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RESUMO 
 

O presente artigo busca discutir a possibilidade do crowdfunding se constituir como uma 
nova forma de financiamento para os festivais de música independente3. A hipótese é a de 
que a emergência de um capitalismo de tipo cognitivo, onde os fatores imateriais se 
constituem como o novo foco da geração de riquezas, abre novas oportunidades para 
iniciativas que envolvam a colaboração/co-produção das audiências. Uma das 
características mais marcantes no capitalismo cognitivo é a apropriação das Novas 
Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) por uma multiplicidade de segmentos 
sociais. Este fator permite a organização cada vez mais cooperativa e articulada destes 
grupos. A partir do estudo de caso do financiamento parcial da edição 2011 da Feira da 
Música de Fortaleza por meio de um projeto de crowdfunding, argumentarei sobre o 
potencial democrático embutido nesta nova forma de financiamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: capitalismo cognitivo, indústria da música, festivais de música 
independente, multidão, crowdfunding 
 
 
1 – Breve histórico dos festivais de música independente     
 
Os primeiros festivais de música independente no Brasil começam a surgir nos anos de 

1990, período no qual o modelo da indústria fonográfica consolidado no século XX atingiu 

seu auge4. Na época, estes eventos se tornaram uma das principais alternativas para escoar a 

produção que não era contemplada pelas grandes gravadoras majors5. De fato, estes 

concertos espalhados por diversos pontos do país6 desempenharam um importante papel no 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestrando Escola de Comunicação da UFRJ, email: thiagomeneses85@gmail.com  
 
3Neste trabalho, me refiro especificamente aos festivais vinculados à Associação Brasileira de Festivais Independentes 
(ABRAFIN 2.0).  Para uma discussão mais aprofundada desta categoria, ver Herschmann (2007; 2010; 2011), De Marchi 
(2006); Vicente (2008).   
 
4 Descreverei este modelo de maneira mais detalhada no terceiro tópico deste artigo.  
 
5 O termo se refere às grandes companhias transnacionais que trabalham com a comercialização de fonogramas (registro 
sonoro).  
 
6 Dentre os principais estão o Abril pro Rock (Recife-PE), Algumas Pessoas Tentam Te Fuder (Rio de Janeiro-RJ),  Porão 
do Rock (Brasília-DF), Goiânia Noise (Goiânia-GO).   
 

mailto:thiagomeneses85@gmail.com
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fortalecimento de cenas regionais7, na criação de um circuito permanente de shows, além de 

servirem como plataforma para alguns destes artistas alcançarem o grande público8.        

 No entanto, os produtores destes festivais só viriam a instituir uma organização no 

final do ano de 2005. A Associação Brasileira de Festivais Independentes (ABRAFIN) 

reuniu inicialmente dezesseis produtores das mais diversas localidades, chegando a contar 

com 44 eventos no final de 2010. Os principais pré-requisitos para um festival reivindicar a 

filiação eram: a) ter sido realizado pelo menos por três vezes consecutivas; b) Ter na sua 

programação pelo menos 75% de artistas não vinculados às gravadoras majors; c) não 

serem organizados por órgãos governamentais. Junto à ABRAFIN, surge também no final 

do ano de 2005 o Circuito Fora do Eixo (FdE). Formado a partir de coletivos culturais das 

cidades de Cuiabá, Uberlândia, Londrina e Rio Branco, visava inicialmente, a partir do 

trabalho cooperativo e pautado em princípios de economia solidária9, promover a circulação 

de bandas, o intercâmbio de tecnologias sociais10 e escoamento de produtos a partir de uma 

rota fora do eixo Rio-São Paulo. O circuito cresceu vertiginosamente e logo se constituiu 

numa bem articulada rede, contando no início de 2011 com 106 coletivos por todo o Brasil, 

sendo seis deles em países da América Latina11. Se, num primeiro momento, o FdE tem por 

intuito trabalhar com questões relativas à música, não demoraria para que estes atores 

sociais passassem a incluir outras linguagens artísticas até se configurarem num movimento 

social de dimensões amplas.   

 Importante ressaltar que, se num primeiro momento a ABRAFIN era constituída na 

sua maioria por eventos oriundos do segundo setor, não demorou muito tempo para que a 

                                                 
7 Neste sentido, as cenas se diferem dos circuitos culturais (fluídos, com certo protagonismo dos atores sociais, mas ainda 
assim com algum nível de institucionalidade) e das cadeias produtivas, (com estrutura mais fixa, baseada, sobretudo, em 
relações de trabalho já pré-estabelecidas) (HERSCHMANN, 2007, 2010). Assim, as cenas caracterizam-se, sobretudo, a 
partir de relações de identificação e empatia construída entre os indivíduos. São mais “fluídas” do que os circuitos ou as 
cadeias produtivas, com um protagonismo muito grande dos atores sociais (FREIRE FILHO; MARQUES, 2005).   
  
