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RESUMO 

O objetivo desde trabalho é evidenciar uma tendência nova para ajuda financeira de projetos das mais 

diversas finalidades, trazendo soluções para as pessoas e entidades sem fins lucrativos a terem arrecadação 

de fundos para seus projetos de maneira rápida e sem burocracia isso chama-se de crowdfundning ou 

“vaquinha virtual”, os projetos são apresentação online em sites e nas redes sociais, assim as pessoas se 

conectem e se sensibilizam com as ações dos outros, sendo que esta forma de ajuda tem sido explorada no 

mundo inteiro. Essa acessão dessa maneira de ajuda financeira começou a ocorrer devida à crise financeira 

do final do séc. XXI e divide-se em quatro tipos, com base em doação, recompensa, em empréstimo e em 

capital próprio, está pesquisa foi realizada através do MedLine/PUBMED em junho de 2019, as campanhas 

de crowdfunding ajudam centenas de pessoas pelo mundo a conseguirem dinheiro para sua causa seja ela 

individual ou coletiva, ainda na questão pesquisa e crowdfuning existem poucas evidências das campanhas 

para ajuda em projetos científicos, mas na sua maioria essas campanhas são utilizadas para tratamento 

médico. E conclui-se que através desse resumo possamos apresentar as campanhas de crowdfunding como 

uma solução dos problemas financeiros para ajuda em projetos de pesquisa para que possamos sanar 

problemas de nossa sociedade atual. 
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1- Introdução 

Este artigo vem apresentar algumas caraterísticas do Crowdfunding “Vaquinha 
Virtual” em site pelo mundo que ajudam pessoas ou entidades a conseguirem dinheiro de 
forma rápida e sem burocracia, fazendo que seus amigos virtuais e outros simpatizantes 
virtuais olhem sua campanha e sensibilizem para que os ajudem com doações (BABER, 
2019). O mesmo autor comenta que o objetivo é conectar e combinar pessoas de maneira 
fácil em conseguir recursos financeiros reduzindo assim intermediários. 

Lukk, Schneiderhan; Soares (2018) comentam que devido a diminuição de 
investimento públicos nos últimos anos no Canada, ocorreu a explosão das plataformas de 
crowdfunding para conseguir investimentos na área de saúde e educação. 

De acordo com os autores Palad, Snyder (2019) que devido à crise financeira que 
assolou o mundo no início do séc. XXI ocorreu redução de empréstimos pelos bancos e as 
pessoas e empresas foram levados ao método inovador que são as campanhas de 
crowdfunding. No Canadá existem diversas empresas (sites) de campanhas de 
crowdfunding girando uma quantidade muito significativa de dólares por ano. Segundo os 
mesmos autores, a maioria das campanhas são voltadas a tratamentos médicos e doenças 
raras. 
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O crowdfunding divide-se em quatro tipos, com base em doação, baseada em 
recompensa, baseada em empréstimo e baseada em capital próprio. O crowdfunding com 
base em doação é realizado por uma instituição de caridade, em que o colaborador não 
espera nada, apenas ajudar uma causa. O segundo tipo, baseado em recompensas, 
permite que os indivíduos contribuam em troca de alguma recompensa não financeira, mas 
recompensas como nome na lista de colaboradores, produtos gratuitos ou assinatura. O 
tipo baseado em empréstimos funciona como um empréstimo ou arrecadação de fundos, 
sendo que os donos do projeto terão que devolver os valores através de taxas de juros 
predeterminadas. Por fim, o crowdfunding baseado em capital faz com que os contribuintes 
acionistas recebam uma parte do lucro (BABER, 2018). 

Para uma boa campanha de crowdfunding gerar lucro Lukk, Schneiderhan; Soares 
(2018) descrevem que os idealizadores do projeto devem preocupar com a formatação do 
projeto mostrando através de vídeos explicativos das necessidades além de terem o texto 
escrito que possam sensibilizar o maior número de pessoas. Assim o crowdfunding tem um 
papel fundamental para as áreas sociais ajudando projetos das mais diversas áreas como 
esporte, centro de reabilitação, tratamento médico e até ações ambientais e culturais. 

 
2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto se caracteriza por uma revisão narrativa de acordo com Elias (2012) 

que elabora o artigo nos quais os autores possam realizar análises e interpretações críticas 

mais amplas, possibilitando compreender um determinado assunto, sob um ponto de vista 

teórico ou contextual. 

O método foi pesquisar artigos na base de dados PUBMED em junho de 2019 para 

que possamos entender as definições e métodos de utilização das plataformas de 

crowdfunding no mundo. 

 

3- REVISÃO DE LITERATURA 

 

Dos artigos avaliados pode-se notar uma discussão rica em como o crowdfunding 

está ajudando famílias no mundo inteiro como podemos citar o artigo de Lukk, 

Schneiderhan, Soares (2018), que mostram vários casos de sucesso de pessoas para a 

obtenção de dinheiro para ajuda das mais diversas carências. Já Koole et al. (2018) 

estruturaram uma campanha de crowdfunding médico para fundação holandesa de 

coração, sendo que superaram as expectativas de doação para mais de 74.000,00 euros 

do valor inicialmente pretendido. Palad, Snyder (2019) observaram a crescente disparada 

das campanhas de crowdfunding no Canada e várias pessoas foram beneficiadas para 

seus tratamentos médicos com esse sistema.  

Sauermann, Franzoni, Shafi (2019) colocam que os sites de crowdfunding 

assessoram através de fontes financeiras os projetos empresariais, artísticos e sociais, mas 

ainda o potencial das plataformas de financiamentos não está claro para as pesquisas 

cientificas e existe várias evidências que projetos sem fins lucrativos tem mais facilidade 

em angariar fundos. 

Snyder et al. (2019) discutem sobre os maiores sites de crowdfunding do Canada 

que acompanharam 80 campanhas da área médica e descobriram que as pessoas 

envolvidas no projeto faziam um apelo através de conexões pessoais (família e amigos), 

profundidade de necessidade detalhando a necessidade médica da pessoa e devolvendo 

significa que os idealizadores são altruístas e que realizam e realizaram boas obras durante 

suas vidas. 
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que através dos resultados preliminares sobre este assunto, possamos 

esclarecer uma estratégia nova e inovadora conhecida como as plataformas de 

crowdfunding no mundo. Estratégia esta que poderá ajudar a pesquisadores e pessoas que 

precisem de dinheiro para financiarem suas pesquisas ou seus projetos.  
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