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CAPÍTULO 1

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE CROWDFUNDING
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O crowdfunding (ou financiamento coletivo / colaborativo) é o método de financiamento de qualquer projeto ou progresso de 

negócios, aumentando a contribuição de outras empresas e pessoas.

Na maioria dos casos, o financiamento é feito através de plataformas online dedicadas. O crowdfunding é feito em três etapas 

principais. O iniciador do projeto inicia o projeto, as pessoas por trás do projeto apóiam sua ideia e a plataforma de crowdfunding une 

os investidores para finalmente lançar a ideia.

Tipos de crowdfunding:

• No crowdfunding baseado em recompensas (reward), os patrocinadores dão uma pequena quantia de dinheiro em troca de uma 

recompensa.

• No financiamento coletivo com base em doações (donation), os doadores doam uma pequena quantia de dinheiro em troca de 

gratidão e do sentimento de apoiar uma causa em que acreditam.

• No crowdfunding de capital (equity), os investidores investem grandes quantias de dinheiro em uma empresa em troca de um 

pequeno patrimônio da empresa.

• E em crowdfunding de dívidas (debt), os credores fazem um empréstimo com a expectativa de compensar o principal e os juros.

1.1 Informações gerais sobre crowdfunding
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1.2 O que é crowdfunding e os tipos diferentes de 
crowdfunding:

O vídeo descreve o crowdfunding como uma fonte eficaz de financiamento para 

startups, comparando-o ao financiamento clássico. Mais adiante, o vídeo apresenta 

os principais modelos de crowdfunding.

O material descreve em detalhes os 4 modelos de crowdfunding.
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O artigo é uma análise crítica de cada modelo de crowdfunding. Apresenta os prós 

e contras de cada modelo, ajudando os empreendedores a escolher o modelo que 

melhor se adequa ao seu negócio.

O áudio responde a algumas das perguntas mais comuns ao iniciar uma 

campanha de crowdfunding.

1.2 O que é crowdfunding e os tipos diferentes de 
crowdfunding:



CAPÍTULO 2

OS PORQUÊS DO CROWDFUNDING
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Por que e como uma campanha de crowdfunding se encaixa no propósito de testar o mercado:

• Ele testa a prontidão do mercado para o seu novo produto: você tem uma ideia de quantas pessoas estão dispostas a pagar pela 

solução que você fornecerá, mesmo antes do lançamento real do produto / serviço.

• Envolve clientes no Processo de Design e Desenvolvimento de Produto: O Crowdfunding ajuda a atrair pessoas interessadas no 

sucesso de seu produto. Envolvê-los no processo de design e desenvolvimento ajudará a enriquecer o produto de uma maneira 

totalmente nova. De certa forma, reduz seu esforço na fase de design do produto.

• Use o feedback do cliente para criar seu produto: com o financiamento coletivo, a maioria das pessoas que apoiam o seu projeto 

de captação de recursos já são usuários do seu produto ou defensores da empresa. Quando eles receberem o protótipo ou a 

produção de primeiro volume do seu produto, você pode esperar obter um feedback muito essencial sobre o que eles realmente 

pensam sobre o seu produto.

2. Os porquês do Crowdfunding (1)
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Por que e como uma campanha de crowdfunding se encaixa no propósito de testar o mercado:

• Promoção do produto: O longo processo de teste e pesquisa de mercado pode ser diminuido ao lançar seu produto final via 

crowdfunding. Você ganha marketing gratuito enquanto a plataforma de crowdfunding promove seu projeto e aumenta a 

visibilidade de seu produto. Isso reduz suas despesas com publicidade. Portanto, a economia de custos é obtida por meio de 

crowdfunding.

• Mais receita com menos risco: o Crowdfunding permite que as empresas pré-vendam milhares de unidades em um período de 30 a 

60 dias, o que ajuda a impulsionar pedidos de volume maiores com os fabricantes. Ordens de volume maiores geralmente diminuem 

o custo por unidade e aumentam sua margem. Este é um modelo bonito, porque as empresas podem alavancar economias de escala, 

capitalizando os pedidos de pré-venda e reduzindo seu risco financeiro. As pré-vendas são ideais porque você não precisa se 

preocupar com o estoque.

