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Quem Capta?
Governos locais, organizações da sociedade civil,artistas, produtores culturais, iniciativas decaridade, institutos e fundações empresariais,organismos de cooperação internacional.

Quem doa?
Empresas, órgãos governamentais, cooperaçãointernacional, institutos empresariais e pessoasfísicas.
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Produtoresculturais Obras decaridadeOSCs
Fundações eInstitutosEmpresariaisAgências deCooperaçãoInternacional

PessoasfísicasÓrgãosgovernamentais
Empresas

Quem capta junto a quem?
Dá uma olhada no esquema acima. É muita gente, ao mesmo tempo, tentando captar recursos juntoa um grupo não tão grande de doares. A captação de recurso, cada dia mais, se constitui um “mercado”com regras e dinâmicas próprias. Ingressar e avançar nesse mercado exige esforço, e conhecimentosespecíficos.



Estratégias de Captação de Recursos



EDITAIS PÚBLICOSRENÚNCIA FISCALBUSCA ATIVACAPTAÇÃO JUNTO A PESSOAS FÍSICAS



Editais Públicos

• A captação por meio de editais públicos acontece quando uma instituição financiadora publica e divulga amplamente sua intençãode aportar recursos para instituições captadoras. Podem ser organismos da cooperação internacional, órgãos governamentais,empresas ou institutos e fundações empresariais. Os editais podem ser dirigidos a organizações da sociedade civil, governos locais,artistas e produtores culturais ou até mesmo indivíduos.
• Um edital público deve garantir oportunidades iguais paraqualquer um que queira participar. Inclusive, deve prevermecanismos para garantir a transparência nas decisões e,eventualmente, mecanismos para questionamentos por parte dos participantes. A forma de apresentar o projeto, em geral, épadronizada para todos os participantes. E o envio do projetotambém deve ser igual para todos, em geral por correio ou Internet. (Essa última cada vez mais predominante). 
• A captação de recurso por meio de edital demanda boacapacidade para elaborar/escrever projetos, e fica na dependênciada oferta de editais públicos. Entretanto, viabiliza uma oportunidade de captação para organizações que não possuemmuitos contatos no universo/mercado da “captação de recursos”.
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Renúncia Fiscal

• A legislação brasileira prevê a renúncia fiscal para empresas e indivíduos que doam recursos para projetos em determinadas áreas e circunstâncias. Existe a lei do Audiovisual e a famosa Lei Ruanet, que viabiliza desconto no imposto de renda para empresas e indivíduos que façam doações para projetos culturais. Existe também a lei do esporte, que concede renúncia fiscal para quemfinancia projetos de esporte ou patrocina times ou atletas. E também tem oEstatuto da Criança e do Adolescente, que prevê renúncia fiscal para quem doapara os Fundos Municipais de Direitos de Crianças e Adolescentes.Tambémexistem leis municipais e estaduais que viabilizam renúncia fiscal em impostoscomo o ISS (município) e ICMS (estados). Em resumo a renúncia fiscal resultano seguinte: em vez de recolher impostos, as empresas doam recursos paraprojetos em áreas específicas.
• Para captar recursos por meio da renúncia fiscal, o interessado precisa, primeiro, obter a aprovação do governo federal, estadual ou municipal para isso. Primeiro o projeto é inscrito junto ao ente governamental, que irá determinar o quanto cada projeto está autorizado a captar via renúncia fiscal. Com o certificado em mãos, o captador vai atrás das empresas para negociar o apoio financeiro. As ações de divulgação do projeto sempre vão prever a divulgação da marca do patrocinador e também do ente governamental que concedeu a renúncia fiscal.
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Busca Ativa

