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Modalidades de Financiamento CROWDFUNDING
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O QUE É A SUA IDEIA?

Eu quero lançar uma história em 
quadrinhos chamada Por Enquanto 

que fale sobre automutilação.

O QUE É A SUA IDEIA?

Eu quero lançar uma história em 
quadrinhos chamada Por Enquanto 

que fale sobre automutilação.



O QUE É A SUA IDEIA?O QUE É A SUA IDEIA?

100 páginas,
em preto e branco, 

que lembre a HQ 
Persépolis.





O QUE É A SUA IDEIA?

Eu quero lançar uma história em 
quadrinhos chamada Por Enquanto 

que fale sobre automutilação.

A automutilação é uma prática 
extremamente comum entre os 

estudantes. 20% dos jovens brasileiros já 
se cortou de forma proposital. É um 

verdadeiro problema de saúde pública que 
leva estudantes ao suicídio.

ARGUMENTO 1O que é a sua ideia?



O QUE É A SUA IDEIA?

Eu quero lançar uma história em 
quadrinhos chamada Por Enquanto 

que fale sobre automutilação.

Se você olhar os pulsos de um adolescente, provavelmente encontrará pulseiras coloridas ou um 
relógio da moda. Talvez encontre um bracelete cheio de atitude ou uma fitinha do Senhor do 

Bonfim. Mas… talvez encontre cicatrizes fininhas, uma ao lado da outra.

Eu, Vanessa Bencz, tinha 13 anos quando me cortei de forma proposital pela primeira vez.

Lembro que eu estava na escola e havia acabado de receber meu boletim: tirara zero em 
matemática. Eu sabia que ia reprovar. Sabia que decepcionaria meus pais. Então, busquei meu 
estilete enferrujado no estojo de canetas e, sem pensar muito, cravei-o na pele do braço. Ficou 

uma cicatriz fininha e dolorida.

Na época, eu achava que merecia aquilo. Era a minha punição por ser uma burra, por ser uma 
vergonha. Eu merecia ter a pele machucada - era como eu me sentia por dentro.

A cada cinco estudantes brasileiros, um já se cortou de forma proposital.

ARGUMENTO 2O que é a sua ideia?





Preciso de 10 mil reais

500 pessoas precisam doar 20 reais
333 pessoas precisam doar 30 reais
200 pessoas precisam doar 50 reais
100 pessoas precisam doar 100 reais

166 doam 30 + 100 doam 50



Dever de casa

Listar ao menos 30 pessoas que 
com certeza te apoiariam.













Quem é a sua equipe?

Você é o autor.
Quem será o desenhista?

Quem será o diagramador?
Qual será a gráfica?



Como é a sua ideia? Quanto precisa arrecadar?

Eu quero imprimir de forma independente 
1000 unidades de um livro de 100 páginas 

com capa triplex 300 g/m2 e miolo em 
papel polen soft 80 g/m2

ou







Como os apoiadores decidem apoiar seu projeto?

1. Identificação com a causa (o por quê)
2. Imprescindibilidade para a sociedade
3. Consumo





Quem é seu público?

Como você se comunica com ele?





Imagem

Texto com poucas linhas

Patrocinar post







IMPORTANTE!

É obrigatória a produção de vídeo para o 
CATARSE.





- Quanto tempo de campanha?
- Dia de estreia/dia de conclusão
- Cotas
- Recompensas
- Meta extra
- Video de divulgação



- O que é pré-campanha?
- Aquecimento da rede
- Comunicação com os apoiadores
- Mídia







Contras do financiamento coletivo

- Estresse nível máximo;
- Modalidade pouco conhecida no Brasil;
- Desconfiança dos apoiadores;
- Apoiadores pagam pela ideia sem ver o 
projeto pronto;
- Realizador monopolizado com demanda;
- Real possibilidade de não atingir a meta.



Prós do financiamento coletivo

- Fuga de grandes gravadoras, editoras, 
mídias centralizadoras;
- Total controle do projeto, tanto financeiro 
quanto de identidade;
- Sem necessidade de prestação de 
contas.





















VANESSA BENCZ
contato

vbencz@gmail.com

WELLIGTON C. GONÇALVES
welligton@rizomaestudio.com.br

www.rizomaestudio.com.br

realização


