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FUNDAÇÃO INTERAMERICANA

A comunidade importa:  
Guia de contrapartidas para 

solicitantes de doações   
Com um pouco de apoio, 
as organizações locais 
contribuem significativamente 
para o desenvolvimento 
de suas comunidades. Essa 
ideia inspirou a Fundação  
Interamericana (IAF) desde 
sua criação. 

As doações da IAF procuram 
ser o tipo de apoio que 
alavanca, mobiliza ou estimula 
a vontade de mudar daqueles 
que decidiram unir forças e 
recursos para realizar uma 
iniciativa de desenvolvimento, 
mesmo em circunstâncias 
difíceis. 

 

 
 

Contrapartida 

É o termo genérico que usamos para identificar 
os recursos fornecidos pelas organizações que 
recebem doações para realizar suas iniciativas. 
Em alguns países, este termo também é conhecido 
como cooinvestimento. 

A contrapartida é importante porque mostra que 
uma organização local está comprometida com sua 
iniciativa e é capaz de realizá-la. 

Não exigimos uma porcentagem específica de 
contrapartida para considerar uma doação, mas 
todas as doações devem ter alguma contrapartida. 
Daí a importância de tê-las em consideração ao 
enviar o pedido de doação. 

Este guia descreve os tipos de contrapartidas 
e suas possíveis fontes. Também oferece 
recomendações para identificá-las, calculá-
las e descrevê-las claramente na planilha de 
orçamento. 
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  Tipos de contrapartida 

A contrapartida pode ser: 

Em  dinheiro.  Dinheiro vivo que será
contribuído para a iniciativa. Permutas ou outros tipos 
de troca não são válidos aqui. 

Em bens e serviços.  Todo o tipo de
bens e serviços contribuídos para a iniciativa, que de 
outra forma teriam de ser comprados ou alugados. 
Pode incluir trabalho voluntário e uso de instalações, 
equipamentos, veículos e terrenos, entre outros. A 
esses bens e serviços deve ser atribuído um valor 
monetário. A estos bienes y servicios se les debe 
asignar un valor monetario. 
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Fontes de la contrapartida 
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Contrapartida da organização 

*Vem da organização que faz a proposta.

* Inclui todos os recursos em dinheiro e em
bens e serviços que a organização alocará
para lançar e manter a iniciativa.

* Inclui também os recursos da sua conta
bancária, inclusive de outros doadores,
que serão utilizados para a iniciativa e que
complementarão a doação solicitada à IAF.

*Os salários cobertos por outros doadores
da iniciativa que estão na conta bancária da
sua organização devem ser incluídos.

Contribuições dos participantes 

*Os participantes são as pessoas que
realizam as atividades e delas se
beneficiam. Às vezes são chamados de
“beneficiários”.

*No caso de uma cooperativa ou
organização de produtores, as
contribuições dos membros contam
como “contribuições dos participantes”.

Outras contribuições 

*Referem-se a dinheiro ou contribuições
em bens e serviços, como serviços e
assistência técnica, que entidades ou
organizações externas à comunidade
se comprometem a entregar para
apoiar a iniciativa.

*Podem vir do governo, de uma empresa
ou fundação empresarial, de outra
organização local ou de doadores
privados.

*Uma característica importante desses
recursos externos é que eles não estão
na conta bancária da organização
solicitante.
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Um exemplo da importância das 
contrapartidas 

Quando o pessoal da IAF visita um donatário em potencial, eles verificam o investimento real 
da organização solicitante e da comunidade e identificam recursos que podem ser incluídos 
na contrapartida. Este é um exemplo de uma contrapartida invisível que se tornou visível na 
Análise. 

Quando os representantes da IAF visitaram 
a comunidade, notaram que havia um viveiro 

localizado na escola que as crianças cuidavam; 
elas plantaram as árvores e limparam a área com 

a ajuda de suas famílias; e que o comitê local de 
água levantou fundos para comprar ferramentas e 

suprimentos. No entanto, o orçamento constante na 
solicitação de doação não incluiu nenhuma dessas 

contribuições como contrapartida. 
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Uma associação de oito comunidades 
da Costa Rica propôs uma iniciativa 

para o reflorestamento de duas 
bacias hidrográficas. Em seu pedido, a 

contrapartida descrita cobria alguns 
custos administrativos, transporte e 
treinamento; juntos, representavam 

cerca de 20% do valor da doação 
solicitada. 

A IAF financiou essa doação com uma 
reavaliação da contrapartida. Quando as 
comunidades foram expostas a essa forma 
de identificar e valorizar a contrapartida, 
ficaram surpresas ao constatar que haviam 
mobilizado por conta própria um valor 
equivalente a 150% da doação solicitada e 
se sentiram empoderadas para empreender 
novas atividades. Como explica o responsável 
pelo monitoramento e avaliação da IAF no 
México: “A contrapartida é importante porque 
questiona o conceito do que significa ser 
‘pobre’. Os ‘pobres’ têm muito a contribuir”. 
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A contrapartida no modelo de 
orçamento 

Para completar a planilha de orçamento, leve em consideração as 
seguintes recomendações: 

Apresente o 
orçamento 
em dólares 
estadunidenses, 
indicando a data 
da cotação e a taxa 
de câmbio do dólar 
para a moeda local 
naquela data. 

Use apenas linhas 
orçamentárias 
relevantes para a sua 
iniciativa. 

Para cada item 
orçamentário 
selecionado, 
calcule o valor que 
corresponde ao 
valor total da doação 
solicitada à IAF. 

