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A SOMOS TODOS HERÓIS

COMO FUNCIONA?
Cada valor doado é representado por um item que pode ajudar a
criança em sua missão, como capas, escudos e poderes.

E se você pudesse mudar a vida de uma criança?

Incentivamos nossos doadores a se cadastrarem e a participarem
ativamente do site interagindo com outros usuários. Além disso,

A Somos Todos Heróis é uma ONG jovem e digital que transforma
a vida de crianças que necessitam de tratamentos de saúde ao
redor do país. Unimos pessoas como você, que estão dispostas a
fazer a diferença na vida de alguém, incentivando a prática

interagimos com nossos usuários em nossas redes sociais,
publicando histórias ou vídeos inspiradores que mostram que
todos podemos ser heróis, não importando o quão grandes ou
pequenas sejam nossas ações.

solidária por meio de doações diretas e resgatando o heroísmo
que reside em cada um de nós. Trazemos toda a temática dos

MISSÃO Transformar a vida de milhares de crianças que

super-heróis, que remete a muitas memórias de infância e, ao

precisam de tratamentos de saúde ao redor do mundo,

mesmo tempo, transforma o feito de ajudar numa ação leve,

despertando o herói que cada um de nós tem dentro de si.

divertida e impactante.

VISÃO Imaginamos um mundo onde as crianças não tenham
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Seja um herói na vida de uma criança que precisa de tratamento

mais que abrir mão da sua diversão, vitalidade e educação devido

de saúde!

a ausência de recursos e tratamentos que garantem a sua saúde.
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PALAVRA DO FUNDADOR

Ao passar por uma
avenida
movimentada
da
minha
cidade,
observei
um
pai
parado no semáforo
com
uma
placa
escrito
"Campanha
Ajuda o Enrique". Ele
me contou toda a
história de seu filho,
Enrique, que sofreu
paralisia cerebral e
precisava
realizar
uma cirurgia que estava há mais de 3 anos tentando
conseguir. Diante daquela cena, a ideia de criar a
Somos Todos Heróis veio à mente, com a possibilidade
de unir tecnologia e pessoas com vontade de mudar a
realidade do Enrique e de outros milhares de crianças
que precisam de tratamentos de saúde e cirurgias em
nosso país. Desde então, com o início da ONG, temos
conseguido arrecadar dinheiro para ajudar várias
famílias em situações semelhantes.
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Nesta edição especial do Relatório de Atividades | 2anos da
ONG “Somos Todos Heróis”, você poderá celebrar conosco
conquistas, relembrar momentos especiais e acompanhar
alguns de nossos resultados.
Nestes dois anos, temos atuado na melhoria da condição de
vida de várias crianças/adolescentes, o que foi possível graças
a contribuição de nossos voluntários, doadores e parceiros,
conscientes de que é fundamental ser socialmente
responsável pela mudança que almejamos no p aís e no mundo.
Trabalhamos intensamente na busca de novas parcerias e de
pessoas que desejam se engajar em causa s como esta, de
maneira responsável e transparente. Diariamente surgem
novos desafios, mas que são corajosamente enfrentados por
todos os integrantes envolvidos, exigindo constantes estudos
e definição de estratégias para a adequação das ações da ONG
às necessidades da sociedade.
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CULTURA

A SOMOS TODOS HERÓIS TEM COMO PRINCIPAIS VALORES:

Em toda instituição a cultura, ou seja, o conjunto de valores,
hábitos e crenças compartilhados pelos integrantes é de extrema
importância já que, auxiliam na tomada de decisão e no
direcionamento das ações de cada um dos membros da
organização. É fundamental às entidades filantrópicas e que
dependem de dinheiro coletivo, que seus colaboradores adotam e
propaguem os valores da organização, garantindo o respeito e a
confiança da sociedade.

AO INFINITO E ALÉM!
Você trabalha com paixão por seu propósito e desafia-se a chegar cada
vez mais longe.
TA NA HORA DO PAU!
Você bota a mão na massa, fazendo sempre o melhor possível e
mantendo-se firme rumo aos seus objetivos.
QUE A FORÇA ESTEJA COM VOCÊ!
Você pensa e age como dono, fazendo escolhas difíceis e tratando cada

Na Somos Todos Heróis, nós valorizamos em nossos membros
particularmente os seguintes cinco comportamentos e
habilidades...

doação como se fosse sua.
COM GRANDES PODERES VÊM GRANDES RESPONSABILIDADES!
Você propõe caminhos e assume a responsabilidade pelo seu trabalho,
sem culpar terceiros.
A AVENTURA ESTÁ LA FORA!
Você incentiva a criatividade e a experimentação, tornando a inovação
algo contínuo do nosso dia-a-dia.

...isto significa que escolhemos e promovemos pessoas que
demonstrem estes cinco.
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LINHA DO TEMPO
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PROCESSOS E CRITÉRIOS
DE SELEÇÃO DAS MISSÕES

3. ARRECADAÇÃO

Procedimentos para Seleção:

Realização da campanha para
arrecadação do valor e início das
ações para providenciar o que a
criança necessita.

