
RELATÓRIO 
DE IMPACTO

M A T C H F U N D I N G



O QUE É?
Match-funding é uma nova modalidade da 
filantropia colaborativa, na qual uma ou 
mais instituições de fomento multiplicam a 
arrecadação (e o impacto!) de campanhas 
de financiamento coletivo (crowd-funding).

Desde 2019 - lançamento da plataforma - a 
Fundação Tide Setubal e os parceiros do 
Fundo Enfrente triplicam as doações do 
coletivo para projetos de periferias 
urbanas do Brasil.

Matchfunding 
ENFRENTE?



Formado por diversas 
instituições, o Fundo 
reforça o caráter 
colaborativo do 
Matchfunding 
Enfrente, atuando em 
rede, pulverizando 
investimento e 
capilarizando impacto.

O Fundo
Enfrente



Com o apoio de
14 mil colaboradores, 
mais de R$ 8,5 milhões 
foram mobilizados  
nas 3 edições, para 
mais de 250 iniciativas 
de todo o Brasil.

Potência que 
multiplica



2019
Out-Fev

2020
Mar-Jul

2020
Jul-Dez

Enfrente
Covid

Edital reformulado para 
mobilizar com agilidade 

recursos para ações 
emergenciais de combate 

ao coronavírus nas 
periferias.

Enfrente 
Estruturante (ano 1)

Edição direcionada a 
potencializar projetos 

estruturantes e de longo 
prazo das periferias, 

iniciativas que atingem na 
raiz problemas urbanos, 

sociais e econômicos que 
surgiram ou foram 

agravados pela pandemia.

2021
e 2022

Enfrente 
Estruturante

(anos 2 e 3)

Enfrente
Impacto

Lançamento da 
Plataforma com um 
Fundo de R$350mil 
para potencializar

15 projetos de impacto 
das periferias 

brasileiras.

As 3 edições



Enfrente
Covid

Mais de R$ 7 milhões 
mobilizados!
Com a chegada da pandemia, o 
Matchfunding Enfrente se reformulou, 
cresceu e com agilidade mobilizou
R$7,2 milhões para 265 iniciativas 
emergenciais de combate ao 
coronavírus nas periferias brasileiras.

Em 2 meses de edição, foram mais 11 mil 
colaborações realizadas triplicas pelo 
Fundo Enfrente.
 



Enfrente Covid
Inovação e impacto
reconhecidos

A edição Enfrente Covid foi uma das 30 
iniciativas premiadas pelo Prêmio Folha 
Empreendedor Social na categoria 
Boas Práticas na Resposta à COVID-19. 

Confira a matéria em: 
www1.folha.uol.com.br/empreendedorso
cial/2020/12/financiamento-coletivo-trip
licou-doacoes-para-negocios-na-perife
ria.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/12/financiamento-coletivo-triplicou-doacoes-para-negocios-na-periferia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/12/financiamento-coletivo-triplicou-doacoes-para-negocios-na-periferia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/12/financiamento-coletivo-triplicou-doacoes-para-negocios-na-periferia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/12/financiamento-coletivo-triplicou-doacoes-para-negocios-na-periferia.shtml


Enfrente
Estruturante Para transformar estruturas

No final do ano passado, o Fundo 
Enfrente deu um passo além e lançou a 
edição estruturante, direcionada a 
projetos mais robustos, de longo prazo - e 
com potencial de virar política pública.

As 15 iniciativas selecionadas entraram em 
um programa de 3 anos, com consultoria 
da Benfeitoria para a criação de 
campanhas anuais de financiamento 
coletivo e acompanhamento da Fundação 
Tide Setubal para execução do projeto.



Por isso, é cada vez mais importante 
buscar soluções estruturantes e de longo 
prazo que combaterão, com medidas 
efetivas, as desigualdades já existentes e 
que foram ainda mais aprofundadas 
nesse momento.

Apoiar o alicerce dessa estrutura de 
projetos, possibilita a expansão da 
potência periférica e garante que o apoio 
chegue na ponta através da consistência 
de pessoas, organizações e movimentos 
que estão transformando o território.

A pandemia demandou 
resposta rápida e 
emergencial para as 
periferias, onde 
sabemos que os 
impactos são mais
graves, urgentes e
serão sentidos por 
muito tempo.



A Curadoria

Ao final de 30 dias de chamada 
criativa, com 268 propostas 
inscritas, 15 projetos foram 
selecionados através de uma 
banca de curadoria 
colaborativa.

