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Quem aqui conhece pelo menos 2 instituições
de caridade próximas a sua casa?



Quem aqui tem pelo menos uma peça de roupa
guardada que poderia doar e não doa?



Quem aqui fez pelo menos 2 doações neste ano?



DOAÇÕES NO 
BRASIL

Posição 122 do 
mundo dos 
países que 
praticam mais 
doações.

Percentual da população que faz doações no Brasil
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Mas já esteve na 
posição 68.



◼ Os mais pobres doam 3x mais do que os mais ricos em termo de 

percentual de renda.
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O Brasileiro é um povo 
solidário?

◼ Sim!
◼ O problema é que as pessoas doam 

pouco e não de forma recorrente.

◼ Brasileiro não fala que doa.

◼ Falta de confiança em ONGs.



Origem do CaritasHub



Origem do CaritasHub

Surgiu pela necessidade de 
encontrar instituições de 
caridades perto de casa
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Origem do CaritasHub

Tomou força com as 
enchentes no interior do 

estado. (05/2017)



CARITASHUB

◼ Mapear Instituições 
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◼ Mapear Pontos de coletas de 

doações



O que faz uma pessoa não 
doar?



◼ Conhecimento
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3 pontos importantes

◼ Vontade

◼ Tempo



Como o CaritasHub resolve 
estes problemas?



SOLUÇÕES
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O problema do desconhecimento 
parece ser o mais fácil e rápido de 
resolver. O doador precisa tomar ciência 
de quais pontos aceitam as doações 
que ele pretende fazer.

Para isso o CaritasHub mapeia as 
instituições de caridade e pontos de 

coleta, todos categorizados pelo tipo de 
doação que aceita. Assim o doador saberá 

exatamente quem precisa da doação.

1. Conhecimento



SOLUÇÕES
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Tempo é um recurso precioso. Nem 
sempre a pessoa que está disposta a 
fazer uma doação consegue abrir mão 
de uma parte do seu tempo para fazer a 
doação, assim postergando a entrega 
que, às vezes, nunca ocorre.

Para tentar amenizar o "tempo perdido" para 
casos como esses, o CaritasHub dispõe uma 

lista de instituições e pontos de coleta por 
proximidade, basta você informar o seu CEP 

e você conseguirá uma lista ordenada pela 
distância até sua casa ou trabalho.

2. Tempo



SOLUÇÕES
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O ponto mais importante! 

Para ser um doador você precisar ter a 
vontade de doar, mesmo que 
momentânea.

Precisamos fomentar a cultura da doação, 
pois através dela conseguimos ajudar o 

próximo e criar mais empatia.

Divulgações, incentivos, reconhecimento 
ajudam a criar a corrente do bem. 

3. Vontade



DESAFIOS

- Uso exagerado de 
API de terceiros 
(google maps, 
localizador de cep, 
etc)

- Criar uma 
estrutura escalável 
e baixa 
manutenção

- Conseguir rastrear 
o processo de 
ponto a ponto 
(desde entrar até 
doar)

- Manutenção e 
evolução do 
aplicativo

- Auditoria das 
instituições 
cadastradas

CaritasHub Tecnológicos Pessoais

- Criar engajamento 
das pessoas para 
fazer doações

- Aumentar a base 
de instituições e 
locais de coleta

- Conseguir 
parcerias 
estratégicas para 
melhorar a 
experiência do 
usuário
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https://www.caritashub.com.br

Computação 
física
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O que pretendemos pro 
futuro?



PRÓXIMOS 
PASSOS
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Cadastrar 
mais 

instituições

Conseguir novas 
parcerias

Expandir 
para outros 

estados

Solicitar busca 
de doação



EQUIPE

25

Fernando Fernandes
Desenvolvedor

Juliana Carvalho
Designer

Rafaela Fernandes
Designer

Thiago Lima
Desenvolvedor



26

OBRIGADO!

Dúvidas?

www.caritashub.com.br | @caritashub

Fernando - flsfl@cin.ufpe.br | LinkedIn: flasfl
Thiago - tpl@cin.ufpe.br | LinkedIn: thiago-pinheiro-lima