8 Alguns dos casos mais emblemáticos foram o da banda Los Hermanos e o Abril pro Rock (PE), o da banda Detonautas e 
do Mada (RN) e da banda Planet Hemp com o festival Humaitá pra Peixe (RJ).  
 
9 Segundo Paul Singer (2007), consiste basicamente num “modo de produção que se caracteriza pela igualdade. Pela 
igualdade de direitos, os meios de produção são de posse coletiva dos que trabalham com eles – essa é a característica 
central. E a autogestão, ou seja, os empreendimentos de economia solidária são geridos pelos próprios trabalhadores 
coletivamente de forma inteiramente democrática, quer dizer, cada sócio, cada membro do empreendimento tem direito a 
um voto. Se são pequenas cooperativas, não há nenhuma distinção importante de funções, todo o mundo faz o que precisa” 
(Ibid., p.1).    
 
10 O conceito se refere aos produtos, técnicas e metodologias criadas a partir de necessidades sociais específicas e com 
possibilidade de reaplicação em diferentes contextos. São desenvolvidas na interação coletiva entre os membros de 
determinada comunidade. (BAUMGARTEN, 2006).    
 
11 Para mais detalhes: http://foradoeixo.org.br/institucional   
 

http://foradoeixo.org.br/institucional
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maioria dos festivais filiados à entidade fossem ligados aos coletivos e agentes do FdE. Esta 

hegemonia na ABRAFIN foi consolidada com a eleição em 2010 de uma presidência com 

membros ligados aos coletivos do FdE12. A coesão da ABRAFIN duraria até dezembro de 

2011, quando treze festivais formalizaram a desfiliação da entidade na sua reunião anual. 

Na lista dos eventos que saíram da ABRAFIN, não estava presente nenhum festival ligado 

ao FdE.    

 Se, por um lado, os festivais que pediram desfiliação se propuseram organizar uma 

entidade mais focada nas questões relativas ao âmbito exclusivo da música, os eventos 

remanescentes logo ampliaram sua rede num processo de abertura que proporcionou um 

crescimento imediato. Trabalhando num esquema aberto de inserção de novos membros, as 

prerrogativas mais seletivas que existiam no antigo estatuto (o festival ter sido realizado por 

pelo menos três vezes consecutivas, por exemplo) foram revogadas. Esta iniciativa 

possibilitou uma expansão sem precedentes, tendo a nova gestão da ABRAFIN recebido 38 

pedidos de filiação após a saída dos treze festivais no final de 2011. Estes eventos logo se 

organizariam a partir de circuitos regionais e estaduais. Esta nova fase foi denominada de 

ABRAFIN 2.013. 

 

2 – A Feira da Música de Fortaleza e a organização em rede 

     

 A Feira da Música de Fortaleza (FMF) é um evento que ocorre desde 2002 e que é 

filiado à ABRAFIN 2.0. É produzido pela Associação de Produtores de Cultura do Ceará 

(PRODISC) e parte para sua décima primeira edição em 2012. Ocorre sempre na segunda 

quinzena do mês de agosto, com entrada franca, e sua programação é estruturada a partir de 

três frentes temáticas: Mostra de Música Independente, que reúne por volta de 40 artistas de 

diversos pontos do país em três palcos temáticos; Encontro Internacional da Música, 

conjunto de palestras e oficinas de capacitação para os agentes da cadeia produtiva da 

música; Rodada de Negócios, espaço de encontro dedicado a viabilizar os negócios entre 

artistas, empresários e empreendedores da música em geral. No entanto, a FMF não se 

                                                 
12 A chapa eleita por consenso era composta por Talles Lopes (do coletivo Goma, de Uberlândia) e Ivan Ferraro (do 
coletivo REDECEM, de Fortaleza).    
 
13 As estratégias de trabalho da ABRAFIN 2.0 estão organizadas a partir de três eixos temáticos: a) descentralização a 
partir dos novos circuitos regionais; b) capacitação do mercado independente da música; c) Promoção de um intercâmbio 
cultural entre os agentes da América Latina. Para mais detalhes:  http://paginacultural.com.br/cinema/abrafin-2-0/ Acesso 
em 06/06/2012 
 

http://paginacultural.com.br/cinema/abrafin-2-0/
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resume aos quatro dias da programação principal, mantendo ações permanentes durante 

todo o ano. Dentre as principais iniciativas estão a Mostra de Música Petrúcio Maia, 

seletiva das bandas locais para a programação da FMF e que ocorre durante quatro finais de 

semana consecutivos entre os meses de maio e junho; o Programa Integrado de 

Desenvolvimento para os Profissionais da Música do Ceará (Entrepontos), que tem por 

intuito a capacitação e integração dos agentes da cadeia produtiva da música cearense a 

partir da difusão das experiências bem sucedidas da FMF no interior do estado; a Coleta 