• A busca ativa implica, como o nome diz, numa postura ativa do captador de recursos, que irá fazer contato com potenciais financiadores apresentando sua instituição e seu projeto, e buscando oportunidades de parceria. Muitas vezes um encontro servirá apenas para apresentar a instituição e conhecer melhor os interesses do captador de recursos. A busca ativa demanda a construção de relações (inclusive pessoais!) com financiadores, e, por isso, pode acontecer a longo prazo. Apenas quando uma oportunidade específica é identificada, o financiador solicita a elaboração de um projeto, que terá sido todo combinado antes de sua apresentação.
• Realizar a busca ativa por recursos demanda “rede”. Ou seja, quem faz a captação precisa conhecer pessoas chave nas instituições financiadoras, que podem ser empresas, institutos e fundações empresariais, agências de cooperação internacional, ou mesmo órgãos governamentais. (OBS.: órgãos governamentais são menos permeáveis à busca ativa, pelo fato de lidarem com orçamento público que precisa ser aplicado acatando os critérios de transparência e ampla concorrência no acesso aos recursos).
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Captação junto a Pessoas Fisicas

• Essa modalidade de captação de recursos não é muito comum no Brasil, mas faz muito sucesso, por exemplo, nos EUA.Trata-se da captação de recursos baseada na obtenção de doações individuais,de pessoas físicas. Existem organizações grandes que se sustentam principalmente a partir da doação de indivíduos. É o caso, por exemplo do Green Peace, ou do Médicos sem Fronteiras.
• Para conseguir doações de pessoas físicas, num volume capaz de garantir (ou contribuir significativamente) com sua sustentabilidade, uma organização da sociedade civil precisa investir fortemente em propaganda e marketing. E também precisa ter mecanismos bem estruturados que dêem transparência a sua gestão, pois a primeira coisa que uma pessoa quer ter certeza, quando doa recursos, é que ela pode confiar na organização ou projeto.
Crowdfunding: é uma sub-modalidade de captação de recursos junto a pessoas físicas, via plataformas digitais. É a famosa “vaquinha online”. Para ser bem sucedido é importante dispender bastante tempo em redes sociais , no email e no celular, pedindo doações, principalmente para pessoas conhecidas. No Crowdfunding, quanto mais gente doa, mais gente tende a doar.
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Fontes de Recursos
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• Pessoas físicas – fonte que pode ser acionada por meio de campanhasdedoação direta ou usando o crowdfunding
• Empresas – a doaçãode empresas pode ser conseguida por meio de buscaativa,ou editais, com ou sem renúncia fiscal, embora – no caso das empresas – a maioria restrinja suas doações a projetos com renúncia fiscal aprovada.
• Fundações ou Institutos Empresariais - por meio de busca ativa, ou editais públicos
• Cooperação Internacional - por meio de busca ativa, masprincipalmente através de editais públicos.
• Órgãos Governamentais - como se trata de orçamento público, o maiscomum são os editais  públicos
•Venda de Produtos ou serviços – a organização podeproduzir produtos para vender (camisetas, agendas, revistas, etc) ou atuarprestando serviços para gerar recursos para seus projetos
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Diversidade é a Chave do Negócio
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É importante variar bastante nas fontes de recursos de umainstituição.Quanto maior a variedade de financiadores, maissegurança para a organização. Se, por exemplo, mais de 50%dos seu orçamento tiver origem no mesmo financiador, sehouver qualquer problema na parceria deixará a organizaçãonuma situação muito difícil. Mas não basta só diversificar os parceiros. As fontes tambémdevem ser diversas. Nos anos 80 e 90, a maior parte das organizações brasileiras se sustentava com recursos dacooperação internacional. Nos anos 2000, muitas agênciasretiraram seus investimentos no Brasil, levando várias organizações a fechar as portas

