
Respostas às dúvidas da plataforma – Doação Solutions

1)  Como consultar se as doações foram efetivadas (pagas e não pagas) por forma de

pagamento?

R: O  CRM  online,  ambiente  que  disponibilizamos  para  gerenciamento  da  captação

através da plataforma, possui um menu especializado para relatórios. Para o caso de

doações e pendências, há cada relatório separado, podendo filtrar a partir do canal da

doação/pendência, forma de pagamento, período de tempo e também perfil, que serve

como segmentação/agrupamento. 

Segue exemplo de relatório de doação:



Desta mesma forma, apresentará o relatório  de pendências das doações,  mostrando,

dentro  do  período  filtrado,  todas  as  pendências  que  vencem/venceram.  Os  filtros

permanecem os mesmos (período, forma de pagamento, canal, perfil).

2) Como tratar as doações não pagas por cartão de crédito?

R: O  sistema  fará  3  tentativas  para  a  transação  do  cartão  de  crédito,  sendo  elas

consecutivas (3 dias seguidos). Uma vez que foram feitas as tentativas e não concretizou

a  cobrança  da  doação,  o  sistema enviará  o  e-mail  marketing  “Erro  de  Recorrência”,

avisando ao colaborador que não foi possível efetivar a doação, convidando-o a tentar

novamente  ou  alterar  os  dados  do  cartão  pela  Área  do  Doador,  que  é  mais  uma

ferramenta  disponibilizada  pela  Doação Solutions.  Nesta  Área do  Doador,  a  partir  do

acesso dele, pode-se alterar os dados de pagamento, trocar a forma de pagamento ou até

mesmo fazer uma nova tentativa de doação.

3) Como gerar segunda via de boleto e enviar para os doadores?

R: A geração manual  pode ser feita pelo sistema, dentro do cadastro do colaborador,

determinando  o  valor  e  a  data  de vencimento  do boleto.  Após gerado,  tem-se  como

opção: imprimir o boleto, salvar o arquivo do boleto ou enviar através do e-mail.  Se o

colaborador possui recorrência programada para boleto, o próprio sistema gerará sozinho

e enviará por e-mail. Esse tipo de geração acontece 10 dias antes da data prevista de

vencimento, para que o colaborador tenha este intervalo para fazer o pagamento. 

Ainda, há automação de e-mail marketing avisando-o que está para vencer e depois, que

o  boleto  venceu.  A instituição  pode  estabelecer  por  quanto  tempo  após  a  data  de

vencimento este boleto continuará válido, ou seja, ainda poderá ser pago.

4) Na geração da segunda via é possível alterar dados?

R: É importante que entenda que a geração da segunda via é, na verdade, a geração de

uma via nova, uma vez que a anterior já está gerada e registrada com o banco. Conforme

explicado acima, é possível determinar os dados desse boleto antes da geração. 

5) Como atualizar o endereço dos doadores no envio de boletos?

R: O boleto pode ser enviado por e-mail ou impresso. A nossa proprietária é uma gráfica,

especializada em dados variáveis, por isso temos a possibilidade de gerar Mala Direta de

boletos. Caso seja feita a contratação, geraremos os boletos conforme a base de dados



informada,  pegando  as  informações  pessoais  (nome,  CPF,  endereço  completo)  e  as

informações para  o  boleto.  O endereço do cadastro  estará  disponível  na  etiqueta  do

boleto impresso para ser entregue. 

Cada colaborador tem o seu perfil  individual, onde é possível visualizar suas doações,

pendências, histórico de relacionamento e também os dados cadastrais.

Exemplo da tela de cadastro:

Com o cadastro existente, trará todas as informações preenchidas, podendo alterá-las.



6) Como cadastrar novos colaboradores?

R: Aproveitando a imagem de exemplo acima, há dentro do menu de Colaboradores a

opção para um novo cadastro, abrindo uma tela nova para preenchimento dos dados. 

7) Como controlar data de renovação?

R: Desculpe, não compreendi. Quando diz data de renovação, quer dizer a renovação

mensal de doação? Caso seja isso, o sistema controlará automaticamente nos casos de

recorrências. 

Exemplo: Doador faz a primeira doação recorrente por cartão de crédito no dia 18/09.

Após gerada esta recorrência,  o sistema já mudará a próxima data de cobrança para

18/10, e assim por diante. O mesmo acontece para as demais formas de pagamentos

com possibilidade de recorrência. 

8) Como tratar o reajuste da doação na renovação anual? Será automático?

R:  Podemos aprimorar a ferramenta para que alimentem quando será feito o reajuste e

qual o valor/porcentagem a ser somado. Hoje, por ser um processo mais íntimo e feito

somente após a aprovação do colaborador, as instituições realizam a alteração do valor

manualmente. Mas, caso precisem, podemos desenvolver para atender à necessidade.

9) Doações em cartão de crédito serão mensais ou parceladas?

R:  As doações podem ser avulsas ou recorrentes, isto é, todo mês cobrará até que o

colaborador  solicite  para  que  cancele.  Caso  desejem  trabalhar  com  parcelamento,

precisaremos de informações como o juros e antecipação para estabelecer uma proposta

específica. 



10) Como carregar a base atual dos doadores? Como migrar a base dos que doam via

cartão de crédito?

R: Temos um formato padrão para recebimento de base de colaboradores, enviarei junto

a este arquivo.  Basta que adéquem a base ao nosso padrão,  apenas respeitando os

campos e colunas e preenchimento correto. 

Para a base de colaboradores por cartão, conseguimos migrar já com o pagamento caso

tenham as informações completas (nome completo, número do cartão, validade, código

de segurança e bandeira). Caso contrário, podem instruir esses colaboradores a acessar

os canais de captação que disponibilizaremos para realizar a doação, assim ele mesmo

faz o preenchimento das informações. 

Peço desculpas pelas extensas respostas, procurei ser o mais clara e objetiva possível.

Nossa equipe fica à disposição para quaisquer dúvidas!

Atenciosamente,

Equipe Doação Solutions. 