Seletiva de Resíduos, programa ambiental que ocorre em todos os eventos organizados pela 

PRODISC; o programa Intercâmbio de Saberes, que visa promover o intercâmbio e 

capacitação dos agentes dos coletivos do FdE a partir do trabalho na produção da FMF e na 

Mostra de Música Petrúcio Maia; e a moeda solidária chamada Patativa14. Além disso, 

Fortaleza possui a Casa Fora do Eixo Nordeste15, importante centro disseminador da 

política do FdE naquela região. Para se ter uma idéia da abrangência do evento, somente na 

edição de 2009 a FMF contou com a participação de um público estimado em 40 mil 

pessoas, com a participação de 68 bandas oriundas de 19 estados brasileiros em seis palcos 

espalhados pela cidade de Fortaleza.  

É importante ressaltar que a FMF é produto da articulação de uma multiplicidade de 

segmentos. Quando observada a forma de organização do evento, é possível perceber que 

estes agentes atuam de maneira cooperativa, organizados numa rede relativamente 

horizontal. A PRODISC é uma associação sem fins lucrativos que reúne uma série de 

empresas que trabalham no âmbito da música. Além disso, a associação foi reconhecida 

como ponto de cultura no ano de 200816. Faz parte da Rede Ceará de Música (REDECEM), 

                                                 
14 A primeira moeda complementar empregada pelo FdE foi o cubo card, implementado em Cuiabá pelo Coletivo Cultural 
Espaço Cubo. Na ocasião, a moeda foi utilizada para viabilizar certas ações que não poderiam ser pagas com moeda 
vigente. Pablo Capilé, co-fundador do Espaço Cubo, explica que “em espécie a gente não ia conseguir pagar, mas poderia 
estabelecer uma troca solidária. A banda começou a receber o card em troca dos shows que fazia. Ela recebia 300 cards e 
podia ter um estúdio de gravação, uma assessoria de imprensa. Com isso, as bandas começaram a perceber que não 
estavam mais gastando dinheiro com determinadas coisas, porque poderiam usar o card. [...]. A partir daí, foi um processo 
de consolidação” (CAPILÉ, p. 2, 2010). 
 
15 A primeira Casa Fora do Eixo foi instalada em São Paulo. Estes locais consistem basicamente em espaços de vivência 
entre agentes de diversos coletivos FdE,  desenvolvendo ações permanentes, desde a promoção de shows de música até a 
articulação política com outros segmentos sociais. Além de São Paulo, existem Casas Fora do Eixo em Porto Alegre, Belo 
Horizonte e Fortaleza. 
   
16 Os pontos e pontões de cultura são produto de uma parceria entre governo e sociedade civil, cujo objetivo principal é 
viabilizar a diversidade cultural brasileira a partir do apoio financeiro às iniciativas/projetos culturais de base. Foram 
instituídos no ano de 2004 e fazem parte do Programa Cultura Viva.  A seleção é feita a partir de edital público. Se 
selecionado, o ponto de cultura recebe a quantia de R$ 185 mil, divididos em cinco parcelas semestrais. Além dos pontos e 
pontões, o Programa Cultura Viva é composto por mais quatro ações principais: Cultura Digital, Agente Cultura Viva, 
Griô e Escola Viva. Para mais detalhes: http://www.mocambos.org/programas-e-projetos-governamentais/programa-
cultura-viva acesso em 27/06/2012      

http://www.mocambos.org/programas-e-projetos-governamentais/programa-cultura-viva
http://www.mocambos.org/programas-e-projetos-governamentais/programa-cultura-viva


 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5

reunião de produtores, associações, profissionais autônomos e outros grupos que trabalham 

no sentido de dinamizar a produção da música cearense17. A REDECEM é o ponto fora do 

eixo no estado do Ceará18.  

 A criação de novos circuitos de cooperação e comunicação em rede, viabilizados 

principalmente a partir da apropriação das NTIC19, é uma estratégia cada vez mais utilizada 

no contexto do capitalismo cognitivo. Esta nova forma de organização tem como novidade 

o fato de que as singularidades agrupadas possuem vozes cada vez mais ativas nas decisões. 

A junção destes grupos sociais não é caracterizada pelo desaparecimento das suas 

idiossincrasias em nome da unidade do todo. Mais do que isso, estes grupos mantém suas 

especificidades, procurando agir de acordo com uma agenda de reivindicações formuladas 

em torno de pontos comuns prioritários. É neste sentido que o conceito de multidão 

(HARDT & NEGRI, 2005) pode fornecer importantes pistas para a descrição das 

estratégias utilizadas pelos atores sociais da música independente brasileira20: 

A multidão é composta de um conjunto de singularidades – e com singularidades 
queremos nos referir aqui a um sujeito social cuja diferença não pode ser reduzida 
à uniformidade [...]. É um sujeito social internamente diferente e múltiplo cuja 
constituição e ação não se baseiam na identidade ou na unidade (nem muito 
menos na diferença), mas naquilo que tem em comum (Ibid., p. 139-140). 
  

