OLÁ!
BEM-VINDA/O AO DESAFIO 10X10!
Essa é a nossa chance de fazer a diferença para
milhões de famílias superarem a pandemia.
Um desaﬁo épico da sociedade brasileira: 10 milhões
de jovens mobilizando o Brasil para alimentar 10
milhões de famílias.
COMO VAI FUNCIONAR?
Durante 4 semanas, mobilizaremos as maiores
paixões nacionais para “:coopetirem” e descobrirem
quem consegue arrecadar mais doações para o
Desaﬁo 10x10 contra a fome.
Para fazer a coisa acontecer, cada paixão (por
exemplo, games, música e esportes), terá diferentes
representantes: artistas, inﬂuenciadores, esportistas,
empresários, personalidades.
Aqui alguns exemplos de conteúdo para engajar o
máximo de pessoas nesse desaﬁo contra a fome!

TOM DE VOZ
INSPIRAÇÃO QUE ENGAJA
Discurso inspirador e acolhedor, que
trata a/o participante como membro da
equipe. A linguagem deve ser
próxima, despojada.

ENERGIA QUE TRANSFORMA
Com frases curtas e potentes, que
focam nos resultados positivos em vez
do problema em si. Falar no futuro do
presente como uma certeza: faremos,
conseguiremos, venceremos.

SIMPLICIDADE QUE REALIZA
Usar termos comuns ao vocabulário de
toda a população. Falar sobre
praticidade, rapidez: é só clicar, pra
doar é fácil, não leva mais que 5
minutos.

exemplos
Nós somos a comunidade 10x10
e o nosso desaﬁo é ajudar 10
milhões de brasileiro durante a
pandemia. Vem com a gente?

Em vez de falar “10 milhões de
famílias estão sofrendo em meio à
pandemia”, falamos:
“Nossa ação ajudará 10 milhões de
famílias a conseguirem superar os
efeitos da pandemia.

Clicou, ajudou!
A gente consegue, galera!
Vamo que o desaﬁo vai
começar.

Estamos aqui para ajudar mais de 10
milhões de famílias que precisam do
nosso apoio. Quer ser parte da
equipe? A gente tava te esperando,
chega aí!

Amanhã temos que alcançar 100 mil
compartilhamentos. Vamos conseguir.
Foco, galera!

Não precisa nem sair de casa!
Do seu sofá você ajuda milhões de
pessoas!
Sabia que 1 compartilhamento pode
impactar até 30 pessoas na sua
timeline?

DOs
Nosso objetivo principal é: conseguir arrecadar fundos
para alimentar 10 milhões de famílias, esse precisa ser
o mote da mensagem principal para sua audiência
Use sempre um call-to-action: você também pode, no
ﬁm de cada mensagem, convidar as pessoas a seguirem
as redes da campanha: no Instagram o @desaﬁo_10x10 e
no Facebook: Facebook/desaﬁo10x10
Use linguagem informal e acessível, é importante que
sua mensagem chegue a todas as pessoas de forma
objetiva, simples
Lembre sempre a sua audiência de que para participar
do Desaﬁo 10x10 não é preciso sair de casa.
#ﬁcaemcasa
Lembre que nem todo mundo pode doar, mas pode
ajudar na mobilização do máximo de pessoas que
conseguir

Todas/os são bem vindas/os na campanha,
independente de origem, cor, orientação sexual ou renda
Se for falar sobre, fortaleça sempre uma narrativa
positiva das comunidades, das favelas e suas/seus
moradores/as
A ênfase deve ser na empatia, na alteridade e no olhar
cuidadoso em torno das famílias que irão receber as
cestas, isso é imprescindível
Lembre-se da identidade visual da campanha, com
cores vibrantes em torno da alegria que uma coopetição
para mobilizar todo o país pode trazer!
Tente neutralizar o gênero quando possível, evitando
falar apenas no masculino
Use o termo “coopetição” - junção entre cooperação e
competição

DON’Ts
Não use estereótipos de minorias sociais: expressões como
“população carente”, “os mais necessitados”, “pessoas
vulneráveis” etc. Não explore imagens que fortaleçam esses
estereótipos, especialmente se envolver crianças
Não use linguagem assistencialista e de “caridade”, bem
como mensagens que carregam um tom do "branco
salvador" também conhecido como “white savior”
Evite falar do cenário macropolítico, esta não é uma
campanha que tem objetivos partidários
Evite falar “durante a quarentena”. Substitua por “durante
a pandemia”
Não crie ou estimule narrativas ou ações de polaridades
políticas/ideológicas ou sociais. Estamos juntos nessa e
nosso objetivo é alimentar 10 milhões de famílias!

