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Todo mundo tem uma grande ideia para um projeto 
que, aparentemente, vai dar certo. 0 próximo passo é 
achar um patrocinador. Quando se está no início da 
carre i ra, mu i tas vezes fami l ia res são os pr imei ros a 
aparecerem como f inanc iadores . Ou então, como 
deses t imu ladores , fa lando que aquele projeto é só 
mais um. Mas se você acredi ta que seu projeto pode 
rea lmente dar certo, ex istem out ras fo rmas de 
conseguir f i nanc iamento para executá- lo , sem 
depender de pat roc inadores. 

0 f i nanc iamento colet ivo, mais conhecido pela 
palavra inglesa crowdfunding, é uma fo rma de conseguir 
levantar d inheiro para real izar a lgum projeto. 0 si te 
brasi leiro Catarse (www.catarse.me) é um dos mais 
conhecidos quando se t ra ta de projetos cr iat ivos. "Além 
de projetos cu l tura is , estão enquadrados alguns 
projetos de empreendedor ismo, jo rna l ismo, esporte, 
polí t ico, ambien ta is e sociais", conta Diego Reeberg, 
sóc io - f undado rda p la ta forma. 

O site lançado em janeiro de 2011, a tua lmente , 
está com 75 projetos no ar para serem f inanciados. "A 
ideia de cr iar o Catarse foi um mis to de ver o mov imento 
lá fora e perceber a dor que mu i ta gente t inha de não 
poder t i rar projetos da gaveta por fa l ta de recursos 
f inanceiros. Mui tas vezes, nem é preciso mui to recurso", 
expl ica Diego. No exterior alguns projetos grandes já > 
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> conseguem ser v iabi l izados, como foi o caso do New M u s e u m , d e Nova 
York, que conseguiu arrecadar meio mi lhão de dólares com p la ta formas 
de crowdfunding. 

A ideia é s imples. Alguém pensa em um projeto criativo, faz o 
orçamento do que irá gastar, envia para a lgum site de f inanc iamento 
coletivo. Em seguida, usuários descobrem seu projeto e se interessam em 
f inanciá- lo , cont r ibu indo com a lgum dos valores est ipulados por quem 
organiza; esse organizador precisa est ipular o que será dado em troca 
daquela contr ibuição. É como se usuários v i r tuais fossem os novos mecenas 
da arte. 0 projeto Livro-Pôster Canção, por exemplo, organizado por Coral 
Michel in, t inha o intu i to de unir dois ar t is tas para i lustrar a lguma música, e o 
resul tado seria t rans formado em um livro. Na hora de pensar na recompensa 

aos apoiadores, Coral oferecia, por exemplo, um 
car tão-posta l com uma i lustração inédita, um wal lpaper 
e o nome do colaborador nos crédi tos do livro impresso 
para quem desse um valor de R$ 40 ou acima disso. 

Quem est ipula os valores para contr ibuição 
são os próprios organizadores, que devem anal isar bem 
as propostas. "Pensamos de acordo com o mercado, mas 
t a m b é m levando em consideração o que é proposto e 
cobrado em outros projetos de crowdfunding", explica 
Coral. Outro caso de sucesso dentro do Catarse foi o 
projeto 'Nova cara da 3 a idade', da agência Garage, que 
conseguiu levantar os R$ 8 mi l necessários para veicular 
um projeto que promete dar outras referências ao ícone 

usado para dist inguir o idoso. "Usar o Catarse foi uma 
maneira de colocar o projeto na rua sem esperar 
captação", conta Max Petrucci, presidente da Garage. 

O Catarse não est ipula l imi te máximo de 
arrecadação, então é bom fazer um orçamento sabendo 
exatamente quais serão os gastos e que aquele valor 
conseguirá cobrir o esperado. "Em geral, um projeto 
coloca como meta o valor mín imo para acontecer. 0 que 
ele arrecadar a mais vai fazer com que consiga executar 
um projeto ainda mais bacana", explica Diego Reeberg. 
Lembrando que no orçamento o organizador deve ter em 
mente que uma porcentagem f ica com o site. No caso do 
Catarse, 7,5% do valor arrecadado f ica com eles, out ras 
p la ta formas podem est ipular out ros valores. 

Além de pensar bem no orçamento, o prazo é 
algo que t a m b é m merece atenção. Uma vez est ipulado, 
você terá apenas aqueles dias para arrecadar o 
necessário. Inadiável, o prazo pode ser colocado de 1 a 
60 dias. "Até hoje, 9 8 % dos projetos que ar recadaram 
mais de 5 0 % chegaram aos 100%", a f i rma Diego, que diz 
que é mui to dif íci l um projeto precisar de mais tempo e 
anal isa que prazos entre 25 e 40 dias são os que ob têm 
melhores resul tados. 