                                                                                                                                                     
 
17 Em 2009, a REDECEM agregava os seguintes agentes: Associação Cultural Cearense do Rock (ACR), Associação dos 
Produtores de Cultura do Ceará (PRODISC), Babuê Produções, Bandeira R Produções Artísticas, Caldeirão das Artes, 
Empire Records, Projeto Noise 3D, Midiamix, além de vários profissionais autônomos.   
 
18 São organizações que atuam como parte da rede fora do eixo. São classificadas a partir da sua natureza e seu grau de 
envolvimento. São estruturados da seguinte maneira: a) regionais, responsáveis pela articulação em regiões estratégicas; 
b) pontos fora do eixo, responsáveis pelas ações do circuito em determinada cidade. Devem ser entidades sem fins 
lucrativos; c) pontos parceiros, que devem estar necessariamente conectados ao ponto fora do eixo da cidade, e podem ser 
de qualquer natureza jurídica. São caracterizados como pontos de distribuição, pontos de mídia e pontos de pesquisa; d) 
casas fora do eixo. Para mais detalhes: http://wiki.foradoeixo.org.br/index.php?title=Pontos acesso em 27/06/2012  
   
19 É importante diferenciar inclusão de apropriação quando se fala sobre o uso das Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação – NTIC. Se, por um lado, a inclusão remete à idéia de inserção/participação num dado padrão já 
estabelecido, a apropriação é revestida por um caráter de maior proatividade, tanto no sentido de capacitação para o uso 
dessas tecnologias em projetos próprios, contribuindo assim para o desenvolvimento de determinados territórios 
marginalizados, como também para o desenvolvimento da própria tecnologia em questão. (ALBAGLI; MACIEL, 2011). 
Logo, é muito importante apontar o papel central que tem a apropriação das NTIC nas iniciativas exitosas dos atores 
sociais da música independente brasileira. Um exemplo emblemático no Brasil foi a apropriação das NTIC pelos atores 
sociais de cenas musicais do norte do país na consolidação de ritmos como o tecnobrega do Pará e o forró do Amazonas 
(CASTRO; MELO, 2011).      
 
20 Não pretendo, no entanto, afirmar que não existam discordâncias, conflitos ou mesmo pontos contraditórios nesta 
heterogênea articulação. O exemplo do racha da ABRAFIN mostra que não existe consenso. Neste sentido, alguns dos 
pontos mais contestados da política do FdE são a falta de pagamento de cachês aos artistas, o fechamento do diálogo com 
instâncias que discordam das prerrogativas do circuito (caso do movimento Soma, de Recife-PE), da exclusão de artistas 
que criticam a política do circuito, dentre outros aspectos. No entanto, estes questões não serão aprofundadas neste 
trabalho. Para mais detalhes: www.rollingstone.com.br/noticia/festivais-abandonam-abrafin-apos-mudanca-de-gestao/ 
acesso em: 26/06/2012  
 

http://wiki.foradoeixo.org.br/index.php?title=Pontos
http://www.rollingstone.com.br/noticia/festivais-abandonam-abrafin-apos-mudanca-de-gestao/
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Mais especificamente, se organizam no âmbito de uma produção biopolítica. (Ibid.). 

Isto significa basicamente que esta produção, além de bens materiais em sentido 

estritamente econômico, também produz diversas facetas sociais e políticas, na medida em 

que sua base está assentada num tipo de trabalho baseado, sobretudo, na cooperação e no 

afeto, e que exige parcelas cada vez maiores da subjetividade dos agentes21. Neste novo 

contexto, as NTIC são ferramentas indispensáveis para as ações dos movimentos de 

insurgência da contemporaneidade. Estas exercem papel central nas ações de caráter cada 

vez mais cooperativo. Neste sentido, as plataformas de crowdfunding são alguns dos 

exemplos mais ilustrativos deste tipo de iniciativa. No entanto, antes de relatar com detalhes 

como estas plataformas se configuram num eficiente modo de agregar pessoas dispostas a 

financiar projetos de interesse público, é necessária uma breve explanação do contexto onde 

estas novas estratégias se mostram viáveis no que se refere especificamente aos festivais de 

música independente, ou seja, da reestruturação da indústria da música no capitalismo 

cognitivo. 

