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A P R E S E N TA Ç Ã O
Essa publicação digital foi elaborada através de uma
pesquisa sobre Matchfunding no contexto da captação
de recursos no Brasil. O desafio foi descobrir e mostrar
a potência do Matchfunding no cenário de inovação em
captação de recursos, como uma das modalidades que

mais cresce no contexto internacional e que ainda é pouco
explorada pelos financiadores brasileiros. Esperamos que
este conteúdo inspire para provocar encontros, diálogos e
novas construções colaborativas no campo sociocultural.

Essa publicação foi premiada no EDITAL PROAC Nº 41/2015
“CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE PUBLICAÇÃO DE
CONTEÚDO CULTURAL NO ESTADO DE SÃO PAULO”

Realização

Crowdwave
a onda colaborativa

Ter a sociedade civil como co-responsável pelo surgimento de novos p
 rojetos
sociais, culturais, ambientais, políticos e tecnológicos, é uma das tendências
dos processos colaborativos dessa década, a crowdwave. Nesse cenário, alguns
surfam como criadores, outros como financiadores, outros como entusiastas, ou
ainda como usuários diretos das novidades que saem do forno a todo instante
em busca do seu público específico.
Crowd, do inglês, multidão. Gíria popularizada pelos surfistas quando tem muita gente
surfando numa mesma área.

A onda colaborativa vem se m
 oldando sobre alguns formatos interessantes, que
visam conectar pessoas para a
 poiarem o d
 esenvolvimento de projetos ou
de experiências pessoais através de troca de conhecimento, financiamentos
alternativos e outras conexões construtivas que não precisam necessariamente
de uma instituição por trás. Alguns crowd-modelos foram listados a seguir para
apresentar o amplo cenário da força revolucionária do coletivo.

O movimento
Crowd vai se
expandir muito
ainda no Brasil.
As pessoas
e s tã o a b e r ta s
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C r o w d w a v e —— a o n d a c o l a b o r a t i v a

Crowdsourcing ou
colaboração coletiva
Processo voluntário, normalmente realizado via comunidades virtuais para
obtenção de serviços, força de trabalho, participação em processos ou projetos
nos quais pessoas se identificam e aportam o seu tempo ou conhecimento
específico. É muito usado no desenvolvimento de softwares livres, em testes de
novos sites, produtos e serviços e na busca de soluções por problemas coletivos.

Wikipedia é a plataforma onde a demanda por conhecimentos é aberta e preenchida
por voluntários de todas as partes do mundo, como criadores de conteúdos, tradutores,
críticos, usuários ou financiadores.
Foi fundada como um projeto para a
 limentar a Nupedia, um antigo projeto de enciclopédia livre, com uma maior liberdade de contribuições. Sanger, um dos fundadores,
percebeu que uma wiki seria uma boa plataforma para utilizar, e propôs que um
UseModWiki fosse ajustado para a Nupedia. Wales, outro fundador, fez o ajuste final e
a colocou online em 10 de Janeiro de 2001. No primeiro ano da sua existência, s urgiram
cerca de 20.000 contribuições na enciclopédia, uma taxa de cerca de 1.500 artigos por
mês. Em 30 de a
 gosto de 2002, a contagem de artigos a
 lcançou 40.000. Em 2016, a
Wikipedia possui mais de 936.000 artigos válidos em português.
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Crowdlearnings1 ou
ensino compartilhado
São experiências para conectar quem quer aprender com quem quer ensinar,
buscando novos formatos de trocas de conhecimento, que vão muito além das
salas de aula, acreditando no aprendizado pela experiência. No Brasil, a Nós.vc
e Cinese são plataformas que buscam facilitar a oferta de novos conteúdos e formadores através de encontros articulados a partir dos interesses mútuos.

A Speaking Exchange2 da CNA é uma plataforma que conecta pessoas interessadas
em a
 prender inglês a idosos moradores de asilos que investem o seu tempo livro para
ensinar com naturalidade a sua língua nativa.