1. CADASTRO/ PRÉ APROVAÇÃO

4. ENTREGA DA MISSÃO

Preenchimento do formulário
online pelos pais ou responsáveis.

Envolve a entrega do tratamento ou
item, a assinatura do Termo de Quitação
e o feedback dos responsáveis.

2. APROVAÇÃO
Aprovação, por parte dos pais ou
responsáveis, da história da criança,
três fotos e assinatura do Termo de
Aceite e Imagem.

10

5. VISITA
Deslocamento dos membros mais
próximos ao beneficiário para a
realização da visita e registro da missão.
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PERFIL DAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES ATENDIDOS

14 Tratamentos de

3 Cirurgias

4 Cadeiras de Rodas

Saúde

26

10
Meninas

13
Meninos
8 Itens Básicos

3

MISSÕES CONCLUÍDAS

Instituições

1 Missão
Bauru

1 Missão
Ribeirão
Preto

1 Missão
Tupã
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5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 17 anos

Hospitalares

10 Missões
São Carlos
1 Missão Rio
Claro
2 Missões Mogi Guaçu
6 Missões
São Paulo

FAIXA ETÁRIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

0 a 4 anos

10 Equipamentos

1 Missão Arcos - MG
1 Missão Curitiba - PR
1 Missão Joinville – SC
1 Missão Vila Velha – ES
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ORIGEM DOS RECURSOS

DOAÇÕES PARA STH - 2018

As doações que recebemos são realizadas majoritariamente em
nossa plataforma online. Lá, o doador pode optar por doar
diretamente a uma missão específica que estiver em andamento
ou, também, se tornar um guardião da ONG realizando doações
mensais.

R$14.000,00
R$12.000,00
R$10.000,00
R$8.000,00
R$6.000,00
R$4.000,00
R$2.000,00
R$0,00
jan

100%

fev

mar

mai

jun

Doações para Missões

Do valor recebido por
Doações para Missões são
destinados às Missões

jul

ago

set

out

nov

dez

Doações Mensais

Em

ORIGEM DOS RECURSOS

2018

Foram arrecadados:

R$28.539,84

27%

dos recursos oriundos das
Doações
Mensais
são
destinados às Missões. Os
outros 50% são destinados às
despesas da STH.

abr

50%

53%

20%

Doações para
Missões
Doações
Mensais
Parcerias

em Doações para
Missões

R$10.965,00
em Doações Mensais

R$14.877,64
em Parcerias
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Na Somos Todos Heróis prezamos pela transparência das
nossas atividades e recursos. Por este motivo, estamos
frequentemente atualizando nossos doadores por meio de
demonstrativos e informativos.
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A LIGA DE HERÓIS

VOLUNTARIADO

A entrada de novos membros no grupo gestor da STH ocorre por
meio de um processo seletivo contínuo. Como mencionado
anteriormente, visamos selecionar pessoas que se enquadram em
nossa cultura. Caso haja interesse em fazer parte da equipe, basta
acessar nosso site e se cadastrar para o processo seletivo.

Recentemente adotamos o sistema de voluntários na STH, onde
buscamos pessoas dispostas a desenvolver seu espírito heroico
concluindo uma missão. A ideia consiste em oferecer ao
voluntário a experiência e oportunidade de se desenvolver,
transformando-o em herói durante o contato com processos que
envolvem a conclusão da missão.

Confira o perfil da nossa atual Liga de Heróis:
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MEMBROS

8 Graduandos
1Pós-Graduando
1Pós-Graduado

Possuímos mais de 30 voluntários; os quais são distribuídos para a participação de uma missão - em grupos de cinco pessoas.

6 Homens
4 Mulheres

1x Esquadrão
de Voluntários

Faixa Etária
41 - 50 Anos
31 - 40 Anos

1
0

21 - 30 anos
Até 20 anos

8
1

1x Missão
Concluída
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EVENTOS
Além das ações diárias dos membros da ONG em prol do correto
funcionamento da instituição, são realizados projetos e eventos que
permitam uma arrecadação mais rápida do valor necessitado pela
criança/adolescente além de, possibilitar à comunidade o conhecimento
sobre as atividades da ONG.

Em 2018 houve a primeira edição do STH Hack, um hackathon (maratona
de programação) organizado pela Somos Todos Heróis em parceria com
a Shawee. O evento ocorreu na CASE (Conferência Anual de Startups e
Empreendedorismo) e objetivou o desenvolvimento de soluções que
contribuam para revolucionar a forma de doar no Brasil, bem como
aplicações que visam solucionar os problemas do alto custo nos
tratamentos de saúde para crianças com condições especiais no país.

