
 

Prêmio Nufarm de Consciência 

E Ética no Agronegócio – Ano 4 
 

Introdução 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAP/ONU), 

em 2050 o planeta será o lar de mais de 9 bilhões de pessoas. O aumento da população infere 

consequentemente no aumento da produção alimentar no mundo para suprir as necessidades 

de seus habitantes. Hoje o Brasil é reconhecido como um grande exportador de alimentos, 

contando com uma significativa área de produção, o que garantiu o aumento da produção em 

371% entre 1997 e 2013. Embora possua esse reconhecimento, alimentar o mundo não é tarefa 

fácil. Segundo especialistas, sem o uso de defensivos agrícolas, em cerca de 15 dias o Brasil 

enfrentaria crises de desabastecimento de determinados produtos. Também ocorreria a alta 

de preços de muitos alimentos, que teriam oferta reduzida, contribuindo para o crescimento da 

inflação [ANDEF,2014]. 

A Nufarm aparece nesse cenário como uma das maiores fabricantes de defensivos agrícolas do 

mundo, presente em 100 países, fornecendo produtos de qualidade, mundialmente conhecidos 

e utilizados. 

Tendo em vista sua importância para o desenvolvimento da agricultura no país nos próximos 

anos, assim como seu papel na sociedade, a NUFARM se une mais uma vez à Enactus Brasil 

através do Prêmio Nufarm e Consciência e Ética no Agronegócio, apoiando através dessa 

parceria, projetos que proporcionem o desenvolvimento da produção agrícola e assistência a 

produtores locais nos estados do Ceará e no Rio Grande do Sul. 

 

Parceria Ano 4  

No quarto ano de parceria, a Nufarm possui como ideal oferecer assistência aos moradores e 

produtores do campo, entendendo que esse público possui importância fundamental na 

sustentabilidade de suas comunidades. Os projetos, portanto, deverão se enquadrar em pelo 

menos uma das linhas temáticas abaixo: 

Linhas Temáticas 

- Uso correto e seguro dos defensivos agrícolas; 

- Assistência à agricultura familiar; 

- Conservação do solo e da água; 

- Logística reversa das embalagens de defensivos agrícolas; 

- Gestão de vendas e distribuição da produção; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Os times participarão de uma oficina de ideias no Team Training Conference Nufarm, 

onde poderão trocar informações sobre o andamento do projeto e fazer os ajustes necessarios 

para que o projeto tenha sua sustentabilidade garantida 

 

Inscrição 

Para a participação no Prêmio, os times deverão inscrever-se entre os dias 15 de março à 31 de 

março de 2016, através do link: https://enactusbrasil.typeform.com/to/KW3JrD 

O time deverá apresentar na ficha de inscrição: 

Formulário de Inscrição 

- Informações sobre a equipe proponente 

- Resumo do projeto 

- Perfil da comunidade atendida 

- Objetivos 

- Metodologia 

- Resultados Esperados 

- Cronograma de Atividades 

- Orçamento 

 

Avaliação dos Projetos 

A avaliação dos projetos será realizada em duas etapas descritas a seguir: 

 

ETAPA 1 – AVALIAÇÃO INTERNA 

Até 10 de abril, os representantes da Nufarm, juntamente com o staff da ENACTUS Brasil,  

pontuarão o time com base nos seguintes critérios: 

Critério Pontuação 

Critério 1. Atendimento ao tema Até 10 pontos 

Critério2. Adequação orçamentária Até 10 pontos 

- Aumento da produção agrícola; 

- Educação para boas práticas no campo; 

- Acesso ao crédito rural; 

- Empreendedorismo no campo; 

- Inclusão Produtiva; 

- Desenvolvimento de novas tecnologias para o campo; 

- Gestão de Riscos na Agricultura 

- Apoio a organização associativa e cooperativa de agricultores; 

- Agricultura sustentável. 

- Uso correto e seguro dos defensivos agrícolas; 
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Critério 3.  Criatividade, originalidade e inovação 
de ferramenteas utilizadas na ideia central da 
proposta 

Até 10 pontos 

Critério 4.  Clareza dos objetivos e metas Até 10 pontos 

Critério 5.  Relação com a sociedade Até 10 pontos 

Critério 6.  Caracterização do público-alvo Até 10 pontos 

Critério 7.  Viabilidade do Cronograma de 
execução 

Até 10 pontos 

Critério 8. Qualificação da equipe executora Até 10 pontos 

Critério 9.  Adequação e qualidade da metodologia Até 10 pontos 

Critério 10. Coerência dos resultados esperados Até 10 pontos 

 

A pontuação final do time será obtida através de uma média aritmética simples: 

𝐶𝑟𝑖𝑡 1 + 𝐶𝑟𝑖𝑡2 + 𝐶𝑟𝑖𝑡3 + 𝐶𝑟𝑖𝑡4 + 𝐶𝑟𝑖𝑡5 + 𝐶𝑟𝑖𝑡 6 + 𝐶𝑟𝑖𝑡7 + 𝐶𝑟𝑖𝑡8 + 𝐶𝑟𝑖𝑡9 + 𝐶𝑟𝑖𝑡10

10
  

 

