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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo analisar o uso do crowdfunding como um instrumento             
que permite viabilizar economicamente projetos de reportagens jornalísticas no Brasil.          
Sendo assim, busca-se entender como ocorre o investimento do público nas iniciativas            
de financiamento coletivo propostas por três veículos da imprensa independente          
brasileira e que perfil possuem essas ações exitosas. Para isso, estuda as propostas             
realizadas pelos meios Agência Pública, Diário do Centro do Mundo e Jornal Já através              
da plataforma Catarse, entre 2012 e 2016.  
 
 
Palavras-chave 
 
Jornalismo; financiamento coletivo; crowdfunding; modelos de negócios; economia dos         
meios. 
 
 
1. O avanço do crowdfunding  
 

Fenômeno surgido a partir dos anos 2000 na internet, o crowdfunding           

(financiamento coletivo, na tradução ao português) começou a ganhar força no Brasil a             

partir de 2011, quando surgiu a primeira plataforma do gênero no país. Pioneiro no              

segmento em solo brasileiro, o Catarse, conforme conta em sua própria página, surgiu             

para suprir uma “grande falha dos sistemas tradicionais de financiamentos da produção            

criativa no país”. Dessa maneira, os autores de diferentes áreas começaram a ter uma              

alternativa de captação de recursos diretamente com o público, passando a não depender             

exclusivamente de patrocínios, editais e outros modelos tradicionais para viabilizar suas           

iniciativas. 

1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, XVII Encontro dos Grupos 
de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Espanha, email: 
fernandosoaresjornal@gmail.com 
 
3 Este artigo tem como base a dissertação de mestrado “El crowdfunding como herramienta de financiación el 
periodismo brasileño”, defendida por Fernando Soares na Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),  tendo como 
orientadora a professora doutora Carmina Crusafon Baqués. 
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A norte-americana Kickstarter foi uma das páginas que acabou servindo de           

inspiração para o surgimento do Catarse. Donini (2014) lembra que a página brasileira             

Catarse tem um modelo de atuação semelhante ao da plataforma originária dos Estados             

Unidos. Em ambas, existe a divisão dos projetos por categorias, incluindo uma opção             

dedicada especificamente ao jornalismo. 

A formatação utilizada pela plataforma brasileira se enquadra no que Freedman           

e Nutting (2015, p.2) chamam de crowdfunding de recompensa. Funciona de uma            

maneira simples. O autor do projeto pede uma determinada quantia para viabilizar a sua              

ideia. Para atrair os investidores, ele promete dar recompensas ao público apoiador. De             

um modo geral, quanto maior o valor desembolsado pelo apoiador, maior será sua             

recompensa. Esse retorno, muitas vezes, é o produto final que só foi desenvolvido             

graças ao suporte financeiro providenciado pelo público.  

Ao redor do mundo, o jornalismo tem se beneficiado do uso do financiamento             

coletivo, seja em maior ou menor intensidade em cada país. Mitchell e Vogt (2016)              

destacam que o montante de recursos movimentados pelo crowdfunding no jornalismo           

ainda é pequeno, mas vem crescendo substancialmente a cada ano. As pesquisadoras do             

Pew Research Center, dos Estados Unidos, compilaram todos os projetos incluídos na            

seção de jornalismo do Kickstarter, entre 2009 e setembro de 2015. Assim, puderam             

constatar que, nesse período, passaram pela página 2,9 mil projetos, sendo           

integralmente financiados 658 deles. O volume total de recursos captados pelas           

iniciativas bem-sucedidas chegou a US$ 6,3 milhões. 

As autoras lembram que há uma evolução ano a ano, tanto no volume de              

projetos financiados quanto de valores levantados nessas iniciativas. Em 2009, por           

exemplo, foram 17 projetos financiados, com um faturamento de US$ 7 mil. Enquanto             

seis anos mais tarde, foram 173 iniciativas exitosas, que movimentaram US$ 1,7            

milhão. Ou seja, cresceu 10 vezes o montante de iniciativas que conseguiram alcançar a              

meta de arrecadação.  

