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QUEM SOMOS
A Enactus é uma rede global de líderes comprometidos em utilizar negócios para gerar

impacto socioambiental positivo. Nós educamos, conectamos e engajamos jovens talentos

para usar inovação e empreendedorismo para resolver grandes desafios da sociedade.

Guiados por acadêmicos e apoiados por líderes executivos, nossos estudantes

desenvolvem projetos de impacto socioambiental ligados aos 17 Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU. Dessa forma, nosso impacto é duplo: NOS

estudantes e ATRAVÉS de seus projetos.

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.

EN ACT US • • 

VOLTAR AO ÍNDICE



VIVEMOS NOSSOS VALORES 
DE INTEGRIDADE, PAIXÃO, 

INOVAÇÃO E COLABORAÇÃO 
EM TUDO O QUE FAZEMOS.



RECADO DO CHAIRMAN

CHARLES KRIECK
Presidente da KPMG Brasil e 

América do Sul

“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.”
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RECADO DA PRESIDENTE

JOANA RUDIGER
Presidente da Enactus Brasil

“O ciclo 2021/2022 foi mais um ciclo Enactus cheio de

emoções. Após 2 anos de ENEB virtuais, inovamos com um

ENEB híbrido que, assim como em anos anteriores, trouxe muito

reconhecimento, inovação e, acima de tudo, celebração para

nossa rede. Reencontrar estudantes, professores, alumni e

empresas presencialmente foi muito emocionante e este

encontro presencial nos mostrou como somos fortes quando

sentimos nossa energia e potencial de impacto Falamos da

urgência das nossas ações e da importância da juventude na

construção de um AGORA socialmente mais justo e

ambientalmente mais responsável. E os resultados vieram,

apesar de tudo: tivemos um recorde de premiações e de

investimento em nossa rede, a melhor performance do Brasil na

World Cup e muita esperança de dias melhores para todos nós,

com impacto relevante NOS estudantes e POR MEIO deles.

Obrigada, Enactus Brasil! Obrigada, Rede!”
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O QUE FAZEMOS
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 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
empresariais.

3. Acompanhamento colaborativo:
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Enactus UFES Vitória
Vitória/ES



ENACTUS 
NO BRASIL

Enactus UFAL
Maceió/AL



NÚMEROS DO PROGRAMA

127 3.000
TIMES

24

205

185
ESTADOS

ESTUDANTES PROFESSORES

PROJETOS

+315.000
HORAS TRABALHADAS

+R$ 660 MIL
EM BOLSAS E PRÊMIOS PARA 
TIMES E ESTUDANTES

+R$ 1,3 MI
MOVIMENTADOS PELOS 
TIMES ENACTUS

+83.000
PESSOAS 
IMPACTADAS

VOLTAR AO ÍNDICE
*Dados referente a Jul/21 a Jul/22



COMPARAÇÃO NÚMEROS DO PROGRAMA
O programa Enactus no Brasil tem se estabelecido nos últimos anos através de

iniciativas com o foco de desenvolver os estudantes em habilidades comportamentais

e técnicas para que possam liderar suas iniciativas de impacto socioambiental e gerar

ainda mais impacto.

A partir dessas iniciativas, esse é o nosso histórico no Brasil:

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Universidades 12 35 50 73 90 105 120 120 120 120 127

Estudantes 542 895 1.272 1.441 1.869 2.256 2.800 2.800 3.000 3.300 3.000

Professores 25 69 101 132 160 160 200 214 240 200 205

Projetos 35 70 110 95 126 171 210 240 200 200 185

Horas 
Voluntariadas - 69K 150K 147K 220K 300K 350K 350K 400K 480K 315K

Vidas
Impactadas - - - - - - 8K 20K 77K 98K 83K



PARÁ
ESAMAZ
FAM
IFPA Castanhal
UEPA Castanhal
UFOPA
UFPA
UFPA Altamira
UFPA Bragança

MARANHÃO
Facimp

CEARÁ
IFCE Iguatu
IFCE Maracanaú
IFCE Quixadá
IFCE Sobral
UFC
UFCA
UNIFOR
Unileão
Universidade Vale do 
Salgado
URCA Crajubar
URCA Iguatu
UVA SOBRAL

ALAGOAS
UFAL
UFAL Arapiraca
UFAL Sertão

BAHIA
UESC
UFBA IMS

PERNAMBUCO
UFPE
UFPE Caruaru
Univasf

PIAUÍ
Estácio CEUT

RIO GRANDE 
DO NORTE
UERN

SERGIPE
UFS

DISTRITO FEDERAL
UDF
UnB

ESPIRITO SANTO
IFES Vitória
UFES Alegre
UFES São Mateus
UFES Vitória

MINAS GERAIS
IFNMG
Newton Paiva
PUC Minas Barreiro
UFJF
UFLA
UFMG
UFU
UFV CRP
UFV Viçosa
UNIFAL
UNIFEI Itabira
UNIFEI Itajubá
UNIVALE Governador 
Valadares

PARANÁ
Integrado
UEL
UEM
UFPR Curitiba
UTFPR CP
UTFPR Pato Branco
Unicesumar Maringá

RIO GRANDE 
DO SUL
UFRGS
UNISC

SÃO PAULO
Anhembi Morumbi
Campus São Carlos
EEL USP
ESALQ USP
FACAMP
FEI
FESA
FGV São Paulo
FMUSP
FZEA USP
Instituto Mauá
ITA
Mackenzie
Mackenzie Campinas
Metodista
PUC SP
Strong Business School
Ubuntu Campinas
UFABC
UFSCar
UFSCar Lagoa do Sino
UFSCAR Sorocaba
UNESP Araraquara
UNESP Assis
UNESP Bauru
UNESP Botucatu
UNESP Franca
UNESP Guaratinguetá
UNESP Jaboticabal

SANTA CATARINA
CCT UDESC
ESAG UDESC
UFSC

MATO GROSSO
UFMT

RONDÔNIA
UNIR Porto Velho

UNESP São José do Rio Preto
UNESP São José dos Campos
UNESP Sorocaba
UNESP Tupã
Unicamp Campinas
Unicamp Limeira
UNIFESP São José dos 
Campos
USCS
USP Cidade Universitária
USP Leste
USP RP
USP São Francisco

TIMES ENACTUS NO BRASIL

AMAZONAS
UEA Manaus

GOIÁS
UFG Goiânia

PARAÍBA
UFCG

% TIMES POR REGIÃO
SUDESTE: 56%
NORDESTE: 19%
NORTE: 9%
SUL: 9%
CENTRO-OESTE: 7%

VOLTAR AO ÍNDICE

AMAPÁ
UEAP Macapá

RIO DE JANEIRO
CEFET/RJ
CEFET/RJ Angra dos Reis
CEFET/RJ Nova Iguaçu
IBMR
UENF Goytacazes
UERJ Maracanã
UERJ Resende
UFF
UFF VR
UFRJ
UFRJ Macaé
UFRRJ
UNIRIO

MATO GROSSO DO 
SUL
UFMS Campo Grande 
UFMS Chapadão do 
Sul 
UFMS Coxim 
UFMS Naviraí 
UFMS Paranaíba



Enactus UFAL
Maceió/AL



O PROGRAMA 
ENACTUS
A Enactus tem como missão desenvolver a

próxima geração de líderes em prol de um

desenvolvimento sustentável. Para isso,

oferecemos programas que desenvolvem os

Enactors em competências socioemocionais e

técnicas, contribuindo não só para sua

experiência em seus projetos, mas para toda

a sua vida profissional.

Enactus UFMG
Belo Horizonte/MG



TRILHA EMPREENDEDORA
A Trilha Empreendedora tem o objetivo de capacitar nossos estudantes com ferramentas

de negócios para que possam aplicá-las em seus projetos, contribuindo para a

mensuração, documentação e avanço de maturidade das iniciativas.

Os 185 projetos da rede são mapeados por nível de maturidade, conforme apresentado

abaixo:

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.

O Time está entendendo o problema e definindo o escopo 
do projeto para então realizar o planejamento do projeto.

