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Você possui algum projeto de jogos e não sabe como fazer para tirá-lo do papel? Nós temos
uma alternativa que pode te ajudar nesse empreitada. A 99Gamers, uma plataforma de
financiamento coletivo (crowdfunding) para jogos, e-sports, criação de conteúdo e tecnologia.

Segundo o seu Fundador, Tedson Santos, ela surge para ajudar a desenvolver e apoiar a
indústria nacional de jogos. Dando a oportunidade para empresas, organizações e
desenvolvedores independentes (Indie) de financiarem coletivamente os seus projetos. Além
disso, permite que criadores de conteúdo em geral (youtubers, streamers) possam ter uma
receita mensal devido à contribuição de seus fãs e apoiadores que gostam e admiram o seu
trabalho.

A 99Gamers possui 3 tipos de campanha que englobam todo tipo de financiamento necessário
para o mercado gamer, Tudo ou nada, Flexível e Recorrente. Na fase do planejamento o
desenvolvedor precisa escolher o tipo de campanha que mais se adeque as suas expectativas
de financiamento.

Veja a descrição dos mesmos:

Tudo ou nada (Similar ao Kickstarter): Ideal para jogos que estão começando, onde o valor
arrecadado só será repassado se atingir a meta, já que a sua totalidade é necessária para a
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execução do projeto.

Flexível: Ideal para projetos em andamento, onde o valor arrecado será repassado mesmo que
não atinja a meta estipulada, já que ele apenas servirá como complemento do orçamento,
arrecadação para premiação ou para o lançamento de alguma nova funcionalidade em jogos,
por exemplo.

Recorrente / Subscribe (Similar ao Patreon): Ideal para projetos que precisam de apoio mensal,
voltado mais para o mercado de youtubers, streamers, organizações, atletas de e-sports e
criação de conteúdo em geral.

Eles já possuem integração com uma plataforma para gerar notificações em tempo real nas
Streams e ainda possuem muitos recursos para lançar.

Como criar sua campanha:

A ideia da plataforma é movimentar o cenário e formentar o mercado nacional de jogos. Cada
desenvolvedor pode ter um perfil na plataforma e publicar quantos jogos/projetos desejar para
serem financiaos pelo público gamer, além de validar a aceitação dos mesmos.

A plataforma já encontra-se no ar, você poderá acessar pelo link: https://99gamers.me

Para criar uma campanha: https://www.99gamers.me/pt/start
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