 

 3 – Transformações da Indústria da Música no capitalismo cognitivo   

 As discussões sobre o heterogêneo setor da atual música independente brasileira 

passam necessariamente pela análise das transformações recentes que ocorrem na indústria 

da música, e que estão ligadas a uma transformação de cunho mais amplo, a saber, a 

passagem de um capitalismo industrial para um capitalismo pós-industrial. De fato, a 

primeira edição da FMF (2002) ocorre num período onde o tradicional modelo de indústria 

da música consolidado no século XX já atravessava uma profunda reestruturação22. Grosso 

modo, este modelo era baseado essencialmente na venda de fonogramas (registro sonoro) 

em suportes materiais e na arrecadação dos direitos sobre a execução destes fonogramas 

(HERSCHMANN, 2010). Na medida em que o acesso às Novas Tecnologias de 

                                                 
21 A emergência de uma nova forma hegemônica de trabalho imaterial no atual estágio de acumulação capitalista, diferente 
do estágio anterior, exige parcelas de subjetividade cada vez maiores dos sujeitos. Isso se explica a partir de dois 
componentes essenciais: a) essa dimensão se refere de maneira geral ao trabalho intelectual e/ou lingüístico, produzindo 
idéias, símbolos, códigos, textos e imagens; b) essa nova forma possui uma dimensão afetiva, que manipula e produz 
afeto, uma sensação de bem-estar. Em resumo, é baseado na comunicação e no afeto entre os sujeitos que trabalham, 
criando laços comuns mais do que outras formas de trabalho anteriores e abrindo a possibilidade de manifestações de 
insurgência contra o capital (HARDT & NEGRI, 2005, p. 150-156; LAZZARATO & NEGRI, 2001).     
  
22 Diferente dos festivais pioneiros que surgem em meados dos anos de 1990, a FMF nasce num contexto já bastante 
conturbado. É importante pontuar que a própria ressignificação do evento a cada nova edição (o foco das discussões e a 
inclusão de novos parceiros) é uma tentativa de acompanhar os rumos incertos deste segmento. 
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Comunicação e Informação (NTCI) começa a permitir a aquisição gratuita da música 

gravada, este modelo passa a ser cada vez mais questionado pelos consumidores  

Para assimilar as razões estruturais da “crise” que permeia a indústria da música, é 

necessária a compreensão de que existe uma ruptura abrangente na esfera econômica. Mais 

especificamente, compreender a passagem de um capitalismo industrial para um 

capitalismo pós-industrial, de tipo cognitivo, onde o regime de acumulação deixa de ser 

baseado no modelo clássico da fábrica (divisão vertical do trabalho, dispêndio de energia 

física como principal pressuposto para geração de valor, dentre outros aspectos) e passa a se 

concentrar na emergência de novas formas produtivas onde os aspectos imateriais se 

configuram como o principal gerador de riquezas. (COCCO; GALVÃO; SILVA, 2003). 

Mais especificamente, no capitalismo cognitivo o capital não controla a produção de 

riquezas a partir de um modelo disciplinar23, cujo um dos exemplos mais categóricos era a 

fábrica. Mais do que isso, o capital busca atualmente capturar a riqueza produzida por uma 

multidão cada vez mais articulada e comunicativa. Neste sentido, a liberdade para os 

agentes é fator imperativo neste processo, proporcionando um contexto bastante propício 

para novas iniciativas de pequenos e médios setores.   

No que se refere especificamente à indústria da música, os sintomas dessa transição 

são mais percebidos no acesso cada vez maior às NTIC, o que permitiu dissociar os 

fonogramas dos suportes materiais. As novas possibilidades abertas pela democratização 

destas ferramentas afetaram diretamente os princípios mais básicos deste segmento, na 

medida em que deslegitimam o alto valor cobrado pela produção musical. Além disso, 

possibilitam aos músicos produzirem e distribuírem seu próprio material, tornando a 

intermediação de uma empresa na relação com os consumidores um fator facultativo, ao 

mesmo tempo em que abre a possibilidade para novas formas de gestão da carreira. Na 

realidade, o que ocorre na indústria da música é parte de um fenômeno mais amplo, típico 

do capitalismo cognitivo, chamado de desmaterialização (CORSANI, 2003). O fato dos 

conhecimentos não estarem mais necessariamente incorporados em um suporte material 

torna obsoletas as tradicionais referências de valor. Isso se explica pelo fato de que, 

desincorporados, os conhecimentos passam a não ter as características de uma simples 

mercadoria. Tomando o exemplo dos fonogramas no atual contexto, é possível perceber que 

                                                 
23 Michel Foucault (1987; 2003) ressalta como o crescimento do sistema capitalista esteve sempre amparado por um 
indissociável mecanismo de regulação social. No que diz respeito à adoção das disciplinas, um bom exemplo foi a adoção 
dos métodos da disciplina militar (hierarquia, respeito ao tempo, divisão do trabalho etc.) por parte da esfera da produção 
capitalista. 
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seu consumo não implica esgotamento ou destruição, sua permuta não comporta perda, 

além de seu custo de reprodução ser muito baixo ou mesmo nulo.  