Vendas e Serviços18%

Fundações e Institutos Empresariais22%

Empresas19%

Cooperação Internacional23%

Órgãos governamentais18%



Financiamento de projeto não é Financiamento da organização.
• Quando captamos recursos por meio de um projeto o dinheiro que chega já tem destino certo.Tenha sido captado por edital público, por busca ativa ou renúncia fiscal, se o dinheiro financia um projeto, a organização deverá gastar o recurso da forma como o orçamento do projeto descreve, e essencialmente para realizar a atividade idealizada. Em geral não são possíveis gastos como aluguel, contas de águaou luz, ou mesmo salários da equipe permanente.
• Em alguns casos os financiadores permitem que a organização acrescente ao orçamento de 5 a 20% de “taxa de administração”. Essa porcentagem poderá ser usada como a organização achar melhor, mas isso é cada vez mais raro. As organizações também costumam distribuir os custos de manutenção da instituição em vários projetos para facilitar a obtenção desses recursos.Assim num projeto é incluído o aluguel da sede, em outra o salário da coordenação, e assim por diante.
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Um Degrau de Cada vez...
• Planeje captar um volume de recursos compatível com o tamanho e a estrutura de sua organização.Os financiadores levam em conta sua capacidade de administrar recursos. Se você nunca captou nenhum projeto, não adianta querer começar pedindo R$500 mil. “Comece pequeno”. Projetos entre R$5 e R$10 mil são um bom começo. Há vários agentes financiadores para organizações de pequeno porte.
• Depois de ter administrado um projeto pequeno, você já pode se aventurar a financiamentos maiores. O fato de já ter tido um parceiro e uma experiência anteriorcontará pontos na avaliação do seu novo projeto.Vá avançando aos poucos, e sempre lembre de mencionar, no histórico de sua organização, os projetosrealizados anteriormente e os parceiros já conquistados.
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Plano de Captação
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toda organização deve ter um pra chamar de seu!
O Plano de Captação de recursos deve ser 
elaborado como um guia para a equipe da
organização buscar os valores de que precisa
para desenvolver suas ações e também bancar
seus custos institucionais (aluguel, água, luz, 
etc).O Plano de captação deve ser coerente com
a estrutura da organização, com seus valores e
seus objetivos.



Plano de Captação
1

Conheça o seu projeto e todas as possíveis alternativas para realiza-lo

2
Liste tudo de queprecisa e faça o orçamento.

3
Identifique potenciais financiadores – pesquise instituições que valorizem os temas com os quais você trabalhe. Cheque quem financia projetos parecidos com o seu.

4
Verifique qual estratégia melhor se aplica a cada financiador em potencial. Liste tudo o que vai fazer (escrever projeto para edital, visitar empresas para apresentar o projeto...)

5
Estabeleça um prazo para executar o plano de captação e faça um cronograma factível.
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Elaboração de Projetos
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Sob Medida
• Escrever projetos e submetê-los apreciação de financiadores em potencial é como fazer currículo para buscar emprego. O mais eficiente é elaborar uma versão especificamente voltada para cada financiador.  É claro que se você for submeter o mesmo projeto a vários financiadores, você pode usar uma mesma base, mas sempre “customizando” o texto para chamar a atenção do financiador para aspectos do projeto que você acredita que podem lhe interessar.

18



Antes de começar a escrever...
• Conheça o financiador que você está buscando: quais são seus interesses? Que projetos e ou organizações ele já financiou? Vá até seu site e analise o discurso institucional para buscar pistas sobre o posicionamento social da instituição. Se houver eventos promovidos por ele, considere a possibilidade de participar.
• Leia atentamente o edital: se há um edital, ele deve ser lido com atenção e atencedência. Tenha certeza de que compreendeu o que está sendo solicitado. Não hesite enviar suas dúvidas. Em geral os editais apontam um mecanismo para esclarecê-las (olha a importância da antecedência!). Se você está escrevendo um projeto para submeter ao financiador após um processo de busca ativa, com reuniões e contatos prévios, dê uma revisada nas suas anotações e nos emails para ter certeza de que não está esquecendo nada do que foi combinado.
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O ROTEIRO
Existem muitos roteiros para escrita de projetos. Eles variam de um financiador para outro. 
Mas os itens mais comuns são os seguintes:
1. Resumo
2. Contexto e Justificativa
3. Objetivo Geral
4. Objetivos Específicos
5. Resultados Esperados
6. Metodologia 
7. Cronograma
8. Metodologia de Avaliação
9. Orçamento
10. Contrapartida

