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Resumo
Existe um movimento crescente de engajamento e esforço conjunto de so-
ciedade, empresas e governos visando à transformação social em áreas como 
educação, cultura e meio ambiente. O artigo realiza um estudo de caso de 

-
tura: o programa Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural. Trata-se 
da primeira iniciativa de  do setor público com a sociedade 
civil no Brasil e o maior programa desse tipo no mundo. No Matchfunding 
BNDES+, a combinação de recursos públicos com privados é realizada por 

), o que confere um dos as-
pectos mais inovadores para a implementação de iniciativas de impacto 

-
panhamento dos projetos. Além disso, o modelo permite a capilarização 

-
culdade de acesso e promove uma mudança qualitativa no relacionamento 
do setor público com o terceiro setor, as empresas e a sociedade.

 Financiamento. ODS. Impacto social. . 
Patrimônio cultural.
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Introdução

para a estruturação e o desenvolvimento de diversas atividades e 
setores econômicos. De fato, a teoria econômica aponta que, na pre-
sença de falhas de mercado como externalidades positivas, o crédito 

social, o que inclui educação, cultura e meio ambiente, são carac-
terizadas pelas externalidades positivas e, portanto, há expectativa 

-

-
ção do orçamento público e do investimento das empresas nas áreas 
com impacto social. Tomando o exemplo da cultura, além da redu-
ção orçamentária nas esferas federal, estadual e municipal,1 houve 
queda dos investimentos privados via Lei Rouanet,2 que decresce-

3

Apesar da redução dos orçamentos tradicionais, existe um movi-
mento crescente de engajamento e esforço conjunto de sociedade, 
empresas e governos visando à transformação social. Um indicativo, 
em nível global, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

-
 

 
salicnet.php). 
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-
ciedade e entes privados para a construção de um mundo melhor. 

prosperidade e bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e 
enfrentar as mudanças climáticas.

A preocupação com a transformação social também tem mudado o 

século XXI apresenta um novo padrão de investimento baseado no 
tripé risco-retorno-impacto social, que teria começado a mudar os 

-
lantropia e governo. Os investimentos que conjugam impacto social 

ativos, comprometidas em incorporar o bem-estar social e ambien-

foi criada a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de 

governo, o setor privado e a sociedade civil na constituição de uma 
estratégia para a promoção de um ambiente favorável ao desenvol-
vimento de negócios de impacto4

oferta de capital para os negócios de impacto, por meio da mobiliza-
ção de recursos públicos e privados destinados ao investimento e ao 

-
ceiro positivo de forma sustentável.
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-
5 para o avanço das 

-
tipação e validação de instrumentos e mecanismos inovadores. Esse 
esforço compreende o desenvolvimento de instrumentos inovadores 

fontes, a atração de novos investidores e apoiadores, a desinterme-
diação e ampliação da escala e do volume de recursos mobilizados.

Diante desse contexto, o presente artigo tem por objetivo analisar 

-
grama Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural. Combinando 

), o 
programa é a primeira iniciativa de  do setor público 
com a sociedade civil no Brasil e o maior programa desse tipo no 
mundo. A análise consiste em um estudo de caso, por meio do qual, 

princípios e conceitos aplicáveis a outros contextos.

. O caso Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural 

a ampliação do uso da modalidade  para contemplar 
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Patrimônio cultural e 

desenvolvimento

O patrimônio cultural brasileiro compreende os bens de nature-
za material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

-
rentes grupos formadores da sociedade brasileira. Constitui um tes-
temunho da história e da identidade de um país, de forma que sua 
preservação é valorizada mundialmente e reconhecida como fonte 
geradora de riqueza.

Em linha com as mais modernas diretrizes da Organização das Na-
-

vel internacional, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

ser percebido como um valioso ativo econômico, cultural, educacio-
nal e turístico para as cidades, portanto, capaz de gerar externalida-

aumento do turismo cultural e a dinamização das cadeias produtivas 
e atividades econômicas correlatas, geradoras de emprego e renda.

