
Economize tempo e 

dinheiro sem comprometer 

a qualidade.
Fazer produção de vídeo e design gráfico 

internamente não precisa ser uma tarefa 

assustadora, mesmo quando os recursos são 

limitados. Na verdade, a internalização pode 

economizar muito tempo e dinheiro, como 

demonstra a Refilwe Community Project, uma 

instituição beneficente da África do Sul para 

crianças carentes. Combinando o CorelDRAW 

e o Corel VideoStudio Pro, a Refilwe cria uma 

ampla variedade de materiais de marketing, 

incluindo vídeos, apresentações de slides, 

banners, cartões de visita e relatórios anuais, 

destinados a chamar a atenção das pessoas para 

a difícil situação das crianças e angariar doações.
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RESUMO DO PROJETO
A simplicidade e a variedade de ferramentas disponíveis no 
CorelDRAW e no Corel VideoStudio Pro permitem que a 
instituição beneficente Refilwe Community Project produza 
seu próprio material de marketing e de angariação de 
fundos. Ser autossuficiente permite que a instituição 
economize dinheiro e reduza o tempo de produção.

VISÃO GERAL

Corné Engelbrecht

Refilwe Community 
Project

Estenda a mão
A Refilwe Community Project, cujo nome deriva da palavra 
Tswana, que significa "presente", é uma iniciativa de amplo 
espectro que atende aos assentamentos informais que cercam a 
cidade de Lanseria, nos arreadores de Johannesburg. A instituição 
beneficente, que realiza várias atividades, desde cuidar de bebês 
abandonados até dar apoio ao desenvolvimento de crianças em 
idade pré-escolar, bem como oferecer atendimento depois da 
escola como parte de um projeto de reciclagem, se concentra em 
dar ajuda, em vez de esmola.

Para participarem do programa, as crianças do After Care Centre 
têm que coletar e trazer material reciclável. Elas são pagas por 
esses materiais em "Mulas", uma moeda fictícia que pode ser 
trocada por itens de papelaria, alimentos ou produtos de higiene 
pessoal.

Como acontece com muitas instituições 
beneficentes, a Refilwe depende sobretudo 
das doações em dinheiro e bens para 
sustentar mais de 200 crianças e bebês 
e precisa tirar o máximo proveito de 
serviços voluntários e funcionários escassos.

Corné Engelbrecht, gerente de relações 
com doadores, está familiarizado com 
o CorelDRAW e usa o software de design 
gráfico para produzir banners para eventos 

promocionais e criar cartas de agradecimento, cartões de visita, 
pôsteres e adesivos. "O software melhora a cada atualização: está 
mais intuitivo, oferece mais opções e mais atalhos e leva menos 
tempo para produzir resultados", diz ele com entusiasmo.

Com o Corel VideoStudio Pro, Corné pode ampliar sua criatividade 
para fazer apresentações de slides e vídeos que demonstram 
o trabalho fundamental que a Refilwe Community Project realiza.

Estudo de caso

«O software melhora a cada

atualização: está mais intuitivo,

oferece mais opções e mais atalhos

e leva menos tempo para

produzir resultados."

Corné Engelbrecht



A Refilwe Community Project usa o CorelDRAW para criar as camisetas
e os anúncios que ajudam a vendê-las.

Compre uma camiseta e ajude
uma criança carente

www.refilwe.orgPara encomendar: donorrelations@refilwe.org
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Ferramentas potentes, mas simples de usar
"Ao entrar em contato com grandes organizações para levantar 
fundos, quero ser capaz de impressioná-las com uma 
apresentação profissional. – O Corel VideoStudio Pro me permite 
combinar vários elementos para criar algo realmente 
incrível de forma rápida", ele explica.

"Posso filmar no meu smartphone, combinar fotos com 
clipes de vídeo, importar música, selecionar efeitos 
visuais diferentes e exportar o produto acabado em uma 
variedade de formatos, sem comprometer a qualidade. 
Estas ferramentas potentes permitem dar asas à sua 
criatividade, dando liberdade para você experimentar 
e testar soluções novas sem confusão."

A capacidade de realizar um trabalho criativo 
internamente reduz os 
trâmites com designers 
ou produtores de vídeo 
externos, acelerando, 
assim, o processo de 
aprovação. E, além de 
poupar tempo, 
economiza dinheiro, 
pois não é preciso 
pagar pessoas externas para fazer o trabalho.

© 2015 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.

Mais informações
Inscreva-se para receber boletins informativos com ofertas 
especiais, notícias, eventos e dicas e tutoriais úteis. Visite 
www.coreldraw.com.
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"O Corel VideoStudio Pro me permite

combinar vários elementos para criar

algo realmente incrível de forma rápida."

Corné Engelbrecht

O balcão de informações ao cliente do aeroporto de Lanseria se transforma em um balcão 
de informações da Refilwe, que tem como objetivo aumentar a visibilidade da instituição 
e angariar fundos.

Alivie a carga
Corné organizou um evento promocional semanal no aeroporto 
internacional de Lanseria, o único aeroporto privado desse tipo na 
África do Sul, que atrai cerca de 160.000 passageiros por ano.

Todas as sextas-feiras, o balcão de informações ao cliente do 
aeroporto de Lanseria se transforma em um balcão de 
informações da Refilwe, onde uma variedade de atividades são 
realizadas para promover a conscientização e arrecadar doações.
 
Esse é o lugar onde os banners são exibidos com a finalidade de 
divulgar o projeto e Corné criou uma apresentação de slides que 
fica em exibição contínua na sala de embarque, para demonstrar 
como a organização oferece esperança a crianças que vivem em 
circunstâncias devastadoras.

"A Refilwe está envolvida em uma série de programas, por isso, 
é bastante complicado tentar mostrar o quadro completo em uma 
apresentação de slides de 30 segundos. A possibilidade de 
adicionar wordart, arrastar e soltar clipes, dar zoom em fotos 
e usar transições e efeitos sonoros de uma forma simples e fácil 
nos permite realizar muitos projetos fantásticos e alcançar nossos 
objetivos sem grandes orçamentos e esforços", ele explica.
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