, a partir da quantidade
em toneladas/mês do
resíduo específico que
foi compostado ou
reciclado.

Métrica (1) - Aplicável para
materiais
comumente
reciclados ou
compostados

Gás de Efeito
Estufa -
Calculadora
de
Equivalências

EPA Converter
números de emissão de
gases de efeito estufa em
diferentes tipos de
unidades equivalentes -
Sugestão: a partir da
referência anterior, você
conseguirá ter uma
"tradução" do impacto
com comparações mais
didáticas e equivalentes"

Métrica (1)
e Métrica
(2)

- Funciona para
dados sobre
emissões ou
em quesito de
energia
Cálculos e
Referências

http://www.stopwaste.co/calculator/
http://www.stopwaste.co/calculator/
http://www.stopwaste.co/calculator/
http://www.stopwaste.co/calculator/
https://www.stopwaste.org/
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator


WARM
(Modelo ara
Redução de
Resíduos)

EPA Rastreia as emissões de
gases de efeito estufa,
além de
redução, economia de
energia e
impactos econômicos de
diferentes
práticas de gestão de
resíduos

Métrica (1) e
Métrica (2)

Guia de usuário

SDG Tracker Global
Change
Data Lab

Fornece indicadores que
medem o progresso em
direção aos Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

Métricas de
Pessoas,
Planeta e
Prosperidade

VI. Métricas de Prosperidade

Note: os exemplos para as métricas a seguir não são exaustivos, eles servem para fornecer
um ponto de partida e ajudar a garantir que os beneficiários sejam relatados na categoria
apropriada.

Insira o número de pessoas que têm acesso novo ou melhorado a água potável e saneamento
seguro e acessível por conta do seu projeto. Exemplos de beneficiários podem incluir:

- Pessoas para as quais seu produto ou serviço forneceu fontes de água melhoradas;
- Projetos relacionados à filtragem de água, produtos de higiene, saneamento e/ou

saúde menstrual.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.

Insira o número de pessoas que seu projeto forneceu acesso novo/melhorado a uma fonte

https://www.epa.gov/warm
https://www.epa.gov/warm
https://www.epa.gov/warm
https://www.epa.gov/warm
https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-12/documents/warm-users-guide_v15_10-29-2020.pdf
https://sdg-tracker.org/


de energia limpa e sustentável. Um exemplo de beneficiário que se enquadra nessa métrica
é alguém que recebeu acesso a uma fonte renovável de combustível de cozinha.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.

Número de novos negócios refere-se ao número de negócios que foram criados por causa do
seu projeto. Isso deve incluir negócios criados por beneficiários usando seu produto ou
serviço.

Insira o número de novas oportunidades de emprego criadas como resultado do seu projeto.
Para que um trabalho seja contabilizado nessa métrica, ele deve ser novo e ter sido criado
diretamente por causa do seu projeto. Se seu projeto criou empregos para pessoas do time,
NÃO os conte aqui.

Insira o número de pessoas que conseguiram emprego por causa do seu produto. Isso deve
incluir beneficiários que, com a ajuda de seu produto ou serviço, conseguiram emprego.

Insira o número de pessoas com acesso novo/melhorado à informação. Exemplos de
beneficiários incluídos nesta métrica podem ser pessoas a quem seu projeto forneceu serviços
de internet, acesso a laboratórios de informática e treinamento em alfabetização tecnológica.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.



Insira o número de pessoas que acessaram moradia e serviços básicos (transporte, etc.),
sejam eles novos/melhorados, adequados, seguros e/ou acessíveis como resultado do seu
projeto. Isso pode incluir beneficiários que receberam materiais de isolamento domiciliar
melhorados, ferramentas de reparo de bicicletas e acessibilidade de transporte para a
população com deficiência.

Observe que “adequado” deve ser relativo à comunidade específica que seu projeto está
impactando.

Inclua tanto as pessoas que foram expostas a esse acesso pela primeira vez quanto aquelas
para quem seu projeto proporcionou uma melhoria significativa no acesso existente.

VII. Dúvidas e suporte

Se tiver dúvidas ou precisar de informações adicionais, Coordenador de Programa da Enactus
Brasil ou entre em contato com a Enactus Global através do e-mail
globalprograms@enactus.org.
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