
TUDO QUE VOCÊ 
PRECISA SABER 
PARA PARTICIPAR!



O QUE É?

Match-funding é uma nova modalidade de fomento 
que mistura financiamento pelo coletivo 
(crowd-funding) com  aporte direto de uma instituição.

Nesta chamada, o BNDES irá triplicar a arrecadação 
de campanhas de crowdfunding que viabilizem 
projetos voltados para deixar legado para o 
patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial.

ENTENDA + NOS PRÓXIMOS SLIDES >>

Matchfunding 
BNDES+?
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COMO 
FUNCIONA

#1 Inscrição
Acesse o site e preencha o formulário com seu 
projeto. Não deixe de ler o regulamento.

#2 Curadoria
Em 2020, as propostas enviadas serão 
curadas por especialistas de crowdfunding e 
patrimônio;

#3 Consultoria
Os selecionados receberão uma capacitação 
da Benfeitoria para a elaboração e 
acompanhamento de suas campanhas;

#4 Arrecadação
Para cada R$1 arrecadado pelos projetos 
selecionados, o BNDES investe mais R$2, 
configurando o matchfunding (até atingir a 
meta mínima);

#5 Realização
Os projetos financiados serão realizados com 
acompanhamento da SITAWI e receberão, 
ainda, uma consultoria de gestão cultural com 
foco em sustentabilidade financeira.

2

   Acesse benfeitoria.com/BNDESmais e inscreva-se 

INSCREVA-SE 



+ NA PRÁTICA                                        O público acredita, investe e o matchfunding multiplica!

1.  Uma pessoa apoia um projeto pela 
plataforma com, por exemplo, R$100. 

2.  O BNDES triplica sua colaboração, 
até a campanha atingir a primeira 
meta. Nesse exemplo, o BNDES 
investe +R$200 e colaboração final 
para o projeto fica em R$300.

3.  Se a campanha bater a meta 
dentro do prazo estabelecido, o 
projeto é viabilizado, os colaboradores 
recebem suas recompensas e todos 
ganham. Caso contrário, o dinheiro é 
estornado aos colaboradores e o 
proponente não é cobrado por realizar 
o projeto, assim ninguém perde. 

Projetos que baterem a meta mínima antes do prazo de arrecadação poderão continuar captando, 
porém sem o aporte adicional (match) do BNDES. 
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+ 4

R$4
MILHÕES

do BNDES*

R$2
MILHÕES
do coletivo

=
O MAIOR programa de 

financiamento coletivo ao
Patrimônio Cultural Brasileiro.

+

SOBRE O FUNDO (2019+2020)

* para 2020 o fundo destinado é de R$2.455.333



+ TIPOS DE PROJETOS ACEITOS

Projetos de pequeno e médio 
porte* que gerem legado 
(benefícios perenes) para 
Patrimônios Culturais Materiais 
ou Imateriais formalmente 
reconhecidos ou em processo de 
reconhecimento em âmbitos 
federal, estadual, municipal ou 
mundial (Unesco).
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*implementáveis em até 
9 meses e com metas 
mínimas de arrecadação 
entre R$30mil e 
R$300mil, incluindo 
custo do projeto e custo 
da campanha 
(recompensas, 
comunicação, taxa 
financeira, etc).
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Patrimônios materiais tombados: Tombamento federal, 
estadual ou municipal de bens móveis e imóveis; Processo de 
tombamento de bens móveis e imóveis aprovado, pelo menos, no 
nível IPHAN-regional; 

Patrimônios imateriais registrados: Registro Patrimônios 
Culturais imateriais reconhecidos nos âmbitos municipal, 
estadual ou federal; 

Premiações IPHAN ou IBRAM: Premiação ou Menção Honrosa 
pelo Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IPHAN;  
Premiação nos editais Pontos de Memória, do Instituto Brasileiro 
de Museus, Ibram 

Reconhecimentos 
de Patrimônio 
aceitos 

*veja lista completa no item 1.3 do regulamento

http://www.benfeitoria.com/BNDESmais
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Registro UNESCO Memória do Mundo: Registro como “Memória 
do Mundo” da UNESCO nos níveis mundial, nacional ou regional; 

Parte de Acervos Específicos: Listagem do acervo bibliográfico 
de obras raras no Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional 
gerido pela Biblioteca Nacional; Declaração do acervo 
arquivístico privado como de interesse público e social pelo 
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ); Acervos memoriais 
pertencentes a Museus Públicos Federais ou a Arquivos Públicos 
federais, estaduais ou municipais;