A variedade de atores que 
compuseram a seleção de 
projetos garantiu múltiplas 
expertises e olhares, 
potencializando ainda mais a 
formatação em rede do 
Programa.



Perfil dos
Projetos

A onda estruturante convocou iniciativas 
que, durante 3 anos, irão desenvolver e 
implementar projetos com foco principal:

● na melhoria das condições de vida nos 
territórios

● no fortalecimento do poder de reação 
em períodos de crise

● em ações articuladas com diferentes 
parceiros nas áreas de educação, 
saúde e assistência social

● com potencial de escalabilidade e 
durabilidade, inclusive como políticas 
públicas



3 anos de
fomento

Esse formato de arrecadação e 
implementação aproxima, fortalece e 
expande as redes de cada projeto 
que, ao longo dos 3 anos, aprofunda 
ainda mais a sua relação com seu 
território e com cada parceiro e 
colaborador da campanha.

A cada ano do programa, a 
mobilização do crowd somada ao 
aporte Fundo Enfrente, garante que 
uma nova etapa dos projetos 
selecionados seja implementada. Ao 
longo dos 3 anos, além do apoio 
financeiro, as iniciativas recebem o 
acompanhamento e suporte para sua 
implementação, garantindo impacto 
positivo nos territórios desde o 
primeiro ano de execução.

2020 2021 2022



“O Fundo Enfrente, 
foi um catalisador 
pra esse sucesso. 
Acelerou, triplicou, 
gerou uma 
confiança sem igual” 

Tecnogueto 

http://www.youtube.com/watch?v=BHULjEYh3kg


Número da edição 
Estruturante (ano 1) O Primeiro canal de 

Matchfunding com 
100% das campanhas 

com meta batida!

268 projetos inscritos 
15 projetos selecionados
R$532.497,00 Arrecadados do Crowd
R$900.000,00 - Fundo ENFRENTE
R$ 1.432.497,00 Valor total movimentado 
2961 Benfeitores
Colaboração de 15 países 

o resultado 
positivo e 

recorde dessa 
onda reforça 
ainda mais a 

relevância 
desses projetos e 
seu potencial de 

impacto e 
influência nos 

territórios



MEDIDAS 
EFETIVAS NO 
TERRITÓRIO

https://docs.google.com/file/d/1kzGhS5lIbW-6EpKROFOWqecDHv9kPylR/preview


SEBO DO GUETO (PA)

Arrecadação: R$94.260,00
249 benfeitores

Fomento à abertura de novos 
sebos periféricos, ampliação da 
plataforma digital com 
gameficação da experiência e  
criação da Editora do Gueto.
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REDE IAÔ DE ECONOMIA 
CRIATIVA (BA)

Arrecadação: R$96.925,00
145 benfeitores

Qualificação e geração de renda 
para micro- empreendedores 
individuais e não formais da 
periferia de Salvador.

2

ADOTE UM CANTEIRO (MS)

Arrecadação: R$90.670,00
127 benfeitores

Plataforma digital facilitadora 
da autonomia alimentar 
sustentável para famílias

3

http://www.youtube.com/watch?v=EAyYFnVWwf0
http://www.youtube.com/watch?v=gE_SyjSakM4
http://www.youtube.com/watch?v=mNDNHRbCPVA


PRETOS QUE VOAM (RS)

Arrecadação: R$91.269,00
230 benfeitores

Ampliar a presença de negros 
no setor de aviação, por meio 
da formação de comissários de 
vôo periféricos

PR
O

JE
TO

S 
SE

LE
C

IO
N

AD
O

S 4

AFROAPORTE (BA)

Arrecadação: R$92.675,00
104 benfeitores

Plataforma virtual para potencia- 
lizar e apoiar empreendedores e 
empreendedoras negras no 
desenvolvimento de suas ativida- 
des econômicas impactadas pelos 
efeitos da pandemia da Covid-19

5

PREPARANDO O NOVO 
FUTURO (SP)

Arrecadação: R$99.680,00
224 benfeitores

Estruturação de um programa 
de apoio à educação de jovens 
periféricos, com tutorias e 
mentorias, além de conexão 
comunitária

6

http://www.youtube.com/watch?v=UdwwifPSDhU
http://www.youtube.com/watch?v=sJ_smE-e0SU
http://www.youtube.com/watch?v=q7cS8tnR2iw


CATARUA (BA)

Arrecadação: R$97.200,00
230 benfeitores

Inserção de catadores de rua 
em situação de vulnerabilidade 
extrema numa rede 
estruturada de capacitação
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EM FRENTE COM PREVÊ (RJ)