O Time já definiu um objetivo, está realizando e 
mensurando as atividades do projeto.

O Time e comunidade observam e mensuram os resultados do 
projeto.

Projeto tem resultados consolidados e está sendo replicado, 
escalado ou entregue para a comunidade.

INSIGHTS:

IMPLEMENTAÇÃO:

IMPACTO:

IGNIÇÃO:

VOLTAR AO ÍNDICE

23%

47%

23%

7%

*Dados referente a Jul/21 a Jul/22



TRILHA EMPREENDEDORA
Os projetos Enactus estão ligados a ao menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da ONU. Confira a quantidade de projetos que contribuem para cada ODS:

VOLTAR AO ÍNDICE
*Dados referente a Jul/21 a Jul/22
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TRILHA EMPREENDEDORA
Confira aqui os projetos por temática abordada:

VOLTAR AO ÍNDICE
*Dados referente a Jul/21 a Jul/22
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TRILHA EMPREENDEDORA
Projetos Entregues

Um de nossos indicadores de sucesso é a quantidade de projetos "entregues", ou seja,

aqueles que se desvinculam de um time Enactus e o seu impacto continua, seja se

tornando um negócio, ONG, atividade de extensão, política público ou deixando o projeto

ser gerido por uma comunidade impactada. Conheça os projetos entregues do último ciclo:

CEFET/RJ - Gera: Negócio de Impacto

IFPA Castanhal - Team Açaí: Projeto de Extensão

Instituto Mauá - Fiapo-Por-Fiapo: Gerido pela comunidade

UFJF - Empreeduca: Projeto de Extensão

UFSCar Sorocaba - Costurando: Política Pública

UFV CRP - Projeto Q: Projeto de Extensão

USP Cidade Universitária - Museu Pra Quem?: Projeto de Extensão

UTFPR Cornélio Procópio - Loop: Gerido pela comunidade

UVA Sobral - Bodega Sustentável: Gerido pela comunidade

VOLTAR AO ÍNDICE

Rio de Janeiro/RJ

Castanhal/PA

São Caetano do Sul/SP

Juiz de Fora/MG

Sorocaba/SP

Rio Paranaíba/MG

São Paulo/SP

Cornélio Procópio/PR

Sobral/CE

*Dados referente a Jul/21 a Jul/22



PROGRAMA ALUMNI-MENTOR
O Programa Alumni-mentor da Enactus Brasil tem o objetivo

de proporcionar a troca entre Alumni da rede e Times Enactus,

conectando Enactors que já vivenciaram as experiências de time com

Times Enactus ativos da rede, em um programa de mentoria e

acompanhamento ao longo de todo ciclo.

VOLTAR AO ÍNDICE

Os alumni participantes recebem treinamentos da 

Enactus Brasil, somando esse conhecimento 

com sua vivência e fazendo a diferença 

no desenvolvimento de Times Enactus, 

da gestão e avanço dos projetos 

até a estrutura interna e liderança 

dos times.



PROGRAMA ALUMNI-MENTOR
Neste ciclo, foram 71 alumni Enactus como mentores de times Enactus.

Indicativo do programa: 100% dos semifinalistas do ENEB 2022 tiveram

alumni-mentor no Ciclo 21/22

Confira o depoimento da mentora Ariadne Minto:

VOLTAR AO ÍNDICE

"Ser Alumni-mentora da Enactus é uma oportunidade

incrível de se reconectar com o impacto e a

transformação que podemos ter com a rede, é analisar

com uma nova perspectiva como podemos aplicar

nossos conhecimentos e networking para acelerar o

desenvolvimento de pessoas, impactar projetos

relevantes para sociedade e, ao mesmo tempo, nos

desenvolver como agentes de transformação.”



JOVENS TALENTOS
No ciclo 21/22, com o intuito de desenvolver nossos jovens para que possam liderar

seus projetos de impacto socioambiental com mais impacto, criamos o Programa

Jovens Talentos da Enactus Brasil.

Com duração de 6 meses e encontros mensais, os estudantes tiveram

capacitações e momentos de troca com referências em competências

socioemocionais, fomentando o uso de habilidades do século XXI e contribuindo

para sua formação enquanto líderes.

VOLTAR AO ÍNDICE



JOVENS TALENTOS

"Ter participado do programa foi muito importante para o meu aprendizado

sobre liderança, planejamento pessoal e profissional. Com isso, durante as

minhas atividades enquanto diretor de projetos do time, pude colocar em

prática para as minhas membros alguns métodos que foram passados e

nesse processo entender como funcionava a minha interação com a equipe

- sendo líder pela primeira vez. Além disso, passei a ver a minha carreira de

uma forma mais planejada, traçando atividades, metas e objetivos para

alcançar melhor os resultados que eu desejo. Por fim, a aplicação das

ferramentas e os direcionamentos proporcionados foram essenciais para

uma visão mais ampla e estratégica sobre gestão pessoal, profissional e de

uma equipe. Deixo aqui meu agradecimento, acho muito importante a

Enactus Brasil se preocupar com o desenvolvimento dos integrantes da

rede, pois é um ganho para todos!”

Os top 5 estudantes do programa receberam como premiação uma passagem para o

Evento Nacional Enactus Brasil 2022. Foram eles: Ana Oliveira Mattos (UFF VR), Danielle

Gutinik (UNESP Tupã), Deivid Braian (IFES Vitória), Luan Carvalho (UFAL) e Fernanda Broilo

(UFV Viçosa).

Confira o depoimento do Luan Carvalho (UFAL – Maceió/AL) sobre o programa:



APRESENTAÇÕES WOW

VOLTAR AO ÍNDICE

As Apresentações WOW tem o objetivo de conectar times com alumni Enactus

para que possam aperfeiçoar as apresentações que fazem para o nosso

campeonato nacional. Com duração de 2 meses, foram 34 times participantes

e 20 alumni engajados.

Confira o depoimento da líder do time Enactus UFES Vitória (Vitória/ES),

Jéssica Kubit:

"O nosso time participou do Programa Apresentações WOW pro ENEB e a

mentoria desse ano foi muito melhor do que nós poderíamos esperar, o

nosso mentor nos auxiliou em cada passo da construção do roteiro da

apresentação, sempre pontuando pontos onde poderíamos melhorar, nos

dando apoio, ajudando na organização e nos dando várias dicas valiosas

que com certeza irão ajudar nos próximos ENEBs e apresentações; além de

ajudar também em todas as outras entregas, nos acalmar em momentos

intensos e torcer e vibrar junto com o time. O match realizado pela Enactus

Brasil foi maravilhoso, o Bruno é incrível, e segue nos apoiando até hoje!"



APRESENTAÇÕES WOW

VOLTAR AO ÍNDICE

Confira o depoimento do alumnus Ricardo Castejon (ex-estudante do time

Enactus PUCCAMP – Campinas/SP), que foi mentor durante o programa:

“Estar próximo dos times e poder contribuir com a

preparação para o ENEB tem sido muito gratificante. A

energia, o compromisso e a paixão dos estudantes são

sempre muito inspiradores. Além de permitir que os Alumni

revivam a experiência Enactus, nos dá muita vontade de

fazer mais e continuar apoiando projetos e estar próximo

das comunidades. Para os estudantes, é uma ótima

oportunidade para ter insights e se preparem para

apresentarem e celebrarem o resultados de seu trabalho. É

um sempre aprendizado mútuo!”



Enactus FACIMP
Imperatriz/MA



OPORTUNIDADES 
COM PARCEIROS
A Enactus proporciona uma experiência prática de

empreendedorismo social em que os estudantes

aplicam seus conhecimentos em prol do impacto

socioambiental. Impulsionamos essa experiência

através de oportunidades desenvolvidas com

parceiros, fornecem apoio financeiro, mentorias,

acompanhamento exclusivo e prêmios. Confira as

oportunidades fornecidas no ciclo 21-22.

*Atividades apresentadas ocorreram entre Jul/21 e Dez/22.

