Formas de Financiamento Alternativas ao Sistema Bancário
O Mecenato, os donativos ou até os empréstimos entre membros da mesma comunidade,
associadas as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação como a Internet vieram trazer
uma nova dimensão e um novo potencial a estas práticas.
O que é:
O termo inglês “Crowdfunding” pode ser traduzido como “financiamento pela multidão”.
Segundo a organização não-governamental “Crowdsourcing.org”, que engloba várias vertentes
de trabalho em rede utilizando a Internet, “Crowdfunding” refere-se às contribuições
financeiras de investidores online, patrocinadores e através de doações para financiar
organizações ou iniciativas com fins ou sem fins lucrativos. “Crowdfunding” é uma forma de
angariar capital para novos projectos e negócios solicitando contribuições a partir de uma
grande número de investidores ou interessados, seguindo três modelos diferentes;
1. Doações, Filantropia e patrocínios onde não existe a necessidade de devolver o
dinheiro investido;
2. Empréstimo;
3. Investir em troca de liquidez, lucro ou partilha de receitas.

Este tipo de abordagem ao investimento coloca uma forte enfase na promoção da ideia, que
quanto mais apelativa for aos olhos de potenciais investidores maior a capacidade de angariar
os fundos necessários. É necessário igualmente promover o promotor do projecto, realçando
atributos pessoais que possam dar mais garantias da capacidade de concretização das pessoas.
Dá também mais autonomia de investimento a potenciais investidores, abrindo o leque de
possíveis investimentos.
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Na prática uma ideia de projecto ou uma necessidade de investimento é divulgada em
websites específicos de “Crowdfunding”. Através da publicação desta necessidade a grandes
massas de pessoas é possível angariar investidores para o seu projecto ou ideia.
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No limite é possível descobrir negócios que depois de estudados apresentem um bom
potencial de lucro, investindo valores baixos, como 1€ reduzindo assim o risco de
investimento.
Plataformas online de Crowdfunding
A maior plataforma online:
Kickstarter encontra-se em inglês, permite financiar projectos em troca de recompensas para
os financiadores, como produtos, benefícios e experiencias.
O website www.zarpante.com promove o mecenato na comunidade de Países de Língua
Portuguesa, nos moldes referidos acima.
Este tipo de soluções torna-se especialmente interessante em empresas que estejam a iniciar a
sua actividade, em pequenos empresários e até projectos pessoais.
Inicie o seu projecto
Entre em contacto com a Multiguide e daremos seguimento ao seu projecto na angariação de
recursos financeiros para a sua concretização, ou simplesmente para esclarecer dúvidas sobre
o Crowdfunding
Contactos
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