Arrecadação: R$92.440,00
178 benfeitores

Acesso a nano/microcrédito em 
moeda social digital Prevê, 
destinado a contextos periféricos

8

SUBÚRBIOS: MOBILIZAÇÕES 
SOCIAIS (SP)

Arrecadação: R$92.980,00
145 benfeitores

Dar visibilidade por meio de 
mapeamento georeferenciado 
à diversas manifestações 
sociais relevantes dos 
subúrbios, fortalecendo esses 
espaços

9

http://www.youtube.com/watch?v=mNUwqPO7hVU
http://www.youtube.com/watch?v=CBdD7u0L8q0
http://www.youtube.com/watch?v=N-4hbbQlvjg


LABJACA (RJ)

Arrecadação: R$94.775,00
204 benfeitores

Fortalecer um laboratório de 
dados, que vai pesquisar, 
analisar e produzir dados para 
a construção de uma narrativa 
mais cidadã sobre as favelas
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CASA AFROLATINAS (DF)

Arrecadação: R$92.235,00
124 benfeitores

Abertura da Casa que vai fortale- 
cer saberes e fazeres de mulheres 
negras nos mais diferentes 
campos do conhecimento e 
auxiliar na geração de renda, por 
meio dos aparatos tecnológicos e 
informativos

11

JOVENS HACKERS 

Arrecadação: R$101.059,00
319 benfeitores

Democratizar o ensino de 
tecnologia (programação, 
robótica e cultura maker) para 
jovens à partir dos 08 anos

12

http://www.youtube.com/watch?v=Q_M9xYZC7S0
http://www.youtube.com/watch?v=8srcuJsfRWc
http://www.youtube.com/watch?v=lwbG6kBwrhg


EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
CONTRA O RACISMO

Arrecadação: R$90.809,00
259 benfeitores

Disseminar educação financeira 
na periferia a partir do rap e de 
metodologia multidisciplinar 
para formação de jovens
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COLONUS: AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL NA 
AMAZÔNIA (AC)

Arrecadação: R$90.69000
132 benfeitores

Criação de aplicativo que vai fazer 
a ponte entre produtores e a 
população, visando uma 
sustentabilidade agrícola local e 
suporte ao pequeno produtor

14

TECNOGUETO (RJ) 

Arrecadação: R$114.830,00
345 benfeitores

Desenvolver uma plataforma 
de educação online para 
oferecer cursos de tecnologia 
para o povo da periferia.

15

Campanha recorde de 
arrecadação & número 
de benfeitores!

http://www.youtube.com/watch?v=JILvhfRLE9M
http://www.youtube.com/watch?v=F4uOXjs8REw


Para além
de números,
são pessoas.
Narrativas e 
vivências 
transformadas 
pela colaboração 
coletiva.

http://www.youtube.com/watch?v=UsFqw1Ca89w


POTÊNCIA MULTIPLICADA 
E CONSOLIDAÇÃO DE 
MOVIMENTOS

O Financiamento 
Coletivo garante a 
validação social 
dos projetos, com 
engajamento e 
participação ativa 
da própria 
população -
os maiores 
interessados e 
beneficiados das 
iniciativas.



POTÊNCIA MULTIPLICADA 
E CONSOLIDAÇÃO DE 
MOVIMENTOS

… colabora para a 
disseminação de 
ideias e ampliar 
essa divulgação 
pela mídia abre 
rede para o 
sucesso de 
arrecadação dos 
projetos ...

https://t.co/Q759KwqJds?amp=1
https://t.co/Q759KwqJds?amp=1


POTÊNCIA MULTIPLICADA 
E CONSOLIDAÇÃO DE 
MOVIMENTOS

… e amplia, não só a rede de 
colaboradores, mas o 
potencial de networking 
entre os projetos, o que 
fortalece o desenvolvimento 
institucional dos 
realizadores e cria sinergias 
entre ações de 
fortalecimento dos 
territórios.



Acompanhamento
das ações

Especializada em fortalecimento 
institucional, a FICAS atua há
mais de 20 anos e investe 
constantemente no fortalecimento 
do papel estratégico das 
organizações da sociedade civil, 
movimentos sociais e coletivos nas 
transformações sociais, por meio 
de programas de formação e 
ações de articulação.

Como estratégia para fortalecer 
o desenvolvimento das ações 
estruturais, garantindo que suas 
implementações sejam à longo 
prazo, os projetos serão 
acompanhados pela  FICAS.



