
Um por todos e todos 
pelo crowdfunding 
Financiamento coletivo ganha adeptos e firma-se 

como opção para entretenimento de nicho 

Por ROSEANI  ROCH A rrocha@grupomm.com.br 

Aonda dos financiamentos coletivos 
de projetos, ou crowdfunding, recen-

te mesmo em seu país de origem, os Es-
tados Unidos, começa a ganhar força no 
Brasil. O País é, afinal, reconhecidamente 
um campo fértil para a criatividade nas re-
des sociais. Nada mais natural que se mul-
tipliquem por estas bandas plataformas e 
sites com os mais diferentes perfis e o ob-
jetivo comum de tirar do papel uma boa 
intenção. A maioria das plataformas de 
crowdfunding tem sido divulgada no bo-
ca a boca, ou, melhor, no clique a clique. 

Prova da ascensão do movimento foi a 
realização, na semana passada, da Crowd-
funding Week, inserida na Semana Global 
de Empreendedorismo. Uma iniciativa da 
República Marketing Universitário, em par-
ceria com a Federação de Empresas Junio-
res do Rio de Janeiro e apoio da Endeavour, 
o evento aconteceu em três universidades 
(Federal Fluminense, Federal do Rio de Ja-
neiro e Estadual do Rio de Janeiro) e duas 
faculdades (ESPM-RJ e Facha). 

Coube ao Catarse o pioneirismo da pri-
meira plataforma de financiamento cole-
tivo para projetos criativos do Brasil. Es-
tudantes de graduação da FGV, Diego Re-
eberg e Luis Otávio Ribeiro começaram a 
estudar como colocar em prática a solu-
ção, que se tornou viável com a chegada 
do desenvolvedor Daniel Weinmann, de 
Porto Alegre. O site, criado em dezem-
bro de 2010, foi inspirado no americano 
KickStarter, lançado em 2009 e que, em 
outubro deste ano, atingiu um milhão de 
investidores para os vários projetos, com 

uma captação de US$ 100 milhões. 
Os projetos inscritos no Catarse cus-

tam, em média, entre R$ 5 mil e R$ 15 mil. 
"Não são os que estão nos radares de in-
vestidores ou leis de incentivo à cultura" 
explica Reeberg. Em nove meses, a plata-
forma está chegando ao centésimo pro-
jeto financiado e conta com 29 mil usu-
ários. Destes, 8.400 já apoiaram projetos 
- todos passam por uma curadoria. O Ca-
tarse fica com uma comissão de 7,5% dos 
projetos viabilizados. Quando o valor de 
financiamento do projeto não é atingido 
no prazo estipulado, o dinheiro é devol-
vido. Em média, 60% dos projetos inscri-
tos atingem suas metas. 

Foi o caso do Ônibus Hacker, inscrito no 
site pela comunidade Transparência Ha-
cker. O grupo queria comprar um ônibus, 
equipar com internet e visitar cidades com 
menos de cinco mil habitantes, organizar 
seus dados para que a população tivesse 
mais conhecimento sobre o município e 
base para reivindicar mudanças necessá-
rias. "Precisavam de R$ 40 mil e arrecada-
ram R$ 60 mil, com 400 pessoas" conta Ree-
berg. Outra idéia que está virando realidade 
é a gravação do CD da Banda Mais Bonita 
da Cidade, que optou pela gravação inde-
pendente e em 30 dias angariou R$ 52 mil. 
A arrecadação aconteceu em julho e o dis-
co fica pronto ainda em novembro. 

Diego Reeberg destaca que começou o 
negócio como teste, para avaliar a sua via-
bilidade no Brasil. E está satisfeito com o 
quase R$ 1 milhão levantado para os pro-
jetos inscritos no site. Neste embalo, cres-

ceu também a equipe do Catarse. Mais três 
sócios (do Rio) e dois desenvolvedores 
uniram-se ao trio original de fundadores. 
"O Brasil tem um perfil de pessoas mui-
to socializáveis. Um projeto pode ser pe-
queno, mas vai ter uma tribo interessada. 
E um modelo que caminha alinhado com 
uma forma como a sociedade se desenvol-
ve, em grupos. Este é o fator que provará 
a sustentabilidade do modelo" concluiu. 

O primeiro milhão 
A famosa sociabilidade carioca e a insa-

tisfação pelo fato de muitos artistas e bandas 
não incluírem a cidade em suas turnês, es-
pecialmente as atrações estrangeiras, fez um 
grupo ligado à música criar o site Queremos 
(quase simultaneamente ao surgimento do 
Catarse, em São Paulo). O grupo, cujo por-
ta-voz é o jornalista Bruno Natal, também é 
formado por Tiago Lins, Felipe Continenti-
no, Pedro Seiler, Pedro Garcia e Lucas Bori. 