Enactus CEFET/RJ
Rio de Janeiro/RJ



PRÊMIO ALIMENTAÇÃO EM FOCO 2022

A sétima edição do prêmio realizado com a Fundação Cargill fomentou iniciativas com a

temática da alimentação, desde a produção até a oferta e consumo de alimentos. Foram

selecionados 14 projetos de 7 estados, separados nas categorias Y e Z para projetos em

fase inicial e avançadas, respectivamente. Conheça o vencedor de cada categoria:

VOLTAR AO ÍNDICE

Categoria Z
UAI Café - UFLA 

(Lavras/MG)

Categoria Y
Bread & Bug - UFU 
(Uberlândia/MG)

144 Estudantes

26 Professores e 
Mentores Enactus

15 Mentores
Cargill

5.738 Beneficiados
pelos 14 projetos

Saiba mais sobre
o edital aqui

http://enactus.org.br/fundacao-cargill-e-enactus-brasil-anunciam-projetos-semifinalistas-do-premio-alimentacao-em-foco-2022/


O prêmio que chega a sua nona edição tem o objetivo de apoiar e incentivar o

desenvolvimento de projetos que construam uma sociedade sustentável e estejam ligados a

Agenda 2030. Foram 10 projetos de 7 estados distintos que tiveram mentorias, sabatinas e

capacitações para potencializar suas iniciativas. O prêmio ocorreu em dezembro de 2021 e

teve como vencedores os projetos abaixo:

VOLTAR AO ÍNDICE

Raízes
UFV CRP - Rio Paranaíba/MG

Maená
UFCA - Juazeiro do Norte/CE

Eco Xingu
UFPA Altamira - Altamira/PA

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR

632 Beneficiados pelos
10 projetos participantes275 Estudantes 21 Professores 16 Mentores 70 Horas de 

Mentoria

PRÊMIO SOCIEDADE SUSTENTÁVEL 2021

Saiba mais sobre
o edital aqui

http://enactus.org.br/confira-os-times-semifinalistas-do-premio-sociedade-sustentavel-sumitomo-chemical-2021/


Em 2022, o prêmio marcou um década de parceria entre Enactus Brasil e Sumitomo Chemical.

Apoiando e incentivando o desenvolvimento de projetos ligados a Agenda 2030, nessa edição

tiveram 2 categorias:

- Categoria Principal: destinado a projetos em estado mais avançado de maturidade, em que

foram selecionados 10 projetos de 6 estados diferentes;

- Categoria Hackathon 10 Anos: Os vencedores das edições anteriores puderam inscrever ideias

que foram aceleradas durante o ano. Foram 3 iniciativas aceleradas de 2 estados

VOLTAR AO ÍNDICE

UAI Café
UFLA – Lavras/MG

Bread & Bug
UFU – Uberlândia/MG

Aurora
CEFET/RJ – Rio de Janeiro/RJ

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR

PRÊMIO SOCIEDADE SUSTENTÁVEL 2022

CATEGORIA PRINCIPAL
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Transformare
UFCA – Juazeiro do Norte/CE

Ser+
UVA Sobral – Sobral/CE

Dupé
UFPA Altamira – Altamira/PA

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR

510 Beneficiados pelos
10 projetos participantes48 Estudantes 23 Professores 06Mentores 12 Horas de 

Mentoria

CATEGORIA HACKATHON 10 ANOS

Saiba mais sobre
o edital aqui

http://enactus.org.br/sumitomo-chemical-e-enactus-brasil-celebram-10-anos-de-parceria-no-premio-que-ocorreu-no-mes-de-dezembro-saiba-mais/


A terceira edição do prêmio teve como objetivo apoiar projetos que se desafiaram a utilizar de

forma inovadora os produtos Amanco Wavin. Foram 6 projetos selecionados de 4 estados

diferentes que receberam acompanhamento exclusivo e mentorias técnicas de colaboradores

da empresa. Conheça o projeto vencedor:

VOLTAR AO ÍNDICE

PRÊMIO INOVAÇÃO SOCIAL 2022

1º Lugar
Anamã - UFPA 

(Belém/PA)

63 Estudantes

14 Professores

6 Mentores

1.619 Beneficiados
pelos 6 projetos

2º Lugar
Roka - UFES Vitória 

(Vitória/ES)

Saiba mais sobre
o edital aqui

http://enactus.org.br/amanco-wavin-e-enactus-brasil-selecionam-os-6-projetos-com-maior-destaque-no-premio-inovacao-social-2022/


A parceria com o Instituto Credicitrus foi iniciada com o prêmio que fomenta projetos que utilizam

princípios e o modelo de negócio de cooperativismo. Nessa primeira edição, foram 10

selecionados de 6 estados diferentes que contaram com mentorias, capacitações e prêmios.

Confira os 3 vencedores:

VOLTAR AO ÍNDICE

PRÊMIO COOPERANDO PARA UM 
AMANHÃ MELHOR 2022

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR
Kairós - Campus São Carlos

(São Carlos/SP)
ROKA - UFES Vitória

(Vitória/ES)
MULEMBÁ - IFES Vitória

(Vitória/ES)

673 Beneficiados pelos
10 projetos participantes139 Estudantes 27 Professores 10 Mentores

Saiba mais sobre
o edital aqui

https://enactus.org.br/instituto-credicitrus-e-enactus-brasil-anunciam-projetos-semifinalistas-do-premio-cooperando-para-um-amanha-melhor-2022/


2022 foi marcada pela segunda edição do programa que teve como objetivo desenvolver

projetos que impactam diretamente em pelo menos um dos três pilares foco: luta contra evasão

escolar, empreendedorismo e meio ambiente. Foram selecionados 5 projetos de 4 estados

diferentes e teve seu vencedor anunciado no ENEB 2022. Conheça o projeto:

VOLTAR AO ÍNDICE

PROGRAMA ESPECIAL BIC 2022

1º LUGAR
Transcenda – UDESC

(Florianópolis/SC)

26 Estudantes

7 Professoires

6 Mentores

258 Beneficiados
pelos 5 projetos

Saiba mais sobre
o edital aqui

http://enactus.org.br/bic-e-enactus-brasil-anunciam-os-5-projetos-selecionados-para-o-programa-especial-bic-2022/


Em parceria com o Ford Motor Company Fund, o Ford C3 foi desenvolvido para apoiar projetos que

abordem as principais questões de Diversidade & Inclusão em 5 macrotemas, sendo eles: Gênero,

Raça, Deficiência, Idade, Orientação Sexual ou Identidade de Gênero. Foram 8 projetos apoiados de

6 estados e todos foram reconhecidos no ENEB 2022. Conheça os projetos:

VOLTAR AO ÍNDICE

FORD C3 2022

1. UFCA - Maria Bonita (Juazeiro do Norte/CE)

2. UESC – Illuminare (Ilhéus/BA)

3. UFAL - Cromo Somos (Maceio/AL)

4. UFMT – Calumba (Cuiabá/MT)

5. UFPA Belém - Gira Sol (Belém/PA)

6. UFSCar – MINHA (São Carlos/SP)

7. UFSCar – Orthus (São Carlos/SP)

8. USP SF - Sol Novum (São Paulo/SP)

Saiba mais sobre
o edital aqui

http://enactus.org.br/ford-fund-e-enactus-brasil-anunciam-os-top-12-projetos-inscritos-no-edital-ford-c3-diversidade-equidade-e-inclusao/


Times Enactus do Brasil, Índia, Quênia, Reino Unido e Estados Unidos desenvolverão projetos

destinados a aumentar a conscientização sobre saúde bucal ao longo de um programa de vários

meses, como parte da campanha global Know Your OQ™, da Colgate-Palmolive. No Brasil, foram 6

times participantes que impactaram a vida de 959 pessoas. Conheça o Top 3:

VOLTAR AO ÍNDICE

PROGRAMA KNOW YOUR OQ

Tik Tik Challenge
FACAMP

(Campinas/SP)

Together We Smile
FACIMP

(Imperatriz/MA)

Bare your teeth and relax 
your mind

UEA Manaus
(Manaus/AM)

