
PLANNER
geração de renda para artistas



Receba as nossas boas-vindas, artista!

As Fanchecléticas e as Afroricas caminham juntas na busca pelo empoderamento econômico de 

artistas, sobretudo de pessoas das comunidades LGBTQIA+, negra e indígena.

Criamos esse planner para que você, artista, consiga viver da sua arte e pagar os seus boletos. A 

nossa ferramenta tem um método adaptável a diferentes realidades e traz alguns caminhos para 

facilitar sua geração de renda. Esse material é de veiculação gratuita e não pode ser comercializado.

Essa cópia é sua! Você pode editar o arquivo como e quantas vezes quiser e, se preferir algo mais 

analógico, é possível baixá-lo como pdf e imprimir. O importante é que você se sinta confortável no 

seu processo de reflexão e planejamento.

Sem mais delongas, bora começar?



[Registre suas reflexões]

COMECE POR VOCÊ Fazer uma autoanálise é essencial para que você seja protagonista 
dos seus planos pessoais e de carreira. 

Qual o seu propósito enquanto artista? Como você gosta de criar? O que você quer oferecer para o mundo? 
Essas reflexões te ajudarão a materializar a sua relação com a arte e com a sua própria trajetória.



[Crença limitante]

[Crença limitante]

[Crença limitante]

[Crença limitante]

[Crença reformulada]

[Crença reformulada]

[Crença reformulada]

[Crença reformulada]

[Recompensa]

[Recompensa]

[Recompensa]

[Recompensa]

As crenças fazem parte da sua identidade e podem ser 
reformuladas para que você evolua.

Quais crenças limitantes você 
tem em relação ao seu trabalho?

CRENÇAS E LIMITAÇÕES

Reformule as suas crenças sem 
deslegitimar o que você acredita.

Quais ganhos você tem a partir 
dessas reformulações?



[Registre suas reflexões] [Renda mínima mensal]

[Renda ideal mensal]

[Renda como artista]

[Renda extra]

Você merece e precisa garantir condições básicas de sobrevivência e 
exercer a sua arte de forma plena.

Descreva a sua realidade financeira e como você 
se relaciona com o seu dinheiro.

Quanto de renda você precisa para cobrir suas 
contas básicas? E para viver confortavelmente?

Quanto de renda mensal você gera com a sua 
arte? E com outras fontes de renda?

ANÁLISE FINANCEIRA



[Projeto ou produto ou serviço 1]

[Projeto ou produto ou serviço 2]

[Projeto ou produto ou serviço 3]

[Possibilidades de renda]

[Possibilidades de renda]

[Possibilidades de renda]

Identificar e diversificar as suas fontes de renda é uma estratégia 
importante de segurança financeira.FONTES DE RENDA

Quais são os seus principais projetos e/ou 
produtos e/ou serviços artísticos?

Como você pretende gerar renda com sua arte?
Ex: contrato com empresas, venda direta, editais, etc.



Luz: 
Água:
Internet:
Transporte:
Aluguel:
Materiais:
Cenário, figurino:
Plataformas:
Hora de trabalho:
Serviços de terceiros:
Divulgação:
INSS, FGTS:
Impostos:
Propriedade intelectual:
Uso de imagem:
Outros:

SOMA:

[Projeto ou produto ou serviço 2]
Para consumidores:
Para empresas:

[Projeto ou produto ou serviço 3]
Para consumidores:
Para empresas:

Preço = custo de produção + lucro (seu pagamento + reinvestimento).
Valor = ganhos materiais e simbólicos que a sua entrega gera.PRECIFICAÇÃO

Qual o custo da hora de produção dos seus 
projetos e/ou produtos e/ou serviços artísticos? 

Qual o valor único dos seus projetos, produtos ou 
serviços artísticos?

Qual a faixa de preço justa para os seus principais 
projetos, produtos ou serviços? 

[Valor]

[Projeto ou produto ou serviço 1]
Para consumidores:
Para empresas:



PLANO DE AÇÃO Organizar as ações pode te ajudar a garantir a sua renda mínima. 
Sugerimos um plano mensal, trimestral ou semestral.

Oi, artista! É hora de pensar em um caminho para a realização dos seus projetos, produtos e serviços!

O QUE VOU FAZER?
Priorize os seus objetivos importantes.

QUANDO VOU FAZER?
Coloque prazos para se organizar.

QUEM PODE ME AJUDAR?
Anote as parcerias e fontes de renda.



OBRIGADA
para acompanhar o nosso trabalho

é só clicar na logo!

https://www.instagram.com/afroricas/
https://www.instagram.com/fanchecleticas/