1

bit.ly/Crowdlearnings

2

bit.ly/SpeakingExchange
07

///

C r o w d w a v e —— a o n d a c o l a b o r a t i v a

Crowdfunding ou
FINANCIAMENTO COLETIVO
Apesar de consistir em uma antiga prática social, a “vaquinha” - popularmente
conhecida aqui no Brasil, onde as pessoas fazem pequenas doações ou
investimentos para algo coletivo - teve sua forma de atuação completamente
remodelada pelas plataformas virtuais. Estas, passaram a potencializar a

transação de recursos para fronteiras que vão muito além das redes pessoais
e individuais, possibilitando a conexão por afinidade e a materialização desta
conexão, mesmo à distância.
O crowdfunding se popularizou em 2008 com o Kickstarter, que atualmente é a
maior plataforma do mundo no segmento. Em 2012 foram mais de 2,2 bilhões de
dólares que circularam por plataformas de c rowdfunding em todo mundo. Em
2013, só no Kickstarter, foram 480 milhões de dólares, de 3 milhões de apoiadores,
viabilizando cerca de 20 mil projetos.
Essa possibilidade criou novos paradigmas, sendo o principal deles a forma de
seleção dos projetos a serem realizados, já que não necessitam mais da chancela
de grandes instituições financiadoras que “selam” ou aprovam uma ideia, e sim
da sociedade c ivil. Esses novos projetos já nascem com uma rede orgânica
de apoiadores, que financiam e também se consolidam como público fiel que
acompanha o seu desenvolvimento e torce pelo seu êxito.
E por fim, e não menos importante, passam a surgir em escala antes inimaginável, uma grande quantidade de iniciativas sobre temas, setores e formatos
completamente díspares entre si, mostrando a potência criativa da sociedade e
o quanto o financiamento compartilhado é uma ferramenta essencial para dar
vazão a essa demanda.
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O financiamento coletivo é muito novo no Brasil (aproximadamente 5 anos,
dado a partir do surgimento da primeira plataforma brasileira, o Catarse3), e
já vem sendo responsável pela circulação de muitos recursos viabilizado por
muitas pessoas, o que mostra como a coletividade é essência deste momento.
Falando apenas do Catarse - já foram mais de 3 mil projetos financiados por
326 mil pessoas e uma circulação na casa de 49 milhões de reais. Pensando
nas outras plataformas, como a Benfeitoria, a Vaquinha, o Kikante, o Juntos,
dentre outras, percebemos como o potencial desse tipo de financiamento é
potencialmente gigante em nosso país de 200 milhões de habitantes.

3

bit.ly/CatarsePress
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Mas o que é esse
ta l d e M at c h f u n d i n g o u
Financiamento Misto?

O termo Matchfunding vem da junção das palavras em inglês, “combinação” e
“financiamento”, e em português optou-se pela tradução livre financiamento
misto.

o que isso quer dizer?
Quer dizer que há diferentes categorias de investidores em um mesmo projeto,
sendo sempre a sociedade civil (pessoas físicas) uma parte dele, e a outra
um parceiro com maior potência de investimento financeiro, chamadas aqui
de instituições financiadoras (pessoas jurídicas), podendo ser empresas,
fundações ou institutos, ou até o poder público - ainda inédito no Brasil.
O funcionamento do matchfunding é bem simples, porque o modelo não é
engessado, ou seja, ele pode ser adaptado a diferentes formas e contextos, desde
que contemple uma parte dos recursos oriundos via financiamento coletivo
e outra parte - 20%, 30%, 50% , 80%, enfim, qualquer porcentagem - via uma
instituição financiadora que aporte recursos para potencializar o investimento
obtido junto da sociedade civil.
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O Matchfunding é bom para o realizador que recebe um impulso a mais para além da
sociedade civil ao somar financiadores de maior porte.
É bom para o projeto que atinge suas metas com mais velocidade e tem mais chances de
ser realizado.
É bom para o patrocinador que ajuda a tirar projetos relevantes do papel com a ajuda da
inteligência coletiva.