 No que diz respeito especificamente aos objetivos deste trabalho, é importante 

pontuar que as NTIC são também ferramentas importantes para viabilizar a articulação de 

segmentos sociais em torno de causas de seu interesse. De fato, a apropriação que é feita 

permite que estes grupos utilizem estas ferramentas para atender demandas específicas. Isto 

se explica pelo fato de que o hardware, diferente dos produtos das linhas de montagem do 

capitalismo industrial, possui uso aberto a múltiplas possibilidades, sendo sua função 

determinada muito mais pelo indivíduo que adquire e manuseia determinado instrumento do 

que pelo fabricante. Um dos exemplos mais eficientes desta articulação de segmentos 

sociais via NTIC é o crowdfunding.   

 Desta maneira, este trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade do 

crowdfunding se constituir como uma nova via de financiamento dos festivais de música 

independente a partir do estudo de caso da FMF. Tomando como base contextual a 

reestruturação pela qual a passa a indústria da música dentro do novo paradigma econômico 

do capitalismo cognitivo, a hipótese é a de que a emergência deste novo contexto, onde o 

uso das NTIC tem um papel de destaque, abre novas oportunidades para ações cooperativas 

e articuladas dos segmentos sociais. 

      

4 – O crowdfunding no Brasil:  

 A consolidação de uma internet mais interativa24 abriu uma série de oportunidades 

para segmentos que tinham seus poderes de atuação bastante limitados antes do boom das 

NTIC. As alternativas de viabilização de projetos através da mobilização direta do público 

potencial vêm se ampliando a cada dia. Um dos setores que vêm ganhando mais fôlego com 

as recentes oportunidades abertas é o cultural.  

 Até bem pouco tempo atrás, havia basicamente três maneiras para viabilizar um 

projeto de cultura no país: a) se apoiar nos editais públicos25; b) procurar apoio financeiro 

                                                 
24 Neste caso, trata-se da WEB 2.0. Apesar de não haver consenso sobre este termo, cunhado por Tim O´Reilly (2005), ele 
designa, grosso modo, uma nova fase da internet onde aspectos como interatividade, participação, intercâmbio, 
colaboração, redes sociais, base de dados passam a ter um papel central, possibilitando uma atuação mais interativa entre 
os usuários (GALLEGO, 2011, p. 52).  
 
25 O site do Ministério da Cultura divulga uma seção específica dos editais. Para mais detalhes 
http://www.cultura.gov.br/site/categoria/editais-ministerio-da-cultura/ acesso em 27/06/2012 
 

http://www.cultura.gov.br/site/categoria/editais-ministerio-da-cultura/
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de empresas, seja na forma de incentivos fiscais26, seja na forma de patrocínio direto (neste 

caso, o projeto deve ser do interesse do departamento de marketing da empresa que 

patrocina); c) empreendedorismo, onde o artista financia-se, como se fosse uma empresa. O 

ônus com o tempo dedicado à produção – e não dedicado ao trabalho artístico em si – é um 

fator relevante nesta alternativa (PRETTI, 2011). Obviamente, os recursos podem ser 

originados a partir da fusão de duas ou mais formas de financiamento.    

 Eis que, em janeiro de 2011, surge no Brasil o site Catarse (www.catarse.me), 

primeira e maior plataforma de crowdfunding do país. Fundada por dois estudantes de 

administração (Diego Borin e Luis Otávio Ribeiro) e inspirada no modelo de financiamento 

do site estadunidense Kickstarter (www.kickstarter.com), a plataforma brasileira 

proporciona grande destaque para os projetos culturais (ver figura 1). O modo de 

funcionamento é bastante objetivo. Em primeiro lugar, o projeto é submetido ao crivo de 

uma curadoria do próprio site. Se aprovado, será encaminhado para uma das vinte e três 

divisões temáticas existentes na plataforma. No projeto devem estar bastante claros os 

objetivos da empreitada, o valor necessário para a execução e o tempo em que o dinheiro 

deve ser reunido. Estão excluídos automaticamente projetos de natureza filantrópica ou 

empreitadas de caráter essencialmente comercial, que não tenham interesse público como 

prerrogativa (abrir uma loja, por exemplo). O valor mínimo das doações é de R$ 10,00. No 

final, 7,5% de honorários são destinados ao Catarse, cerca de 5% (o valor varia um pouco, 

dependendo da plataforma de pagamento), vão para a empresa que intermédia o pagamento 

e o montante que resta segue para o projeto que obteve êxito.  

 Uma característica importante é que o Catarse, assim como a maioria das 

plataformas de crowdfunding no Brasil, segue o modelo do “tudo ou nada”. Funciona da 

seguinte forma: o projeto tem um prazo para reunir o dinheiro, escolhido pelo próprio 

proponente. Se finalizado o prazo, e o projeto não obteve êxito, todas as pessoas que 

contribuíram terão seu dinheiro devolvido automaticamente. Além disso, o funcionamento 

do crowdfunding tem como premissa a regra da contrapartida: cada patrocinador recebe 

uma recompensa proporcional à doação (PRETTI, op.cit.).  