Os 6 times que obtiverem as maiores pontuações serão contemplados com o recurso no 

valor de R$ 2.000,00 , receberão o acompanhamento dos BAB Nufarm e poderão competir no 

4 Premio Nufarm de Consciencia e Etica No Agronegocio 2016. 

  

 

ETAPA 2 – Apresentação do diagnóstico das comunidades e dos resultados alcançandos até 

o momento 

A segunda etapa acontecerá no Team Training Conference Nufarm, onde os times deverão 

apresentar o diagnóstico realizado na comunidade atendida pelo projeto e os resultados 

obtidos até o momento. Os times terão 5 minutos para apresentar e mais 5 minutos para 

responderem perguntas e respostas da comissão de avaliação, que será composta por 

membros do staff da Nufarm.  

 

Acompanhamento  

Os times contemplados pela parceria receberão o acompanhamento semanal prestados pelo 

Coordenador Regional de Programa da Enactus Brasil e pelo BAB da NUFARM, direcionados 

para oferecer o suporte necessário para o desenvolvimento dos projetos. Esse 

acompanhamento se dará por intermédio dos diversos meios de comunicação disponíveis, 

incluindo telefone, email e vídeo conferência. É estimulado que os responsáveis pelos times 

realizem pelo menos uma visita presencial durante o ciclo, para conhecer de perto a realidade 

dos projetos e fortalecer o vínculo com as equipes. 

 

 



 

 

 

Team Training Conference 

Em agosto de 2016, será realizado o Regional Team Training Conference NUFARM, um evento 

que possui como objetivo reunir os times Enactus do Brasil e para trocarem experiências e 

prepara-los para o gerenciamento dos projetos, assim como para a o Premio Nufarm de 

Consciencia e Etica no Agronegocio.  

Os times participantes da parceria Nufarm, serão contemplados com um treinamento especial, 

onde serão trabalhados os conceitos voltados à parceria. 

 

 

Relatórios Parciais e Finais 

Será solicitado aos times a entrega de um relatório de atividades no mês de Junho e outro no 

mês de outubro, para manter registradas as informações sobre as atividades realizadas. Os 

relatórios servirão como uma ferramenta de mensuração de forma a medir a evolução do 

projeto, facilitar o acompanhamento, assim como a avaliação e julgamento das propostas. Os 

relatorios deverão ser enviados para o e-mail cmoura@enactus.org nos dias 15 de cada mês 

solicitado, antes disso, o coordenador regional entrará em contato com cada time participante 

da parceria para explicar como o relatorio deve ser preenchido.  

 

Cerimônia de Premiação 

Com o intuito de encerrar o 4˚ Ciclo da Parceria Enactus e Nufarm de Consciência e Ética no 

Agronegócio, será realizado um Premio entre os times finalistas da Parceria 2015-2016 em 

Fortaleza- Ceará. Os times participantes da Parceria apresentarão os resultados de seus 

projetos realizados até novembro de 2016.  

Participarão desse evento: 

 Executivos da Nufarm e colaboradores participantes do BAB; 

 Empresas parceiras da Enactus, clientes e fornecedores da Nufarm; 

 Instituições de Ensino Superior participantes da Parceria e com times já formados; 

 Instituições de Ensino Superior com potencial para iniciar um time Enactus. 

O evento de premiação tem como objetivos proporcionar uma plataforma para 

compartilhamento de melhores práticas durante a realização dos projetos e destacar os 

projetos realizados com apoio da Nufarm, destacar essa importante parceria no portfólio de 

Responsabilidade Social da Nufarm e gerar oportunidade de Networking e divulgação CSR 

Nufarm. 

Os times apresentarão seus projetos na estrutura de apresentação das competições Enactus, 

possuindo 1 minuto para configuração da tecnologia, 10 minutos para apresentação e 4 

minutos para responder as perguntas dos juízes. Serão reconhecidos os times que melhor 
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atenderem os critérios pré-estabelecidos pela Nufarm para avaliação dos projetos. Os times 

concorrerão às seguintes premiações: 

 1° lugar - R$ 5.000,00,  

 2° lugar - R$ 3.000,00  

 3° lugar - R$ 2.000,00. 

Além disso, serão reconhecidos: 

 A melhor fotografia; 

 O BAB com melhor desempenho no acompanhamento de seu time; 

O evento ainda contará com um estande da Nufarm, podendo ser um espaço com informações 

sobre a empresa, sua visão e missão e oportunidades de carreira para que os estudantes, 

professores e demais convidados conheçam mais sobre a Nufarm e sua atuação. 

Será realizado também o Almoço Top To Future Top, no qual estudantes e juízes discutirão as 

principais dificuldades e realizações que aconteceram durante o desenvolvimento da parceria. 

 

Considerações Finais 

Qualquer dúvida referente ao Prêmio Nufarm de Consciência e Ética no Agronegócio deve ser 

reportada à Enactus Brasil, através do email cmoura@enactus.org ou através do telefone (11) 

94303-2261. 

 

 

mailto:cmoura@enactus.org