Nesse contexto, os grandes investidores socioculturais precisam ser sensibilizados cada vez mais sobre novas formas de investir e potencializar seus
recursos. Essa é a principal inspiração da presente publicação que acredita
que o seu principal público são os gestores de recursos que pretendem inovar
e repensar sua forma de atuação, sendo aliados diretos da sociedade civil e sua
força de renovação, criatividade e potência de realização.
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Por que o
Financiamento Misto
é uma inovação?

A maioria das empresas que têm projetos socioculturais utilizam uma ou mais
formas de investimentos que costumam ser:

Verbas de marketing = investimento direto
que podem ser aplicadas em projetos sociais,
culturais ou esportivos (áreas tradicionalmente
usadas para marketing social).
Verbas destinadas à responsabilidade social
e cultural = doações e leis de incentivo
que podem ser um setor dentro das empresas ou
podem ser ramificações empresariais autônomas,
como os Institutos.

Algumas ações já nascem sob um formato que visa potencializar marcas
financiadoras antes mesmo da urgência ou demanda artística ou cultural (que
deveriam ser os princípios das criações). A visão de marketing cujo o
 bjetivo
principal é a valorização da marca e não a realização do projeto, desenha uma
realidade de investimento empresarial muito calcada nos projetos de médio
a grande porte. Nos projetos de Matchfunding, no entanto, se intensifica não
somente a presença e a divulgação do patrocínio das marcas nos projetos
apoiados, mas a colaboração pulverizada para potencializá-los.
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Imagine como seria potencializar pequenos projetos com uma inversão
monetária proporcional ao que as pessoas físicas já estão apoiando?

Podemos ter um aumento exponencial de pequenos projetos contemplados com
esse esforço conjunto entre sociedade civil e instituições financiadoras.
Nesse contexto, o financiamento misto pode ser visto como uma inovação na
área de investimentos socioculturais por algumas razões:

LEGITIMAÇÃO SOCIAL
Permite que o capital das empresas contribua com projetos
já chancelados pela sociedade civil, trazendo aos mesmos
uma maior aderência social em sua fase de realização,
bem como, uma fiscalização maior de toda a rede que o
apoia querendo o seu resultado (mais acompanhamento e
públicos consumidores), sendo as chances de êxitos muito
maiores.
TRANSVERSALIDADE
Traz diversidade de projetos financiados, já que os mesmos
podem ou não estar restritos a uma área de investimento
específico. A transversalidade temática e setorial dos

projetos é uma realidade que produz resultados mais

contemporâneos, que dialogam com as necessidades

sociais desejadas sob novos formatos de realização e

engajamento.
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Por que o Financiamento Misto é uma inovação?

REALIZADORES
Os projetos potencializam e instrumentalizam novos realizadores sociais, ou seja: mais pessoas se tornam fontes de
inspiração e referências criativas na sociedade, atreladas
ao seu poder de realização e transformação social.

I m p o r ta n t e v e r o p e r f i l d o
empreendedor por trás de uma
iniciativa, porque ele po ssui
muito pra agregar, seja como
uma pe ssoa criativa, engajada,
inovadora, realizadora,
transformadora social

MENOS É MAIS
O investimento por parte das empresas em cada projeto
ou ação colaborativa seria menor que o valor usual de
investimentos de médio a grande porte aos quais estão
habituadas, já que a realidade do financiamento coletivo
no Brasil ainda é, em sua maioria, de projetos com valores
abaixo de 100 mil reais, e os grandes financiadores não são
responsáveis pela totalidade dos recursos. Sendo assim,
as instituições financiadoras com menos recursos podem
investir em um número maior de projetos.
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E X P E R I M E N TA Ç Ã O
Com valores menores a serem aportados em distintos
projetos, recursos podem também alavancar iniciativas que
visam ousar mais em seus processos e formatos, porque os
riscos de investimentos são menores.

