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CROWDFUNDING
FINANCIAMENTO COLECTIVO



Contribuições financeiras de investidores online, patrocinadores

ou doadores que financiam iniciativas ou entidades com fins

lucrativos ou não lucrativos.

Três modelos de crowdfunding:

Projectos

Financiados

CROWDFUNDING
FINANCIAMENTO COLECTIVO

Doações, filantropia e patrocínios onde quem contribui é

gratificado através de prémios criativos e participações no

projecto ou ideia

Empréstimos de pessoas a pessoas, com uma taxa de juro pré-

acordado

Investimento em troca de participação no capital social, nos

lucros ou partilha de receitas

REWARDS

P2P LOANS

EQUITY



 Kickstarter, IndieGogo

 JOBS Act assinado por Obama

 Wiseed, Symbid, Crowdcube, Seedrs,

MyMajorCompany e muitas mais!

CROWDFUNDING NO MUNDO
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PPL.COM.PT

13 meses de operação

3500+
utilizadores

1900+
investidores

81,000€
angariados

40%
taxa sucesso

44€
transacção média

4000+
seguidores

300+
candidaturas

25 projectos financiados



 Prova de resiliência

 Prova de conceito

 Angariação de clientes

 Embaixadores

 Teste de preços

 Preparação para futuros

investimentos

MAIS DO QUE 

FINANCIAMENTO...



 Primeiro teste ao empreendedor

 Definir uma estratégia de divulgação

 Passar uma mensagem clara (“elevator pitch”)

 Começar pelos FF para atingir a multidão

 “Lean Marketing”

 Acreditar na ideia

 Vender o conceito

 Ir à luta!

PROVA DE RESILIÊNCIA



 Teste real ao mercado

 Já não é só uma ideia

 Funciona

 Custo de produção

 Processo de produção

 Os clientes querem o produto:

a necessidade existe

PROVA DE CONCEITO



 Visibilidade e afirmação

 Compromisso do produtor e do 

consumidor

 Pré-venda

 Aprendizagem garantida

 Risco mais baixo ou nulo

PRIMEIROS CLIENTES



 Feedback dos utilizadores

 User innovation

 Conhecimento colectivo

 Consumer  “Prosumer”

EARLY ADOPTERS –

EMBAIXADORES



 Quanto é que os consumidores 

estão dispostos a gastar?

 Excedente

 Luxo ou volume?

 Cobre os custos?

 “Bundling” faz sentido?

TESTE DE PREÇOS



 Mostra de Sucesso

 Mediatismo conseguido

 Extenso networking

 Visibilidade com empresas e investidores

 Mini incubadora express!

PREPARAÇÃO PARA FUTUROS 

ROUNDS DE INVESTIMENTO



 Formiga Juju – dois projectos financiados no PPL!

 Primitive Reason – Produção do 6º álbum da banda: Power to the

People!

 Track Student – Criada startup para plataforma profissional de 

cruzamento entre empresas e alunos universitários

 Monitorização de Cetáceos em São Tomé– Projecto de índole 

cientifica que visa a estudar as comunidades de cetáceos tropicais

 Outros projectos a decorrer/já financiados: Luis Tinoco, Terra 

Incógnita, Mazgani, Nutrally, etc...

CASOS DE SUCESSO

EM PORTUGAL



CASOS DE SUCESSO

NO MUNDO

Reward-based 
Crowdfunding

Equity
Crowdfunding

«Crowdcube eats its own dog food!»



QUESTÕES?

CROWDFUNDING
FINANCIAMENTO COLECTIVO

DÚVIDAS?

PROJECTOS?

Projectos

Financiados