39 Estudantes

5 Professoires

2 Mentores

959 Beneficiados
pelos 6 projetos



Neste ciclo foi lançado o edital Enactus & Unilever – Juntas, Juntes e Juntos pelas Juventudes que

visou capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social entre 14 e 24 anos. Foram 35 equipes

participantes de 15 estados brasileiros. Conheça o Top 5:

VOLTAR AO ÍNDICE

EDITAL JUNTES, JUNTOS E JUNTAS

1. Campus São Carlos (São Carlos/SP)

2. UFCA (Juazeiro do Norte/CE)

3. UFCG (Campina Grande /PB)

4. UFSC (Florianópolis/SC)

5. UFES Vitória (Vitória/ES)

2.862 Jovens impactados165 Estudantes 71 Ativações
presenciais

Saiba mais sobre
o edital aqui

https://enactus.org.br/35-equipes-sao-selecionadas-para-o-edital-enactus-unilever-juntos-juntas-e-juntes-pelas-juventudes/


Junto ao Standard Chartered, foi lançado o Programa Futuremakers 2022 que apoiou 20 projetos

que fomentam o empreendedorismo e a empregabiliade de jovens de 14 a 29 anos. Os 5 times que

se destacaram no programa foram reconhecidos no ENEB 2022. Conheça os times:

PROGRAMA FUTUREMAKERS 2022

JOVENS EMPREENDEDORES
UFES ALEGRE (Alegre/ES)

EDUCA JOB
UFCG (Campina Grande/PB)

CONECTUS
UFRGS (Porto Alegre/RS)

AURORA
CEFET/RJ (Rio de Janeiro/RJ)

JUVENITAS
UNESP Sorocaba (Sorocaba/SP)

Saiba mais aqui

1025 Pessoas impactadas
até Nov/2022

150 Estudantes 20 Professores

https://enactus.org.br/standard-chartered-lanca-edital-em-parceria-com-a-enactus-para-premiar-20-times-da-rede/


Apoiado pela Fundação Cargill, o Handover é o mais novo programa da Enactus Brasil que visa

desenvolver projetos a se tornarem negócios de impacto através de orientação, capacitação e

investimento. Nessa primeira edição, foram 5 projetos participantes que passaram por um Pitch

Demoday. Conheça o projeto vencedor do programa:

VOLTAR AO ÍNDICE

PROGRAMA HANDOVER 2022

1º Lugar
Bread & Bug - UFU (Uberlândia/MG)

15 Estudantes

7 Facilitadores

5 Mentores

50h De treinamento

69% De aumento do MAC*

*O MAC (Método para Avaliação da
Competitividade), é uma intervenção
investigativa que, através das premissas, tem
por intuito identificar o nível de desempenho
competitivo dos projetos participantes do
programa. Saiba mais

ApoioPatrocinador

Saiba mais aqui

https://www.youtube.com/watch?v=PkEadSeXoDo&ab_channel=EnactusBrasil


O Enacthon, que é apoiado pelo segundo ano consecutivo pelo Instituto Sabin, tem o objetivo de

fomentar a prototipação de soluções empreendedoras ligadas aos ODS 1, 3, 8 e 10. Foram 60

equipes competidoras com 255 participantes e 4 equipes finalistas. Conheça os finalistas:

VOLTAR AO ÍNDICE

ENACTHON 3.0

1º Lugar
Eleva - UFAL 
(Maceió/AL)

2º Lugar
Societas - Instituto Mauá
(São Caetano do Sul/SP)

3º Lugar
Hope – UERN
(Natal/RN)

4º Lugar
Travessa R - USP Cidade Universitária

(São Paulo/SP)

24 Palestrantes255Estudantes 46 Jurados +2K Visualizações
no Youtube +4KPerfis

alcançados no 
Instagram

Saiba mais aqui

https://www.instagram.com/enac.thon/


As Races são desafios globais propostos pela

Enactus Global e parceiros para fomentar o

desenvolvimento de projetos ligados a causas

urgentes da sociedade. Em 2022, foram 4

corridas desenvolvidas e o Brasil contou com

um recorde participações.

VOLTAR AO ÍNDICE

RACES GLOBAIS

Inscrições Top 48 Top 12 Top 4/5

Ciclo 20/21 19 8 2 1

Ciclo 21/22 56 38 11 1+195% +375% +450%

Saiba mais aqui

http://enactus.org.br/enactus-lanca-quatro-oportunidades-globais-para-projetos-ligados-aos-ods/


A oportunidade foi lançada e visa reconhecer projetos que contribuem com o ODS 13

- Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Inscritos: 14 Top 48: 7 Top 12: 3

O desafio reconhece projetos que geram impacto positivo e sustentável repensando

o consumo e reuso do plástico.

Inscritos: 14 Top 48: 12 Top 12: 2

A corrida selecionou projetos atrelados à ODS 14 – Vida na Água, visando combater a

poluição nos oceanos e proteger a vida marinha.

Inscritos: 10 Top 48: 6 Top 12: 3

VOLTAR AO ÍNDICE

RACES GLOBAIS

A competição tem o objetivo de apoiar projetos que proporcionam segurança

alimentar através da agricultura, produtos e negócios. Além dos projetos que

avançaram as etapas da corrida, o projeto Eco Xingu (UFPA Altamira) chegou ao Top

4 e competiu presencialmente na Enactus World Cup 2022, em Porto Rico.

Inscritos: 18 Top 48: 13 Top 12: 3 Top 4: 1



Na segunda edição do Lean Challenge, foram selecionados 45 estudantes de 4 estados.

Dentre as 9 equipes desafiadas, a equipe Campinas 1 venceu a competição nacional e,

competindo com vencedores da Índia, Gana e China, venceu a etapa mundial.

45 Estudantes 9 Equipes

Ranking Competição Nacional Ranking Competição Mundial

Equipe 1 Campinas/SP

Equipe 2 – Petrópolis/RJ

Equipe 2 – Taubaté/SP

Brasil Gana

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

2º LUGAR1º LUGAR

VOLTAR AO ÍNDICE



VOLTAR AO ÍNDICE

"Sou muito grata a Enactus Brasil por todas as oportunidades oferecidas a

nós enactors. Esse ano pude participar do Lean Challenge 2022 e fazer

parte de um time incrível, conquistando primeiro lugar nacional e global!

Graças a esse desafio, fui contratada como estagiária pela GE.

Foi um longo caminho de muito trabalho e dedicação para alcançar algo

que sempre almejei, graças a Enactus Brasil consegui meu estágio em

uma grande empresa logo no início da minha graduação.

Sempre incentivei todos ao meu redor a entrarem para um time enactus,

pois acredito em seu propósito e valores. Espero ter contribuído com a

divulgação dessa rede incrível e quero continuar sempre caminhando

junto com vocês!"

SOFIA MARTELLI
Mackenzie Campinas

Campinas/RSP

Confira o depoimento da Sofia, participante da equipe

vencedora que foi contratada pela GE após o desafio:



Enactus UNIFEI Itajubá
Itajubá/MG



ENACTUS & ODS
Os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) da Organização das

Nações Unidas (ONU) são o alicerce de todos

os projetos desenvolvidos pelos mais de três

mil universitários conectados à rede Enactus

Brasil. Conheça como os projetos atualmente

contribuem para a Agenda 2030.

Voluntários e staff Enactus 
Brasil no ENEB 2022



Anualmente, durante o Evento Nacional

Enactus Brasil (ENEB), reconhecemos

projetos que atuam diretamente com a

Agenda 2030 através do Prêmio ODS.

Novamente apoiado pela Amanco Wavin, o

prêmio selecionou passam por uma seleção

minuciosa da Enactus Brasil e ganham um

troféu de reconhecimento dado por nossas

empresas parceiras, também engajadas na

resolução de desafios propostos pelos ODS.