PROXIMIDADE
O financiamento misto pode aproximar as instituições
financiadoras dos realizadores, já que as instituições ainda
são vistas como entidades muito distantes, com o acesso
aos seus gestores e recursos ainda restrito a uma pequena
rede de contatos ou no distante formato de editais com
processos seletivos considerados ainda muito obscuros.
Sendo assim, o Matchfunding pode trazer aproximação e
transparência nas pontas do projeto - financiador pessoa
jurídica e realizador.
CONTEÚDO
Projetos que utilizam o financiamento coletivo podem ser
fonte de conteúdo e de valor às marcas, através de novas
histórias e processos para agregar em suas campanhas de
comunicação. Casos concretos e contrapartidas podem
também potencializar a sua rede e canais de comunicação.
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Por que o Financiamento Misto é uma inovação?

C U LT U R A
Para os financiadores que possuem a Cultura como foco de
investimento, vale ressaltar que o setor com maior recorrência de projetos na plataforma Catarse, por exemplo, é o
cultural, o que demonstra que há muitas possibilidades a
serem exploradas nesse campo.
POSSIBILIDADES
Os formatos para se concretizar o financiamento misto
são diversos e ainda pouco explorados. O Matchfunding
oferta muitas possibilidades aos investidores no uso do
mecanismo de acordo com a sua área de investimento
social ou de marketing.

PÚBLICO DIVERSO
As instituições financiadoras podem priorizar contextos
geográficos e sociais, ou públicos temáticos específicos
para realizar o seu financiamento misto, podendo apoiar
demandas emergentes ou específicas.
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Desafios para o
financiamento misto

Como tudo que é novo, o financiamento misto possui desafios a serem
enfrentados pelas instituições financiadoras, visualizados tanto por quem já


realizou, como por quem, tocado pela primeira vez sobre o assunto, conseguiu
fazer o exercício de projetar os seus processos internos de descentralização de
recursos e de financiamento de projetos para uso do mecanismo.
Estão listados abaixo alguns dos desafios, e algumas propostas de solução,
porque a ideia é sempre descomplicar e estimular a participação de todos no
financiamento misto! :)

DESAFIO #1:
Centralização de recursos
Dificuldade de encontrar um mecanismo de descentralização de recursos para diferentes realizadores, já que as
formas de aporte de recursos das empresas, institutos e
fundações respondem a processos internos consolidados,
muito burocráticos e com pouca flexibilidade de manejo.
SOLUÇÃO
Ter um facilitador (consultoria, produtora, plataforma de
crowdfunding) que fica responsável por fazer a distribuição
dos recursos, podendo ainda complementar com outros
serviços, como curadoria de projetos, acompanhamento
das propostas, organização dos resultados, dentre outras
coisas, sendo mais fácil a contratação.
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desafios para o financiamento misto

DESAFIO #2:
Mensuração de Investimento
Os gestores de recursos socioculturais das grandes
iniciativas não conseguem acompanhar a realização de
muitos 
projetos concomitantes, ou seja, dificuldades
em tangibilizar os resultados e colher os dados e indicadores essenciais para justificar os seus investimentos
internamente.
SOLUÇÃO
Além de sempre haver a possibilidade do facilitador - entre
o investidor e os realizadores, como citado a
 cima, há a
possibilidade de não investir a totalidade do recurso no
início do projeto, deixando uma parcela (20%, por exemplo)
a ser repassada ao término do mesmo, na entrega do projeto,
juntamente com os dados e indicadores sistematizados,
além de outras informações que sejam 
necessárias ao
financiador. Outra opção é o financiador conseguir estar
próximo dos realizadores, contribuindo com o desenvolvimento de seus processo e tendo, portanto, a oportunidade
de contribuir com a formação sobre novos parâmetros de
gestão e obtenção de resultados.

