
      
      
 

Shopee	realiza	ação	beneficente	com	o	GRAACC		
						
Comprometida	em	usar	a	plataforma	para	apoiar	comunidades	locais,	o	
marketplace	lançou	campanha	de	dia	das	crianças	que	inclui	doação	para	
o	Hospital	do	GRAACC	que	também	passa	a	ter	uma	loja	para	arrecadação	

de	doações	na	plataforma		
		
A	Shopee	-	plataforma	de	comércio	eletrônico	de	Singapura	que	conecta	
vendedores,	 marcas	 e	 consumidores	 -	 é	 a	 nova	 parceira	 do	 hospital	 do	
GRAACC,	 referência	 no	 tratamento	 de	 câncer	 infantojuvenil.	 Uma	 das	
ações	nomeada	de	“Você	compra,	nós	doamos	para	o	GRAACC	faz	parte	
da	 campanha	 10.10	 Festival	 de	 Ofertas	 e	 traz	 uma	 página	 especial	 com	
venda	de	brinquedos	para	o	dia	das	crianças.	A	cada	compra	de	produtos	
pelos	consumidores	até	dia	12	de	outubro,	a	Shopee	doará	o	mesmo	valor	
para	a	entidade,	limitado	a	R$	200	mil.	
						
Além	dessa	 iniciativa	específica	para	a	data	celebrativa,	os	consumidores	
que	 ainda	 quiserem	 oferecer	 uma	 contribuição	 adicional	 direta	 para	 o	
hospital,	poderão	adquirir	produtos	digitais	da	instituição,	que	passa	a	ter	
uma	loja	na	Shopee	por	meio	da	 iniciativa	Shopee	Doações.	A	 loja	ficará	
ativa	por	tempo	indeterminado.						
	
“Estamos	 empenhados	 em	 ajudar	 empreendedores	 locais	 e	 marcas	 a	
alavancarem	suas	vendas	online,	ao	mesmo	tempo	que	democratizamos	o	
acesso	 ao	 e-commerce.	 Além	 disso,	 queremos	 incentivar	 a	 cultura	 de	
doação	usando	a	tecnologia	como	facilitadora,	para	melhorar	a	realidade	
de	brasileiros	em	situações	de	vulnerabilidade.	Estamos	felizes	em	iniciar	
essa	 parceria	 com	 o	 GRAACC	 e	 poder	 contribuir	 de	 alguma	 forma.”,	
declara	Felipe	Piringer,	responsável	pelo	marketing	da	Shopee	no	Brasil.			
	
Para	 a	 superintendente	de	Desenvolvimento	 Institucional	 do	hospital	 do	
GRAACC,	 Tammy	 Allersdorfer,	 é	 uma	 oportunidade	 de	 garantir	 a	
sustentabilidade	 do	 hospital.	 “Para	 nós,	 é	 uma	 honra	 poder	 contar	 com	
esse	 apoio	 que	 fará	 a	 diferença	 na	 vida	 de	 milhares	 de	 crianças	 e	
adolescentes	 com	câncer.	A	doação	permitirá	 que	eles	 tenham	acesso	 a	
um	tratamento	de	excelência	com	todas	as	chances	de	cura	e	que	possam	
ter	um	futuro	todo	pela	frente”,	explicou.	
	



A	única	diferença	em	relação	à	compra	de	um	produto	comum	é	que	por	
se	 tratar	 de	doações,	 as	 transações	 realizadas	 pelo	 consumidor/doador	
não	 poderão	 ser	 canceladas,	 e	 para	 receber	 o	 certificado	 de	 doação,	 a	
pessoa	poderá	solicitá-lo						via	chat	para	a	instituição.	
	