VOLTAR AO ÍNDICE

PRÊMIO ODS



Sequoia
UFRGS

Abirú
UNESP Araraquara

70%
UFSCar Sorocaba

Akeyi
ESALQ USP

MINHA
UFSCar

Água
UFMG

Gira Sol
UFPA

MEIQUE
UFES Alegre

Bricks4All
UFV CRP

Aurora
CEFET/RJ

Amor Salva Vidas
UNIFOR

ECOlchão
UFPR Curitiba

Teto Verde
UFRJ

Eco Xingu
UFPA Altamira

Apoderar
FACAMP

Mudaí
FACIMP

Imigrassomos
UFJF

Conheça os projetos reconhecidos no Prêmio ODS 2022:

VOLTAR AO ÍNDICE



CONTRIBUIÇÃO COM OS ODS

PESSOAS
INDICADOR VALOR

Número de pessoas que subiram a linha da pobreza 215

Número de pessoas que tiveram acesso ou melhoraram seu acesso a alimentos
saudáveis a preços acessíveis 1050

Número de pessoas com novos/melhores serviços e/ou produtos que melhoraram a 
saúde e o bem-estar 894

Número de pessoas com acesso a educação nova ou aprimorada 1910

Número de mulheres/meninas que receberam habilidades/conhecimentos novos ou
aprimorados que promovem sua igualdade 873

Número de pessoas com acesso a habilidades empreendedoras novas ou
aprimoradas e/ou treinamento da força de trabalho 1172

Número de pessoas com acesso a habilidades e práticas agrícolas sustentáveis
novas/aprimoradas 397

*Dados referente a Jul/21 a Jul/22



CONTRIBUIÇÃO COM OS ODS

PROSPERIDADE
INDICADOR VALOR

Número de negócios que foram criados por causa do seu projeto 25

Número de novas oportunidades de emprego criadas 118

Número de pessoas que conseguiram emprego 94

Número de pessoas com acesso a moradia e serviços básicos (transporte, etc.), sejam
eles novos/melhorados, adequados, seguros e/ou acessíveis 1172

*Dados referente a Jul/21 a Jul/22



Enactus UFRJ
Rio de Janeiro/RJ



EVENTOS
Além do ENEB, realizamos eventos ao

longo do ciclo para promover a interação

entre estudantes, professores, alumni e

líderes empresariais de todo o país,

complementando a experiência

empreendedora desses jovens. Além dos

momentos organizados pelo próprio

escritório nacional, os estudantes Enactus

lideraram eventos regionais realizados

em diferentes cantos do país.

*Atividades apresentadas ocorreram entre 
Jul/21 e Dez/22.

TTC Unilever 
São Paulo/SP



ENCONTRO DE LIDERANÇAS
O Encontro de Lideranças é um momento de início de

ciclo que ocorre de forma online e imersiva com

lideranças Enactus de todo o país.

VOLTAR AO ÍNDICE

Set/2021 e Set/2022

TTC Sumitomo Chemical
Proporcionado pela Sumitomo Chemical, os eventos

online proporcionaram capacitações exclusivas aos

projetos selecionados para o Prêmio Sociedade

Sustentável e também treinamentos abertos a toda a

rede.

Out/2021 e Out/2022

O objetivo é promover troca, capacitar e alinhar dos

principais processos da Enactus Brasil, possibilitando

um trabalho fluido ao longo do ciclo.



Conexión América
Visando promover a troca entre Enactors de países da

América Latina, aconteceu o Conexión América,

reunindo Enactors do Brasil, Porto Rico, México,

Guatemala.

VOLTAR AO ÍNDICE

Abr/2022

TTC Instituto Credicitrus
Proporcionado pelo Instituto Credicitrus, o evento fez

parte do Prêmio Cooperando para um Amanhã Melhor

em que contou com 2 dias de capacitações

relacionadas ao cooperativismo para toda a rede

Enactus.

Mai/2022 e Jun/2022



TTC Unilever

Estudantes dos 5 times vencedores do edital

"Enactus & Unilever – Juntas, Juntes e Juntos

pelas Juventudes" tiveram a oportunidade de

conhecer o escritório da Unilever Brasil em São

Paulo.

Os times tiveram momentos de troca com jovens

talentos até a alta liderança, podendo discutir

sobre carreira, diversidade e ainda entender

como os colaboradores da Unilever vivenciam os

valores da empresa e exercem seu propósito na

prática.

VOLTAR AO ÍNDICE

Out/2022



TTC Prêmio
Alimentação em Foco
Estudantes Enactus de 9 estados brasileiros

foram a São Paulo para conhecer o escritório e

ainda visitar o Centro de Inovação da Cargill

localizado na cidade de Campinas.

Além de conhecer mais a fundo a sua atuação, os

projetos tiveram capacitações e momentos de

troca entre si para criarem conexões e

potencializar o trabalho desenvolvido em seus

projetos.

VOLTAR AO ÍNDICE

Out/2022



Enactus FAM
Abaetetuba/PA



ENEB 2022
O Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB) é um

momento de celebração do impacto

alcançado pela rede Enactus ao longo do ciclo.

Reunimos universitários, líderes acadêmicos e

executivos para interagir e trocar

experiências com rodas de conversa,

palestras, exposição científica e competição.

Em 2022, o evento teve um formato inédito:

contou com uma etapa virtual e outra

presencial com transmissão ao vivo.

Confira os destaques do evento:

FACIMP
Imperatriz/MA



O ENEB 2022

+6k
6 DIAS 17

47 CONVIDADOS 
entre speakers & experts+50 COLABORADORES

entre staff & voluntários

32 HORAS
de evento

HORAS
de transmissão

55 TIMES
COMPETIDORES 331 JUÍZES

DA COMPETIÇÃO

+R$ 285 mil851 PARTICIPANTES
presencialmente

VISUALIZAÇÕES
em plataformas digitais

EM PREMIAÇÕES
para times Enactus

63
19
TODAS

Times

Estados

as regiões do 
Brasil

73% de estudantes
Enactus

Assista o flashback
do evento

https://www.youtube.com/watch?v=ps-KMMCyyXc&ab_channel=EnactusBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=ps-KMMCyyXc&ab_channel=EnactusBrasil


ENEB 2022 - Virtual
Em 4 dias, o evento contou com participação de juízes virtualmente para a competição, 

além de lives com conteúdos e anúncios de premiações. Confira alguns dos momentos:

Conexão Parceiros Transmissão ao vivo – Painel ODS

Transmissão ao vivo - Anúncios Demoday do Handover



ENEB 2022 - Presencial
O evento retornou ao presencial e aconteceu no Centro de Convenções do Expo Center

Norte. Durante 2 dias, estudantes, acadêmicos, comunidades, alumni e executivos

celebraram juntos o impacto da rede Enactus no país.

DIA 01

Simpósio Nacional Enactus Mall World Café

Encontro de ProfessoresEnactus em Pauta



ENEB 2022 - Presencial
DIA 02

Painel – Por Dentro do 
Ecossistema de Impacto

Painel – Liderando
o Agora

Painel – Comunidades 
que Transformam

Premiações de time e 
individuais

Apresentação de 
Break

Final da Competição da 
Liga Principal



ENEB 2022 - Competições
A Enactus acredita que quando competimos para mudar vidas, todo mundo

ganha ("We All Win"). No Brasil, temos 2 competições:

• Liga Rookie: dedicada a novas

equipes Enactus;

• Liga Principal: para times já

existentes e que possuem projetos

em fase de execução.

Confira os vencedores de cada

liga nas próximas páginas.

Assista as 
apresentações dos 

times

https://www.youtube.com/@EnactusBr/playlists


ENEB 2022 - Competições

Os maranhenses da cidade de Imperatriz

conquistaram Campeonato Nacional pelo trabalho

desenvolvido nos últimos doze meses. A equipe,

formada por 11 estudantes e 1 professora

conselheira, trabalhou em 3 projetos que tiveram

como público-alvo a comunidade Açaí 1700. Os

projetos Adubaí, Coffí e Mudaí contribuem de forma

positiva para a comunidade, empoderando e

trazendo conhecimento aos mais de 383 impactados

através de soluções utilizando o açaí como insumo.