Com a ferramenta criada, passaram a 
viabilizar uma série de atrações. A primei-
ra foi de Miike Snow. Para o dia 10 de de-
zembro, está confirmado, no Circo Voador, 
o show do Kings of Convenience. "Nosso 
negócio vai além do crowdfunding, por-
que a pessoa acaba tendo a chance de ir 
de graça ao show" revela Bruno Natal. O 
que torna o Queremos único é o fato de, 
ao superar a meta para realização de um 
show, o dinheiro que sobra é devolvido a 
quem viabilizou a atração - numa espécie 
de "crowdrefunding" O reembolso é feito 
pelo mesmo sistema de cobrança, o PayPal. 

Já foram realizados 14 shows e, segun-

do Natal, o modelo é atrativo não apenas 
para os fãs. "Os artistas ficam encantados 
e isso gerou buzz lá fora. Mais do que o fi-
nanciamento, é uma ferramenta de mar-
keting, porque o público age como pro-
motor do evento. Em 100% dos shows as 
bandas saíram extasiadas" garante. 

Embora o Queremos não tenha surgi-
do como um negócio, acabou virando um. 
Em um ano, a arrecadação foi de R$ 1,2 
milhão. Desse montante, R$ 874.800 vie-
ram de 4.374 participantes, que eles classi-
ficam como "empolgados" Com empresas, 
o valor levantado foi de R$ 327.200 - 16 
contribuíram. Em seu projeto de expan-
dir o serviço, o grupo pretende aumentar 
a participação desse segmento, uma vez 
que considera a plataforma uma oportu-
nidade de negócios para marcas se asso-
ciarem a uma mobilização do público de 
maneira "orgânica e natural" 

Já o número de reembolsos foi de R$ 
452.415, no primeiro ano. Alguns dos "em-
polgados" que compraram ingressos para 
os 14 shows realizados até agora pagaram 
R$ 2.800 e receberam de volta R$ 2.167, 
ou seja, assistiram a 14 shows por R$ 632, 
uma média de R$ 45 por show. 

Atraindo os grandes 
A solução bem-sucedida do crowdfun-

ding para viabilizar determinados tipos de 
projetos de entretenimento no mercado 
brasileiro começou a chamar a atenção 
de grandes empresas. A primeira a aderir 
ao modelo foi a Holding Clube, que per-
tence ao empresário José Victor Oliva e 
engloba agências como a Banco de Even-
tos, a Rio 360 e a FanClub. Recentemen-
te, o grupo ganhou uma nova empresa, 
a PlayBook, justamente para desenvol-
ver projetos de financiamento coletivo. 

Mareei Sacco, CEO da Holding Clube 
afirma que a criação da empresa veio da 
avaliação do mercado onde já estavam 
atuando. "Existe um boom na área de en-
tretenimento no Brasil, com grandes tur-
nês, atrações e festivais, sejam musicais 
ou teatro e circo. Vimos a oportunidade 
para pequenos e médios eventos, que 
podem alcançar um resultado fantástico 
quando ligados ao crowdfunding" disse. 

O executivo projeta realizar 15 shows no 
primeiro ano, reunindo públicos que variem 
de mil a até dez mil pessoas. O primeiro de-
les, da banda canadense Tokyo Police Club, 
estava programado para a sexta-feira 18 de 
novembro, na casa paulistana Upperclub. 

A equipe, como muitas empresas com 
base na internet, é enxuta. Tem apenas 
quatro pessoas, contando os sócios Fer-
nando Juno (ex-Buscapé) e Alessandra 
Sophia. "Diferentemente do que já exis-
te no Brasil, o que quisemos agregar foi 
uma ferramenta de datamining, uma bus-
ca de dados para identificar se há poten-
cial para determinado show em determi-
nado lugar" comenta o CEO da Holding 
Clube. A idéia é monitorar a internet para 
captar os desejos dos fãs e atraí-los com 
benefícios para os primeiros que aderi-
rem aos shows, como pista, open bar ou 
ingresso para acompanhante. 

Além dos shows, a PlayBook estuda 
alternativas para o uso de financiamen-
to coletivo, como para esportes e ações 
corporativas, alinhadas às estratégias das 
marcas e potencializando verbas restri-
tas. Sacco espera que, no primeiro ano, 
a PlayBook responda por algo entre 5% 
e 6% do faturamento da Holding Clube, 
que em 2010 foi de R$ 240 milhões e deve 
crescer entre 15% e 18% em 2011. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1486, p. 30-31, 21 nov. 2011.