• Tudo o que você precisa é de um protótipo funcional e de um ótimo plano de marketing. Conforme discutido no número dois, isso 

é ainda melhor porque você pode incluir sua audiência no desenvolvimento de produtos e interagir antes de investir na fabricação.

2. Os porquês do Crowdfunding (2)



CAPÍTULO 3

PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING PARA INDÚSTRIAS CRIATIVAS
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3. Plataformas de Crowdfunding - Kickstarter

• Site top de crowdfunding para projetos criativos, lançado em 2009

• Setores / Especialidades: Arte, Quadrinhos, Dança, Design, Moda, Cinema, Comida, Jogos, Música, Fotografia, Publicação, 

Tecnologia, Teatro

• Tarifa: Fixa de 5% do valor arrecadado.

• Sucessos de Captação de Recursos : Pebble Smartwatch, Ouya
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Plataformas de Crowdfunding - Indiegogo

• Plataforma popular de crowdfunding apoiada por US $ 15 milhões em financiamento da Série A

• Tarifa: campanhas de financiamento flexíveis que atendem a sua meta são cobradas 4% por uma taxa de plataforma; aqueles 

que não cumprem seu objetivo são cobrados 9%
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Plataformas de Crowdfunding - Crowdrise

• Site de crowdfunding para retribuir e levantar dinheiro para boas causas

• Setores / Especialidades: Animais, artes, direitos civis, crise, doenças, educação, meio ambiente, humano, mundial, pobreza, 

religião, juventude

• Tarifa: O preçário inicia a uma tarifa flat de 3%

• Sucessos de Captação de Recursos : NYC Marathon, Maasai Wilderness Conservation Trust
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Plataformas de Crowdfunding - Appsfunder

• Uma plataforma de financiamento que conecta empreendedores e desenvolvedores de dispositivos móveis a financiadores

•  Indústrias / Especialidades: aplicativos móveis, aplicativos da Web, jogos, mídias sociais, sites de software

• Tarifa: Comissão de 8% sobre os recursos captados se a meta for atingida no tempo; também recebem 5% das receitas de 

aplicativos.

• Sucessos de Captação de Recursos : Visual Translater, Suspended Coffees, PrioritizeMe!
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Plataformas de Crowdfunding - Fundable

• Plataforma online de crowdfunding para startups e pequenas empresas

• Indústrias / Especialidades: energia, tecnologia, software, fitness, comida, esportes, educação, produtos de consumo, 

hardware, jogos

• Tarifa: Sem taxas percentuais; US $ 179 / mês para captar recursos

• Sucessos de Captação de Recursos : BodBot, Seeds, FIT Radio, Grapevine Craft Brewery



18

Plataformas de Crowdfunding

• Encontre a plataforma mais adequada às suas necessidades, usando a pesquisa de plataformas de crowdfunding disponível 

em http://www.crowdfunding4culture.eu/platforms-map 

• Use as diretrizes referentes às plataformas das Diretrizes Estratégicas para uma Campanha de Crowdfunding e faça a 

melhor escolha considerando o país, o produto e o tipo de financiamento que você deseja.



CAPÍTULO 4

PESQUISA DE CAMPANHAS – INSPIRE-SE



4. Pesquisa de campanhas – inspire-se

Agora você tem uma escala de quão grande é o mundo do crowdfunding. Antes de desenvolver sua própria estratégia de campanha, 

inspire-se em outras campanhas.

Pesquise pelo menos cinco plataformas e identifique cinco campanhas dedicadas a produtos / serviços semelhantes aos seus e, em 

seguida, use o Modelo de pesquisa de campanhas (Anexo 1).