Jian e Usher (2013) lembram que a ascensão do crowdfunding no jornalismo nos             

últimos anos coincide com um período de dificuldades nos meios de comunicação            

tradicionais, sobretudo no que diz respeito ao modelo de negócio adotado por essas             
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organizações. Essa nova modalidade captação de recursos ainda se tornou atrativa para            

o público, especialmente porque “os usuários podem financiar diretamente as matérias           

que eles querem ler” (Jian e Usher, 2013, p.6). 

Nesse sentido, Aitamurto (2011) ressalta que o todo o processo ligado ao            

crowdfunding ajuda a estreitar laços entre o público, que é diretamente responsável por             

tornar viável uma determinada iniciativa, e os jornalistas que propõem o projeto. A             

autora ainda destaca que a criação de propostas em páginas de financiamento coletivo             

exige que os profissionais do ramo jornalístico desenvolvam novas habilidades. 

 

[...] os processos de financiamento coletivo no jornalismo geram uma          

necessidade de renegociação dos papéis e da auto-identidade dos jornalistas. No           

modelo do crowdfunding, não basta que um jornalista tenha uma ideia de            

matéria incrível, pois ele ou ela também tem de conscientizar a audiência sobre             

a importância daquela história conseguir doações. [...] Ao final, o papel do            

jornalista no crowdfunding requer novas habilidades e uma nova         

auto-percepção, que inclui o domínio de todo o processo ligado ao projeto,            

começando pela venda da pauta. (AITAMURTO, 2011, p.437) 

 

No Brasil, o panorama de evolução é semelhante ao global, ainda que envolva             

números mais enxutos que os do mercado norte-americano. Conforme o Catarse, de            

2011 até julho de 2017, foram financiados pela página 5.049 projetos, que            

movimentaram R$ 64 milhões a partir da contribuição de 410 mil pessoas. O jornalismo              

representa uma pequena parcela desse montante, contando com 214 iniciativas nesse           

período, das quais 104 são enquadradas como financiadas. Os projetos exitosos           

arrecadaram R$ 1,4 milhão. Ao todo, nesse nicho, 16,4 mil pessoas apoiaram alguma             

ação jornalística nos últimos seis anos. 

Ao observar os projetos incluídos na categoria jornalismo do Catarse, percebe-se           

que quem está utilizando essa ferramenta não tem vínculos com qualquer dos grandes             

meios de comunicação do país. A chamada imprensa alternativa ou independente           

brasileira é um dos agentes mais ativos nesse aspecto. Uma série de iniciativas surgidas              

no Brasil nos últimos anos, majoritariamente digitais, viram no financiamento coletivo           
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um instrumento para o desenvolvimento de projetos diversos, entre eles a realização de             

reportagens de profundidade. Entre os projetos financiados nota-se que o jornalismo           

investigativo tem um espaço relevante. Sequeira (2005) lembra que, apesar de haver            

controvérsias sobre o uso desse termo, existe sim a necessidade de se destacar uma              

categoria específica para aquelas reportagens com apuração mais detalhada.  

 

Se a investigação é inerente à atividade jornalística, o termo “jornalismo           

investigativo” não seria redundante? Embora qualquer prática jornalística        

pressuponha alguma investigação, há uma categoria que se diferencia das outras           

- pelo processo de trabalho do profissional e métodos de pesquisa e estratégias             

operacionais - definida como jornalismo investigativo. (SEQUEIRA, 2005,        

p.15) 

 

Diante desse contexto, este artigo pretende abordar os casos de Agência Pública,            

Diário do Centro do Mundo e Jornal Já, três meios brasileiros que apostaram por essa               

alternativa para bancar a criação de reportagens investigativas nos últimos anos e            

obtiveram sucesso. 

