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P ouco comum no Brasil,
o financiamento coletivo
(crowdfunding, em in-
glês) voltado à educação
é uma das esperanças de

quem tem uma boa ideia na ca-
beça e pouco dinheiro no bolso.
De institutos sem fins lucrativos
que procurammelhorar o ensino
no Brasil a jovens aprovados em
universidades estrangeiras com
dificuldades para bancar custos,
o crowdfunding pode ser útil do
Ensino Fundamental ao Superior,
do individual ao coletivo.
Para conseguir a empatia de

doadores, não basta sair pedin-
do dinheiro por aí: é preciso ter
um projeto de interesse social,
que se reflita em ganhos pa-
ra a comunidade. Exemplos de
projetos bem-sucedidos (veja

alguns casos na página ao lado)
incluem a compra de materiais
para melhor atender crianças e
adolescentes em situação de vul-
nerabilidade em São Paulo e a
contribuição financeira para um
brasileiro estudar em uma uni-
versidade no Canadá.
– Nos Estados Unidos, na Eu-

ropa, é muito comum apresentar
projetos educativos e pedir ajuda
financeira, para depois compen-
sar com o conhecimento obtido.
No Brasil, o pessoal ainda não
está aproveitando isso. Quando
só os recursos financeiros são
um impedimento, o crowdfun-
ding pode ser a melhor maneira
de atingir esse objetivo – avalia o
advogado Vinicius Maximiliano,
autor do livro Dinheiro da Multi-
dão: Burocracia x Oportunidades
noCrowdfundingNacional.
Em troca desse voto de con-

fiança, os beneficiados encon-

tram maneiras variadas de retri-
buir o dinheiro recebido. Mui-
tas das formas de recompensa
incluem menções ao doador – o
que, muitas vezes, basta como
agradecimento. Para investimen-
tos maiores, que podem chegar
aos milhares de reais, porém, o
prêmio acaba sendo mais tan-
gível: lembranças do projeto ou
itens personalizados são algumas
das escolhas comuns. Ainda as-
sim, seja qual for o valor doado,
o principal motivador é sempre a
vontade de ajudar.
– As pessoas contribuem por-

que se sentem, de algumamanei-
ra, tocadas com aquele projeto.
A recompensa tem muito mais
valor simbólic0 que monetário:
é o desenho de uma criança, uma
foto na universidade, o relato de
uma experiência – define Tahia-
na D’Egmont, CEO da Kickante,
uma das incentivadoras do finan-

FINANCIAMENTOCOLETIVODEPROJETOSnaárea ainda é incipiente noBrasil,
mas já é vislumbrado comoalternativa para colocar boas ideias emprática
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CRIANÇAEMPAUTA
Instituto Sidarta - R$35.035,00
Comoobjetivo de transformar a escola
emumambiente educador pormeio
das crianças,o Instituto Sidarta,
de São Paulo, arrecadouos R$35mil
queprecisava para implantar o projeto
Criança emPauta. A iniciativa consiste
emampliar a qualidadedoensino
infantil pormeio de treinamentos e
reuniões compais, professores e
funcionários das escolas.

LEVEUMEMPREENDEDOR
AOMIT - TRAGA
CONHECIMENTOAOBRASIL
JoãoVitor Chaves Silva -
R$33.126,00
Oprojeto deunir de universitários a
mentores para transformarmos boas
ideias emgrandes negócios convenceu
mais de 200pessoas a doar um total de
R$33mil para JoãoVitor Chaves Silva ,
de BeloHorizonte (MG), ir ao Instituto
de Tecnologia deMassachusetts (MIT),
nos EstadosUnidos. Comodinheiro
arrecadado,ele prometeu ajudar
quemestava namesma situação a
apresentar seus projetos.

MATHEUSNAUNIVERSITY
OFBRITISH COLUMBIA
Matheus Carioca Sampaio -
R$12.600,00
AprovadonaprestigiadaUniversity of
British Columbia,no Canadá,Matheus,
de Fortaleza (CE), não conseguiu uma
bolsa integral os estudos.Mesmo
contando comaajudade familiares,
ele aindaprecisava de cerca de
R$12mil para semantermorando
fora. Conseguiu.Dentro de10anos,
ele pretendedoar todoodinheiro
arrecadadopara outras causas nobres.

COMPETIÇÃODEDIREITOSHUMANOS
MelinaBiasetto - R$11.780,00
AsamigasMelinaBiasetto,Renata
AmorimeTalita Ferrantelli,deSão
Paulo,prepararam-seduranteumano
paraa Inter-AmericanHumanRights
Moot Court Competition,que simulao
julgamentodaCorte Interamericanade
DireitosHumanos.A competição,em
Washington,exigiaaltos custos.Então,
elas recorreramao financiamento
coletivo.ObtiveramquaseR$12mil.