Tomando o turismo como exemplo, um destino tem entre seus ali-

destaque para a cultura local – arte, arquitetura, museus, eventos 
festivos, gastronomia, patrimônio histórico. De acordo com a Or-

-

dinamismo econômico para a região, visto que o turismo representa 

um em cada dez postos de trabalho existentes no mundo, conside-
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-

mento é reconhecida entre os ODS estabelecidos pela ONU. For-

talecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural 

objetiva tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis.

O potencial de geração de riqueza e externalidades desse pa trimônio 

mais de cinco mil imóveis protegidos no país. Desses patrimônios, 

-

mo internacional como patrimônio mundial pela Unesco, o que 

A partir da perspectiva do patrimônio cultural como segmento 

estratégico para promoção do desenvolvimento com alto impacto 

social, a preservação do patrimônio, por um lado, deixa de ser um 

-

nalidades, culturais, educacionais, sociais, simbólicas e econômicas. 

Por outro lado, alimentando um círculo virtuoso, a capacidade de 

demonstrar impactos efetivos e de gerar desenvolvimento é funda-

mental para estimular e garantir a sua preservação.

e resultados socioeconômicos decorrentes da recuperação do patri-

mônio cultural brasileiro, especialmente os programas conduzidos 
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A atuação do BNDES em prol do patrimônio brasileiro tem sido 
permanente e relevante, sendo o Banco hoje reconhecido como o 
maior apoiador do segmento, tendo até recebido a medalha Mário 
de Andrade por ocasião dos oitenta anos do Iphan. Ao longo de 
mais de vinte anos de atuação continuada no setor, o BNDES cons-

-

e artístico, acervos memoriais e patrimônio imaterial). Essa trajetó-
ria permitiu o amadurecimento de sua atuação ao longo do tempo 
e a compreensão da relação entre a preservação do patrimônio e as 
possibilidades de desenvolvimento econômico.

Vale notar que o adensamento das atividades relacionadas à revita-
lização do patrimônio cultural também se insere no contexto das 

-
va-se um crescente deslocamento do foco de atividades industriais 
tradicionais para atividades intensivas em conhecimento, localiza-

-

geração de valor agregado. Em estudo produzido pela Ernst & Young 
-

-
soas trabalham em alguma dessas indústrias, o que foi equivalente a 

-

próximos dois anos, estimado pelo Fundo Monetário Internacional 
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Desafios no apoio ao setor de 
patrimônio cultural

-
nio cultural como estratégia de promoção do desenvolvimento com 

-

-

instituição que detém a responsabilidade por sua guarda e proteção, 
o apoio pode se tornar em vão no intervalo de alguns anos. Portan-
to, entende-se que a instituição detentora e responsável pela guarda 
e gestão do patrimônio deve merecer a mais profunda atenção.

-
-

taque para:

a sensibilização para o potencial socioeconômico a partir do 
patrimônio cultural brasileiro, em complemento a uma cultu-

-
cial das tecnologias digitais na preservação e difusão do pa-
trimônio cultural brasileiro, bem como para engajamento e 
contribuição da sociedade visando o acesso e a valorização 
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o fomento à adoção de melhores práticas de gestão e gover-

A capacitação e a disponibilização de estrutura, ferramental e ins-
trumentos para implementação de uma perspectiva mais contem-

desempenho do setor.

-
do. A necessidade de investimentos mais efetivos na preservação do 
patrimônio é indiscutível. Nos últimos anos, por exemplo, dois in-

ganharam repercussão internacional como casos emblemáticos da si-
tuação de conservação do patrimônio no Brasil e da necessidade de se 
estruturar o apoio ao setor. Dessa forma, são necessários investimen-
tos vultosos e um novo enfoque de apoio.

Atualmente, ainda predominam no país, no setor de patrimônio 
cultural, uma realidade de engessamento institucional e de depen-

do orçamento público, sujeito a contingenciamentos ao longo do 

cultural, que, por sua natureza, é captado com o horizonte do pró-

em momentos de crise econômica, uma vez que depende do lucro 
do patrocinador.

risco de descontinuidade de suas atividades mais rotineiras e de inter-

esforço à captação de recursos e a fazer e refazer orçamentos e priori-
-
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retando grandes desperdícios, reduzindo a capacidade de gestão e, 
no limite, comprometendo o cumprimento da missão da instituição.