Não queremos incentivar o clima de disputa
“um contra outro”, mas potencializar forças:
destaque a ideia de estarmos juntos pela mesma
causa: “10 milhões de jovens por 10 milhões
famílias sem fome” ou “Juntos somos mais fortes”
Evite endereçar a mensagem a uma pessoa
(por exemplo: “você pode mudar o mundo”). É
melhor falar “vamos virar o jogo?”.
Evite palavrões e insultos.

DICAS DIVULGAÇÃO
Imagens
●

Criamos nesse guide algumas
recomendações de postagens.

A ideia é que você tenha autonomia
e use sua criatividade!

Link de doação na bio
● Divulgue o link do desaﬁo na sua bio.
Textos
● Siga o #Desaﬁo 10x10, interaja, marque-nos em
suas publicações!
● Os textos foram criados com orientações gerais,
incorpore sua linguagem.
● Use e abuse da #Desaﬁo10x10
● Hashtags de apoio: #ﬁcaemcasa
#brasilsemfome #coronavirusbrasil #antivirusx
#açãosolidária #covid19brasil #quarentena
#voluntariado

O QUE FAZER?

COMO?
Dia 22/6
Conte seu apoio do Desaﬁo 10x10

Comunique, divulgue, espalhe a
campanha! Ajude a trazer o máximo de
brasileiros para esse desaﬁo!
Vamos mobilizar o Brasil a cuidar dos
brasileiros!

A partir do dia 22/6
Divulgue o Desaﬁo 10x10 nas suas redes sociais

A partir do dia 22/6
Mobilize sua rede a trazer o máximo de
doações

A partir do dia 22/6
Desaﬁe seus ídolos favoritos a
entrarem nessa coopetição.

A seguir, algumas peças para te auxiliar!

NOSSAS REDES

Instagram: instagram.com/desaﬁo_10x10
Facebook: facebook.com/desaﬁo10x10
Site: desaﬁo10x10.com.br
YouTube: youtube.com/c/Desaﬁo10x10
HASHTAG: #Desaﬁo10x10

Vídeo campanha

https://www.youtube.com/watch?v=K5Q5sgKI9-M

Redes sociais_guide e sugestões de textos
EXEMPLOS DE MENSAGENS (PARA EMPRESAS / MOVIMENTOS / ASSOCIAÇÕES, ETC)
*Conte que você está apoiando o Desaﬁo 10x10 e mobilize sua equipe/integrantes para participar dessa
campanha!*
“Epidemia, fome, recessão econômica… Aqui na (NOME DA MARCA) a gente acredita que pode virar esse
jogo. Vem com a gente para o Desaﬁo 10x10?.”
“Vamos mobilizar o Brasil a cuidar dos brasileiros! Fiquem ligados para saber mais sobre como apoiar com a
(NOME DA MARCA) essa causa. #Desaﬁo10x10!”
“Mobilize sua equipe para participar dessa campanha! Chame outras empresas para encarar o desaﬁo!”
“0 povo brasileiro virou o Jogo. Estamos felizes de fazer parte desta história.”

EXEMPLOS DE MENSAGENS (APOIADORES EM GERAL)
“A fome não espera. É hora de agir e ajudar a quem precisa. Vem comigo para
o #Desaﬁo10x10”?
“Qual paixão te move a arrecadar? Acesse desaﬁo10x10.com.br e desaﬁe seu grupo!. Juntos vamos virar o jogo
contra a fome após a pandemia. ”
“0 povo brasileiro virou o Jogo. É muito gratiﬁcante fazer parte desta história.”
“Vamos mobilizar o Brasil a cuidar dos brasileiros! Fiquem ligados para saber mais sobre como apoiar essa
causa. #Desaﬁo10x10!”

Postagens

Explore as opções:
Regram do feed do @desaﬁo_10x10
(por meio do aplicativo LINK
DOWNLOAD)
Print da tela de um dos nossos posts
do instagram @desaﬁo_10x10 (à sua
escolha)
Sua imagem com skin do Desaﬁo Link
Imagem à sua escolha
INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/desafio_10x10/

Stickers_ﬁgurinhas para WhatsApp

LINK PARA DOWNLOAD
https://drive.google.com/drive/folder
s/1mvkgVUgSCiZ08Xf6LKsZHPEzSqB
LIpfo?usp=sharing

Materiais
de apoio

logo
Foto do perﬁl
Facebook e Instagram

cor da semana

SEMANA 1

#00a746

LINK PARA DOWNLOAD
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1eXimRfprMKEfyXnsV_Gcwe
Wr6PDrqExI?usp=sharing

LINK PARA DOWNLOAD
https://drive.google.com/ﬁle/d/1H1gl-zLLj
1-CsIvc9S1yAj6AcXegCMc4/view?usp=sh
aring

VEM COM A GENTE!