 Relatório de Situação - Crowdfunding na Itália (1)

Em 2017, haviam 67 plataformas de crowdfunding na Itália; elas eram 82 em 2015. O modelo de crowdfunding mais popular na Itália 

é o chamado baseado em recompensas, em que os promotores da campanha fornecem recompensas para os doadores: 72% das 

plataformas adotaram esse modelo na Itália. Os restantes 20% baseiam-se no modelo de acções, onde os doadores se tornam 

investidores reais na empresa que propõe a campanha, enquanto a plataforma baseada em empréstimos é de 8%.

Em 2017, mais de 41 milhões de euros foram recolhidos através de crowdfunding em Itália, o que, se somado aos recolhidos em anos 

anteriores, elevou o total arrecadado até agora através do crowdfunding na Itália para 133 milhões; foram um total de 16.000 os 

projetos financiados.

Embora as plataformas existentes se dediquem principalmente ao crowdfunding baseado em recompensas, o tipo de crowdfunding 

que recolhe mais fundos na Itália é o empréstimo, que até agora arrecadou mais de 75 milhões de euros, mais da metade do total de 

133. As principais plataformas são Smartika , Terzo Valore e Borsa del Credito.



O modelo de crowdfunding premiado elevou, até ao momento, 34 milhões de euros, impulsionado por plataformas como a Eppela 

(6,4 milhões de euros), Produzioni dal Basso (5,5 milhões), Rete del Dono (5 milhões), Music Raiser (4,8 milhões), Buona Causa (2,8 

milhões),  DeRev (1,9 milhões).

O crowdfunding de capital (equity) até o momento elevou 19 milhões de euros, 12 em 2017. Na verdade, é o modelo de crowdfunding 

que mais cresceu em 2017 (+ 150%). As principais plataformas aqui são Mama Crowd (5,7 milhões de euros) Starsup (2,9 milhões), 

Crowdfundme (2,8).

A maioria das empresas que gerenciam plataformas de crowdfunding na Itália estão sediadas no norte (59 empresas), com o Milão 

possuindo 34 empresas sediadas na cidade. Então, 16 empresas estão localizadas no centro da Itália e 8 nas regiões do sul da Itália.

A idade média dos fundadores das plataformas de crowdfunding na Itália é muito jovem: 38,5 anos. Em 67% dos casos, no entanto, os 

fundadores das plataformas também possuem outra atividade de trabalho. Resumindo: não é tão fácil viver sozinho com o 

crowdfunding. Cada plataforma emprega uma média de 5,7 pessoas, com um total de 249 funcionários no setor.

 Relatório de Situação - Crowdfunding na Itália (2)



O crowdfunding baseado em recompensas ainda está em fase inicial de desenvolvimento em Portugal e as plataformas existentes 

operam em pequena escala quando comparadas com os players internacionais.

Isso pode estar relacionado ao medo de lidar com novas tecnologias que caracterizam grande parte da população. Como as pessoas 

ainda se sentem desconfortáveis com os processos e pagamentos online, o principal desafio identificado pelas autoridades e 

instituições locais é educar a população em geral sobre o conceito de crowdfunding.

Especialistas afirmam que o conhecimento progressivo e a conscientização sobre crowdfunding através da mídia, alinhados com a 

necessidade de sistemas de financiamento alternativos, farão do crowdfunding uma fonte cada vez mais relevante de fundos para 

novos projetos no futuro próximo. De fato, há uma tendência crescente de ambos os projetos submetidos e da contribuição dos 

apoiadores que confirmam as expectativas positivas.

Com a nova legislação 102/2015, a atividade de crowdfunding, supervisão, plataformas, beneficiários e investidores foram 

regulamentados para facilitar sua evolução. Nos últimos dois anos, Portugal testemunhou uma mudança rápida na forma como as 

startups e os projetos filantrópicos estão sendo financiados.

As plataformas de crowdfunding tornaram-se mais relevantes para responder à falta de doações institucionais e à dificuldade de 

aprovação de empréstimos bancários. O crowdfunding está a mudar o paradigma de angariação de fundos em Portugal e os 

empreendedores sociais beneficiam-se cada vez mais dele.