                                                 
26Concebida em 1991 para incentivar investimentos culturais, a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91), ou 
Lei Rouanet, como também é conhecida, poder ser usada por empresas e pessoas físicas que desejem financiar projetos 
culturais. De maneira geral, funciona a partir da instituição do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), cujo 
objetivo é captar recursos para o setor. O PRONAC funciona a partir de três mecanismos: a) Fundo Nacional de Cultura – 
FNC, que reúne e distribui os recursos oriundos das diversas fontes de apoio; b) Fundo de Investimento Cultural e 
Artístico – FICART, instituído sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, caracterizando comunhão de 
recursos destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos; c) Incentivo a projetos culturais, que possibilita pessoas 
físicas ou jurídicas a aplicação de parcelas do imposto de renda, no formato de doação ou patrocínio, tanto no apoio direto 
aos projetos culturais que estejam de acordo com a legislação da Lei Rouanet, como para contribuições ao FNC.   
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Figura 1: Além das categorias temáticas (coluna maior à esquerda), é possível visualizar nesta figura alguns 
dos projetos em andamento (à direita). 
 
  
5 – Clamor Manifesto: o crowdfunding na Feira da Música de Fortaleza 

 O ano de 2011 era aguardado com muita expectativa pelos organizadores da Feira da 

Música, quando seria realizada a décima edição do evento. No entanto, cinco dias antes da 

abertura, a direção recebeu uma notícia que quase cancelou o festival: um repasse de R$ 

200 mil, oriundo do Fundo Nacional de Cultura, não poderia ser viabilizado. Segundo Ivan 

Ferraro, diretor-geral da PRODISC, aquela que seria a maior edição da FMF chegou a ser 

cancelada parcialmente:  

Foi tipo assim: a Feira morreu e ressuscitou. A Feira morreu por algumas 
horas. Por algumas horas a gente decretou: não dá para fazer, acabou! 
Então, começamos a pensar em como desfazer. Assim, veio o choque e, 
“PAM”, voltou. Então, ela sobreviveu, voltou, não morreu, mas foi um 
susto grande, porque não dava pra fazer, um corte de R$ 200 mil não se 
resolve, e nós não resolvemos.  Na verdade, o que nós fizemos foi 
conseguir fazer a Feira com dívidas. Ou seja, vamos dever este dinheiro? 
Vamos dever este dinheiro! Então, depois vamos negociar com os 
fornecedores? Vamos negociar com os fornecedores!  (FERRARO, 2012) 
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 O problema de ordem burocrática se deu pelo seguinte fato: a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) 27 veta convênios com entidades privadas, mesmo ONGs e 

associações sem fins lucrativos. Estes repasses, quando feitos, devem ser através de órgãos 

governamentais, no caso específico dos festivais de música, as secretarias de cultura. 

Ocorre que, em virtude da inadimplência da Secretaria de Cultura do Ceará, a Fundação 

Nacional de Arte – Funarte, não transferiu os recursos para a organização da Feira da 

Música. Com o corte confirmado, e sem alternativas para levantar o montante referente num 

período de tempo tão curto, os organizadores da Feira da Música, para não cancelarem o 

que seria a décima e maior edição do evento, decidiram lançar um projeto na plataforma 

Catarse intitulado Clamor Manifesto.  

 Lançado no dia 13 de agosto de 2011, o projeto tinha a intenção de arrecadar até o 

dia 31 de agosto a quantia de R$ 20 mil para pagamento de despesas básicas que não 

poderiam ser adiadas. Com um texto contundente, apontava a desorganização da máquina 

do estado no que diz respeito ao financiamento de projetos de evidente interesse público. 

Além disso, incentivava uma articulação da sociedade civil que viabilizasse iniciativas 

truncadas pela burocracia estatal. Abaixo, segue texto do Clamor Manifesto na íntegra lido 

pelo integrante da comissão organizadora, Paulo José Barcellos Filho28:  

O que você faria se um dos eventos mais importantes da cena musical 
independente brasileira, que movimentou mais de quatro mil músicos, fez 
mais de 650 shows, contou com 662 expositores, mais de 500 
colaboradores e teve a presença de mais de 400 mil pessoas em dez anos 
de existência, se este evento sofresse um corte representativo no seu 
orçamento cinco dias antes [da abertura]? O que você faria? E se este corte 
viesse da máquina que mais deveria apoiar? O que você faria se restassem 
apenas cinco dias? Não gostaríamos de vir aqui para discutir a 
incompetência administrativa. É hora de colocar mais confiança nas 
pessoas para não dependermos somente dos governos. Procurando uma 
solução para amenizar o impacto do corte neste orçamento, com uma 
equipe colaborativa formada por pessoas de todo o país, resolvemos lançar 
um clamor manifesto por acreditarmos que o Estado é cada um de nós. 
Poderíamos citar dez motivos para desistir. Porém, resolvemos pensar em 
dez motivos para seguir em frente. Um motivo para cada ano da Feira-10, 
a feira pioneira do Brasil: articulação política através da música; 
pioneirismo e inovação; autonomia criativa; reflexão e convivência; 
oportunidades reais de negócio; democratização dos bens culturais; 
formação livre, compromisso com o meio ambiente; fomento à produção 
independente; gestão participativa. Estes são os dez reais motivos para 

                                                 
27 A LDO tem a finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das 
empresas estatais. Busca adequar a Lei Orçamentária Anual-LOA com as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública.  
 
