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RESUMO 

 

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de apresentar uma proposta no formato de 
um projeto experimental com relevância social, cultural e acadêmica que visasse tirar da 
invisibilidade um pequeno negócio que não possuísse comunicação visual em sua fachada, 
especialmente no âmbito de proporcionar maior visibilidade para pequenos empreendedores 
com baixo poder aquisitivo e que não têm condições de investirem em uma melhor e mais 
eficiente comunicação visual. Através do uso da ferramenta do crowdfunding, tendo como 
suporte um site institucional onde foram expostas três histórias de donos de oficina de 
bicicleta, todas situadas na cidade de Vitória da Conquista-BA, para que os usuários 
escolhessem uma delas através do voto digital no website no projeto, o escolhido seria 
contemplado com uma campanha de crowdfunding a fim de ser submetido a essa intervenção 
publicitária com a proposta de tira-lo da invisibilidade. Como o crowdfunding é um tema 
muito recente no Brasil, ainda não encontramos muitas literaturas com uma abordagem sobre 
esse conceito, sendo a internet um dos mecanismos utilizados para coletar informações e 
exemplos. Começamos fazendo uma abordagem de referenciais teóricos que iam do geral ao 
específico que se relacionassem com o objeto de estudo. O trabalho foi elaborado tendo como 
suporte os dados de uma pesquisa onde traçava o perfil das pessoas que participam do 
financiamento coletivo no Brasil. Concluímos que o referido trabalho não deve ser tratado 
como uma versão final, porque ele esta inserido no contexto da Era da Informação, e sujeito 
as constantes transformações para adaptar-se a suas novas exigências.   
 
Palavras-chave: Crowdfunding, Internet, Publicidade.  
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PROBLEMA 

Tirar da invisibilidade um pequeno negócio com o uso do sistema Crowdfunding1 

utilizando as ferramentas de publicidade e propaganda, com o objetivo de oferecer uma 

melhor visibilidade na reformulação visual de sua fachada.  

 

2 HIPOTÉSE 

A proposta deste Projeto Experimental é voltada especificamente para oficinas de 

bicicletas (mecânica de bikes) no que se refere à questão estética de sua fachada, com o 

objetivo de averiguar qual o resultado prático que pode ser alcançado na reformulação de sua 

fachada com o uso das ferramentas de publicidade e propaganda. As referidas oficinas de 

bicicletas estão situadas nas seguintes localidades: uma na Avenida Presidente Vargas no 

bairro Alto Maron, uma na Avenida Cuiabá no Bairro Brasil e um no bairro Guarani, em 

Vitória da Conquista-Ba. 

A questão colocada anteriormente nós remete a buscar respostas quanto à preocupação 

desses pequenos comerciantes em investir na melhoria da comunicação visual da fachada de 

seus estabelecimentos, que porventura, seriam os motivos financeiros as principais razões que 

eles enfrentam para fazer melhorias em suas fachadas com uma identificação visual mais 

adequada. 

Como os proprietários esbarram na burocracia, para regularizarem seus pequenos 

negócios com a aquisição do alvará junto à prefeitura, uma vez que para colocar um “letreiro” 

em suas fachadas têm que estar de posse deste documento, a opção seria atuar na 

clandestinidade? Ou os donos desses pequenos negócios consideram mais importante investir 

em máquinas e capital de giro, por exemplo, do que em fachada.  

Como o projeto trata-se de um financiamento coletivo, que para a sua viabilidade 

técnica será necessário o engajamento e o interesse de pessoas que se identifiquem com a 

causa. Portanto, o projeto servirá também para avaliar e medir qual será esse envolvimento. 

Qual será o interesse da comunidade em ajudar um desconhecido. 

 

 

                                                 
1 Termo utilizado para descrever ações feitas no ambiente virtual com o objetivo de arrecadar dinheiro para 
viabilizar projetos de artistas dos diversos segmentos, jornalistas, cidadãos, pequenos negócios e/ou 
startups,  iniciativas de software livre, jogos, filantropia e ajuda a regiões atingidas por desastres, entre outros. 
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 3 OBJETIVOS GERAIS 

 

Viabilizar a execução de um Projeto Experimental com relevância social, cultural e 

acadêmica que visa proporcionar maior visibilidade para pequenos estabelecimentos 

prestadores de serviços como: oficina de bicicleta, borracharia, relojoarias, etc., que possuem 

fachadas em situações precárias, neste caso, devemos considerar o termo “precárias”, para 

aqueles estabelecimentos em situações escassa, frágil, provisório e sem nenhuma 

comunicação visual, para que sejam submetidas a uma intervenção publicitária com a criação 

de uma identidade visual com o uso das ferramentas de publicidade e propaganda, com a 

proposta de oferecer uma melhor visibilidade. 