Nacionalmente, a tendência mostra um crescimento exponencial na evolução dos projetos financiados, uma taxa de sucesso alinhada 

com os principais concorrentes internacionais e uma taxa de sucesso maior em projetos com metas menores. As estatísticas também 

mostram que a maioria dos apoiadores participou apenas de um projeto e menos de 1%  investiu em mais de três.

 Relatório de Situação - Crowdfunding em Portugal (2)



Plataformas em Portugal

O crowdfunding começou em Portugal apenas em 2011 por duas plataformas principais: Massivemov e PPL. Devido à dificuldade em 

gerir um modelo de negócio rentável com uma plataforma de crowdfunding baseada em recompensas, a Massivemov teve de encerrar 

as suas operações, deixando a PPL como a única plataforma ainda ativa em Portugal. A PPL já levantou 3.737.506 €, conta com 

125.502 membros ativos e apoiou mais de 500 projetos de sucesso através de mais de 108.342 apoiantes (2014).

O mercado alvo da plataforma são principalmente empreendedores em estágio inicial (early stage), associações e indivíduos, enquanto 

as categorias que atraem mais apoiadores e investimentos são projetos culturais e sociais

atuando nas áreas de música, artes e tecnologia.

A plataforma permite que os promotores definam uma meta de financiamento entre € 500 e € 10.000, um máximo número de 12 

recompensas oferecidas aos apoiadores do projeto e um prazo entre 30 e 60 dias. Se o promotor não atingir o valor desejado, o 

dinheiro será devolvido aos apoiadores. Atualmente, apenas 49% dos projectos cumprem o seu objetivo, com um financiamento médio 

de 2800 €.

 Relatório de Situação - Crowdfunding em Portugal (2)



O financiamento participativo continua a crescer em Espanha a um bom ritmo, passando de € 73.172.388 em 2016 para € 

101.651.284 em 2017, o que representa um aumento significativo de 38,92%.

O maior crescimento corresponde às plataformas de doação (86,93%), seguido por empréstimos (68,86%), investimentos (44,26%) e 

imóveis (20,79%).

Em termos de crescimento percentual e tipo de plataforma, há um aumento em todos eles, exceto o crowdfunding baseado em 

recompensas que cai em -7,43%, o que pode ser devido a um deslocamento nas recompensas em favor de modalidades de 

investimento e empréstimos.

Esses dados são interessantes, pois foram as plataformas de recompensas que iniciaram e impulsionaram o desenvolvimento do 

crowdfunding na Espanha.

O crowdfunding baseado em recompensa tem sido um instrumento de financiamento para o setor cultural que parece ter atingido 

a maturidade nos últimos anos, daí a estagnação.

 Relatório de Situação - Crowdfunding na Espanha (1)



No entanto, espera-se que, como aconteceu em outros países europeus, esta modalidade comece a ser usada por  empreendedores 

para lançar produtos e serviços para o mercado, compras antecipadas, etc. o que retornaria seu crescimento novamente.

Após seis anos de desenvolvimento e consolidação do Crowdfunding na Espanha, algumas plataformas já mostram liderança em seus 

respectivos setores. Assim, a Investor Partners, a Crowdcube e a Capital Cell já são líderes em crowdfunding de investimento, 

enquanto a Housers, a Privalore e a Inveslar estão no setor imobiliário, MytripleA, Lendix e Arboribus em empréstimos, Kickstarter, 

Verkami, Trickle em recompensas e Teaming, Go fund me e MigranodeArena em Doação.

Fonte: Universo Crodfunding (info@universocrowdfunding.com)

 Relatório de Situação - Crowdfunding na Espanha (2)



Na Romênia, o crowdfunding está crescendo em popularidade e temos várias plataformas locais disponíveis, mas também projetos que 

estão sendo financiados em plataformas internacionais. Em 2014, os projetos de crowdfunding levantaram cerca de 40.000 eur, em 

comparação com os 500.mil levantados no kickstarter, por exemplo.

