
RESULTADOS DA CAMPANHA “PANDEMIA COVID-19” 

 

 

A campanha de arrecadação de donativos através da aquisição de pelo menos 1 

exemplar de livro digital ao preço de R$14,00 visa reunir numerário direcionado às 

instituições filantrópicas legalmente instituídas, e àquelas pessoas que estejam no perfil 

social de usuários desta ação social (pessoas sem nenhum recurso econômico em virtude 

do isolamento social). A ideia do livro surgiu com o intuito de favorecer também a 

aquisição dos devidos conhecimentos relacionados à doença, e, ao mesmo tempo, servir 

de troca para obtenção dos recursos financeiros. 

 

Foram investidos recursos próprios para efetuar os registros legais da obra literária 

(ISBN e Ficha Catalográfica) e anúncio destinado à divulgação do link de aquisição, no 

qual estão as máquinas da Cia CIELO e PAYPAL. Tais empresas possuem credibilidade 

nacional e mundial. Elas registram todas as atividades de comercialização. Nenhum outro 

canal de venda foi disponibilizado ao engajamento nesta campanha. A política de repasse 

às instituições filantrópicas obedece aos mesmos requisitos controlados pelo Conselho da 

Profissão (CRESS), havendo apenas a dedução do IRPF (Carnê Leão) nas alíquotas 

relativas (25%), sendo facultativa a cobrança de honorários, os quais foram dispensados 

logo de início em função da pandemia, haja vista em que as atividades do Escritório não 

dependem economicamente da campanha de arrecadação vigente ou daquelas  já 

encerradas. 

 

A prestação de contas ocorre através da emissão de extratos relativos ao período 

da campanha, conforme é possível observar nos lançamentos fornecidos pelas empresas. 

Neste primeiro momento, apesar do anúncio ter alcançado um considerável número de 

pessoas, conforme podemos visualizar no gráfico disponibilizado, não houve efetivação 

de aquisições. Infelizmente, foi constatado um problema na postagem do link de compra 

na publicidade, e, consequentemente isto dificultou a comercialização do livro. Depois 

dos acertos devidos na foto publicitária, foi impulsionada outra forma de veiculação do 

anúncio, o que poderá favorecer as novas aquisições, além daquelas já existentes como 



resultado alcançado através de pedidos feitos   nas redes sociais. Estas novas aquisições 

estarão disponíveis na prestação de contas referente ao final da campanha. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Considerações finais: 

A campanha continuará até o fim da pandemia. Eu peço que ajude a vender o livro, ou 

compre para si mesmo (a), pois desta maneira incentivaremos a leitura e ajudaremos a 

quem precisa de alguma ajuda neste momento. Há possibilidade de realização de apoio 

através do patrocínio. Nesta hipótese o logotipo respectivo será veiculado no espaço 

visível durante toda a campanha, e após o encerramento. O livro não é temporário, as suas 

qualidades permanecerão conforme a lei do Livro. 


