
Coisas para se lembrar quando for pedir dinheiro no exterior 
 
Há um mundo de possibilidades de se encontrar um parceiro no exterior para seus projetos sociais 
ou culturais. Mas antes de tentar há várias regras básicas que precisam ser observadas. 
 
Cada vez mais realizadores culturais estão optando por se transformar em entidades sem fins 
lucrativos com vistas a poder ter mais facilidade de captação de recursos junto a governos e 
Fundações ou Institutos, tanto no Brasil como no Exterior. 
 
A possibilidade de se obter financiamento lá fora existe, dependendo dos objetivos ou projetos da 
entidade proponente. Mas, tal como aqui, a dificuldade pode ser maior ou menor e a diferença, na 
maior parte dos casos, estará na observância de certas regras básicas de entendimento ou 
formatação da proposta. 
 
A maioria das entidades estrangeiras que podem contribuir com um projeto cultural – ou qualquer 
outro que envolva assistência social ou inclusão – pode ser encontrada na Internet, em canais 
como The Foundation Center (www.foundationcenter.com) ou simplesmente procurando por 
Culture Fund em campos de busca.  
 
Há uma grande variedade de Fundações e entidades que poderiam apoiar projetos brasileiros, 
mas para quem se aventurar a isso preparamos em arquivo Power Point, que pode ser acessado 
logo abaixo, um roteiro com alguns elementos que não podem ser esquecidos na hora de se 
contatar qualquer uma delas. 
 
Evidentemente uma das necessidades primárias é ter à mão alguém que fale e escreva em inglês, 
pois a maioria dessas entidades só se comunica através dessa língua.  
O roteiro preparado inclui perguntas que se deve fazer a si mesmo antes de se encaminhar uma 
proposta, o que saber, o que se quer e com quem estará conversando e outras que é importante 
entender.  
 
Para pessoas experientes no assunto, esse roteiro não acrescentará muita coisa; mas ele não foi 
preparado para eles. A criação da figura jurídica de OSCIP – Organização de Sociedade Civil de 
Interesse Público – ampliou ainda mais o espectro de novas entidades sem fins lucrativos, e já são 
mais de 200 mil em todo o País. Boa parte, se não a maioria, encontra na captação sua maior 
dificuldade e muitas vezes por erros primários tanto na percepção das possibilidades como na 
criação de suas propostas.  
 
O mesmo raciocínio e grau de exigência podem ter muitas das instituições brasileiras também e, 
porisso, as orientações colocadas aqui devem ser observadas para reflexão antes de serem 
procuradas. 
 
Este roteiro pode ser considerado um complemento de outras matérias sobre o assunto que 
publicamos nessa edição. Contém coisas simples, como todas as coisas importantes precisam ter.  
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