 

2. Agência Pública 

 

Uma das principais referências surgidas no jornalismo brasileiro nos últimos          

anos, a Agência Pública é, segundo a própria definição em sua página na internet, uma               

agência de reportagem e jornalismo investigativo. Surgido em 2011, é um meio sem fins              

lucrativos e que tem como missão “produzir reportagens de fôlego pautadas no interesse             

público, sobre as grandes questões do país do ponto de vista da população”. Para              

viabilizar economicamente a sua estrutura, a Pública consegue recursos com fundações           

e instituições, entre as quais estão Fundação Ford, Open Society Foundations, Instituto            

Betty e Jacob Lafer, Oak Foundation e Aliança pelo Clima e Uso da Terra. 

Outra vertente de recursos estabelecida na Pública é o crowdfunding. A agência            

realizou duas campanhas de arrecadação de recursos para financiar reportagens no           

Catarse. A primeira, em 2013, pretendia captar R$ 47,5 mil e acabou obtendo R$ 58,9               
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mil. Ao todo, 793 pessoas contribuíram com a iniciativa. O foco do projeto era a               

captação de recursos para a distribuição de 10 bolsas para a realização de reportagens              

investigativas. Para cada um real captado, a fundação Omidyar Network contribuiu com            

mais um real, em um modelo conhecido como “match funding”, algo como            

financiamento complementar, na tradução ao português. 

As reportagens realizadas abordaram temas como Copa do Mundo, violência          

policial, direitos humanos e corrupção. E muitos dos assuntos tratados ganharam           

repercussão nacional. Uma das matérias realizadas, sobre problemas de fábrica em           

carros da montadora General Motors, chegou, inclusive, a desencadear uma          

investigação do Ministério da Justiça. A coordenadora de comunicação da Pública,           

Marina Dias (2016), em entrevista, enfatiza que a aproximação com o leitor é um dos               

principais pontos positivos proporcionados pelo financiamento coletivo. 

 

O crowdfunding é uma forma de financiamento independente. [...] E tem uma            

outra questão que é mudar sua relação com o leitor. O crowdfunding, pelo             

menos do jeito que estruturamos nosso projeto, permite muito isso, que o leitor             

se entenda, se perceba como parte do processo de fazer uma grande reportagem.             

[...] Ele é parte da escolha da pauta, da divulgação, ele se sente no dever de                

fazer aquilo circular. A pessoa fica mais incluída no processo do jornalismo.            

(DIAS, 2016) 

 

Com o bom resultado obtido na primeira campanha no Catarse em 2013, a             

Agência Pública repetiu a dose dois anos mais tarde. Com alguns pequenos ajustes em              

relação à experiência anterior. Novamente o foco foi a distribuição de bolsas de             

reportagem, mas na segunda campanha não houve uma pré-definição sobre as pautas            

que seriam financiadas. A escolha dos temas ocorreu a partir de votações, realizadas             

após a fase de arrecadação de recursos.  

A meta de arrecadação estabelecida no segundo projeto foi de R$ 50 mil e o               

resultado foi ainda mais significativo o anterior, já que o montante de recursos             

levantados chegou a R$ 70,2 mil (ver Figura 1). Com isso, aumentou-se o número de               

bolsas de reportagem de 10 para 14. 
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Figura 1 - Segunda campanha realizada pela Agência Pública 

 

 

Somando as duas campanhas realizadas entre 2013 e 2015, a Agência Pública            

obteve R$ 129 mil, a partir da contribuição de 1.738 pessoas. Percebe-se que, em ambas               

as campanhas, a Pública procurou conscientizar o público para a importância do            

investimento no jornalismo investigativo e independente, enfatizando o papel do leitor           

para que as pautas que efetivamente fossem de seu interesse acabassem sendo            

publicadas. 

 

 

3. Diário do Centro do Mundo 

 

No Brasil, nenhum veículo recorreu tanto ao crowdfunding, até o momento,           

como o Diário do Centro do Mundo (DCM). Entre 2013 e 2016, submeteu oito              

propostas de projetos no Catarse. Todas foram financiadas, arrecadando no total R$ 200             

mil, o que foi possível graças à colaboração de 2.895 pessoas. O DCM se descreve               
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como uma página que faz “a filtragem e o resumo dos fatos mais importantes do dia”                

em diferentes áreas, focando especialmente política e economia. Ainda que tenha um            

perfil mais similar ao de um blog, nos últimos anos o DCM passou a apostar na                

realização de reportagens, totalmente viabilizadas a partir do financiamento coletivo.  