Salve suas planilhas 
para se lembrar como 
chegou a estabelecer 
os valores de suas 
contrapartidas, 
pois se a solicitação 
avançar, essa 
informação 
será solicitada 
posteriormente. 

11 

Inclua tudo o que for considerado viável como contrapartida 
no modelo do orçamento. Caso sua solicitação avance no 
processo, ajudaremos você a esclarecer dúvidas sobre a 
contrapartida posteriormente. 

Identifique pelo menos um subitem de contrapartida para 
cada linha orçamentária aplicável. Na planilha de orçamento 
que pode ser baixado do site da IAF, você encontrará 
em cada rubrica orçamentária exemplos de subitem de 
contrapartida para cada item do orçamento. 

Calcule os valores monetários da contrapartida em bens e 
serviços, considerando o valor de mercado dos produtos ou 
serviços. 

Quaisquer despesas em dinheiro incorridas pela organização 
solicitante antes da assinatura do acordo com a IAF não  
devem ser incluídas no orçamento. 
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Modelo de orçamento 
Neste modelo, adicionamos alguns exemplos de cálculo de 
contrapartidas, inspirados no exemplo das páginas 8 e 9.

Construção 

a. Viveiro - materiais e insumos para construir 
viveiros 

b. Viveiros - mão de obra 

Subtotais 

Materiais e suprimentos 

a. Viveiro - insumos naturais, como sementes e

compostos orgânicos para melhorar o solo, 

fertilizar ou controlar pragas 

 

b. Viveiro - pequenas ferramentas, como 

baldes e pás 

Subtotais 

Propriedades 

a. Viveiro - Terreno 

b. 

Subtotais 

Em dinheiro 

$ Valor equivalente ao preço 
de mercado local dos materiais 
e insumos doados para a 
construção de um viveiro: 
madeira, pregos e outros. 
$ Valor equivalente ao preço 
de mercado local das horas de 
trabalho voluntário utilizadas 
para construir o viveiro. 

$ Valor equivalente ao preço 
de compra de sementes no 
mercado local: preço por quilo 
por número total de hectares 
de terra cultivada. 

$ Valor equivalente ao preço 
de compra de adubo verde 
fornecido pela organização, 
necessário para fertilizar o 
número total de hectares de 
terra cultivada 

$ Valor equivalente ao preço 
de mercado justo desses itens, 
sejam novos ou usados (valor 
inferior). Número de itens por 
valor unitário. 

$ Valor equivalente ao preço 
de aluguel mensal de terreno 
para o viveiro, a um preço 
de mercado, pelo número de 
meses de doação. 

Contribuições dos participantes Outras contribuições 

Em bens e serviços Em dinheiro Em bens e serviços Em dinheiro  Em bens e serviços 

Itens do orçamento Solicitado à IAF Contrapartidas da organização solicitante 

Em dinheiro 
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Nesta coluna, coloque 
a contrapartida da 

organização que está 
fazendo a solicitação. 

Nesta coluna, coloque 
as contribuições de 
outras entidades ou 

organizações. 

Nesta coluna, coloque as 
contribuições dos parceiros  

da organização solicitante ou 
outros participantes   

que NÃO fazem parte da 
organização solicitante. 
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Nesta coluna,  
coloque a parte do valor 

total da doação solicitada 
à IAF que corresponde a  
cada item orçamentário 

selecionado  

Identifique pelo menos  
um subitem para 

cada contrapartida  
aplicável. 

2

10

Existem muitas outras 
possibilidades de  
contrapartidas e subitens.  
Consultar a planilha de 
orçamento que pode ser 
baixado do 

14

site da IAF. 
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Recomendações para o cálculo da contrapartida 

Recursos  humanos 
*Se houver contrapartida de salários de pessoas vinculadas à organização

solicitante ou a outras organizações, deve-se incluir o pagamento de seguro
social e outros benefícios de trabalhadores assalariados, conforme indicado
pela legislação trabalhista de seu país.

*Se houver contrapartida de prestação de serviços por pessoas de fora da
organização solicitante, o valor deve ser calculado com base no preço de
mercado.

*Trabalho voluntário refere-se ao tempo doado ou serviços prestados sem
compensação financeira pelos participantes para fortalecer a iniciativa. O
valor dessa contrapartida é calculado levando em consideração o preço diário
de mercado desses serviços..

Por exemplo: Se o contador da organização ganha $ X por mês mais $ Y em
benefícios sociais e dedicará metade do seu tempo à iniciativa durante Z meses,
essa contrapartida é calculada da seguinte forma: (X + Y) x 0,5 x Z.

Último lembrete 
As doações da IAF têm o objetivo de ser um apoio que serve para alavancar ou  
estimular a vontade de mudança daqueles que uniram seus esforços e recursos para  
realizar seus planos comunitários. Certifique-se de que o orçamento mostre isso. 

Veículos  
*Utiliza-se o valor de aluguel; não o valor de compra.

*Calcula-se multiplicando o valor mensal do aluguel,
a preço de mercado, pelo número de meses que o
veículo será usado para a iniciativa.

Instalações  
*Utiliza-se o valor de aluguel; não o valor de compra.

*Calcula-se multiplicando o valor mensal do aluguel,
a preço de mercado, pelo número de meses que a
instalação será usada para a iniciativa.

*O total está escrito no subitem “Aluguéis” de
“Despesas administrativas”.

*Nos demais subitens, pode-se calcular a compra
de móveis e insumos, ou o pagamento de serviços
públicos.
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1331 Pennsylvania Ave., N.W. 
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Washington, D.C. 20004 

www.iaf.gov 
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