35 ANOS

CONTEXTO
EXISTE UMA ALTA
EXPECTATIVA HOJE QUE
AS EMPRESAS ESTEJAM
À FRENTE DAS
TRANSFORMAÇÕES
SOCIAIS DO PAÍS

FONTE: IPSOS – ESTUDO MARKETING RELACIONADO À CAUSA – 2018

CONSUMIDORES ACREDITAM
QUE É DEVER DAS EMPRESAS

77%

contribuir muito
mais para a
sociedade do
que no passado

78%

investir mais
em causas
sociais muito
mais que no
passado

SOCIEDADE BUSCA
COLETIVAMENTE
FORMAS DE LIDAR
COM O PERÍODO
ATUAL

Impacto na entrega das marcas

PROPÓSITO DAS MARCAS NUNCA FOI
TÃO IMPORTANTE COMO AGORA

Social
Aspiracional

Novo normal

Emocional
Funcional

Etapas de desenvolvimento
FONTE: KANTAR BARÔMETRO BRASIL - 500 ENTREVISTAS – AMOSTRA NACIONAL – 13 A 16 E 27 A 31 DE MARÇO DE 2020 / PESQUISA DA ACCENTURE SOBRE CONSUMIDORES EM RELAÇÃO À COVID -19, CONDUZIDA ENTRE 2 E 6 DE ABRIL 2020

an/04

NESSE NOVO CENÁRIO, A VONTADE DE
AJUDAR É AINDA MAIOR

49%

jan/06

pensam em formas
de ajudar quem
está precisando.

jan/08

jan/10

FONTE: GOOGLE TRENDS / IBOPE INTELIGÊNCIA – PESQUISA COVID-19 - SEMANA 8 (07/MAI)

abril/20

Buscas por "Como ajudar"
Google Trends Brasil

jan/12

jan/14

jan/16

jan/18

jan/20

CRIANÇA
ESPERANÇA

O Criança Esperança é um
Projeto de Responsabilidade
Social, reconhecido pela ONU
como modelo internacional,
que há 35 anos incentiva o
debate sobre políticas
públicas e transforma vidas,
criando oportunidades de
desenvolvimento para
crianças, adolescentes e
jovens em todo o país.

Os recursos arrecadados pelo
Criança Esperança são inteiramente
investidos no Brasil. Eles são
depositados diretamente na conta do
Criança Esperança junto à UNESCO,
que é responsável pela seleção de
projetos, realizada anualmente por
meio de edital público. Após a
seleção, a UNESCO monitora e faz o
acompanhamento técnico e financeiro
de todos os projetos apoiados.
A sede da UNESCO em Paris, reconheceu o Criança Esperança
como um dos maiores cases de sucesso da Organização em parcerias
com o setor privado.

EDIÇÃO 2019
EM NÚMEROS

O BRASIL NUNCA FOI TÃO
SOLIDÁRIO. A EDIÇÃO
2019 DO PROJETO TEVE
O RECORDE HISTÓRICO
DE ARRECADAÇÃO.

14,6MM
91

EM DOAÇÕES
CORPORATIVAS

PROJETOS APOIADOS

+66MIL

VIDAS IMPACTADAS

47,7MM

ASSISTIRAM AO
MENOS 1 MINUTO O
SHOW AO VIVO

EDIÇÃO 2020
ESSE ANO, O CRIANÇA ESPERANÇA
QUER SABER QUAL É A ESPERANÇA
DAS PESSOAS E VAI AGRADECER
PELOS 35 ANOS DE PARCERIA.
AS DOAÇÕES FINANCEIRAS FICARÃO
POR CONTA DAS EMPRESAS E SERÃO
MAIS IMPORTANTES DO QUE
NUNCA. AS PESSOAS VÃO DOAR
ESPERANÇA.

NOVO CONCEITO
A partir do dia 12 setembro,
exibiremos chamadas apresentando
o conceito do projeto 2020 e
convidando o público para doar
esperança.