Edital Ibermuseus: Reconhecimento de boas práticas em ações 
educativas em Museus; Apoio e incentivo a projetos de curadoria 
e disseminação de exposições entre Museus

Reconhecimentos 
de Patrimônio 
aceitos 

*veja lista completa no item 1.3 do regulamento

http://www.benfeitoria.com/BNDESmais


+
PROMOÇÃO & INCLUSÃO: ações de impacto perene voltadas à promoção do 
turismo ligado ao Patrimônio Cultural Brasileiro, ações de promoção de um 
patrimônio e transmissão de conhecimentos tradicionais a um novo público; 
benfeitorias ou ações de inclusão que tornem o patrimônio mais acessível e 
democrático; 

INOVAÇÃO & TECNOLOGIA: instalações, aplicativos e jogos digitais, novas 
tecnologias ou conteúdos que melhorem a experiência e o engajamento do público 
com o patrimônio ou que o torne ainda mais atraente, contemporâneo e/ou com 
mais valor turístico. 

EDUCAÇÃO & INSPIRAÇÃO: cursos, oficinas e/ou eventos de formação (online ou 
presencial) de profissionais que trabalhem com patrimônio; ações e conteúdos 
educativos que promovam o engajamento do público com o patrimônio.

PRESERVAÇÃO & MEMÓRIA: restauros, reformas, ações de conservação e cuidado 
do patrimônio; iniciativas que preservem a memória do patrimônio, como 
documentários, prêmios, cartografias..
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+

Poderão se inscrever no edital como 
proponente apenas pessoas jurídicas 
brasileiras, de direito privado, sem fins 
lucrativos que tenham:

● mínimo de 3 anos de atividade institucional; 
● legitimidade e direito legal para implementar 

a proposta (ou anuência de quem tenha);
● articulação ou ação na cadeia produtiva de 

cultura;
● capacidade de realização, prestação de 

contas e mobilização de redes.

QUEM PODE SE INSCREVER? 9

NÃO SE ENQUADRA? TEM MATCH DO MATCH: Instituições públicas, 
estudantes, coletivos, empresas prestadoras de serviço e outros parceiros 
com talento e interesse para propor projetos podem (e devem!) se associar 
a alguma organização apta a ser proponente. Veja mapeamento 
colaborativo de parceiros no site benfei.to/mapa_BNDES
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Criatividade, ineditismo e contemporaneidade da proposta;

Tradição
Relevância no sentimento de identidade comunitária;

Impacto
Potencial de alcance e de influência cultural do projeto;

Perenidade
Potencial de continuidade, sustentabilidade e/ou multiplicação;

Perfil do proponente
Histórico, rede e narrativa com potencial de mobilização;

Custo-benefício
Relação de entrega e custo, comparado aos demais projetos;

Potencial de arrecadação
Meta compatível com a rede e potencial de mobilização

Viabilidade Técnica
Projeto executável dentro das condições do patrimônio e 
prazos e orçamento previstos no edital

CRITÉRIOS
de seleção 

*veja lista completa 
no item 33 do 
regulamento

http://www.benfeitoria.com/BNDESmais


VIC
Métrica de Pulverização aplicada durante a fase de arrecadação
dos projetos selecionados, para garantir que tenham apoio e
legitimação do público.

Cálculo: Numerador / Denominador

NUMERADOR = Soma do valor das doações totais por colaborador abaixo de 
2% + 2% x Valor Total arrecadado x Número de doadores que doaram, ao total, 
valor acima de 2% do total arrecadado do público.

DENOMINADOR = Total  arrecadado do público via financiamento coletivo

O resultado é a validação (ou não) do interesse coletivo no financiamento 
da campanha: 

Validação de
Interesse
Coletivo
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Menor que 25%
o financiamento da iniciativa 
não é considerado de interesse 
coletivo e não recebe o repasse 
do matchfunding do BNDES.

Igual ou maior que 25%
indicando boa dispersão das colaborações, 
projeto é validado e ele recebe o aporte do 
BNDES e o valor arrecadado pela plataforma, 
desde que tenha alcançado ou superado a 
meta mínima, no prazo estabelecido.



fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

inscrições abertas

curadoria

consultoria

captação

10/03 10/08

20/12

+9 meses de realização e 
2 de prestação de contas

A convocação que se encerraria no dia 
10/07 foi prorrogada até o dia 10/08

A primeira onda de convocação, que se encerraria no dia 10/05, foi prorrogada até prazo 
final da segunda onda, em 10/8

cronograma
ano 2
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Inscreva-se agora em 

benfeitoria.com/BNDESmais

Para + informações: 
bndesmais@benfeitoria.com


