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28/10
de 9h - 11h

Semear Solidariedade

Projeto Semear Solidariedade

Phelipe Sales
União pela Vida
Captação de Recursos
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Preparados

para este desafio?

2

5W2H

O QUE?
Dia de Doar para UPV: SEMEAR SOLIDARIEDADE

ONDE?
POR QUE?
Proporcionar o impulsionamento da mobilização

Obras Salesianas (On-line e
Presencial na Obra Social)

de recursos nas obras sociais salesianas e a
promoção da autosustentabilidade

QUEM?
Responsável pela captação ou pessoa

COMO?

interessada em contribuir

Montagem da equipe

Rede Salesiana Brasil

Criação do plano de captação local
Execução do plano de marketing da

QUANDO?
Mês de novembro e início de dezembro

RSB para o DIA DE DOAR
Execução do plano de captação local
Monitoramento do plano de captação
local por meio do Data Studio
Alimentar semanalmente sistema

SEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO

50%

30%

1%

INTRODUÇÃO

EQUIPES

10%

META NACIONAL
E SUBMETAS

SEMANAS DE NOVEMBRO/
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO

45%

MIDIAS KITS

70%
DIA DE DOAR

99%

PÓS - COLHEITA

10%

META NACIONAL
E LOCAL

META NACIONAL

1

Doador
PARA CADA

UNIVERSO DE MAIS DE
80 MIL ATENDIDOS

100

ATENDIDOS

App/dinheiro
14.3%

SUGESTÕES DE SUBMETAS

Pessoa física
14.3%

PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA

Itens de higiene
14.3%

Pessoa jurídica
14.3%

INFLUENCIADORES DIGITAIS
VOLUNTÁRIOS
ALIMENTAÇÃO
ITENS DE HIGIENE/ VESTUÁRIO
PORTAL/APP/ DINHEIRO

Alimentação
14.3%

Influenciadores digitais
14.3%

Voluntários
14.3%

Lideres
1 - Coordenador
2 - Comunicação
3 - PF/PJ

30%

EQUIPES

Líder do time UPV
Reunião com equipe definida de captação de recursos para desenhar o plano de
captação local – ação dentro da sua realidade;
Designar as demais funções para os colaboradores;
Alimentar o formulário disponibilizado pela RSB para controle das doações;
Confirmar com o SAS se a sua instituição esta no portal União Pela Vida e resolver
as pendencias; ANA: 61 9 9901-3341
Sugestão: Pedir doações das Escolas, rádios, TV local, Jornal local
Apoio geral

30%

EQUIPES

Representantes da Comunicação da Obra
Mobilização interna com divulgadores (colaboradores e atendidos)
Postar a midia kit da RSB nas Redes Sociais
Enviar matérias para a RSB-Comunicação e SAS para compor a página da obra no
Portal União Pela Vida - rsbinforma@rsb.org.br
Replicar os posts da Rede Salesiana Brasil nas redes sociais da Obra.
Postar as imagens de acordo com o cronograma disponibilizado pela RSB (por
semana)
Enviar agradecimentos para os benfeitores (carta, WhatsApp, e-mail)

30%

EQUIPES

Representantes de captação PJ e PF

Criar banco de dados com os possíveis doadores e pessoas interessadas ao longo
da execução do plano;
Fazer contato com pessoas indicadas pelas pessoas;
Fazer visitas às empresas;
Mobilizar comunidade (Igrejas, Escolas, Pastorais e etc)
30%

EQUIPES

Líder de
referência
SUBLÍDER
Comunidade
20%

Mobilização interna com os colaboradores
20%

1- Comunicação
2- PJ/PF

Monitor de doações UPV

SUBLÍDERES
captação de recursos
Redes Sociais e imprensa
20%

Mobilização interna com os responsáveis dos assistidos
20%

Empresas
20%

30%

EQUIPES

45%

MIDIAS KITS

Mídias kits
https://social.rsb.org.br/Dia-de-Doar-UPV

União pela vida
https://www.diadedoar.org.br/materiaisde-campanha

SEMANA 1 - LANÇAMENTO
Time UPV – Evidência semanal - Salve a data e o que é UPV?