A primeira iniciativa submetida foi “Doutor Melgaço”, em 2013, que pretendia           

realizar uma matéria sobre a vinda de médicos estrangeiros ao Brasil. Em seguida, em              

2014, foram realizadas três pautas “O helicóptero de 50 milhões de reais”, “A             

sonegação da Globo” e “Alckmin e Sabesp: a verdadeira história da crise de falta de               

água em São Paulo”. No ano seguinte, surgiram os projetos “A verdade sobre a lista de                

Furnas”, “A vida real na Escandinávia” e “A compra de votos da reeleição de FHC”. Já                

em 2016 a pauta foi “O público e o privado no caso FHC - Mirian Dutra”. 

O projeto que mais arrecadou recursos e teve o maior engajamento do público             

foi “A sonegação da Globo” (ver Figura 2). A reportagem, posteriormente publicada no             

em formato de vídeo no YouTube, arrecadou R$ 48,2 mil e teve apoio de mais de 600                 

pessoas. O tema central da matéria era uma pendência tributária da Rede Globo com a               

Receita Federal. 

Figura 2 - Campanha de maior arrecadação feita pelo DCM 
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O valor médio solicitado em cada projeto de reportagem varia entre R$ 15 mil e               

R$ 25 mil. Um dos fundadores do DCM, Francisco Nogueira (2016) destaca, em             

entrevista, que o objetivo do veículo é fazer reportagens que geralmente “a grande mídia              

não faz”. O jornalista enfatiza que o financiamento vindo do público é fundamental para              

garantir liberdade editorial, fazendo com que o veículo não tenha amarras com os             

interesses dos anunciantes. 

 

É o financiamento mais legítimo que tem, que é o dinheiro limpo dos seus fãs,               

de quem está ao seu lado. Quando você depende dos anunciantes [...] você             

também tem algumas amarras. É inevitável. Passei por isso na Abril. Você não             

fala mal da Coca-Cola, porque ela banca um projeto seu. Mas com o             

crowdfunding você fica livre para fazer o que prometeu para esse sujeito, que             

só está exigindo que você faça um jornalismo decente.  (NOGUEIRA, 2016) 

 

Entre as sete pautas financiadas pelo veículo, nota-se um predomínio de temas            

políticos. Matérias que analisam, principalmente, escândalos envolvendo figuras ligadas         

à direita brasileira. Neste sentido, Nogueira (2016) destaca essa decisão de priorizar os             

assuntos políticos responde a um anseio dos próprios leitores do DCM. O produto             

resultante das iniciativas de financiamento coletivo sempre é semelhante: uma          

reportagem em vídeo e também textos sobre o tema no site do veículo. 

Ainda que a maior parte de sua receita venha de publicidade, o DCM             

estabeleceu o crowdfunding como uma fonte de recursos a ser explorada com            

recorrência. Até por isso, após realizar oito projetos no Catarse, decidiu, em 2017,             

montar uma própria estrutura dentro do seu site para receber as doações do público. 

 

4. Jornal Já 

 

Sediado em Porto Alegre, o Jornal Já é um veículo com mais de 30 anos de                

existência, tendo como foco principal de seus conteúdos temas envolvendo a capital            

gaúcha e o Rio Grande do Sul. Conforme a descrição feita no seu próprio site, o Já                 

nasceu como um jornal mensal e, no decorrer dos anos, foi modificando seu perfil.              
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Mantém hoje um jornal de bairro, o Já Bom Fim, e atua também como editora, lançando                

revistas e livros com reportagens e conteúdos sobre alguns pontos da história do Rio              

Grande do Sul. 