CAMPEÃO NACIONAL - FACIMP

LIGA PRINCIPAL



ENEB 2022 - Competições

VICE-CAMPEÃO NACIONAL
UFPA (Belém/PA)

LIGA PRINCIPAL
CAMPEÃO
FAM (Abaetetura/PA)

LIGA ROOKIE



Enactus UNISC
Santa Cruz do Sul/RS

Enactus UEM
Maringá/PR



SNESEB 2022
O Simpósio Nacional de Empreeendedorismo

Social Enactus Brasil (SNESEB) tem o objetivo

de unir pesquisa, ensino e extensão

universitária como forma de reconhecer os

trabalhos que transformam o conhecimento

em realidade através de muitas das soluções

inovadoras dos projetos Enactus.

CEFET/RJ
Rio de Janeiro/RJ



SNESEB 2022
A 7ª edição do Simpósio Nacional foi realizada

no formato híbrido, contando com discussões,

exposição em mídia social e presencialmente

durante o ENEB 2022.

53 Trabalhos inscritos

25 Trabalhos aprovados

22 Professores avaliadores

Acesse aqui o Instagram do simpósio para conhecer os trabalhos.

https://www.instagram.com/simposioenactusbrasil/


Enactus UnB
Brasília/DF



ENACTUS 
WORLD CUP
A Enactus World Cup (EWC) é o principal

evento da rede Enactus. O evento, além

de ter a competição entre os campeões

nacionais dos mais de 30 países da rede, é

palco para a celebração da diversidade

cultural e conta com fóruns e discussões

relacionadas a Agenda 2030.

Em 2022, o evento voltou ao formato

presencial e aconteceu na cidade de San

Juan em Porto Rico. Confira as

participações do Brasil:

Brasil na 
Enactus World Cup

Veja o vídeo oficial da EWC
Veja o video do Brasil na EWC

https://www.youtube.com/watch?v=nQiXyNyfEbM&list=PLB70z7qMwmYYHd1jVlYFufuc0Z2BznR2E&index=1&ab_channel=Enactus
https://www.youtube.com/watch?v=s5o4Bxj2org&t=6s&ab_channel=EnactusBrasil


Participações – Times Enactus
Ao todo, foram 7 times Enactus participando e/ou competindo durante o evento global.

FACIMP

UFPA ALTAMIRA

Imperatriz/MA

Representando o Brasil na competição

principal e concorrendo pelo título de

campeão da Copa do Mundo Enactus

Finalista na Race to Feed the Planet e

participante de um fórum da 1 Race 4 Oceans

com o projeto Eco Xingu

Altamira/PA

CAMPUS SÃO CARLOS

Participando do Enactus Venture Pitch DEMO*

com o seu projeto Domus

São Carlos/SP

UFU

Participando do Enactus Venture Pitch DEMO*

com o seu projeto Bread & Bug

Uberlândia/MG

UFPA
Belém/PA

Participando do Enactus Venture Pitch DEMO e

de um fórum da 1 Race 4 Oceans com o seu

projeto Anamã

UFV CRP
Rio Paranaíba/MG

O filme do projeto Fertileasy está no Top 20 do

77s Film Festival e será apresentado no

evento

UFJF
Juiz de Fora/MG

O filme do projeto Cidades Inteligentes está

no Top 20 do 77s Film Festival e será

apresentado no evento

*O Enactus Venture Pitch teve sua primeira edição nessa EWC e
proporcionou espaço para projetos e negócios da rede Enactus
venderem sua ideia a investidores.

*O festival de filmes é uma oportunidade para fomentar a
criação de vídeos de alto impacto sobre projetos Enactus.



Reconhecimentos

FACIMP (MA) Eco Xingu Cidades Inteligentes
UFJF (MG)

Vencedor no Festival 77s 
Film na categoria Melhor

Cinematografia

UFPA Altamira (PA)
Projeto chegou ao Top 4 da

Race to Feed the Planet

Time alcançou o Top 16 da 
Competição Principal

Domus Anamã
UFPA (PA)

Vencedor do Enactus Venture Pitch
Campus São Carlos (SP)

Vencedor no Festival 77s 
Film na categoria Race to 

Rethink Plastic



Reconhecimentos

Pedro Ivo Renovatio
ONG nascida na rede Enactus e gerida

pelos empreendedores Ralf Toenjes
(INSPER) e Pedro Ivo (UDESC)

Vencedora do Prêmio Endurance

Alumni UDESC (SC)
Vencedor do 

Prêmio Alumni of the Year

*O Prêmio Alumni of the Year reconhece um alumni Enactus que continua vivenciando os valores
Enactus em sua trajetória pessoal e professional, mesmo após a saída da rede.

*O Prêmio Endurance é dedicado a empresa que foi um projeto Enactus e se tornou independente
há no mínimo 3 anos e que ainda dissemina os valores da rede em seu cotidiano.



Enactus UFCA
Juazeiro do Norte/CE



NOSSOS 
ESTUDANTES
A experiência Enactus oferece uma

vivência prática aos estudantes para se

desenvolver pessoal e profissionalmente

e ainda fazer a diferença na vida de

pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os Enactors são líderes talentosos e

motivados por valores que combinam um

espírito competitivo e desejo de sucesso

com um senso de integridade e desejo de

retribuir.
Enactus UNIFESP SJC

São José dos Campos/SP



Em mais ou ano, trazemos dados sobre diversidade em nossa rede. Você pode conferir os

recortes de raça e gênero entre membros e lideranças Enactus.

VOLTAR AO ÍNDICE

59,4%

23,5%

10,5%
3,8%

1,9%

0,7%

0,2%
2,9%

Raça

Branca
Parda

Preta

Amarela

Prefiro não declarar

Não me identifico

Indígena

DIVERSIDADE

Pessoas com Deficiência (PcD)



VOLTAR AO ÍNDICE

97,4%

1,4%

0,7%0,2%
0,2%2,6%

Pessoas com Deficiência (PcD)

Não possuo

Prefiro não declarar

Visual

Auditiva

Física

66,5%

30,6%

1,9%

0,5%

0,5%
2,9%

Gênero

Mulher cis
Homem cis

Prefiro não declarar

Mulher trans

Não binário



Ground-Breaker

Os Ground-Breakers têm uma forte orientação empreendedora. Eles
prefeririam trabalhar em um ambiente de start-up dinâmico e voltado
para a equipe, com um forte foco na inovação. Eles estão menos
interessados em trabalhar para uma empresa estabelecida, e estão mais
focados em tecnologias mais recentes, para criar produtos novos e
interessantes e liderar o desenvolvimento em seu campo escolhido.

Change-Maker

Os Change-Makers têm uma orientação de propósito forte. Eles são
altruístas por natureza e buscam organizações que servem o bem comum,
por meio do serviço público ou empresa social. Eles acreditam fortemente
na diversidade, equidade e inclusão, e se sentem mais engajados quando
estão servindo a um propósito maior ou simplesmente ajudando as
pessoas.

Balance-Seeker

Os Balance-Seekers têm uma forte orientação para o equilíbrio entre a
vida pessoal e profissional. Eles geralmente procuram organizações bem
estabelecidas, de pequeno a médio porte, com um ambiente amigável e
familiar, proporcionando um salário decente e a flexibilidade para as
pessoas equilibrarem suas responsabilidades no trabalho com seus
interesses e responsabilidades mais amplos fora do trabalho.

Go-Getter

Os Go-getters têm uma orientação de desempenho forte. Eles são
empreendedores ambiciosos, determinados a deixarem sua marca em
empresas de sucesso com uma reputação superior. Eles se sentem
confortáveis em assumir altos níveis de responsabilidade e desafios
difíceis. Em troca de seu esforço dedicado e capacidade de fazer as
coisas acontecerem, eles esperam altos níveis de reconhecimento e
progresso rápido na carreira.

Globe-Trotter

Os Globe-Trotters têm uma forte orientação internacional. Eles têm
uma visão cosmopolita, buscando ampliar seus horizontes em uma
empresa multinacional que proporcionará a oportunidade de viajar para
o exterior e interagir com uma comunidade internacional diversificada
de colegas e clientes. Eles vêem a mudança constante como algo
positivo, ampliando sua experiência e estimulando seu aprendizado.