Na Romênia existem várias plataformas de crowdfunding, tais como:

1. Crestemidei.ro

2. Multifinantare.ro – dă un leu proiectului tău!

3. PotSiEu.ro – Hai, să schimbăm lumea!

4. We-are-here.ro

5. Startarium.ro

6. Bursabinelui.ro 

7. Crowdfunding by Babeş-Bolyai University – Cluj-Napoca

8. Sprijina.ro

 Relatório de Situação - Crowdfunding na Romênia (1)

http://crestemidei.ro/
http://multifinantare.ro/
http://potsieu.ro/
http://www.we-are-here.ro/
https://www.startarium.ro/
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Home/Home
http://crowdfunding.alumni.ubbcluj.ro/
https://www.sprijina.ro/


Se pudéssemos descrever as plataformas de crowdfunding baseadas em tipos de projetos, então wearehere.ro dedica-se principalmente 
a performances artísticas e arte, enquanto crestemidei.ro e sprijina.ro são altamente dedicados à comunidade, educação, esportes e 
redação / publicações e a startarium.ro aborda empreendedores.

Concluindo, podemos dizer que, por enquanto, o crowdfunding é usado na Romênia para financiar ideias inovadoras que não adotam 
uma abordagem de negócios. Na melhor das hipóteses, são, em alguns casos, empresas sociais.

O aspecto filantrópico é enfatizado muito mais, e isso também é observado nos tipos de recompensas oferecidas, onde oferecer um 
“obrigado” no Facebook, no site oficial ou em um painel no local da iniciativa são alguns dos mais destacados.

Ao considerar os projetos que foram bem-sucedidos em atingir seu objetivo, o tipo de opções de financiamento oferecidas pela 
plataforma de crowdfunding parecia ter um papel importante. Sobre esta questão, as plataformas podem oferecer financiamento flexível 
ou financiamento fixo, o último funcionando no princípio “tudo ou nada”, o que significa que se o objetivo dos projetos de crowdfunding 
não for atingido, os financiadores não são cobrados a quantidade de dinheiro que eles concordaram em dar ao projeto.
A maioria dos projetos de crowdfunding é em crowdfunding baseado em doações ou recompensas. Existe uma tendência geral positiva 
na área da Europa Central e Oriental e também na Roménia.

 Relatório de Situação - Crowdfunding na Romênia (2)



CAPÍTULO 5

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA UMA CAMPANHA DE 
CROWDFUNDING
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5. Diretrizes Estratégicas para uma campanha de 
Crowdfunding (1)

Input de 
Estratégia

Descrição

1 IDEIA
• Descreva exatamente o que você quer ser financiado através do crowdfunding.
• Considere o contexto - que problema você está tentando resolver e qual será seu impacto a longo prazo?

2
MODELO / 
PLANO DE 
NEGÓCIOS

TAREFA: Escreva uma lista de necessidades financeiras para tornar este produto / causa realidade. Especifique tudo o que é 
necessário. Preencha o Business Model Canvas (Anexo 2)

LEVE EM CONSIDERAÇÃO:

• Valor predeterminado de quanto você deseja captar através do crowdfunding.
• Qualquer quantia adicional que você deseja aumentar, caso sua campanha alcance a meta antes do final (meta estendida).
• Plataforma, transação bancária ou quaisquer outras despesas intermediárias.
• Despesas de recompensa (produção e transporte).
• Quaisquer outras despesas organizacionais?
• Business Model Canvas

3
APOIADORES 
ALVO

TAREFA:  Defina os seus apoiadores alvo
LEVE EM CONSIDERAÇÃO:

• Quem são os usuários mais prováveis de seu produto / causa?
• Os usuários são pessoas que podem suportar financeiramente a campanha?
• Quem é o financiador mais provável?
• Como você alcança eles? (mídias sociais, offline, email, telefone ...)
• Especifique seus dados demográficos (por exemplo, idade, sexo, interesses).
• Pense em público potencial em sua comunidade local.
• Pense em público potencial fora da sua comunidade local.
• Pense em indivíduos e organizações que estariam dispostos a doar grandes somas