-
turais dedicam grande esforço à obtenção de recursos a serem uti-
lizados no curto prazo, em despesas de custeio e atividades básicas.

-
-

res que surgem como oportunidade é o , as plataformas 
-

mente promissor para a aplicação de modelos de  

-
ria entre Nesta, Arts Council England, Heritage Fund e o Depar-
tamento de Cultura, Mídia e Esportes, explorou a potencialidade 
do  , com bons resultados, na iniciativa “Matching the 

-

longo prazo, o instrumento pode aumentar a legitimidade das ins-
 na elaboração e gestão de projetos 

com interesse social e fortalecer as redes de relacionamento.

Crowdfunding como 
oportunidade

net 
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 deriva de dois termos da língua inglesa que de-
notam seu conceito:  e , respectivamente, multidão e 

plataformas de internet.

O mercado de 
-

 -
-

dos de dois lados, orquestrados por uma plataforma que combina um 

relacionados ao :

-
-

cursos sem receber compensação monetária nem recompensa 
não monetária.

 baseado em recompensa: modelo em que, caso a 

: também conhecido como  , 
-

cipação no negócio ou empresa tendo como contrapartida a 
6

No Brasil, o -

mobiliários dentro de plataformas 
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-

A primeira plataforma de  no mundo foi o  europeu 
-

sem artistas a gravar um disco, recebendo recompensas em troca 

com o 

O  tornou-se um mercado global multibilionário, 

-

-

, 
principalmente as baseadas em recompensa, trazem benefícios que 

) e empregam 

Com respeito a esse aspecto, é importante destacar que o apoio a 

-
teresse público.
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O  pode contribuir para fortalecer comunidades e re-
des e criar novos clientes, novos modelos de negócios e benefícios 

oportunidade para novas formas de produção, mobilizando novas 
redes e recursos e propiciando oportunidades mais amplamente dis-

-
panha de , 

-
nha compreende, em grande monta, o desejo de contribuir com o 
impacto social.

-
dação da sociedade e aumentar seu reconhecimento e reputação 

O caso Matchfunding BNDES+ 
Patrimônio Cultural

O Programa Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural7 é uma 
-

mento e nas escolhas de projetos a serem apoiados pelo BNDES. O 
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) 
), sendo a 

primeira iniciativa de  do setor público com a socieda-

que apenas projetos de interesse coletivo e com público engajado 
sejam contemplados, selecionando as propostas consideradas pela 
sociedade como mais robustas, meritórias, com potencial de retor-
no em externalidades e geração de valor público.

Esse poder conferido à sociedade, que faz a escolha última dos pro-

programa que nasceu de iniciativa colaborativa do BNDES para 
-

O lançamento do  para patrimônio cultural deve ser 
entendido como experimentação, um piloto de uma modalidade 

-
 é uma 

forma de atrair e ampliar o interesse do público para determinados 
temas. A alavancagem estimula a doação do público e aumenta a 
chance de arrecadar os recursos necessários à realização de projetos.

permitam desenvolver e ampliar o alcance desse novo modelo de 

internacionais. No Brasil, a plataforma Benfeitoria demonstrou 
 em parce-

ria com a empresa Natura.
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No Matchfunding BNDES+, o objetivo é promover uma ação es-

truturante. O programa contempla o apoio à capacitação de ins-

, além da estruturação e da operacionalização de sele-

bem como do acompanhamento dos projetos culturais selecionados 

. Existe trei-

-

nhas de arrecadação de recursos com a sociedade é essencial para a 

articulação e aplicação dos conhecimentos.

