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O QUE VOCÊ 
QUER LEVAR 
DESSE 
ENCONTRO? 



CAMINHO 
SUGERIDO 

 
1.  QUAIS AS MINHAS 

PRIORIDADES PARA 2015? 
2.  QUAIS OS CAMINHOS 

POSSÍVEIS 
3.  QUEM SÃO OS MEUS 

POTENCIAIS PARCEIROS? 
4.  QUAL A PROPOSTA QUE 

POSSO FAZER? 
5.  COMO EU CHEGO NESSAS 

PESSOAS? 
6.  COMO CONSTRUIR 

PARCERIAS DURADOURAS? 

 



1. DO QUE EU 
PRECISO? 
 
ü  Quais os meus 3 objetivos 

principais para 2014? 
ü  De que recursos eu preciso para 

atingi-los? 

  



Exemplo:  
Objetivos 
 
ü  Gravar 20 historias de jovens 

empreendedores sociais em cada 
capital da Copa 

ü  Divulgar essas historias para o 
maior numero possivel de 
pessoas 

ü  Realizar uma oficina em cada 
cidade por onde passarmos 



Exemplo: 
Recursos 
 
ü  Equipamentos de video: 1 camera, 1 

mic, 1 pau de luz 
ü  60 passagens aéreas ida e volta no 

Brasil 
ü  40 diarias de hotel  
ü  Espaço para realização das oficinas 
ü  R$ X mil para remunerar equipe 
ü  R$ X mil alternativos para custear 

produtos e serviços acima 

  



2. QUAIS SÃO OS 
CAMINHOS? 
 
ü  Para além do tradicional patrocínio… 
ü  Apoio pro-bono 
ü  Crowdfunding: fala com o Catarse 
ü  Associação pessoa física: 
ü  MRC: 
ü  Eventos: 
ü  For profit bancando Non-profit 
ü  Prestação de serviços 
ü  Venda de produtos 

 
 



3. QUEM SÃO 
MEUS 
POTENCIAIS 
PARCEIROS? 
 
ü  Quem oferece esses produtos/

serviços? 
ü  Quem tem afinidade com o tema do 

meu projeto? 
ü  Quem está conectado com a minha 

iniciativa? 

Brainstorm com equipe e amigos 
Café com contatos 
Preste atenção nos aunciantes 
 



Exemplo:  
PROSPECTS 
 
ü  Equipamentos: Sony, Canon, Tio da Mari 
ü  Passagens: Gol, TAM, Azul 
ü  Hotel: Rede Accor, Rede Blue Tree 
ü  Dinheiro: quem tem $$ e afinidade com 

meu projeto? Instituto Asas!, Itau 

   



4. QUAL 
PROPOSTA 
POSSO FAZER? 
 
1o. ENCONTRAR O PONTO COMUM 
 
ü  O que sei deles? 
ü  Qual a linguagem deles? 
ü  O que parece importante pra eles? 
ü  Quais serão os objetivos deles para 

2014? 
ü  O que eu tenho que pode ajuda-los? 
ü  O que será que esperariam de mim? 



Exemplo:  
PONTO COMUM 
 
Instituto Asas:  
 
ü O que sei? São da Red Bull … site mostra 

interesse em historias de 
empreendedores!  Linguagem moderna, 
informal; são focados em impacto social. 

ü Objetivos deles? Inspirar, Impulsionar e 
Conectar quem quer mudar o mundo. 

ü O que tenho? Boas histórias: posso 
inspirar muita gente!  As oficinas são para 
impulsiona-los.  E nossa rede no Face 
conecta todo mundo! 

ü O que esperam de mim? São um instituto, 
então … impacto socia e accountability; 
são da Red Bull  então… criatividade! 

 

   



UMA BOA 
PROPOSTA 
TEM: 
 
ü  Apresentação curta da iniciativa: 

qual o problema e qual a minha 
contribuição? 

ü  Um pedido claro 
ü  Uma oferta clara 
ü  Uma linguagem que te representa 

e que atrai o potencial parceiro 



5. COMO EU 
CHEGO NELES? 
 
1o. contato 
ü Conheço alguém que conhece 

alguém? 
ü O velho e bom PABX/SAC 
ü O novo maravilhoso Facebook 

Reunião 
ü 2 orelhas e 1 boca: escute primeiro! 

Role a bola para a outra pessoa. 
ü Conte uma boa história: pitching 

elevador 
ü Adapte-se ao contexto: café? data-

show? 
ü Apresente seus prazos e peça uma 

perspectiva de resposta “pra poder se 
organizar” 

 
Follow-up 
ü Envie proposta por email no mesmo 

dia da reuniao agradecendo o tempo 
da pessoa 

ü Cobre resposta: 1x por semana 
alternando telefone e email 

 
 

   



6. COMO 
CONSTRUIR 
PARCERIAS 
DURADOURAS? 
 
ü  Faça TUDO bem feito e no prazo 
ü  Entregue o que prometeu 
ü Compartilhe desafios 
ü Mind-set: Tamo Junto! 
ü Cuide da relação: lembre que somos 

todos pessoas de carne, osso e coração 
ü  2 orelhas e 1 boca! 

   



Exemplo:  
FIDELIZAÇÃO 
 
Na relação Bike Anjo e Itaú 



SE JOGA! 
ü  Seja você mesmo(a) 
ü  Fale dos seus sonhos e deixe o olho 

brilhar 
ü Acredite que tudo é possível 
ü  Persevere 

  



RODA 
PERGUNTAS 

  



OBRIGADA! 
 
lubobadilha@gmail.com 
 

   