COMO DOAR ESPERANÇA?
O público será convidado a acessar uma plataforma digital
para doar esperança e poderá contribuir de diversas formas:
com histórias positivas, relatos de como mantem a sua
esperança, palavras de incentivo para alguém ou com uma
música.
Essas ações vão alimentar o nosso ESPERANÇOMÊTRO - um
medidor do volume de interações do público com a
plataforma.
Toda vez que uma pessoa doar esperança, ele sobe um
pouquinho. Quanto mais gente participar, mais esperança
espalhamos pelo Brasil.

PLATAFORMA
DIGITAL

- PÁGINA DE DOAÇÃO DE ESPERANÇA
- PÁGINA DE INTERAÇÃO COM OS SHOWS
- EDITORIA CRIANÇA ESPERANÇA COM MELHORES HISTÓRIAS

REDE DE ESPERANÇA
Influenciadores, marcas e talentos do Grupo Globo (MultiShow, GNT,
Gloob e E-SporTV), a audiência e as marcas que poderão ser
usar as plataformas digitais para criar uma narrativa além das
doações, gerando maior engajamento e ampliando o alcance do
Antes, durante e depois do show, todos os envolvidos no projeto
usarão suas redes para convocar o público a participar de ações que
e mais
jovem - para o projeto, prestando contas e gerando conteúdo
orgânico, que dialogue com a proposta de promover a esperança.
Posts, lives, vídeos, fotos, reacts, gifs, recortes, streaming, tuitaços,
ocupação de perfis, challenges, avatares especiais, conteúdo
exclusivo e ferramentas de interação estão entre os formatos e
iniciativas que poderão ser adotados para promover o CRIESP no
ambiente digital.

REDE DE ESPERANÇA

SUGESTÕES DE INFLUENCIADORES

LUCAS RANGEL

WHINDERSSON
NUNES

FELIPE
CASTANHARI

REZENDEEVIL

THAYNARA OG

THELMA ASSIS

LORE IMPROTA

MARI MARIA

GKAY

CHRISTIAN
FIGUEIREDO

MESÃO VIRTUAL
Nossos talentos receberão um tablet em casa e entrarão em uma
sala virtual. Nesse MESÃO VIRTUAL, que acontecerá de 26 a 28 de
setembro, eles vão interagir com o público e com o apresentador.
O público que acessar a plataforma de doação de esperança terá
a oportunidade de conversar por vídeo com os talentos que
participarão do mesão e receberá uma recordação digital: uma
foto da conversa entre o talento e ele com um certificado de
doação.
Teremos entradas do Mesão na programação da Globo ao longo
dos 3 dias. O telão do palco do show mostrará um mosaico com
fotos de quem estiver participando.

SHOW 2020
O show será realizado no dia 28 de setembro e contará com
um rodízio do nosso time de apresentadores.
Teremos grandes atrações musicais e parcerias inéditas. Será
o melhor da música reunida para emocionar o público. Os
números musicais acontecerão fora do palco do show, em
formato de clipes, com cenários virtuais ou ao vivo (da casa
dos cantores ou ar livre).

Continuaremos contando histórias de superação, mostrando
doadores históricos, além de uma prestação de contas e do
agradecimento pelos 35 anos de projeto.
O público participará virtualmente do programa com emojis e
linguagem similar à das redes sociais.
As interações aparecerão no rodapé da imagem.

ESQUEMA COMERCIAL TV
DIA | HORÁRIO
28 DE SETEMBRO DE 2020,
APÓS NOVELA III

SIGLA NO SIS.COM
CE20
R$ 1.592,00
R$ 1.194,00

OBSERVAÇÕES (TV):
• Valores com base na Lista de Preços de ago/set´20;
• A dinâmica de programação pode implicar alterações no planejamento original, que não afetarão a qualidade de comunicação do plano comercial.
• O plano de inserções segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais, Manual de Formatos e Listas de Preços da Rede Globo.
• Não poderão exibir marcas de leite em pó porque a UNICEF estimula a amamentação infantil;
• Não poderão exibir marcas de sabão em pó (OMO patrocinador).