Para	ajudar	 ao	GRAACC	comprando	na	Shopee,	basta	baixar	o	 aplicativo	
na	App	Store	ou	na	Google	Play	Store		se	cadastrar	e	acessar	a	página	da	
ação:	 https://shopee.com.br/m/dia-das-criancas-doacoes.	 	 A	 plataforma	
aceita	pagamentos	via	boleto	bancário,	cartão	de	Débito	Caixa	e	cartão	de	
crédito	 com	 parcelamento	 em	 até	 6x	 sem	 juros.	 E,	 para	 garantir	 mais	
segurança	 aos	 vendedores	 e	 consumidores,	 o	 e-commerce	 conta	 com	 a	
Garantia	 Shopee,	 uma	 ferramenta	 exclusiva	 que	 retém	o	 pagamento	 do	
produto	 até	 que	 o	 consumidor	 receba	 o	 que	 comprou	 em	 perfeitas	
condições.	Os	consumidores	conseguem	verificar	as	avaliações	do	produto	
e	da	loja,	além	de	tirar	dúvidas	via	chat	da	plataforma	com	os	vendedores	
antes	 da	 compra.	
	
	
	
Sobre	a	Shopee	
	
Fundada	em	2015	em	Singapura	como	parte	da	Sea	Limited	(NYSE:	SE),	a	
Shopee,	 plataforma	 líder	 de	 e-commerce	 no	 Sudeste	 Asiático	 e	 Taiwan,	
está	 no	 Brasil	 desde	 2019.	 Com	 vendedores	 locais	 e	 internacionais,	 seu	
propósito	é	conectar	consumidores,	marcas	e	vendedores	e	capacitá-los	a	
comprar	e	vender	de	qualquer	lugar	e	a	qualquer	momento.	
	
O	 marketplace	 oferece	 uma	 experiência	 fácil,	 segura	 e	 envolvente	 que	
milhões	 de	 pessoas	 desfrutam	 diariamente.	 Além	 de	 uma	 grande	
variedade	 de	 produtos	 com	 pagamentos	 e	 logística	 integrados,	 a	
plataforma	 inclui	 opções	 de	 entretenimento	 populares	 de	 acordo	 com	
cada	mercado.	
Além	disso,	a	Shopee	contribui	para	a	economia	digital	da	região,	com	um	
firme	compromisso	de	ajudar	marcas	e	empreendedores	a	terem	sucesso	
no	comércio	eletrônico.	
	

A	Sea	Limited	também	é	proprietária	de	outros	negócios	como	Garena,	o	
braço	 de	 entretenimento	 digital,	 e	 SeaMoney,	 de	 serviços	 financeiros	
digitais.	 A	 missão	 da	 Sea	 é	 melhorar	 a	 vida	 dos	 consumidores	 e	 das	
pequenas	empresas	com	tecnologia.	



	
Siga	a	Shopee	nas	redes	sociais	(Instagram,	TikTok,	Kwai	e	Facebook)	para	
acompanhar	as	últimas	ofertas	e	conteúdos.	
	
	
Sobre	o	GRAACC	

Criado	em	1991	para	atender	crianças	e	adolescentes	com	câncer,	o	
Hospital	do	GRAACC	tornou-se,	em	pouco	tempo,	referência	no	
tratamento	do	câncer	infantojuvenil,	principalmente	em	casos	de	maior	
complexidade.	Possui	uma	parceria	técnica-científica	com	a	Universidade	
Federal	de	São	Paulo	(UNIFESP)	que	possibilita,	além	de	diagnosticar	e	
tratar	o	câncer	infantil,	o	desenvolvimento	de	ensino	e	pesquisa.	

	

O	GRAACC	é	a	primeira	instituição	do	país,	especializada	em	câncer	
infantojuvenil,	a	receber	a	acreditação	da	Joint	Commission	International	
(JCI),	uma	das	organizações	mais	renomadas	do	mundo	na	área	de	
certificações	em	serviços	de	saúde,	que	reacreditou	o	hospital	em	2020,	
quando	foram	realizadas	mais	de	32	mil	consultas,	além	de	cerca	de	1500	
procedimentos	cirúrgicos	e	20,5	mil	sessões	de	quimioterapia.	

	

A	instituição	completará	30	anos	de	atividades	em	2021.	Neste	período,	o	
Hospital	do	GRAACC	elevou	o	patamar	do	tratamento	de	alta	
complexidade	do	câncer	infantojuvenil	no	Brasil,	e	alcança	a	média	de	
71%	de	cura	entre	seus	pacientes.	Saiba	mais	sobre	o	trabalho	do	GRAACC	
em	www.graacc.org.br.	

	

 

 