28 Para assistir ao vídeo na íntegra: http://catarse.me/pt/projects/261-clamor-manifesto-feira-da-musica Acesso em 
29/06/2012 

http://catarse.me/pt/projects/261-clamor-manifesto-feira-da-musica
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você contribuir. Venha com a gente e faça a cultura deste país mais 
democrática (BARCELOS FILHO, 2011). 
  

  Um primeiro fato interessante a ser ressaltado é que a falha ocorreu de uma das 

tradicionais frentes de financiamento do setor cultural: a máquina do Estado. A demora nos 

trâmites burocráticos e as distorções nas leis de incentivo praticamente minaram a 

possibilidade de um projeto de notório interesse público usufruir de uma verba destinada 

exatamente para estes fins.  

 Um segundo fato interessante diz respeito às justificativas notórias que os 

organizadores do evento possuíam como trunfo: evento gratuito; consolidado no calendário 

cultural do estado do Ceará e da música independente nacional; olhar sobre a música muito 

além da questão estética; capacitação de novos produtores culturais e etc. Sobretudo, estas 

justificativas serviram para mobilizar um grupo heterogêneo de agentes dos mais diversos 

segmentos da música. Apesar de ter se constituído numa ação muito mais simbólica, na 

medida em que o valor requisitado não cobria o rombo deixado pela falta do repasse das 

verbas, não deixa de ser significativo o fato de a quantia requisitada ter sido reunida em um 

período relativamente curto de tempo. Este fato, sobretudo, demonstrou o tipo de relação 

afetiva que existia entre a audiência e o festival:  

O crowdfunding foi mais uma ação simbólica da galera que estava na 
vivência, então, falavam, “vamos puxar”, e foi “massa”, ajudou. Mas eram 
R$ 20 mil, e nós tínhamos um corte de R$ 200 mil. Então, era apenas 10% 
do negócio. Foi legal, foi massa, se viu muita gente divulgar, fazer a onda, 
entender o quanto as pessoas tinham um relacionamento com o evento 
mais afetivo mesmo, de querer participar, então, foi muito interessante, 
mas não resolveu nosso problema financeiro. O que resolveu nosso 
problema financeiro, que aí, não deixa de ser também um crowdfunding, 
foram os nossos fornecedores, os parceiros que trabalham com a gente já 
há alguns anos, que quando íamos cortar algumas coisas, eles diziam, “não 
cortem, a gente põe”. [...]. Então, isso fez com que a gente conseguisse, de 
R$ 200 mil, talvez reduzir para um déficit de uns R$ 100 mil (FERRARO, 
2012). 
 

 A escolha do crowdfunding para o financiamento parcial neste estágio de 

emergência foi uma saída encontrada pelos organizadores para amenizar o corte no 

orçamento e realizar o festival, ainda que com dimensões menores do que o planejamento 

inicial sugeria. Afinal, o transtorno e os prejuízos que de um adiamento cinco dias antes do 

festival provocaria uma série de transtornos para as inúmeras pessoas envolvidas (a 

produção, o público, os artistas, fornecedores e etc.). Rescisão de contratos, perda de 

passagens das caravanas de inscritos que não residem em Fortaleza, desmotivação após um 

ano de trabalho duro e etc. Outro ponto significativo nesta questão toda é que 
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provavelmente seria impossível viabilizar o evento a partir de uma das três tradicionais 

frentes de financiamento citadas no início deste artigo. 

 Eis que chega o dia 31 de agosto. Após mais de duas semanas de expectativa, a meta 

foi finalmente alcançada. Com o apoio de 108 colaboradores, o projeto Clamor Manifesto 

reuniu a quantia de R$ 20.034 reais. Observando a lista de colaboradores, publicada na 

plataforma Catarse, fica explícito o perfil do grupo atingido e motivado a contribuir com a 

causa. De doadores anônimos que optaram por não se identificar a pessoas físicas comuns. 

De ocupantes de cargos executivos a artistas consagrados do cenário independente. De 

pessoas jurídicas aos representantes de coletivos culturais. Em suma, várias singularidades 

que – com maior ou menor nível de envolvimento – compartilhavam uma causa comum.  
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