 

4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Verificar qual o grau de importância da comunicação visual em fachadas de pequenos 

estabelecimentos prestadores de serviços para analisar qual a relevância que uma intervenção 

publicitária desse tipo causará nesses estabelecimentos, e mediante a viabilidade técnica, a 

proposta é popularizar o projeto a fim de contemplar outros estabelecimentos e/ou segmentos.  

 

5 JUSTIFICATIVA 

 

A investigação que recai sobre o objeto de pesquisa deste trabalho pretende analisar a 

importância que uma comunicação visual pode proporcionar para um pequeno negócio 

(oficina de bicicleta) em que sua fachada se encontra em situação precária e que não possui 

nenhum tipo de identidade visual.  

Como essa pesquisa teve o objetivo principal de viabilizar uma ação de interesse 

público, portanto, culminou em um Projeto Experimental, por se mostrar mais relevante com 

a proposta apresentada, para que seja alcançada a viabilidade de sua execução que será em 

contribuir de forma direta com esses envolvidos. Quanto ao seu tipo, ela será apresentada no 

formato de Mídia Digital, ou seja, desenvolvimento de um website institucional que servirá de 

suporte para uma campanha de lançamento para alcançar uma maior abrangência.  

À frente ou aparência física estrutural desses estabelecimentos, reconhecidas como 

fachada, foi escolhida como objeto deste projeto experimental, por perceber que nesses 

espaços se encontra um suporte diferenciado para aplicação das ferramentas da publicidade e 

propaganda, especialmente no âmbito de proporcionar uma maior visibilidade para pequenos 
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empreendedores com baixo poder aquisitivo e que não têm condições de investir em uma 

melhor e mais eficiente comunicação visual de suas fachadas comerciais.  

Vale salientar que a proximidade e a familiaridade do pesquisador com o objeto de 

estudo vem facilitar na elaboração final do TCC que, por conseguir concentrar mais tempo na 

sua dedicação, esta pesquisa ganhou a forma de um trabalho acadêmico quando o pesquisador 

já tinha detectado no passado que esses pequenos negócios necessitavam de uma atenção, e 

agora com os conhecimentos acadêmicos adquiridos faz jus em intervir.  

Dessa forma, o objeto de estudo já foi definido antecipadamente, antes da elaboração 

deste trabalho, e no decorrer do desenvolvimento do mesmo, o pesquisador teve contato 

direto com os três envolvidos para saber do interesse do mesmo, e a resposta foi positiva. 

Trata-se, portanto, de uma proposta de intervenção publicitária especificamente em uma das 

seguintes oficinas de bicicletas: uma no bairro Alto Maron, uma no Bairro Brasil e uma no 

bairro Guarani, são pequenos negócios que possuem todas as características necessárias para o 

estudo em questão.  (ANEXO 01). 

 

6 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho visa apresentar uma proposta para viabilizar a execução de um 

Projeto Experimental. É um estudo de publicidade e propaganda focado no crowdfunding, 

termo que parece ser novo, mas a sua prática já é bem conhecida se remetermos para o 

período do Renascimento dos séculos XV e XVI, conhecidos como mecenas, eram homens 

ricos e influentes que ajudavam financiar a produção das artes plásticas, literatura e 

arquitetura durante essa época. Tiveram participação decisiva para o desenvolvimento 

cultural. Nos dias atuais, esse sistema foi adaptado para ser executada em uma plataforma 

virtual, e proporcionar o financiamento de projetos, como diria alguns, é uma espécie de 

“vaquinha” para obtenção de capital e ajudar uma iniciativa que seja de interesse coletivo. 

E o crowdfunding, foi escolhido como ferramenta para tirar da invisibilidade um 

pequeno negócio que não possui comunicação visual em sua fachada, e mediante a 

viabilidade técnica, a proposta é popularizar o projeto a fim de contemplar outros 

estabelecimentos na mesma situação e/ou segmentos.  

Hoje existem muitas plataformas de financiamento coletivo à disposição, que 

oferecem todo o suporte para os projetos alcançarem o seu objetivo. 