Estrutura mais Comum



O Roteiro

• Resumo: Nem sempre é solicitado, mas é um dos pontos mais importantes. O resumo, em geral, é a primeira coisa a ser escrita no projeto. Deixe pra fazer no final, pois ele deve ser uma síntese de todas as ideias. No resumo você fala bem rapidamente do problema específico que quer resolver (uma ou duas frases) e depois se dedica a descrever como o projeto será executado. Faça de conta que está contando seu projeto a um amigo. Seja informal e objetivo. Lembre-se que a primeira impressão é muito importante. E o resumo, em geral, é a primeira coisa que vai ser lida. 
• Justificativa ou contexto: Nesse tópico você deve responder às seguintes perguntas: “Por que o seu projeto é importante? Por que ele realmente pode ajudar a resolver o problema em questão? Por isso, de modo geral, é na justificativa (ou contexto) que você explica o problema. Demonstre aqui que você conhece o território onde vai atuar e o problema que quer resolver. Use dados, estatísticas, que comprovem a situação que você descreve. Você pode usar de 5 a 10 linhas mais ou menos (um ou dois parágrafos) para mostrar como as ações do projeto vão incidir sobre a realidade que você descreveu. 
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Faça um Marco Lógico
Em geral, quando escrevem projetos, as pessoas começam nas atividades que vão realizar. 
Entretanto, para uma pessoa (financiador) que não conhece sua realidade ou seu projeto, fica difícil 
compreender o quão inovadora é sua ideia ou o quanto ela pode ser eficaz, só pelas atividades. 
Por isso, para dar continuidade a escrita do seu projeto, pode ser muito interessante montar o seu 
“marco lógico”. Terminado o marco lógico, a maior parte do seu projeto está escrita, e tudo estará 
bem mais claro na sua cabeça. Mas o que é um marco lógico?
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O ROTEIROFaça um Marco Lógico
Objetivo Geral

Objetivo Específico Objetivo Específico

Resultado Esperado Resultado Esperado Resultado Esperado

O objetivo geral “mira” em um problema maior, de âmbito nacional, por exemplo, com o qual o projeto contribui (mas não resolve) Usamos sempre verbos como “contribuir com”, “incidir sobre”, “influenciar”....

Os objetivos específicos respondem a pergunta “pra quê” você quer realizar o projeto. Eles remetem aos problemas específicos da comunidade que você deseja resolver. Os objetivos DEVEM ser alcançados. Por isso eles devem ser mensuráveis. O ideal é ter de 1 a 3 objetivos específicos.  

É o objetivo específico realizado. O texto dos dois é bem parecido e muita gente confunde. 

Objetivo Específico
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O ROTEIROFaça um Marco Lógico - Exemplos
Contribuir para a elaboração de metodologias para melhorar as perspectivas de vida de jovens de comunidades populares

Capacitar 60 jovens do Morro da Cuia na área de produção de vídeo

Envolver pelo menos 20% dos jovens participantes na multiplicação do projeto na comunidade

60 jovens capacitados na área de produção audiovisual

30% dos jovens capacitados gerando renda com produção de vídeo

20% dos jovens do projeto atuando como multiplicadores

Encaminhar pelo menos 30% dos jovens capacitados a oportunidades de geração de renda
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O ROTEIROFaça um Marco Lógico (ainda não acabou)
Objetivo Geral

Objetivo Específico Objetivo Específico
Objetivo Específico

Resultado Esperado

Indicador

Resultado Esperado Resultado Esperado

Indicador
Meio de verificação

É a ferramenta que você vai utilizar para provar a medida do indicador, a obtenção do resultado.
Meio de verificação