Siga estas diretrizes para desenvolver sua própria estratégia de campanha. Use o modelo de estratégia de campanha de 
crowdfunding, Anexo 3.
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Input de Estratégia Descrição:

4
STORYTELLING / 
CONTEÚDO 

TAREFA: 

•Escreva um pitch textual que apresentará o projeto na plataforma de crowdfunding.
•Seja preciso quanto ao seu objetivo e custos.
•Faça infográficos, as pessoas são mais propensas a perceber o seu ponto.
•Planeje as atualizações para sua página de plataforma.

5 PITCH
TAREFA:  Imagine que você tenha 30 segundos para atrair um possível apoiador de campanha. O que você diria 
a eles? Anote o seu pitch de 30 segundos

6 RECOMPENSAS

Defina recompensas (perks), seus preços e sua programação de entrega.
 
LEVE EM CONSIDERAÇÃO:  Inclua uma recompensa que ofereça uma experiência, única na vida, ou uma 
chance de participar do seu projeto.
Por exemplo, se você estiver fazendo um filme, ofereça a possibilidade de conseguir um pequeno papel nele.
• Inclua uma recompensa digital (ou seja, uma foto, jogo, livro, filme). A entrega de recompensas digitais não 

lhe custará nada. Inclua uma recompensa que servirá como material promocional (por exemplo, camiseta 
com seu logotipo)

• Certifique-se de que uma de suas recompensas tenha um valor de US$25. (As pesquisas mostram que os 
níveis de US$ 25 são os mais contribuídos pelos patrocinadores.)

• Certifique-se de que uma de suas recompensas tenha um valor de US$ 100. (Pesquisas mostram que 
recompensas de $100 levantam mais dinheiro.)

• Pergunte a si mesmo se você daria o valor que você especificou para o benefício que você está oferecendo.
• Inclua o custo total das recompensas finais no valor que será o objetivo da sua campanha.
• Edição limitada, disponibilidade de tempo ou permita acesso antecipado para algumas de suas 

recompensas. Isso irá provocar uma sensação de exclusividade quando se trata de suas vantagens

5. Diretrizes Estratégicas para uma campanha de 
Crowdfunding (2)
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Input Estratégico Descrição

7

VIDEO 
PROMOCIONAL 
DA SUA 
CAMPANHA

TAREFA: Crie um cenário de vídeo de 2 minutos de duração.

LEVE EM CONSIDERAÇÃO: O vídeo da campanha deve retratar a equipa e a campanha de uma 
maneira interessante e envolvente e enviar um claro apelo à ação (doação).

• Verifique se a história do seu vídeo inclui os membros da sua equipa.

• Verifique se o enredo de seu vídeo inclui os benefícios e recursos de seus produtos / causas.

• Verifique se a história do seu vídeo inclui uma frase de chamariz.

• Verifique se a história do seu vídeo inclui depoimentos de usuários. .

8 PLATAFORMA DE 
CROWDFUNDING

TAREFA: Defina qual plataforma você usará em sua campanha.

LEVE EM CONSIDERAÇÃO:

• Quais são as plataformas mais utilizadas no seu país?

• Quais são as plataformas mais utilizadas para o seu tipo de produto / causa?

• Considere financiamento flexível e fixo.

• Verifique as taxas de plataforma das plataformas segmentadas.

• Verifique as opções de pagamento da plataforma e os requisitos da conta bancária.

• Considere quais opções de pagamento são mais comuns para seu público-alvo (por exemplo, 
plataforma que permite o pagamento com cartão de crédito, se é isso que seus grupos-alvo usam)

5. Diretrizes Estratégicas para uma campanha de 
Crowdfunding (3)
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Input Estratégico Descrição

9
PLANO DE 
COMUNICAÇÃO

TAREFA: Defina seu plano de comunicação

LEVE EM CONSIDERAÇÃO: 

• Grupos-alvo

• Mensagem principal da campanha

• Canais de comunicação

• Calendário de comunicação

10 MÍDIAS SOCIAIS

TAREFA:  Defina seu plano de mídia social descrevendo:

• Quais sites de mídia social você usará em sua campanha.