A s e m p r e s a s e s tã o
acordando para trabalhar
c o m s u s t e n ta b i l i d a d e
no core do negócio
tradicional
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DESAFIO #3:
Visibilidade e relacionamento
Projetos menores não necessariamente dão a v isibilidade
desejada pelos grandes financiadores, que costumam a
 tuar
sob a lógica e interesse do marketing cultural - com grande
exposição de marca e construção de valores da mesma.
SOLUÇÃO
Investir nos projetos de menor portes agrega relevância
local muito maior e gera conexões afetivas mais potentes
que os grandes projetos, já que a ação pode se dar para um
público menor, mas que terá uma relação mais próxima
com a produção.
DESAFIO #4:
Distribuição regional
de recursos
Atingir diferentes territórios geográficos ou públicos de
diferentes classes econômicas, já que o crowdfunding como
ferramenta está centralizado em poucas capitais do país e
ainda concentrados em suas regiões mais centrais, menos
periféricas.
SOLUÇÃO
Desenvolver estratégias de investimento em diferentes escalas. Exemplo: equilibrar aportes em regiões, valorizando
as regiões com maior dificuldade de captação de recurso
via sociedade civil através do aumento de investimento
institucional, estimulando o mecanismo em outras regiões
e entendendo as problemáticas sociais do país.
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QUEM JÁ INOVOU
EM TERRAS BRASILEIRAS

No Brasil, já tivemos experiências bem interessantes com o Matchfunding
mostrando, além da viabilidade desse mecanismo no nosso cenário social e
cultural, a oportunidade que grandes marcas e empresas tiveram ao se conectar
como parte desse ecossistema.

O Canal Asas, que foi gerido pela Red Bull Amaphiko4, foi o pioneiro no financiamento
misto no Brasil, através de um canal próprio dentro plataforma Catarse. Projetos dentro
do Catarse que tinham sinergia com o escopo de investimento do Instituto Asas eram
convidados para o canal. Uma vez dentro, no momento em que os projetos atingissem
80% da meta que buscavam, o Asas completava com os outros 20%, num mecanismo
de gatilho. No primeiro ano, com R$ 70 mil investidos pelo Asas, 24 projetos foram
apoiados com sucesso (de 27 que tentaram), totalizando pouco mais de 430 mil reais.
Assim, para cada real que o Asas colocou, cerca de 6 reais foram aportados por outras
quase 4 mil p
 essoas. O projeto foi renovado para 2014, quando foram colocados pelo
Asas, já em p
 arceria com a Fundação Telefônica, 150 mil reais, financiando 35 projetos.
Entre as i niciativas apoiadas recentemente estão a campanha do Imagina Coletivo para o
projeto imagina.vc, além do projeto Feminicidade, que busca valorizar e celebrar o papel
feminino na sociedade.

“Hoje vemos que as dicas que damos são tão úteis quanto o dinheiro que é colocado
no projeto pois ajudam os empreendedores a se sentirem seguros, se empoderarem
de suas narrativas e fazerem campanhas mais certeiras e eficientes”.
— Rodrigo Branco
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Outra iniciativa de sucesso no Brasil foi fomentada pela Natura em parceria
com a plataforma de crowdfunding Benfeitoria. Juntos eles desenvolveram
o Matchfunding Natura Cidades5, no qual o objetivo foi viabilizar projetos que
dialogassem com a ocupação dos espaços públicos na cidade do Rio de Janeiro.
Na última edição, em 2015, a proporção foi de 50 / 50, ou seja, para cada um
real colocado pela sociedade civil, outro um real era colocado pela Natura. Na
primeira edição, o Natura Cidades viabilizou o financiamento de cinco projetos,
(Ativa Pedaço, Horta Comunitária da General, Ninho de Livro, Vaga Viva C
 iclo Orgânico, O Muro) arrecadando um total de quase R$200.000,00.
Em 2016, a última experiência registrada, chamada Yousers6, foi viabilizada
pela nova empresa de seguros Youse, mais uma vez em parceria com o canal de
crowdfunding Benfeitoria. No entanto, nesse processo, o convite era por projetos
que flertassem com a chamada Economia Criativa. Por enquanto, a plataforma
está viabilizando seis projetos (Perdi Mas Achei, #SacaSó, Plataforma digital colaborativa do Trama, aLtitude: telhados verdes & comestíveis, Aplicativo Deskovery,
Kombi dos Jogos), com o objetivo de arrecadar um total de quase R$250.000,00.