O trabalho foi organizado em três partes. Na primeira parte abordamos um conjunto de 

conceitos e teorias que se aproximasse com a área de conhecimento do trabalho. Optamos em 
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iniciar falando sobre Revolução da Tecnologia da Informação, que proporcionasse mencionar 

a respeito da tecnologia, em seguida apresentamos como se deu a Criação da Internet, com 

ênfase na convergência digital, dando inicio a uma nova forma de comunicar em escala 

global. Daí, partimos para a Sociedade em Rede, revelando que se trata de um fenômeno 

social onde as pessoas se relacionam e comunicam, depois é feito uma ligação com as 

Comunidades On-line e off-Line, pra tentar compreender como se dá esse envolvimento 

social em um ambiente virtual. No capítulo seguinte, é feita uma explanação da origem do 

Mecenas do séculos XV e XVI na qual tem uma proximidade com os financiadores do 

crowdfunding. Depois aprofundamos com uma abordagem do Crowdfunding nos dias atuais, 

falando a respeito de sua origem, etimologia, as primeiras experiências e de como funciona. 

No capítulo seguinte, continuamos falando sobre o crowdfunding no âmbito mais subjetivo a 

respeito das Motivações no Crowdfunding, e finalizamos essa parte investigando a respeito da 

“invisibilidade x visibilidade” nos espaços urbanos da sociedade. 

Na segunda parte, falamos de como se deu a origem do nome do projeto experimental 

“Pimp MY Fachada”. Depois, são relatados alguns depoimentos de profissionais que já se 

envolveram com projetos bem sucedidos de crowdfunding no Brasil, dando a sua contribuição 

do que acharam do projeto “Pimp My Fachada”. Em seguida, achamos conveniente apresentar 

um caso de sucesso de crowdfunding que serviu de referência para o presente trabalho. 

Finalizamos essa parte, apresentando o website institucional “Pimp My Fachada”, explicando 

detalhadamente cada página do site. 

Na metodologia direcionamento a pesquisa para uma análise de conteúdo, por ser mais 

adequada. Para Bardin (1979), a análise de conteúdo possui algumas funções complementares 

que visa enriquecer a pesquisa exploratória, aumentando a propensão à descoberta e 

proporcionando o surgimento de hipóteses quando se estudam mensagens pouco exploradas 

anteriormente. 

E como forma de enriquecer o trabalho, foi mostrado dados de uma pesquisa que 

revelou o cenário do “Financiamento Coletivo no Brasil”.  Considerada uma pesquisa com 

dados brutos e questões abertas, tanto qualitativa e quantitativa.  
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7 A SOCIEDADE EM REDE 
 

A sociedade vive uma verdadeira transformação histórica com a integração de vários 

modos de comunicação em uma rede interativa tão importante quanto à invenção do alfabeto, 

considera Castells (2003, p. 414). O autor quer dizer que está formando pela primeira vez na 

história, um hipertexto e uma metalinguagem, capaz de integrar no mesmo sistema a escrita, a 

oralidade e o audiovisual na comunicação humana em uma rede global, abrindo precedentes 

para uma nova dimensão em que o cérebro, as máquinas e o contexto social se interagem, 

mudando consideravelmente a cultura da comunicação. E Postman (1985), reforça: 

 
[...] a comunicação decididamente molda a cultura, porque nós não vemos a 
realidade como ela é, mas como são nossas linguagens. E nossas linguagens são 
nossos meios de comunicação. Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. 
Nossas metáforas criam o conteúdo de nossa cultura. 
 

Assim, a cultura é avaliada e determinada diretamente pela comunicação que esta 

sendo produzida e transformada pelo novo sistema tecnológico, e de forma bem rápida nas 

redes de interação formada na internet, caracterizado por sua alta capacidade de alcance 

global, integrando muitos meios de comunicação e a interatividade que esta transformando a 

nossa cultura.  Para Lévy (1999, p.81), “o termo interatividade em geral ressalta a 

participação ativa do beneficiário de uma transformação de informação.” 

E o que vem caracterizando esse novo sistema de comunicação, com múltiplas formas 

de integração em uma rede digital, é a sua capacidade de inclusão e grau de alcance para 

todos os tipos de expressões culturais. E a razão de sua existência, de acordo com Castells 

(2003, p. 461), é que todas as espécies de mensagens nesse novo tipo de sociedade funcionam 

de modo binário, ou seja, presença/ausência em um sistema de multimídia de comunicação. 