Arraiá do Bem - Shopping Passeio. São Carlos-SP.
No mês de junho/2018 a STH teve a oportunidade de participar do Arraiá
do Bem, uma festa junina realizada no Shopping “Passeio” localizado na
cidade de São Carlos.
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DESTINO DOS RECURSOS DAS ASSINATURAS – 2018

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(2.500,00)

Demonstrativo de Resultados
Receitas

1T 2018

2T 2018

3T 2018

4T 2018

(1.500,00)

(+) Doações para Missões (PF)
(+) Doações para STH

1.354,00
1.915,64

(+) Parcerias

1.700,00

(=) Receita de Doações Bruta
(-) Deduções
(=) Receita de Doações
Líquida

3.319,33
2.482,60

5.744,50
5.006,10

18.122,01
6.231,00

(1.000,00)
(500,00)

9.144,11

4.033,53

4.969,64
(135,72)

5.801,93
(256,49)

20.049,71
(482,93)

28.936,54
(1146,06)

4.833,92

5.545,44

19.566,78

27.790,48

Despesas Operacionais
(-) Despesas com Brindes
(-) Despesas com Marketing
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas com Missões
(-) Infraestrutura
(=) (Déficit) / Superávit Operacional

(892,89)
(10,52)
(903,41)
3.930,51

(210,41)
(63,75)
(3.574,02)
(3.848,18)
1.697,26

(198,00)
(71,57)
(178,49)
(10.321,56)
(40,00)
(903,41)
8.757,16

(930)
(194,74)
(969,61)
(9.915,22)
(249,79)
(12.259,36)
15.531,12

Resultados Financeiros
(-) Tarifa Bancárias

(3,50)

(3,50)

-

-

500,00
Reserva Missões

Despesas com Visitas (Missões)

Despesas com Marketing

Infraestrutura

Reserva STH

Despesas Administrativas
*Parte da Reserva STH de outubro foi destinada às Despesas Administrativas

1T 2018

2T 2018

3T 2018

4T 2018

Receita Doações Mensais

1.140,00

1.910,00

3.280,00

4.635,00

Reserva Missões

(570,00)

(955,00)

(1.640,00)

(2.317,50)

(74,02)

(127,50)

-

(210,41)

(71,57)

(194,74)

(63,75)

(178,49)

(969,61)

(40,00)

(249,79)

(1.222,44)

(903,36)

Despesas com Visitas (Missões)

(Déficit) / Superávit
(=) (Déficit) / Superávit do Exercício

(2.000,00)

3.927,01

1.693,76

8.757,16

15.531,12

Despesas com Marketing
Despesas Administrativas
Infraestrutura
Reserva STH
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(10,52)
-

-

(559,48)

(606,82)

*Mais informações das demonstrações financeiras
se encontram no portal da transparência do nosso website
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COMUNICAÇÃO E MÍDIA

A STH agradece a todos os responsáveis que disponibilizaram o
espaço em jornais, rádio, TV e internet para a divulgação das ações
da ONG às famílias que precisam de acesso ao serviço oferecido.

A visibilidade do trabalho realizado por uma entidade social como
a “Somos Todos Heróis” é de fundamental importância, visto que
garante à comunidade o conhecimento das atividades da
organização, fortalece a credibilidade em função da transparência
e prestação de contas e estimula a cultura de doação no país.

4.897Curtidas
3.168Seguidores

+27KAcessos ao Site
11Entrevistas/Matérias
22
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SUPER PARCEIROS

Além das doações mensais, arrecadamos dinheiro por meio de parcerias
inteligentes. Denominamos assim as parcerias pois sempre pensamos no
melhor jeito de agregar valor ao produto do parceiro de forma
personalizada. Não temos uma cartilha com cotas que define o valor fixo
para uma divulgação no site, por exemplo. Preferimos analisar cada
empresa e depois definir nossa proposta.

Com a Chico Rei, maior site
de compras de camisetas
personalizadas do Brasil,
30% do valor bruto da
compra de camisetas e
acessórios da coleção da
STH
é
direcionado
diretamente para nossa
ONG.

Já com a GoFly Paraquedismo,
fizemos
o
item
Super
Paraquedas. Quem doasse esse
item para a Anna Julia,
concorria a um salto de
paraquedas cedido pela GoFly.
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PRÓXIMOS PASSOS
“O propósito de
crianças requer
projeções e
planejamentos
inovadoras que
objetivos.”

transformar a vida de milhares de
visualizar onde estamos, realizar
revisar constantemente nossos
estratégicos, definindo atitudes
nos impulsionem a atingir nossos

- Gabriel Lameirinhas, Diretor Presidente

HISTÓRICO

+R$50K

SOMOS TODOS HERÓIS

+1,2K 26 Missões
Concluídas

Arrecadados com as Missões Doações

3 Instituições Ajudadas

CNPJ 29.229.489/0001-50
São Carlos - SP

PROJEÇÃO PARA JAN/2020

R$330.000,00

7900 168 Missões Concluídas

Arrecadados com as Missões Doações

28

600

Voluntários
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