Economia Criativa é o setor da econômico formado pelas indústrias criativas, o conjunto de atividades econômicas relacionadas a produção e distribuição de bens e serviços
que utilizam a criatividade e as habilidades dos indivíduos ou grupos como insumos
primários.

O mais interessante nestas experiências é a possibilidade de potencializar
projetos de menor porte e valor. Pequenos projetos permitem o surgimento
de experimentações, novas pessoas, novas histórias por trás de ações culturais e descentralização da produção. Em contrapartida, isso pode ser uma
potência de comunicação e narrativa de valores para as empresas e um grande
estímulo para o surgimento de outras iniciativas.
4

bit.ly/RedbullAmaphiko

5

bit.ly/MatchNaturaCidades

5

bit.ly/BenfeitoriaYousers
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Pa r c e i r o s
Potenciais

As empresas entrevistadas apontaram quais são os perfis de parceiros que
acreditam serem potenciais para o Matchfunding:

ENGAJADOS
Projetos e indivíduos inovadores, experimentais, politizados, inquietos, curiosos, mão na massa.

“Inovação é o Mujica andar de fusquinha”

Dentro do perfil estão os indivíduos e os coletivos que propõem mudanças de
comportamento e ações culturais que podem estar ligadas, como por exemplo,
à projetos de incentivo à leitura, assim como ações práticas de coleta seletiva de
lixo e compostagem.

São as pessoas que
contribuem na formação
dos seus vizinhos, amigos,
fa m i l i a r e s , o u s e ja ,
seus pares, em qualquer
classe social
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C O N TA D O R E S D E H I S T Ó R I A
Mapeamentos de processos culturais e de coletivos,
personagens e histórias inspiradoras. Contar uma história
potencializa o projeto e agrega valor à marca que apóia.

A q u e l e q u e e s tá s e m p r e
buscando o que não é comum
Nesse perfil também visualizamos a potência de espaços e iniciativas regionais,
que dialogam com tradição, essência e vivência de um determinado espaço ou
tempo histórico.

COLETIVOS
Projetos que fomentam transformações realizadas por grupos de pessoas, e não apenas indivíduos. Vale destacar os
coletivos de mídia livre, que produzem conteúdo artístico
e jornalístico de maneira independente e original.

C o l e t i v o s q u e e s tã o l i g a d o s à
m o v i m e n ta ç õ e s c u lt u r a i s e d e
c o m p o r ta m e n t o
EMPREENDEDORES SOCIAIS
O investimento no negócio social é visualizado como uma
forma de potencializar diretamente o empreendedorismo e
o desenvolvimento local. Os projetos nesse tema pressupõe
o conquista da autonomia financeira dos participantes.
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parceiros potenciais

Por trás de todo pequeno
empreendedor tem uma história
b a c a n a d e s e r c o n ta d a

Negócios na base da pirâmide oferecem grandes impactos sociais, geração de renda e
erradicação da pobreza. Um dos exemplos é a 4you2, fundada por Gustavo Fuga, centro
de idiomas que traz professores estrangeiros para dar aulas de inglês em bairros carentes
da capital paulista. Até hoje, mais de 3 mil pessoas de baixa renda já passaram pela
escola. As aulas acontecem em espaços cedidos por ONGs, mas todos os alunos pagam
uma mensalidade de R$ 76, que inclui as aulas, o material didático (que é importado) e
a taxa de matrícula.