• Quais páginas / grupos / perfis você usará na promoção de mídias sociais.

• Que tipo de conteúdo você usará (vídeos, eventos, hashtags…)

• Dê um exemplo de sua postagem na campanha de mídia social.

• Defina um orçamento para promoção de mídias sociais

LEVE EM CONSIDERAÇÃO:

• Use os sites de mídia social mais usados por seu público-alvo.

5. Diretrizes Estratégicas para uma campanha de 
Crowdfunding (4)
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Input Estratégico Descrição

11
IDENTIDADE 
VISUAL 
(BRANDING)

TAREFA: Forneça um exemplo de algo visual que apresente uma identidade visual reconhecível de 
sua campanha (por exemplo, o logotipo da campanha).

12
CONTEÚDO 
VISUAL

TAREFA: Faça uma lista de pelo menos 5 elementos visuais que apresentarão diferentes aspectos da 
sua campanha na plataforma. (Ou seja, produto / causa, equipa, cronograma, plano financeiro, 
benefícios do produto / causa, produto / causa, etc.)

LEVE EM CONSIDERAÇÃO:  Faça uma lista de recursos através dos quais você atualizará seus 
apoiadores sobre o progresso da campanha e compartilhará nas suas páginas de mídia social. Por 
exemplo, recursos visuais pelos quais você agradecerá aos seus patrocinadores, trarão novas 
vantagens, informarão sobre o valor coletado ou os dias restantes até o final da campanha.

Use recursos visuais em diferentes formatos: Ou seja fotografias, infográficos, gráficos, diagramas, 
gráficos de Gantt, gifs.

13
CAMPANHA 
OFFLINE

TAREFA: Defina até 3 atividades que contribuam para a promoção de campanhas pela internet - 
jantares de doação, participações de convidados, eventos públicos etc.

5. Diretrizes Estratégicas para uma campanha de 
Crowdfunding (5)
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Input Estratégico Descrição

14
LANÇAMENTO DA 
CAMPANHA

TAREFA: 

• Defina a possível data de lançamento e duração de sua campanha.

• Tenha em mente as férias de verão, feriados importantes e outros acontecimentos públicos 
relevantes.

15
SUSTENTABILIDADE 
DO PROJETO

TAREFA: Descreva como seu projeto permanecerá sustentável após a campanha de crowdfunding?

LEVE EM CONSIDERAÇÃO: 

• Sustentabilidade financeira (assegurando os recursos financeiros a longo prazo)

• Sustentabilidade organizacional (responsabilidade a longo prazo pela aplicação do projeto, 
capacidade de lidar com a quantia levantada de dinheiro)

16
GESTÃO DE 
RISCOS

TAREFA:  Definir riscos potenciais, levando em consideração:

• Risco de reputação de sua organização em caso de falha na campanha

• Riscos vinculados a recursos humanos (mudanças na equipA de campanha)

• Riscos financeiros (problemas de transação etc.)

• Riscos ligados à produção e envio das recompensas (problemas de entrega)

• Riscos de comunicação (mensagens politicamente incorretas)

17 EQUIPA

TAREFA: Descreva sua equipa e explique a responsabilidade de cada membro da equipa durante a 
campanha.

LEVE EM CONSIDERAÇÃO: É preferível que você tenha pelo menos três membros da equipa 
(coordenador do projeto, mídia social e gerente de RP, designer).

5. Diretrizes Estratégicas para uma campanha de 
Crowdfunding (6)
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Plano de Ação - Implementação de Estratégia de 
Crowdfunding

Tarefa Data Pessoa responsável

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



CAPÍTULO 6

ORÇANDO UMA CAMPANHA DE CROWDFUNDING
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6. Orçando uma campanha de crowdfunding

Sua campanha de crowdfunding é um projeto em si. É por isso que você precisa fazer muito planejamento antes. A menos 
que você peça ajuda a seus amigos para implementar a estratégia, a campanha pode exigir um pequeno investimento. Faça 
um orçamento de campanha para manter tudo sob controle. Use o modelo abaixo.