A partir da pesquisa global Universum

realizada em 2022, é notável a diferença

do perfil Enactor com os demais

estudantes universitários.

A pesquisa divide as pessoas em 5 perfis

de carreira. Veja sobre cada uma ao lado.

PERFIL DO ENACTOR



O estudante Enactus se destaca em

relação aos demais principalmente nos

perfis “Change-Maker” e “Ground-

Breaker”, ou seja, os Enactors são

estudantes com forte orientação a

propósito e ao empreendedorismo

- - - Enactors
Todos os Estudantes



O prêmio, patrocinado pela DSM, reconhece os

esforços do(a) Universitário(a) que mais se

destacou no desenvolvimento da Ação

Empreendedora junto ao seu Time e à rede

Enactus durante o ciclo 2021-2022.

Em 2022, o Henrique Buassaly, líder do time

Enactus Campus São Carlos (São Carlos/SP), foi

reconhecido no palco do ENEB 2022 e teve a

oportunidade de participar da Enactus World

Cup em Porto Rico.

VOLTAR AO ÍNDICE

PRÊMIO UNIVERSITÁRIO DO ANO



"Fazer parte da rede Enactus é, constantemente, uma

experiência incomparável com qualquer outra coisa que eu

já experienciei. Em cerca de dois anos de permanência na

rede eu já desenvolvi e apresentei um curso de técnicas de

costura, cuidei de insetos, preparei canteiros para o plantio

de hortaliças, participei da estruturação de um negócio de

impacto social e pude ver o impacto de todas essas ações

na vida das pessoas e comunidades pelas quais já passei. E é

esse sorriso no rosto, a animação ou um simples obrigado

das pessoas que conhecemos e que impactamos

diariamente com os nossos projetos que me fazem ser

completamente apaixonado por essa rede, eternamente

grato por essas experiências e consciente de que esse é o

lugar certo para mim!”

KAIO MENDES
UFU

Uberlândia/MG

VOLTAR AO ÍNDICE

EXPERIÊNCIA ENACTUS



"A palavra que define minha relação com a rede Enactus é paixão. Sou

apaixonada por empreender e mudar a vida das pessoas, prezando

pelos valores de empoderar o mundo através da ação. Durante esses

4 anos na rede, tive o prazer de viver oportunidades incríveis, como o

ENEB, WorldCup 2022, editais e conhecer pessoas que mudaram a

minha vida. Uma dessas oportunidades na liderança da Enactus

Facimp, onde liderando o meu time consegui ajudar a nossa

comunidade e juntos trilhar uma caminhada até entender o real

motivo do que é ser um enactor. Mas Isa, qual motivo é esse?

Ser enactor é se desafiar, mesmo quando você acha que as coisas não

serão possíveis, você as torna. E entender mesmo que te vejam como

pequeno você é gigante. E que por maior que seja o problema, você é a

fonte transformadora de solução.

Se eu fosse deixar um conselho, seria: viva a rede! Não deixe as

experiências e oportunidades passarem, por que elas são únicas.

Obrigada Enactus por ter me mudado tanto!”

ISABELLA TOLEDO
FACIMP

Imperatriz/MA

VOLTAR AO ÍNDICE

EXPERIÊNCIA ENACTUS



Enactus UFLA
Lavras/MG



NOSSOS 
PROFESSORES
O acadêmico que participa como

professor conselheiro de um time

Enactus desenvolve muitas outras

funções além da simples docência: é

também treinador, mentor, conselheiro

de carreira e amigo, tendo atividades

que vão desde motivar o time até dar

suporte aos estudantes no

desenvolvimento de seus projetos e ser

a principal ponte entre time e

universidade.
Enactus FAM

Abaetetuba/PA



O Prêmio Professor do Ano, patrocinado pela

Tilibra, reconhece os esforços de um(a)

professor(a) que se dedicou e contribuiu

diretamente para o desenvolvimento do seu

Time e seus projetos ao longo deste ciclo.

Em 2022, a Leila Pessoa, professora conselheira

do time Enactus UEM (Maringá/PR), foi

reconhecida no palco do ENEB 2022 e teve a

oportunidade de participar da Enactus World

Cup em Porto Rico.

VOLTAR AO ÍNDICE

PRÊMIO PROFESSOR DO ANO



"Pertencer à Enactus é empreender uma viagem de aprendizados que a Rede e

o Time, do qual sou professora conselheira, me proporcionam, tanto pessoal

como profissionalmente e do qual tenho muito orgulho, pois me torna uma

cidadã melhor. A parceria com líderes empresariais e as universidades,

evidencia a importância e a responsabilidade social que temos com a formação

de nossos jovens. Sabemos que a educação não muda o mundo, mas muda as

pessoas e para isso, é preciso ir além dos seus muros oportunizando que atuem

de modo crítico e criativo nos problemas que a sociedade nos coloca. Sou

apaixonada pela Rede, pelo meu Time e extremamente grata pela energia que

transmitem, pelas trocas e pela aprendizagem que me proporcionam.

Ter sido escolhida como Professora Conselheira do Ano é uma honra inigualável,

seja pela retribuição do carinho que sinto pelo time e pela rede, quanto pela

valorização desse profissional, cuja premiação compartilho com meus colegas.

Agradeço imensamente a Tilibra pela sensibilidade conosco e pelo prêmio, me

dando a oportunidade de vivenciar uma Enactus World Cup, conhecendo

diferentes times, projetos e ampliando minhas relações na Rede. Foi, com

certeza uma viagem de aprendizados da qual trouxe em minha bagagem

experiências únicas que compartilhei com meu time com a certeza de

avançarmos ainda mais. Obrigada, obrigada, obrigada!"

LEILA PESSOA
UEM

Maringá/PR

EXPERIÊNCIA COMO PROFESSORA 
CONSELHEIRA ENACTUS



Enactus UFPA
Belém/PA



NOSSOS
ALUMNI
A experiência Enactus durante a

universidade contribui para o

crescimento de nossos jovens, mas os

aprendizados, valores e vivências

ressoam por toda a sua vida pessoal e

profissonal. Na rede Enactus, dizemos

aos alumni que "uma vez Enactor,

sempre Enactor". Conheça alguns dos

alumni que estiveram conosco ao longo

do ciclo:

Alumni Enactus
PUCCAMP, UDESC & Insper



O Prêmio Alumni +30, patrocinado pela Renovatio, é destinado a

um alumnus(a) Enactus que, mesmo após a sua vivência na

rede, continua contribuindo com a Enactus Brasil e carrega

com sigo os valores Enactus em suas trajetórias pessoais e

profissionais.

VOLTAR AO ÍNDICE

PRÊMIO ALUMNI +30 ANOS

Em 2022, o Pedro Ivo (UDESC – Florianópolis/SC) foi

reconhecido nessa premiação e teve a

oportunidade de participar da Enactus World Cup

em Porto Rico.



O Prêmio Alumni -30, também patrocinado pela Renovatio, reconheceu a Paloma Flores

(UFABC – Santo André/SP) por continuar contribuindo com a rede e ainda vivenciar os

valores Enactus em sua trajetória. Ela também teve a oportunidade de participar da

Enactus World Cup 2022.

PRÊMIO ALUMNI -30 ANOS

"A Enactus está presente na minha história desde 2015, quando havia

acabado de entrar na universidade e tinha o sonho de mudar o mundo!

Fazendo parte do time da UFABC pude conhecer instrumentos para colocar

esse sonho em prática e ao mesmo tempo me desenvolver, o que impactou

diretamente a minha carreira. Neste ano fui presenteada com a nomeação

de Alumni Under 30, participando da Enactus World Cup em Porto Rico!

Se posso deixar uma dica aos atuais enactors, seria: aproveitem a Enactus

ao máximo e em todas as oportunidades! A partir da Enactus fiz amigos que

hoje são parte da minha família, consegui meu primeiro estágio na Unilever,

construí minha carreira em RH trabalhando em empresas consolidadas do

terceiro setor, participei de 3 world cups que me conectaram com jovens de

todo o mundo e impactei, junto ao meu time, mais de 200 pessoas. Não existe

outro lugar onde você possa aprender, errar, inovar, empreender e se

arriscar de maneira tão gratificante!"