Meio de verificação

Indicador

É o que você tem de verificar para saber se o resultado esperado foi conseguido, ou seja, se o objetivo foi alcançado
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O ROTEIROFaça um Marco Lógico - Exemplos
Contribuir para a elaboração de metodologias para melhorar as perspectivas de vida de jovens de comunidades populares
Capacitar 60 jovens em produção de vídeo

Encaminhar ao menos 30% dos jovens a oportunidades de renda
Envolver pelo menos 20% dos jovens na multiplicação do projeto

60 jovens capacitados em vídeo
30% dos jovens gerando renda

20% dos jovens atuando como multiplicadores

n° de jovens capacitados
Porcentagem de jovens gerando renda

Porcentagem de jovens multiplicadores
Listas de jovens certificados

Depoimento dos jovens
Depoimento dos jovens



O Roteiro

• Feito o marco lógico, você tem vários tópicos do seu projeto prontos:
• Objetivo geral
• Objetivos Específicos
• Resultados Esperados
E os indicadores e meios de verificação te permitem descrever:
• Metodologia de avaliação - atenção a este tópico. Ele é MUITOvalorizado pelos financiadores, pois é o que vai permitir a eles verificar se o seu projeto, de fato, foi concretizado e se gerou os resultados com os quais se comprometeu.
A avaliação de resultados (essa que descrevemos aqui) é a mais comum. Ela relaciona objetivos a resultados. Mas também podem ser solicitada a descrição da avaliação processual, onde são definidos indicadores para monitorar o cumprimento das atividades. E tem ainda a avaliação de impacto, que é mais incomum, pois é uma avaliação de mais longo prazo, para verificar se a vida na comunidade onde o projeto foi implementado de fato mudou.
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O Roteiro
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Cronograma  - Pode ser feito na forma de texto ou de tabela. O importante é explicar quanto tempo levará para realizar cada atividade. Cuidado com a coerência!!! Uma das coisas avaliadas num projeto é sua exequibilidade. Ou seja, se ele é de fato possível de ser realizado.

Metodologia – enfim, o tópico que todos esperavam, que é o mais fácil em geral. É onde você descreve COMO vai desenvolver seu projeto, descrevendo as atividades previstas. Seja bem didático, e vá descrevendo em ordem cronológica tudo o que pretende fazer. O leitor do projeto deve conseguir “enxergar“ o encadeamento das ações previstas.Toda metodologia deve ser acompanhada de um...



O Roteiro

• Orçamento – Hora de fazer as contas. A principal característica observada num orçamento é se ele é coerente. Pois isso também define se o projeto é exequível. Então trabalhe com preços reais na remuneração dos profissionais, na compra dos equipamentos e materiais. Não raro os financiadores vão checar no mercado se os preços que você indica são reais. Preste atenção também, se não há, no edital, alguma restrição quanto ao orçamento. Alguns financiadores, por exemplo, limitam o valor gasto com recursos humanos, outros exigem a contratação via CLT. Outros não permitem compra de equipamentos ou pagamento de taxa de administração. Siga a risca. 
• Contrapartida - Em alguns casos é solicitada, após apresentação do orçamento, a indicação de contrapartida da organização que apresenta o projeto. Em alguns casos é demandado depósito de recursos especificamente. Em outras (na maioria) solicitam “contrapartida economicamente mensurável”. Isso significa tudo o que a organização pode aportar ao projeto, levando a economia de recursos. Então, por exemplo, o uso da sede (economiza aluguel), o trabalho de voluntários (economiza salários), o uso do telefone, e assim por diante. Alguns financiadores especificam de quanto deve ser a contrapartida.
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Plataformas de Crowdfunding
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benfeitoria. com
vakinha.com.br

catarse.me
Kickcante.com.br



Algumas plataformas que divulgam oportunidades de captação de recurso para organizações da sociedade civil
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cese.org.br/enviar-projeto (pequenos projetos) 
captadores.org.br

gife.org.br
abong.org.br

editaiseafins.com.br (projetos culturais)
prosas.com.br (onde está o nosso edital)