Dessa forma podemos concluir que só a presença nesse sistema que vai permitir a 

comunicabilidade e a socialização da mensagem, em contra partida, todas as outras 

mensagens (ausência) serão delimitadas à imaginação individual, sendo cada vez levada a 

marginalização. É notório que esta “sociedade digital”, esteja sofrendo mudanças que afetam 

a forma como as pessoas se comunicam, e relacionam. Em contra partida, provoca também 

uma proximidade de culturas e interesses, tornando uma rede mais democrática. 

 

7.1.1 COMUNIDADES ON-LINE E OFF-LINE 
 

Na tentativa de querer entender o grau de envolvimento social das pessoas no 

ambiente virtual, o maior pesquisador empírico em sociologia da Internet, Barry Wellman, 
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analisou vários artigos, e uma das principais descobertas com relação ao surgimento das 

comunidades virtuais na internet, diz respeito que as “comunidades virtuais” não precisam ir a 

desencontro com as “comunidades físicas” (Castells, 2003, p. 444), porque são consideradas 

tipos de comunidades diferentes com suas peculiaridades no que diz respeito às suas leis. 

Diante desse exposto, Wellman, apresentou descobertas coerentes que estão presentes nas 

sociedades avançadas, denominado por ele como “comunidades pessoais”.  

 

“... a rede social do indivíduo de laços interpessoais informais, que vão de meia 
dúzia de amigos íntimos a centenas de laços mais fracos. Tanto as comunidades de 
grupos quanto as comunidades pessoais funcionam tanto on-line e off-line. Nessa 
perspectiva, as comunidades substituem as redes sociais, com as comunidades locais 
sendo uma das muitas opções possíveis para a criação e a manutenção de redes 
sociais, e a Internet oferece mais uma dessas alternativas.” (Wellman 1999, apud 
Castells, 2003, p. 444) 

 

Entendemos assim, que as relações de comunidade no meio virtual possibilitam 

diversos tipos de vínculos, da mesma maneira que nas comunidades pessoais, ou seja, a 

internet é um instrumento capaz de manter a conservação desses laços à medida que as 

pessoas vão criando seus contatos pessoais. Porque as pessoas que participam de 

comunidades on-line são motivadas por interesses que tenham certa importância relacionada a 

seu cotidiano de forma ampla. Este processo de interação na comunicação se desenvolve com 

o passar do tempo. 

Quanto ao termo “virtual”, podemos compreendê-la da seguinte maneira, apontada por 

Lévy (1999, p, 49-50): 

É virtual toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas manifestações 
concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem contudo estar ela 
mesma presa a um lugar ou tempo em particular. O virtual é uma fonte indefinida de 
atualizações. 

 

Evidentemente, que esse termo é extremamente complexo, e não iremos tratar aqui de 

questionamentos mais densos ao seu respeito, todavia, indicamos a obra “O que é o virtual”, 

de Pierre Lévy, onde o autor aborda esse assunto de um ponto de vista mais filosófico e 

antropológico. 

Uma análise fundamental que devemos apresentar aqui é quanto aos laços fracos e os 

laços fortes presentes na sociabilidade, e a geração de múltiplos laços fracos é bem apropriado 

na rede, especificamente com a vantagem de permitir criar esses laços com desconhecidos, 

que são úteis para fornecer informações e abrir novas oportunidades a custos bem baixos. De 

todo modo, esses laços fracos no modo on-line e off-line facilita ligar a outras pessoas com 

características sociais diversas para expandir a sua sociabilidade. E a internet tem um papel 
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que contribui nesse sentido, para a expansão dos vínculos sociais em uma sociedade que esta 

passando por uma rápida individualização e uma ruptura cívica. Existem indicativos 

substanciais de uma solidariedade na rede, mesmo entre os indivíduos com laços fracos em si 

(Putnam 1995, apud Castells, 2003, p. 445).  

Contudo, a internet favorece expansão e a intensidade de centenas de laços fracos, que 

representam uma camada significativa na interação social para muitas pessoas que vivem 

nesse mundo tecnologicamente desenvolvido. Dessa forma questionamos se as comunidades 

virtuais são reais. De acordo com as afirmações de Castells (2002, p. 445), sim e não. São 

comunidades, mas não são físicas, e não seguem os mesmos modelos de comunicação e 

interação das comunidades físicas. Entretanto, por funcionarem em outro plano da realidade, 

não são “irreais”. São redes sociais interpessoais, baseado em sua grande maioria por laços 

fracos, mesmo que gerando reciprocidade e interação.  