TECH-NERD
Projetos com pequenas revoluções tecnológicas que abrem
caminho para novos tipos de empreendedores.

Queremos sair do nicho e
desmistificar a tecnologia

Um exemplo de empreendimento tecnológico é o MOLA: um kit de estruturas arquitetônicas que demorou mais de dez anos pra ter sua prototipagem e quando entrou no
crowdfunding, o projeto captou R$ 603.764 com a ajuda de 1583 apoiadores em 45 dias
de campanha, e foi a maior arrecadação do Catarse também.
+ bit.ly/MolaCrowdfunding
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FUTURO DO
MATCHFUNDING
NO BRASIL
Duas tendências principais apontam para
desenvolvimento desse cenário:

P r o j e t o s s o c i o c u lt u r a i s d e d i f u s ã o
São os projetos de teatro, dança, cinema, ocupação dos espaços p
 úblicos,
educação informal, música, ativismo.

P r o j e t o s s o c i o c u lt u r a i s
de empreendedorismo
Parceria para desenvolvimento de novos negócios.
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futuro do matchfunding no bra sil

A potência do Matchfunding está na ampliação do fomento a esses dois tipos de
projetos: os que precisam de verba para serem realizados pontualmente e os que
precisam de verba para se tornarem negócios sustentáveis.
Sabemos que muitos projetos não nascem de uma demanda de sustentabilidade,
mas de uma demanda genuína de existência artística/cultural. A natureza desses
projetos será sempre dependente de financiamentos e apoios. Isso faz parte do
ecossistema cultural. Outros projetos são da natureza de negócios e empreendedorismo, e visam a sustentabilidade. Integrando empreendedores e agentes culturais pode-se garantir a coexistência dessas duas naturezas. Um apoia o outro e
incorpora suas redes para maior alcance e presença.
A arte e a cultura são essenciais para o desenvolvimento comportamental humano, e muitas vezes seus indicadores são intangíveis. A sustentabilidade financeira
de negócios também é importante, e tangibilizar é mais fácil. Criar um ecossistema onde o tangível e o intangível sejam essenciais, e coexistam junto à economia
equilibrada é a inovação.
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Conclusão

Matchfunding é uma possibilidade que une necessidade e oportunidade no
universo da produção cultural e do apoio formal!

Todas as empresas entrevistadas que conversamos enxergam no Matchfunding
uma potência para aproximação, engajamento e realização de projetos
sócio-culturais.
O crescimento da cultura de Matchfunding junto às entidades financiadoras
está ligada à avaliação dos resultados dos projetos (tangíveis e intangíveis). As
empresas sinalizam a necessidade de indicadores claros, isto é, bons relatórios,
com dados, fotos, vídeos, que traduzem o processo que foi financiado (tangíveis).
Por outro lado, uma das principais inovações do Matchfunding é a não invasão
conceitual das marcas nos projetos apoiados, e sim colaboração pulverizada
para potencializá-los.
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a PESQUISA

O objetivo da publicação é aproximar as entidades financiadoras da realidade
do financiamento colaborativo, e, portanto, do universo dos proponentes de
projetos socioculturais, que estão em uma crescente quantitaviva e qualitativa
de projetos. Por isso, para esta publicação foram entrevistadas empresas e
institutos empresariais, afim de desvendar o pensamento desse setor em relação
ao financiamento misto.
A pesquisa sobre Matchfunding no contexto da captação cultural entrevistou 8
responsáveis pelas áreas de apoio sociocultural ou marketing das seguintes
empresas:

1. Red Bull Amaphiko
2. Natura
3. Ambev/Colorado
4. Fiap
5. Itaú Cultural
6. Cinépolis
7. Instituto Telefônica
8. Instituto Coca-Cola
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