Em 2016, o Já decidiu apostar no crowdfunding para financiar um projeto para             

investigar a revitalização do Cais Mauá, uma área na antiga zona portuária de Porto              

Alegre. Um consórcio de empresas assumiu a responsabilidade de realizar uma série de             

obras no local. No entanto, o projeto suscitava diversos questionamentos perante à            

cidadania, que iam desde o perfil do projeto a ser conduzido pelos investidores até a               

própria demora para que se começasse a fazer as intervenções prometidas. 

Em meio a esse contexto, no final de 2015, o Já pediu R$ 9 mil para viabilizar a                  

realização de reportagens ligadas ao tema, que gerando um dossiê sobre o Cais Mauá.              

Ao final da campanha, foram obtidos R$ 10,6 mil, a partir da colaboração de 163               

indivíduos (ver Figura 3). 

 

Figura 3 - Campanha realizada pelo Jornal Já, de Porto Alegre 
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Ao contrário das iniciativas propostas pela Agência Pública e pelo Diário do            

Centro do Mundo, o projeto do Jornal Já teve um enfoque local, abordando uma questão               

específica da cidade onde o veículo está sediado. A estruturação da campanha no             

Catarse e também a produção das reportagens prometidas ficou a cargo da jornalista             

porto-alegrense Naira Hofmeister. Hofmeister (2016), conta que a maior parte das           

doações veio de pessoas que vivem em Porto Alegre. 

Hofmeister relata que o processo de captação de recursos não foi fácil, já que era               

necessário estar atento a todos os detalhes, como a entrega de recompensas e o              

cumprimento dos prazos prometidos. Além disso, era necessário divulgar a campanha           

em redes sociais e em outros meios para que o público ficasse sabendo da iniciativa e a                 

apoiasse. A jornalista acredita que a utilização do crowdfunding no jornalismo           

independente não tira espaço ou audiência dos veículos tradicionais, mas sim aumenta o             

leque de opções que o leitor tem para se informar. 

 

Tenho a sensação que o crowdfunding e outras iniciativas mais independentes           

de jornalismo não são uma coisa que se opõem ao sistema tradicional. Eu acho              

que complementa e esse é o troço mais legal. Não é uma concorrência, é um               

complemento. O cara vai ler no jornalão tal coisa e vai saber que no Já tem o                 

complemento daquilo. É um ecossistema de notícias. (HOFMEISTER, 2016). 

 

 

5. Considerações finais 

 

Casos como os da Agência Pública, do Diário do Centro do Mundo e do Jornal               

Já demonstram que o crowdfunding pode ser uma alternativa interessante para o            

financiamento de determinados projetos jornalísticos, em especial aqueles voltados à          

realização de reportagens investigativas e de profundidade. Essas ações desenvolvidas          

ao longo dos últimos anos também demonstram que existe um público leitor disposto a              

financiar conteúdos diferenciados daqueles comumente difundidos na internet e nos          

grandes meios de comunicação.  
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O crescimento do uso do financiamento coletivo no Brasil acompanha uma           

tendência global, de surgimento de novas fontes de recursos para o jornalismo. Não que              

o crowdfunding seja a única solução para se buscar verbas, pois como Mitchell e Vogt               

(2016) constatam o volume arrecadado por projetos de jornalismo ainda é pequeno,            

embora crescente. No caso do Catarse, os projetos de jornalismo representam apenas            

2% de todas as iniciativas financiadas e também 2% do volume total de recursos              

captados. Entretanto, em um momento em que cada vez mais discutimos a necessidade             

de se encontrar novos modelos de negócio que sustentem as empresas jornalísticas, o             

financiamento coletivo surge como uma nova possibilidade a ser explorada.  

No Brasil, nenhum veículo de comunicação se mantém exclusivamente do          

crowdfunding neste momento. Essa fonte veio para complementar àquelas já existentes,           

como publicidade, assinaturas e editais, e, ao menos por ora, não para substituí-las             

totalmente. Neste contexto, nota-se que o crowdfunding tem sido mais efetivo para            

projetos pontuais, como o de realização de reportagens. De um modo geral, o             

financiamento coletivo ainda está dando os primeiros passos no país e ainda tem um              

largo caminho para percorrer até se consolidar plenamente.  
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