O Catarse faz a lgumas exigências na hora de 
enviar um projeto. É preciso ser criat ivo e f in i to, ou seja, 
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>ter um começo e um f im bem def inido. Benefícios coletivos e recompensas 
não f inanceiras t a m b é m fazem parte da l ista de exigências, assim como não 
ser um projeto de car idade ou no est i lo ' f inancie minha vida'. Mas mais 
impor tante é fazer um vídeo que conte - e mostre - um pouco do que se 
pretende do projeto. Quanto mais explicativo e interessante o vídeo, mais os 
colaboradores vão querer participar. 

O próprio blog do Catarse oferece a lgumas dicas para fazer um 
vídeo legal. Entre elas, aparecer no próprio vídeo mostra aos possíveis 
colaboradores que existe a lguém real por t rás do projeto. Mostrar imagens 
de referência - pode ser uma parte do projeto ou a lgumas imagens de 
t rabalhos anter iores - t a m b é m ajuda na hora das pessoas entenderem a 
proposta e o esti lo em que estarão apostando. É impor tante não fazer algo 

mui to longo, em torno de 2 a 4 minutos é suf ic iente. 
Bastante atenção com o áudio, é bom que as pessoas 
entendam o que você quer passar. 

Depois que o projeto at inge o valor, o Catarse 
não se responsabi l iza para que ele ocorra de fato e 
t a m b é m não dá um prazo para realização. "O que 
acontece é que o próprio apoiador acaba sendo um 
fiscalizador, mas, além disso, aqueles projetos são 
projetos dev ida . É mui to improvável que os idealizadores 
não quei ram executá-lo", esclarece Diego. E é verdade, 
todos os 327 projetos que fo ram viabi l izados no Catarse 
aconteceram ou estão acontecendo de a lguma forma. 

No caso do Livro-Pôster Canção, Coral 

conseguiu levantar R$ 25.055 dos R$ 24.495 propostos."A 
princípio havíamos superest imado o poder dessa 
modalidade de f inanciamento e colocamos um valor 
inchado no Catarse, acreditando que faríamos uma t iragem 
maior de livros", conta Coral. "No f ina l , reduzi custos de 
impressão e consegui pagar todos os custos da produção, 
economizando no que podia. Porém, comecei a fazer os 
envios por correio e o montante calculado e guardado para 
este f im não foi suficiente." Agora, se o projeto não 
consegue alcançar o valor estipulado, aqueles que já 
contr ibuíram terão o direito de escolher entre ter o dinheiro 
de volta ou apostar em algum outro projeto do site. 

Já Max Petrucci, do projeto 'Nova cara da 3 a 

idade', usou o Catarse como uma fase inicial. 
"Começamos devagar, captando no Catarse apenas a 
verba inicial e agora estamos captando patrocínio para 
seguir com as próximas fases", explica. A ideia era 
arrecadar os R$ 8 mi l que ser iam ut i l izados na 
premiação das ideias selecionadas e na divulgação do 
movimento em 600 bares e restaurantes nas pr incipais 
capi ta is brasi leiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Porto Alegre. O projeto é uma parceria entre a agência 
itsNOON, Enox, Update or Die e o Catarse. "Pensamos em 
uma convocação à população para repensar a imagem 
do idoso e desenhar um novo símbolo que represente os 
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maiores de 60 como eles realmente são", esclarece Max. 
Max diz que há uma grande di ferença entre 

viabi l izar um projeto por conta própria do que para um 
cl iente. "Quando você faz um projeto sob encomenda 
para um cl iente, o poder de decisão é dele", opina. Em 
p la ta formas em que o dinheiro virá para você, há mais 
l iberdade cr iat iva, uma vez que você está desvinculado 
de marcas. "Se for comparar com editais de fomento e 
projetos inscr i tos em leis de incentivo, então aqueles 
possib i l i tados através de crowdfunding t êm l iberdade 
infinita", a f i rma Coral."Às vezes, a justes ao projeto são 
impostos pelos patrocinadores, mas t a m b é m acredito 
que isso dependa do perf i l da empresa", acrescenta ela. 

A questão é que com plataformas de 
crowdfunding é possível viabilizar o projeto dos seus 
sonhos, pode ser um site, um documentário, um grafite, um 
livro ou qualquer outra coisa que conte com a criatividade. 
Prestando atenção no orçamento e divulgando 
corretamente, as chances dele sai r do papel são grandes. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 63, p. 52-57, nov. 2012.




