


A maior campanha de financiamento 

coletivo do Brasil para o maior 

problema que o Brasil já 

enfrentou. Faça parte e tenha seu 

impacto dobrado pelo BNDES.



O QUE
QUEREMOS?

Nossa meta é mobilizar R$100 milhões

para compra de materiais de proteção

para médicos, enfermeiros e pacientes

desses hospitais.

Nossa missão é salvar vidas. E inspirar 

todo brasileiro, pessoa física

ou jurídica, a fazer o mesmo, seja doando

R$ 10 ou R$ 10 milhões.

O Brasil precisa de todos.

na linha de frente.



É MATCH-FUNDING: Cada real investido 

será dobrado pelo BNDES, até 

atingirmos, juntos, R$100 milhões em 

materiais de proteção para os heróis 

da linha de frente.

Este é um convite para que você faça 

parte da mobilização que vai apoiar a 

maior rede de Hospitais Filantrópicos 

do Brasil, responsável por mais de 50%

do atendimento do SUS no país. 

VOCÊ 2x
NA LINHA
DE FRENTE



R$100 MILHÕES?
PARA QUEM?

Com esse valor, conseguimos atender a 

demanda de quase 1.000 hospitais 

filantrópicos indicados pela CMB de todas 

regiões do Brasil.

Do hospital barco Papa Francisco, em Belém, à 

Santa Casa de São Paulo, a maior da rede no 

Brasil. Aqui, a arrecadação é de todos para todos.



R$100 MILHÕES?
POR QUE?

- Compra centralizada e distribuição dos 

itens para hospitais

- Mais Escala e Eficiência na operação

- Hospitais com suprimentos necessários e 

foco no atendimento dos pacientes

- Facilita Transparência e Compliance nas 

compras



Estamos observando as restrições

de produção, bem como as inovações

que têm surgido para atender aos

desafios de proteção e salvamento. 

A primeira rodada de compra será

focada em máscaras cirúrgicas e N95,

álcool gel, luvas e aventais cirúrgicos. 

R$100 MILHÕES?
O QUE SERÁ COMPRADO?



PARCEIROS-CHAVE.

QU
EM

SO
MO

S?
Coordenador da iniciativa, o BNDES é o instituidor 
do Fundo de R$50 milhões criado para dobrar a 
arrecadação da campanha (match-funding).

Com mais 1700 mil hospitais filantrópicos, a CMB é 
a maior rede hospitalar do Brasil e representa mais 
de 50% do atendimento SUS no país. 

A Bionexo é uma Plataforma especializada em compra 
de suprimentos hospitalares, responsável por 
soluções que otimizem tempo e minimizem custo das 
compras.

A SITAWI é uma organização sem fins lucrativos 
voltada para mobilizar capital para impacto 
positivo.

A Benfeitoria é a plataforma de crowdfunding 
responsável por receber e centralizar as doações 
para a campanha, bem como por criar os materiais e 
ações de mobilização.



COMO FAREMOS?
1.Pessoas físicas ou jurídicas colaboram 
via boleto ou cartão de crédito
com qualquer valor a partir de R$ 10, 
através da plataforma de crowdfunding
da Benfeitoria. (*)

2.BNDES dobra a arrecadação na mesma hora, 
até o aporte máximo de R$ 50 milhões, 
somando R$ 100 milhões.

(*) Valores acima de R$ 100 mil podem ser
depositados diretamente na conta da SITAWI
e também serão computadas na plataforma.



COMO FAREMOS?
3.SITAWI recebe o dinheiro e faz a compra 
dos materiais de proteção com base na 
demanda apontada pela CMB e fornecedores 
indicados pela Bionexo.

3.Hospitais recebem os materiais
e protegem pacientes e demais 
profissionais da saúde.

4.Todos recebem a prestação de contas
de todo recurso utilizado, assim como 
contrapartidas prometidas por cada
faixa de colaboração.



FAÇA 
ISSO
AGORA.
TEMPO
É VIDA.





MUITO OBRIGADA!
..B E N F E I T O R I A . C O M / S A L V A N D O V I D A S..

http://www.benfeitoria.com/salvandovidas