O prêmio, patrocinado pela DSM, reconhece um alumnus(a) participante do Programa

Alumni-Mentor que mais se destacou em contribuir com times Enactus mentores e a

rede Enactus como um todo. Conheça o Top 3:

Ariadne foi vencedora na 
premiação e teve a 

oportunidade de participar 
da Enactus World Cup.

PRÊMIO ALUMNI-MENTOR DO ANO

Ariadne Minto
Ex-estudante da UFRJ

Rio de Janeiro/RJ

Bruna Santana
Ex-estudante da UNESP Bauru

Bauru/SP

Rhana Erika
Ex-estudante da UFCA

Juazeiro do Norte/CE



Enactus Instituto Mauá
São Caetano do Sul/SP



NOSSAS 
COMUNIDADES
O programa Enactus proporciona um impacto

ATRAVÉS dos estudantes: neste ciclo, os 187

projetos socioambientais desenvolvidos pelos

estudantes Enactus impactam a vida de mais

de 83.000 pessoas. E seus públicos são

diversos: pequenos produtores,

microempreendedores, crianças, jovens,

adultos, idosos, catadores, imigrantes,

indígenas, comunidade acadêmica, entre

outros. Conheça mais sobre os públicos

impactados pelos projetos Enactus:

Enactus UFAL
Maceió/AL



Os projetos Enactus estão alinhados a pelo menos um dos 17 ODS da ONU e, dessa forma,

os beneficiados por essas iniciativas são diversos. Aqui você conhecerá os recortes de

públicos impactados:

VOLTAR AO ÍNDICE

COMUNIDADES ENACTUS
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Confira os recortes de gênero e idade:

VOLTAR AO ÍNDICE

COMUNIDADES ENACTUS

2%

26%

36%

36%

Idade

0-6 anos
7-18 anos
19-25 anos
26 ou mais

40%

60%

0%

Gênero

Homens
Mulheres
Outros



"No dia a dia meu trabalho é bem corrido e antes de

conhecer a Enactus, trabalhávamos o dobro. Não tínhamos

muitas condições, com enxada e irrigação manual. Quando

conhecemos a Enactus que trouxe benefícios na nossa

moradia e também na agricultura. Na pandemia não tivemos

crise por conta do projeto que já estava sendo desenvolvido.

O apoio continuou online e as famílias (do Capão das Antas)

não passaram necessidade.”
MARLI MARIANO
Beneficiada do projeto

Kairós, da Enactus Campus 
São Carlos

São Carlos/SP

VOLTAR AO ÍNDICE

VIVENCIANDO UM PROJETO ENACTUS



"Antes não tinha muita visão de futuro, na questão de

faculdade e do queria após terminar a escola. O que mudou

foi na questão de criar metas, de me impor, de falar mais.

Achava que minha opinião não era importante. Eu me

desenvolvi nas habilidades empreendedoras, criando metas,

oratória, objetivos. Agora estou cursando Administração que

foi algo que nunca imaginei que fosse fazer"JHONIS VIEIRA
Beneficiado do projeto UNE, da 

Enactus UNESP Araraquara
Araraquara/SP

VOLTAR AO ÍNDICE

VIVENCIANDO UM PROJETO ENACTUS



NOSSO TIME 
ENACTUS BRASIL



Presidente

JOANA RUDIGER
Gerente Administrativo 

Financeiro

DIANNE CARDOSO

Consultor de Dados & 
Impacto

GABRIEL CATTARUZZI

CONHEÇA O STAFF DA ENACTUS BRASIL DO CICLO 2021-2022:

Gerente de Parcerias 
& Inovação

SABRINA SOUZA

Gerente de 
Programa

WILSON ANTONIO

VOLTAR AO ÍNDICE



Coordenadora de 
Parcerias & Inovação

CAROLINA BARIZAN
Coordenador de 

Parcerias & Inovação

HAROLDO TÁPIAS

Coordenador de Marketing 
& Comunicação

FERNANDO MORENO

CONHEÇA O STAFF DA ENACTUS BRASIL DO CICLO 2021-2022:

Coordenadora de 
Programa

LAURA VIANA

Coordenadora de 
Programa

LILIANE VICENTE
Coordenador de Marketing 

& Comunicação

WANDERSON SILVA

VOLTAR AO ÍNDICE



NOSSOS
PARCEIROS
Os parceiros Enactus Brasil são

peças-chave para o sucesso da

nossa atuação. Por meio de

oportunidades como editais,

mentorias, premiações, eventos e

doações, possibilitam a formação

de líderes empreendedores e

ampliam o impacto dos projetos.



PARCEIROS

PARCEIRO ESTRATÉGICO



NOVOS PARCEIROS

VOLTAR AO ÍNDICE



NOSSO CONSELHO
O board da Enactus Brasil é composto por

profissionais de empresas parceiras, responsáveis

por deliberações, aconselhamento e suporte à

gestão do programa no país.



CHARLES KRIECK
Chairman & CEO 

KPMG Brazil

ANDREA OLIVEIRA
LatAm Executive Director –
Head HR & General Affairs 

Sumitomo Chemical

EDUARDO LUQUE
Sócio-Diretor & Membro

do Conselho
IRKO

EDUARDO MATSUSHITA
CEO & Founder
CEO INFINITAS

GABRIEL CARDOSO
Gerente Executivo

Instituto Sabin

LEONARDO LIMA
Founder & CEO

Dreams & Purpose 
Consulting

LUCIANA PAGANATO
VP HR

Unilever

MARCOS MATSUNAGA
Sócio
FCAM

MAURICIO ADADE
Presidente LATAM

DSM

MARILENE IAMAUTI
Gerente de 

Sustentabilidade
InpEV

RALF TOENJES
CEO

VerBem

SIDNEI BERGAMASCHI
Presidente

Tilibra

SOLANGE FERREIRA
Membro fundadora 

W-CFO Brazil

MARIA TEREZA UCHÔA
Presidente

Instituto Credicitrus

RAPHAEL DIAS
LATAM Regional 
Controller, A&F

Cargill

GLAUCIA FARIA
Gerente de Sustentabilidade

América Latina 
Amanco Wavin

NATÁLIA NAZER
Representante dos 

Alumni Enactus

OLIVIER DEBRUYN
CEO
BIC



FINANÇAS



VOLTAR AO ÍNDICE

23,4%

60,8%

14,9%
0,9%

Patrocínio Gifts

Patrocínio Projetos especiais

Patrocínio in Kind

Outros

Receita (referente a Ago/21 a Jul/22)
Patrocínio Gifts R$ 580.000,00

Patrocínio Projetos especiais R$ 1.507.929,94

Patrocínio in Kind R$ 370.664,92

Outros R$ 23.393,08

Total R$ 2.481.987,94

RECEITA



VOLTAR AO ÍNDICE

Despesas (referente a Ago/21 a Jul/22)
Custo com pessoal R$ 606.161,07

Custo Operacional R$ 249.708,24

Eneb R$ 521.021,79

Eventos para estudantes R$ 189.597,27

Bolsas e Prêmios R$ 535.965,65

Total R$ 2.102.454,02

DESPESAS

28,8%

11,9%

24,8%

9,0%

25,5% Custo com pessoal

Custo Operacional

Eneb

Eventos para estudantes

Bolsas e Prêmios



SAIBA MAIS SOBRE OS 
PARCEIROS



Amanco Wavin 
e Enactus
Juntas na mesma missão: 
mudar o mundo.

O Prêmio Inovação Social
Amanco Wavin 2022 é parte
do nosso reconhecimento dos
jovens estudantes, que são
o futuro do nosso país.
Ao impulsionar projetos criados
por eles, atingimos o nosso
propósito de melhorar a vida
ao redor do mundo por meio
da construção de ambientes
saudáveis e sustentáveis.

 @AmancoWavinBrasil 
 /AmancoWavinBR www.amancowavin.com.br
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