


Somos uma instituição sem fins lucrativos que há nove anos promove a

inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo

acesso à saúde primária, por meio de uma rede que conecta profissionais de

saúde, organizações sociais e empresas que possuem o mesmo propósito.

Assistimos organizações sociais e comunidades periféricas em várias regiões

no Brasil no cuidado com a saúde através de iniciativas como projetos,

mutirões, consultas presenciais, telemedicina e educação em saúde.



Marketplace 
em Saúde



CONECTAMOS
profissionais da saúde e empresas
que nos ajudam a oferecer horas de 
atendimento medico e orientações de saúde
para pessoas em vulnerabilidade social.
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Como posso 
fazer parte desta 
transformação 
social?



Cotas Institucionais

Contrapartidas

OURO
R$ 150.000,00

Pagamento em 12x

PRATA
R$ 100.000,00

Pagamento em 12x

BRONZE
R$ 50.000,00

Pagamento em 12x

Página de apoiadores website

Newsletter mensal:
logomarca na assinatura

Participação de colaboradores em ações de 
voluntariado (presencial ou digital)

Educação para Saúde: 3 palestras no ano de 
acordo com o interesse do cliente

Mutirão de Saúde para atendimento de 120 
pessoas em local a definir junto ao Patrocinador

Página inteira de anúncio institucional no 
relatório anual do instituto

Empresas enquadradas no Lucro Real, poderão abater até 2% na declaração IR, lançando como Despesas Operacionais.

Cotas Institucionais
Contrapartidas



EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Desenvolvemos conteúdos de saúde 
personalizados:

• E-book personalizado com produção de 
conteúdo
Investimento: R$8.100

• 5 artigos no Blog Educação e Saúde
Investimento: R$2.500

• Live nas mídias sociais do @horasdavida
Investimento: R$3.000

• Webinar com temas de saúde
Investimento: R$19.400

• 10 Vídeos: Pílulas de saúde com duração de 
01:00
Investimento: R$16.180,00

Cotas Canais 
Digitais





Criamos campanhas de financiamento coletivo 
personalizadas para a sua empresa para engajar parceiros 
e colaboradores.

Público-alvo: As campanhas podem possuir uma temática e 
arrecadar doações financeiras de uma forma transparente e 
serem convertidas em consultas e exames para as pessoas 
que vivem em vulnerabilidade social e são atendidas pelo 
Horas da Vida.

O que fazemos?
• Desenvolver o conteúdo e gestão da campanha de 

financiamento coletivo de acordo com a necessidade de 
cada cliente;

• Plataforma de gestão de doação – Doação Solutions;
• Formas de pagamento: Boleto, Cartão de Crédito e Débito;
• Acompanhamento da campanha.
• Divulgação;
• Relatório de doação.

Investimento: R$5.000 (Produção e Gestão da Campanha)
10% do valor arrecadado

https://horasdavida.doareacao.com.br/strava/

Marketing de causa

https://horasdavida.doareacao.com.br/strava/


Cultura

Conheça os projetos aprovados na Lei de 
Incentivo:

A Carreta Cultural é um projeto de cidadania 
corporativa com o objetivo de informar conteúdo 
educativo, por meio de atividade cultural com 
entretenimento, um projeto teatral itinerante que 
oferece conteúdo para reflexão sobre temas 
indicados pelo investidor que podem transitar 
entre: saúde, meio ambiente, inclusão social, 
prevenção de doenças e higiene pessoal.

Valor aprovado: R$ 2.959.306,25
Cota Patrocínio – a partir de R$ 590.000,00
Cota Apoio – a partir de R$ 300.000,00

Leis de incentivo

Carreta Cultural

Acesse o QR 
CODE para saber 

mais sobre o 
projeto



Esporte

Programa desenvolvido na maior favela da America
Latina
Rocinha – com 110 mil habitantes.

Objetivo
Redução Evasão Escolar;
Combate ao sedentarismo;
Prevenção de Criminalidade e Violência;
Protagonismo Infantil.
130 Crianças
Faixa Etária 06 e 17 anos
Treinamento de segunda a sexta das 15h as 20H

Investimento:
Gol de Placa: R$743.000 
Gol de Cabeça: R$550.000
Gol de Tabela: R$370.000

Investimento:
Cota Ouro: R$ 848.635,33
Cota Prata: R$593.000
Cota Bronze: R$415.000

Promoção da Saúde e Bem estar aos idosos
O programa Envelhecer Sustentável tem como objetivo o 
desenvolvimento da longevidade saudável, ativa e funcional. 
Desenvolvido de forma hibrida (on-line e presencial) é 
constituído por ciclo de ações constantes e interligadas que 
priorizam a promoção da saúde e capacitam para a 
autonomia do idoso 

Acesse o QR 
CODE para saber 

mais sobre o 
projeto

Craques da RocinhaEnvelhecer Sustentável



Desenvolvemos projetos de saúde customizados com foco na 
atenção primária e doenças crônicas não transmissíveis para atender 

as pessoas em vulnerabilidade social que são atendidas por organizações sociais 
parceiras do Horas da Vida.

Projetos customizados

• Mutirões de Saúde

• Telesaúde

• Educação em Saúde

• Assistência social

O que fazemos?

• Saúde Mental

• Combate a Doença Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT’s)

https://www.horasdavida.org.br/_files/ugd/bbb00f_44c799832b3748e0a7cb03cda32c7a31.pdf
https://www.horasdavida.org.br/_files/ugd/bbb00f_36d3d9cce6db4bb5a337fcad0921d92c.pdf


Aos produtos e serviços oferecidos pelo Instituto Horas da Vida, apresentam 

diversas possibilidades de atuação voluntária por parte dos 
colaboradores de empresas patrocinadoras,  colaborando com o 
reforço da cultura do voluntariado corporativo. 

Voluntariado corporativo

Oportunidades para o público interno:

• Crowndfunding entre colaboradores

• Apoio local nas ações presenciais: organização de filas, 

preenchimentos de fichas, distribuição de água, apoio na 

jornada do paciente e outros;

• Atividades recreativas e educacionais: com crianças e adultos 

que aguardam atendimento;

• Atendimento remoto: Apoio na jornada do paciente, 

levantamento de dados qualitativos;



Vamos juntos 
transformar 
MILHARES          
DE VIDAS?



horasdavida.org.br

/horasdavida

horasdavida

/horas-da-vida

/horasdavidaHDV

Instituto Horas da Vida
Fabia Machado

E-mail: fabia.machado@horasdavida.org.br 
Contato: (11) 9 9620-5220

Rua Ferreira de Araújo, 221 cj.98 São Paulo
©Todo os Direitos Reservados ao Instituto Horas da Vida
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