


QUEM SOMOS? 



EMPRESAS 
MARCAS 
PESSOAS 

SOCIEDADE 

A PONTO é uma agência de INOVAÇÃO SOCIAL  
que desenvolve projetos de impacto para um  

MUNDO MAIS JUSTO, viabilizados por meio de  
INVESTIDORES, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS que acreditam  

na transformação social, ambiental e cultural. 

Ideias que geram lucro social 

Saiba mais: www.lucrosocial.com 



O QUE É O PROJETO? 



A Copa dos Refugiados é um evento realizado pela  
PONTO, Agência de Inovação Social. Seu objetivo é a integração  
social dos imigrantes, que disputarão um torneio representando  

seus países na Arena do Grêmio. 
 Vamos gerar uma pauta positiva para a causa dos refugiados.  

Além de uma ótima oportunidade mídia espontânea para as  
marcas/empresas  que apoiarem o projeto. 



COMO SERÁ? 



Refugiados e 
migrantes 
representando 
seus países 

Um dia para lembrar 
de casa e encontrar 
oportunidades no seu 
novo lar 



Acnur, Asav  
e prefeitura 

Entidades de apoio aos 
refugiados, integrando 
todos no processo para 
oferecer o máximo de 
oportunidades possível 



Inclusão 

Social 
 
Digital 
 
Cidadã 
 
Trabalhista 



Inclusão 
Social 

Aproximar a todos pelo 
esporte que é paixão 
nacional e internacional 



Inclusão 
Digital 

Auxiliar a comunicação 
com a família e o acesso a 
internet 



Inclusão 
Cidadã 

Exames médicos 
gratuitos, exposição de 
danças típicas e 
gastronomia de seus 
países de origem  



Inclusão 
Trabalhista 

Estação para 
recrutamento de 
empresas e plataforma 
online de cadastro de 
currículos 



AÇÕES NO EVENTO 



Vídeo recado 

Permitir que os 
refugiados enviem 
recados para suas famílias 
e tentar contato com as 
mesmas para trazer 
mensagens de seus 
parentes 



"olheiros" 

Times de várzea e de 
futebol 7 enviarão seus 
“olheiros" para achar o 
seu próximo craque, 
integrando ainda mais as 
pessoas 



Portal 

Site que divulgará todo 
conteúdo gerado e 
contará com o projeto 
“Adote um sonho” e os 
currículos dos jogadores 



Adote um 
Sonho 

Através do portal 
proporcionar a chance de 
que os participantes 
contem seus sonhos, para 
que pessoas ou empresas 
adotem e realizem estes 
sonhos. 



Craques e 
Mídia 

Convidar jogadores e ex 
jogadores para apreciar o 
evento, contar com o 
apoio dos clubes, e 
chamar grandes figuras da 
imprensa para cobrir o 
evento. 



Álbum de 
figurinhas 

Álbum de figurinhas 
com mini currículo dos 
jogadores 



QUEM JÁ ESTÁ NO TIME? 



Sua Marca Sua Marca Sua Marca 

Sua Marca Sua Marca Sua Marca Sua Marca 



COMO VOCÊ PODE PARTICIPAR? 



Cotas de Patrocínio: 

Logo no videocase 
Indicação de postagens redes sociais  
Lembrança especial do evento 

Logo no videocase 
Indicação de postagens redes sociais  
Lembrança especial do evento 
2 placas 6x1m no campo 

 

Logo em destaque em todos materiais  
Logo no Videocase 
Indicação de postagens redes sociais  
Lembrança especial do evento 
3 placas 6x1m no campo 
Logo no Backdrop de premiação 
Logo no site 

Logo com destaque em todos 
uniformes  
Premiação para os vencedores  
Premiação para todos os atletas  
Logo/selo nas fotos oficiais 
1 bola inflável da marca 
Patrocínio do Álbum da Copa 
Relatório de Resultados 

Logo no Backdrop de premiação 
Logo no site 
Logo em uma manga ou em 
 um ombro dos uniformes dos 
atletas 

1 placa 6x1m no campo 
Logo no Backdrop de premiação 
Logo no site 3 cotas 10 Mil 

30 Mil 

20 Mil 

1 cota 

2 cotas 

Fechamento das cotas até 28.02.17 



RAZÕES PARA ACREDITAR? 



Razões para acreditar: 

Apoiar a Causa dos Refugiados 

Conteúdo relevante para sua Marca 

Potencial de Mídia Espontânea 

Contaremos com a presença dos principais veículos de imprensa e com apoio 
de personalidade como: Fábio Porchat, Cafú, Piangers, além de jogadores e 
ex-jogadores da dupla Gre-Nal.  



CONVERSE CONOSCO! 

rodrigo.vicencio@lucrosocial.com   

(51) 99674 1096  

claudio.oliveira@lucrosocial.com   

(51) 99118 1226  

mailto:Rodrigo.vicencio@lucrosocial.com
mailto:Rodrigo.vicencio@lucrosocial.com


Porto Alegre,  janeiro de 2017 

“Os conceitos, ideias, gráficos e demais informações presentes neste documento são de propriedade da Ponto  Inovação Social  
e não podem ser reproduzidos ou aplicados, no todo ou em parte, sem sua expressa autorização“  