A coordenação e a operacionalização do programa são realizadas 

a Benfeitoria, uma das principais plataformas de  no 

país. O projeto foi aprovado e contratado com o BNDES em dezem-

se dá com recursos do Fundo Cultural – fundo estatutário oriun-

meio de 

-

da campanha de arrecadação seja alcançada. Se a primeira meta 

é batida antes do prazo de encerramento da campanha, o proje-

to poderá continuar captando do público, porém sem o  do 

BNDES, como uma campanha de arrecadação normal. Na primei-

ra onda de seleção, os projetos poderão ter metas mínimas entre 



Estratégia de financiamento inovadora combinando recursos públicos com financiamento coletivo: 

o caso do programa Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural

23R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 7-33, dez. 2019

-

Os projetos podem ser apresentados por pessoas jurídicas brasilei-

lucrativos tendem a ser mais bem-sucedidas nas campanhas de ar-
recadação do que outras formas organizacionais, uma vez que, de 
forma aderente à Teoria dos Contratos, sinalizam ao público que 

Para receber os recursos do BNDES, as iniciativas deverão, além de 
atingir suas metas de arrecadação, apresentar um mínimo de pulve-
rização de recursos. A ideia, com isso, é que sejam efetivamente via-

público. É válido mencionar que a sinalização de que dois terços dos 
recursos são aportados pelo BNDES tende a aumentar a probabilida-

Considerando que a arrecadação do público é estimada em no mí-

-

em elaboração de projetos, engajamento de públicos, boas práti-
-

tre outros, assim como os custos de operacionalizar e divulgar os 
editais de seleção, acompanhar a realização dos projetos e avaliar 
a efetividade do próprio programa, contam com orçamento de até 
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para os dois anos do programa.

A expectativa é de que o programa apoie até oitenta projetos sele-

ocorrem cinco ondas de seleção com a expectativa de oito projetos 
selecionados em cada uma, em média. A curadoria do Matchfunding 
BNDES+ Patrimônio Cultural será responsável pela seleção inicial 
de propostas que possam deixar legado para o patrimônio material 

, educa-
ção patrimonial, turismo e acervo.

São apoiáveis projetos nas seguintes categorias de legado:

e transmissão de conhecimentos tradicionais a um novo pú-
-

voltadas à promoção do turismo ligado ao patrimônio cultu-
ral brasileiro.

-
tais, novas tecnologias ou conteúdos que melhorem a expe-

-

-
vam o engajamento do público com o patrimônio.

-
-
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nhecimento que preservem a memória do patrimônio, como 

Os responsáveis pelos projetos escolhidos receberão treinamento 
aprofundado com foco nas campanhas de arrecadação de forma que 
consigam captar os recursos necessários à execução das propostas. 
Após passar por essa fase, os projetos serão apresentados no canal 
do Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural, hospedado na pla-

-
grama inovador, mudanças táticas poderão ser feitas ao longo do 
tempo, de acordo com os aprendizados de percurso, como escopo 
dos projetos aceitos, valor máximo e mínimo, prazos de arrecada-
ção, entre outros.

Matchfunding e o 
financiamento de investimentos 
com impacto social

A utilização de plataformas 
o instrumento de , é inovadora e relevante para os se-
tores cultural e e público. No programa, a oportunidade é imediata 
para o segmento de patrimônio cultural, considerando o potencial 

oportuna para diversos setores com impacto social.
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-

-
ciamento a projetos combinado a recursos públicos, proporcionan-

de descontinuidade de atividades e fortalecer a sustentabilidade de 
longo prazo.

A sistemática de apoio  +  tem o mérito de incentivar e 
-

sos públicos. Ou seja, a plataforma de  permite uma 
escuta direta e viabiliza a aproximação e parceria com a sociedade 

promoção de bem-estar social.

Matchfunding BNDES+ pode ajudar a desenvolver um novo modelo 

com impacto social. Trata-se de um modelo que aumenta a possibi-
lidade de alavancar recursos de terceiros, trazendo novos apoiado-

-
de para a cultura, sem reduzir o apoio a outras causas, alavancan-
do novos recursos em favor de projetos com impacto sociocultural 

O modelo, que combina  com , permite, ainda, obter ga-

proposto no projeto, e capilarizar o apoio público para um conjun-
to de iniciativas que usualmente não teriam acesso a seus recursos. 
A aproximação, a parceria e a escala permitida pelo  
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podem e devem ser inspiração para desdobramentos em muitas ou-
tras iniciativas do setor público, pouco exploradas mesmo na expe-