OQUEÉOCROWDFUNDING?
É umamaneira de angariar fundos
para a realizaçãodeumprojeto.
A ideia é queumgrandenúmero
depessoas faça umpequeno inves-
timento individual que, coletiva-
mente, leve ao financiamento total
dessa iniciativa. Por envolver tantas
pessoas, é fundamental que a ação
seja revertida emalgum tipo
de contribuição social.

COMOCONSEGUIR
RECURSOSONLINE?
O primeiro passo é encontrar um
site para hospedar seu projeto.
Depois disso, é hora de alimen-
tar sua página com informações
relevantes, depoimentos e fotos.
Feito isso, é importante também
divulgar a ideia, compartilhando
a iniciativa comomaior número
possível de amigos e fazendo uso
de diferentes ferramentas – online
e offline – para promover o projeto
e receber apoio.

DICASPARAUMPROJETOVIÁVEL

1Páginas interesantes deprojetos
atraemmais atençãoepodem

contar commais apoios. Ser vagoe
superficial não compensa.

2Acrescente uma fotoou vídeoe
umadescrição sobre oprojeto.

Veja como tornar a página atraente.

3Divulgue! Quantomais gente
conhecer o projeto,mais chances

de conseguir recursos.

4Publique regularmentemensa-
gens atualizadas napágina do

projeto paramanter a comunidade
apar dos seus progressos.

5Capte o interesse dos apoiantes,
oferecendo recompensas originais

para aqueles que contribuíremcom
seuprojeto.

6Nãoeconomize
criatividade.

ciamento coletivo no Brasil.
Para Maximiliano, há manei-

ras criativas de usar o crowdfun-
ding na educação, por exemplo,
como alternativa ao Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies).
Mas ele alerta: é preciso pensar
em como usar o dinheiro arre-
cadado para contribuir com pro-
blemas da sociedade, não apenas
usá-lo em benefício próprio.

AUNIÃO FAZO SONHO
QUEMSÃOOSDOADORES?
Osprimeiros contribuintes, emgeral,
são familiares e amigos.Depois
desse primeiro financiamento, a
ideia se espalha,e pessoas queo
promotor doprojeto nemconhece
podemdoar dinheiro para sua
causa.Nessa hora,blogs e redes
sociais estão entre os principais
aliados – eos sites que reúnem
esses financiamentos também
cumpremopapel dedivulgá-los.

COMOPOSSOAPOIARUMPROJETO?
Napágina doprojeto épossível
escolher umaquantia
pré-determinadapara doar –
geralmente acompanhadade
alguma recompensa – ou informar
o valor desejado. Feita a transação,
o nomedodoador e uma
mensagemqueeventualmente
queira deixar serão visíveis na
página deprojeto. Se preferir,
a doação tambémpode ser feita
demaneira anônima.

COMOSABERSE É SEGURO
APOIARUMPROJETO?
Se você encontrouuma iniciativa
quegostaria de apoiar, confira tudo
sobre ela: quemestá por trás, o que
pretende fazer comodinheiro, se os
custos informados estão corretos.
A regra básica é: apoie somente
os projetos emqueacredita, de
pessoas emquemconfia. Em caso
dedúvida, tente contato comopro-
motor doprojeto eo site de finan-
ciamento coletivo responsável.

OQUEACONTECE SENÃO
CONSEGUIRANGARIAR
AQUANTIA SOLICITADA?
Nesse quesito, cada site de
crowdfunding temumapolítica
diferente. Amaioria adota o sistema
“tudoounada”, emqueoautor
doprojeto só recebe as doações
se ameta inicial for atingida.
Outros tambémcontamcomuma
opção flexível: nesse caso,mesmo
seumprojeto nãoatingir os 100%,
todos os recursos arrecadados serão
recebidos.Nessa opção,porém,
a taxa de administração (porcenta-
gemdadoaçãoque fica como site
responsável) geralmente émaior.

QUANDOOCRIADORDO
PROJETORECEBEODINHEIRO?
Osprojetos recebemodinheiro ao
fimdoprazo estipuladopelo soli-
citante – data queé limitadapelo
site responsável por hospedar a
iniciativa. A quantia arrecadadaé
transferida automaticamente para a
conta bancária do autor, se todos os
requisitos tiverem sido cumpridos.

QUAIS SÃOOSCUSTOS?
Os sites de crowdfunding cobram
uma comissãoquepode chegar
a 20% sobre todos os fundos
angariados. Aí estão incluídas
as taxas de administração e
hospedagem,alémdos custos
de transaçãoedivulgação.
A recomendaçãoéprever esses
custos nomomentode calcular a
quantia necessária para oprojeto.

ALGUNS SITES
NOBRASIL

benfeitoria.com
catarse.me

kickante.com.br
vakinha.com.br

Fonte:World of Crowdfunding (WCF)