Ação:
Plano de captação local/ execução das tarefas do time UPV de captação;
Postar a imagem “Salve a Data - Você conhece a UPV?”
Utilizar o Mídia Kit disponibilizado;
Mobilizar os atendidos e colaboradores para semear as doações;
Verificar a meta;
Preencher formulário;
50%

SEMANAS DE NOVEMBRO/
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO

SEMANA 2 - PF/PJ
Time UPV – Evidência semanal - Benfeitores pessoa física e jurídica

Ação:
Execução do plano de captação local;
Compartilhar as Postagens programadas pela RSB e criar publicações
relacionadas as atividades das obras;
Atenção especial para Pessoas Físicas, empresas e imprensa;
Enviar foto da obra ou vídeo com depoimento de um atendido;
Verificar a meta;
Preencher formulário;

SEMANA 3 - VOLUNTARIADO
Time UPV – Evidência Semanal: Voluntariado - (se não tem, mostrar a

necessidade, se já tem, mostrar o que fazem)
Ação
Execução do plano de captação local;
Compartilhar as Postagens programadas pela RSB e;
Criar publicações das atividades realizadas pelas obras;
Evidencie os trabalhos voluntários ou a necessidade de pessoas para
ajudar;
Esboço dia de doar;
Verificar a meta;
Preencher formulário;

SEMANA 4 - CONVERSÃO

Time UPV – Evidência Semanal - Conversão - DOE, AJUDE, COLABORE!

Ação
Execução do plano de captação local;
Compartilhar as Postagens programadas pela RSB e criar publicações das
atividades realizadas pelas obras (Palavras chaves sugeridas para posts
criados: DOE, AJUDE, COLABORE!)
Evidencie os trabalhos da obra e provoque a conversão de benfeitores
(metas)
Planejar O DIA DE DOAR partindo da sua realidade
Divulgar o dia de doar e a live nacional
Verificar a meta
Preencher formulário

DIA DE DOAR - REFORÇO/FESTIVIDADE

70%
DIA DE DOAR

Time UPV – Evidência do dia - Conversão

Dia 30 – Um dia antes do evento Reforçar a divulgação o dia de doar e a live nacional
Verificar a meta – Quanto falta para sua obra?
Entrar em contato com todos aqueles que tiveram algum tipo de interesse em ajudar
Enviar nomes dos benfeitores, das empresas, marcas e obras sociais para missa/live

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/12 Dia de Doar: Missa de abertura via Zoom: Intenções/bênçãos para os
benfeitores (nomes) empresas (marcas)/equipes/obras sociais;
Sua programação;
Live 20h transmitida Facebook/YouTube RSB: Mostrar painel de doações nacionais;
Condução da live: Apresentadores contratados pela RSB;

Projeto Semear Solidariedade
NÃO ACABA AGORA,
COMEÇOU!
99%

PÓS - COLHEITA

Perguntas?
Phelipe Sales
61 9 9804-1597
phelipe.sales@rsb.org.br
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O QUE: PROJETO SEMEAR SOLIDARIEDADE
POR QUE: Proporcionar o impulsionamento da mobilização de recursos nas obras sociais
salesiana
QUEM: Obras Sociais e Rede Salesiana Brasil
QUANDO: Mês de novembro e início de dezembro
ONDE: OBRA SOCIAL LOCAL (On-line e Presencial na Obra Social)
COMO:
Montagem da equipe;
Criação do plano de captação local;
Execução do plano de marketing da RSB para o DIA DE DOAR;
Execução do plano de captação local;
Monitoramento do plano de captação local por meio de um sistema disponibilizado
pela RSB
➔ Alimentar semanalmente o formulário de doações
➔
➔
➔
➔
➔

META NACIONAL: 1 DOADOR PARA CADA 100 ATENDIDOS DA INSTITUIÇÃO.
Sugestão Sub Metas:
Pessoas físicas/jurídicas:
2 Voluntários – Definir sua atuação no dia;
2 Influencers locais – Aquele que vai divulgar;
2 doadores – Que vai disponibilizar recursos;
2 empresas – que vai contribuir com sua expertise, recursos financeiros, e ações macro.
*4 = 32
Itens de:
Higiene: (Sabonete, escova de dente, creme dental, fralda descartável de bebê, papel
higiênico, absorvente, shampoo, condicionador, desodorante, pente, escova de cabelo)
Produtos e utensílios de limpeza: (Sabão em pó, sabão em barra, desinfetante, água
sanitária, vassouras, baldes, rodo, escovas, detergente, esponja de lavar louça)
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Alimentação: (Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, seleta de legumes, óleo, açúcar,
café, sal, água e leite)
Vestuário: Roupas e Calçados (para realizar bazar beneficentes ou doações para os
atendidos)
Doação via portal/app/especie:
Meta: Um doador mensal para cada 100 atendidos (mobilizar todos colaboradores e
atendidos para contribuir)
Como vamos chegar lá?
Após montar equipe de captação de recursos de acordo com perfil de liderança e
engajamento com os jovens, serão identificados possíveis voluntários, influenciadores digitais,
doadores e empresas parceiras da região;
Composição da Equipe e suas funções (Squad UPV):
● Líder do Squad:
➔ Reunião com equipe definida de captação de recursos para desenhar o plano de
captação local – ação dentro da sua realidade;
➔ Designar as demais funções para os demais colaboradores;
➔ Alimentar o formulário disponibilizado pela RSB para controle das doações;
➔ Confirmar com o SAS se a sua instituição esta na União Pela Vida e resolver as
pendencias;
➔ Sugestão: Pedir doações das Escolas, rádios, TV local, Jornal local