Acompanhamento
das ações

Através de encontros coletivos e 
individuais e com o levantamento 

de expectativas e escuta das 
necessidades de cada projeto, o 

acompanhamento passa pelas 
seguintes temáticas:

EIXO ATUAÇÃO
● Reflexões sobre as 

concepções e o 
sentido do projeto, 
Ferramentas de 
monitoramento e 
avaliação (indicadores 
de processo, resultado 
e impacto, e 
instrumentais de 
coleta e análise de 
dados).

EIXO IDENTIDADE
● trajetória
● visão de futuro
● governança
● liderança (papéis e 

responsabilidades)
● mudanças sociais
● ferramentas de 

gestão financeira e 
planejamento.

EIXO ARTICULAÇÃO
● ferramentas de 

mapeamento comunitário
● análise do contexto

(local e nacional)
● fortalecimento do papel do

projeto nesse conjunto e 
nas ações articuladas 
necessárias para alcançar 
transformações estruturais

● mobilização social, de 
recursos e comunicação



Primeiro 
encontro 
realizado com 
os projetos

Acompanhamento
das ações



Acompanhamento
das ações

Acompanhamento contínuo, 
baseado em 2 olhares:

Acompanhamentos da porta para 
dentro das instituições:
● Olhar para mudanças Sociais
● Governança e Liderança
● Visão de Futuro
● Ferramentas de Gestão & 

Planejamento

Acompanhamento da porta para fora:
● Olhar pro contexto comunitário
● Atenção à situação pandêmica territorial e 

nacional
● Como apresentar soluções a cada etapa da 

estruturação do projeto
● Articulação em rede, com troca de 

experiências entre os projetos
● Mensuração de impacto



Ano 1





Rumo aos
anos 2 e 3

Em 2021 e 2022 campanhas de 
arrecadação serão feitas para 
viabilizar as etapas 2 e 3 de cada 
projeto, ambas com consultoria em 
Financiamento Coletivo pela 
Benfeitoria e em Mentoria pela FICAS 
e Fundação Tide Setubal, para 
garantir o impacto das mudanças 
estruturantes propostas.

A recorrência da captação via 
financiamento coletivo pelas 
campanhas é poderoso, pois amplia e 
aprofunda o desenvolvimento das 
ações, fortalecendo cada uma das 
iniciativas como bases de 
transformação para seus territórios e 
envolvidos, aperfeiçoando o ciclo que 
engloba cada projeto: econômica e 
socialmente.

2020 2021 2022



CRONOGRAMA

JAN       FEV       MAR       ABR       MAI       JUN       JUL       AGO      SET             OUT             NOV             DEZ

2020

2021

2022

2023

execução e acompanhamento consultoria 2 arrecadação 2

Execução do projeto com 
acompanhamento e fortalecimento 
da visão estratégica com o FICAS.

Consultoria da 
Benfeitoria e
R$ 2 mil para 
preparação da 
sua campanha. 
Além do acompa- 
nhamento na 
arrecadação.

Hora de mobilizar a 
rede para financiar 
seu projeto. Para 
cada R$1 arrecadado, 
o Fundo Enfrente 
investe mais R$2 e 
ainda dá uma força 
na divulgação

execução e acompanhamento consultoria 3 arrecadação 3

execução e acompanhamento

consultoria 1 arrecadação 1seleção dos projetos



                                                                               por ano                                                      2021 e 2022

FUNDO MATCH 2:1 100% repassado
para triplicar arrecadação dos projetos      R$ 900 mil    R$ 1,8 milhões

Verba de preparação de campanha repassada
para cada projeto    R$ 2 mil    R$ 2 mil 

Aporte total fundo + verba de preparação    R$ 960 mil   R$ 1,92 milhões 

Aporte do Fundo por projeto     R$ 60.000 (valor fixo)    R$ 60.000 (valor fixo)

Colaboração total do Crowd por projeto    R$ 30.000    R$ 30.000

 Colaboração total do Crowd    R$450 mil    R$ 900 mil

 Número de projetos contemplados         15       15

 Número de Cofinanciadores &
 Polinizadores & Visitantes  4.5mil/ 45mil/ 90mil    9mil/ 90 mil/ 180mil 

 Estimativa total de pessoas impactadas     900 mil    1,8 milhões

 Valor Total mobilizado para projetos 
 (Crowd + Fundo)    R$ 1.350.000    R$ 2.700.000

ORÇAMENTO



Um convite à toda 
sociedade.

http://www.youtube.com/watch?v=ATC9iVvAguk


www.benfeitoria.com/enfrente

Apresentação: Realização::

Vem com a gente, Enfrente!