Outra dimensão fundamental é o potencial de comunicação e di-
fusão do modelo, que permite maior alcance das iniciativas de 

iniciativa e potencializam seu efeito sobre toda a cadeia produtiva e 
consumidora e para o público em geral. Primeiramente, a convoca-
ção de iniciativas é feita por meio de edital. O chamamento público 
tem grande alcance e mobiliza um conjunto amplo de , 
mesmo quando não se reverte em participação direta dos agentes 
no certame. O segundo ponto refere-se às campanhas de arrecada-
ção em si, que dependem de esforço de divulgação e convencimento 
para sensibilização de uma rede de colaboradores.

-
rente da anterior, com maior profundidade, visando o engajamento 
do público com as iniciativas e resultando na construção de uma re-

caracteriza-se por se desenvolver fortemente no ambiente digital. 
Todos os materiais produzidos, as campanhas de arrecadação e os 
resultados obtidos com cada uma das iniciativas e com o programa 
poderão ser facilmente compartilhados na internet.

divulgação e capacitação teórica e prática para o . É 

públicos. O programa compreende uma estratégia de capacitação, 
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Ainda nesse programa, que tem foco em iniciativas envolvendo 
patrimônio cultural, esses resultados de capacitação transbordam 
para outras áreas de impacto social. Isso pode acontecer pela pro-
posição de projetos com múltiplos impactos, no qual se destaca a 

se dá pela disponibilização, gratuita e de fácil acesso, a conteúdos 
explicando o , como criar e conduzir uma campanha 

-
ro passo importante para sensibilização e entendimento do instru-

Conclusão

-

da atenção de formuladores de políticas. Suas externalidades, sua 

 de motor 
de crescimento e vetor de desenvolvimento em diversos países. Em 

-

Por essas características, o segmento mostrou-se promissor para a 

além disso, de uma nova forma de relacionamento entre setor pú-
blico, terceiro setor, empresas e a sociedade. Assim, o presente ar-
tigo defendeu que o programa Matchfunding BNDES+ Patrimônio 
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iniciativas e negócios não apenas para o setor cultural, mas de ma-
neira mais abrangente para apoio a diferentes iniciativas que geram 
impacto social.

No programa Matchfunding BNDES+, a combinação de recursos 

o que confere um dos aspectos mais inovadores para implementação 
de iniciativas de impacto social: o protagonismo da sociedade na 

-
res que podem alavancar negócios de impacto.8 Como iniciativa pi-
loto com enfoque em patrimônio cultural, é promissora, dado que, 

para o aumento do uso de TICs nos mecanismos de captação no 
setor cultural.

Com foco no patrimônio cultural, o programa Matchfunding 
BNDES+ tem por objetivo ajudar o setor cultural a criar meca-
nismos de doação e novas habilidades de engajamento com seus 
públicos, alavancando a captação de recursos e inspirando novos 
instrumentos para apoio a projetos e negócios geradores de impac-
to social em outros setores. Além disso, o programa contribui para 

-
culos com o desenvolvimento de relacionamento com o público e 
comunicação digital.

-
-
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-
tantes para conferir autonomia e o salto qualitativo necessário para 
que o patrimônio cultural brasileiro possa desenvolver seu poten-
cial pleno de desenvolvimento socioeconômico.

um novo modelo para atuação. Trata-se de um modelo que, por meio 
de tecnologia e das redes sociais, aumenta a possibilidade de alavancar 
recursos de terceiros e permite obter ganhos de escala, com volume e 

novo modelo permite capilarização para um conjunto de iniciativas 
que usualmente não teriam acesso a seus recursos e uma mudança 

Diante das oportunidades abertas pelo piloto Matchfunding 
BNDES+, o Banco está atento ao compromisso de manter um siste-
ma robusto de monitoramento e avaliação do programa, para poten-
cializar aprendizados sobre esse formato e garantir a sistematização 
do conhecimento e a ampla divulgação do processo e dos resultados 

-
tros investimentos de impacto social e outras políticas públicas.
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