Item Custo Descrição

1 Recompensas Custo total da produção de recompensas

2
Entrega de 
recompensas

Baseado em análise de múltiplas ofertas

3 Produção de vídeo Baseado em análise de múltiplas ofertas

4 Fotógrafo Baseado em análise de múltiplas ofertas

5 Membros da equipa Se você pagar os membros da equipa da campanha

6
Eventos

7 Anúncios pagos Facebook, Google, Blog & Vlogs etc.

8
Outros custos

9
Tarifas da plataforma 
de crowdfunding

A taxa é uma % do valor total que você coleta. Verifique as condições 
das campanhas na página da plataforma.

10 TOTAL (€) Custo total da produção
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A única maneira de garantir que sua campanha seja lucrativa é fazendo o orçamento das recompensas também. Use o 
modelo abaixo. Não se esqueça de pedir feedback ao seu mentor sobre a estratégia e o orçamento. Quando a estratégia 
estiver concluída, crie o plano de ação usando o modelo abaixo. Ele ajuda você a manter sua estratégia e gerenciar a equipa.

a) Doação 
mínima

b) 
Recompensa

c) Disponível / 
quantidade 
planeada

d) Data de 
entrega da 
recompensa

e) Produção 
custo/ unidade

f) Custo de envio g) Custo total
= c(e+f)

h) Lucro mínimo
= a x c - g 

€1.00

€10.00

€25.00

€30.00

€50.00

€100.00

€500.00

€1,000.00

6. Orçando uma campanha de crowdfunding



CAPÍTULO 6

OUTROS RECURSOS
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6. Outros recursos (1) 

Remodelando o envolvimento das pessoas na cultura - Study

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e10916d-677c-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Remodelando o envolvimento das pessoas na cultura : Estudos de caso

6. Outros recursos (2) 
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Remodelando o envolvimento das pessoas na cultura : Sumário executivo

6. Outros recursos (3) 
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Colaboração e Modelos de Negócios na Indústria Criativa

6. Outros recursos (4) 



Contatos

fra.rocca@impacthub.net



CAPÍTULO 7

ANEXOS

Anexo 1 -  Template de Pesquisa de 

Campanhas

Anexo 2 –  Template Business Model 

Canvas 

Anexo 3. Template de Diretrizes 

Estratégicas para uma Campanha de 

Crowdfunding
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Campanha Produto Link

Orça
ment
o / 
Finan
ciado

Pontos 
principais 
da 
Campanha

Likes no 
Video

Gostava de 
ter visto 
mais sobre…

Equipa
Recompensa
s

Campanha 
de mídias 
sociais

1

2

3

4

5

Anexo 1 – Pesquisa de Campanhas
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Anexo 2
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Anexo 3. Diretrizes Estratégicas para uma 
campanha de Crowdfunding (1)

Input Estratégico Descrição

1 IDEIA

2 MODELO/PLANO DE NEGÓCIOS

3 APOIADORES ALVO

4 STORYTELLING / CONTEÚDO

5 PITCH

6 RECOMPENSAS

7
VIDEO PROMOCIONAL DA 
CAMPANHA

8
PLATAFORMA DE 
CROWDFUNDING

9 PLANO DE COMUNICAÇÃO
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Input Estratégico Descrição

9 PLANO DE COMUNICAÇÃO

10 MÍDIAS SOCIAIS

11
IDENTIDADE VISUAL 
(BRANDING)

12 CONTEÚDO VISUAL

13 CAMPANHA OFFLINE

14 LANÇAMENTO DA CAMPANHA

15
SUSTENTABILIDADE DO 
PROJETO

16 GESTÃO DE RISCOS

17 EQUIPA

Anexo 3. Diretrizes Estratégicas para uma 
campanha de Crowdfunding (2)