●
➔
➔
➔

Representantes da Comunicação da Obra:
Mobilização interna com divulgadores (atendidos e colaboradores)
Postar a midia kit da RSB nas Redes Sociais
Enviar matérias para a RSB-Comunicação e SAS para compor a página da obra no
Portal União Pela Vida
➔ Replicar os posts da Rede Salesiana Brasil nas redes sociais da Obra.
➔ Postar as imagens de acordo com o cronograma disponibilizado pela RSB (por
semana)
➔ Enviar agradecimentos para os benfeitores (carta, WhatsApp, e-mail)
● Representantes de captação PJ e PF
➔ Criar banco de dados com os possíveis doadores e pessoas interessadas ao longo da
execução do plano;
➔ Entrar em contato;
➔ Fazer visitas às empresas;
➔ Mobilizar comunidade (Igrejas, Escolas, Pastorais e etc)
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A Rede Salesiana Brasil irá disponibilizar Mídias kits para as Redes Socias das Instituições
na página https://social.rsb.org.br/Dia-de-Doar-UPV que deverão seguir o cronograma
semanal, até o dia 02/12. Os kits são compostos de:
➔ Facebook (imagem capa, imagem post disponibilizado por semana, texto para post
com Link da sua obra para doação portal upv)
➔ Instagram (imagem post, imagem storie e texto para post com Link da sua obra para
doação portal upv)
➔ Twitter (imagem capa, imagem post e texto para post com Link da sua obra para
doação portal upv
➔ E-mail marketing semanal – Texto enviados pelas obras

Cronograma:
1ª semana: 04/11
➔
➔
➔
➔
➔
➔

A Instituição deverá informar quem fará parte do Squad UPV
Postar a imagem “Salve a Data - Você conhece a UPV?”
Utilizar o Mídia Kit disponibilizado;
Mobilizar os atendidos e colaboradores para semear as doações;
Verificar a meta
Preencher formulário

2ª Semana: 11/11 - Equipe de mobilização evidencia os benfeitores PF/PJ
➔ Execução do plano de captação local
➔ Compartilhar as Postagens programadas pela RSB e criar publicações das atividades
realizadas pelas obras
➔ Atenção especial para Pessoas Físicas, empresas e imprensa;
➔ Enviar foto da obra ou vídeo com depoimento de um atendido;
➔ Verificar a meta
➔ Preencher formulário

3ª semana: 18/11 - Evidenciar o Voluntariado
➔ Execução do plano de captação local
➔ Compartilhar as Postagens programadas pela RSB e criar publicações das atividades
realizadas pelas obras
➔ Evidencie os trabalhos voluntários ou a necessidade de pessoas para ajudar.
➔ Verificar a meta
➔ Preencher formulário

4ª semana: - Evidenciar a Conversão de Doadores
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➔ Execução do plano de captação local;
➔ Compartilhar as Postagens programadas pela RSB e criar publicações das atividades
realizadas pelas obras (Palavras chaves sugeridas para posts criados: DOE, AJUDE,
COLABORE!)
➔ Evidencie os trabalhos da obra e provoque a conversão de benfeitores (metas)
➔ Planejar O DIA DE DOAR partindo da sua realidade
➔ Divulgar o dia de doar e a live nacional
➔ Verificar a meta
➔ Preencher formulário
Dia 30 – Um dia antes do evento
➔
➔
➔
➔

Reforçar a divulgação o dia de doar e a live nacional
Verificar a meta – Quanto falta para sua obra?
Entrar em contato com todos aqueles que tiveram algum tipo de interesse em ajudar
Enviar nomes dos benfeitores, das empresas, marcas e obras sociais para missa/live

01/12 Dia de Doar:
➔ Missa de abertura via Zoom: Intenções/bênçãos para os benfeitores (nomes)
empresas (marcas)/equipes/obras sociais;
➔ Live 20h transmitida Facebook/YouTube RSB:
➔ Mostrar painel de doações nacionais;
➔ Apresentadores contratados pela RSB;
24Hrs Depois
➔ Cada Instituição devará enviar mensagem de agradecimento para os benfeitores e
colaboradores que se uniram no Projeto Dia de Doar;
Equipe RSB:
➔ Fazer um comparativo do painel upv final de outubro e outro em novembro;
➔ Apoio nacional: Inspetorias, Escolas, Rádio e TV Canção Nova;