 

“não são imitações de outras formas de vidas, têm sua própria dinâmica: a Rede é a 
Rede. Transcendem a distância, a baixo custo, costuma ter natureza assincrônica, 
combinam a rapidez da disseminação da comunicação em massa com a penetração 
da comunicação pessoal, e permite afiliações múltiplas em comunidades parciais. 
Ademais, não existem no isolamento de outras formas de sociabilidade.” (Wellman 
1999, apud Castells, 2003, p. 446) 

 

Essa afirmativa reforça que a reconstrução das redes sociais está em volta do indivíduo 

para o desenvolvimento de comunidades pessoais, sejam física ou on-line. É notório que os 

vínculos cibernéticos oportunizam os vínculos sociais, se não fosse assim, as vidas sociais 

poderiam ser mais limitadas. E para compreender as novas formas de interação social na 

internet de forma analítica, é importante considerar que a sua principal base esta na 

redefinição de comunidade, dando mais destaque a questão humanizada do que a material. 

Uma definição útil a esse respeito é a que foi proposta por Barry Wellman: “Comunidades são 

redes de laços interpessoais que proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de 

integração e identidade social” (Wellman, 2001. p.1, apud Castells, 2003, p. 106). E Lévy, 

também abordou sobre esse tema ao dizer: 

“uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades e interesses, de 
conhecimento, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, 
tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das filiações 
institucionais. A moral implícita da comunidade virtual é em geral a da 
reciprocidade [...] Uma comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, trata-
se simplesmente de um coletivo mais ou menos permanente que se organiza por 
meio do novo correio eletrônico” (LÉVY, 2009, p. 130 e 132). 
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Podemos constatar assim, que existe um deslocamento da comunidade em direção à 

rede, baseado no compartilhamento de valores e organização social, porque elas são criadas 

por escolhas e estratégias de seus indivíduos, famílias ou grupos sociais. Esse novo sistema de 

comunicação é capaz de transformar até mesmo o tempo, onde o passado, o presente e o 

futuro podem ser programados para interagirem na mesma mensagem, onde o imaginário 

torna-se realidade em um mundo de imagens que são autoconstruídas. 

 

7.2 MECENAS: O CROWDFUNDING NA HISTÓRIA 

 
O termo crowdfunding, apesar de ser considerado um fenômeno recente no Brasil, 

trata-se, portanto, de um sistema que era praticado a mais de 2 mil anos atrás. Frente à 

revolução promovida pela internet e pela facilidade de conexão de milhões de pessoas, esse 

sistema nos dias de hoje foi remodelado para ser executado com uma nova postura, tendo 

como suporte a plataforma virtual.  

O surgimento desse modelo de sistema nos remete a origem das palavras Patrocínio e 

Mecenas (Mecenato2). Apesar de o termo Patrocínio ter nascido na Inglaterra, ele deriva do 

Latim sponsor, ou seja, “aquele que responde”. Já o termo Mecenas tem a sua etimologia 

relacionada a um personagem histórico: Caio Cilino Mecenas que nasceu cerca de 60 anos 

a.C., era um influente ministro do Imperador Romano Otávio Augusto. E com essa ocupação 

privilegiada, Caio Cilino Mecenas financiou a produção de vários artistas, escritores e poetas 

daquela época, postura que hoje em dia é reconhecida aos mecenas. (LINDON; LENDREVIE; 

LÉVY ; DIONÍSIO; RODRIGUES, 2004, p. 409). 

Mecenas eram homens ricos e poderosos no período do Renascimento dos séculos XV 

e XVI, eles financiavam e investiam na produção de arte em busca de obter a visibilidade 

necessária que as revelassem ao conhecimento da sociedade, dessa forma, tiveram um papel 

importante para o desenvolvimento das artes plásticas, literatura e arquitetura durante essa 

época. Os principais mecenas do Renascimento Cultural foram: Lourenço de Medici 

(banqueiro italiano); Come de Medici (banqueiro e político italiano); Galeazzo Maria Sforza 

(Duque de Milão) e Francisco I (Rei da França)3.  

Ainda de acordo com Lindon (2004, p. 404) nos últimos anos, as organizações têm 

recorrido ao patrocínio e ao financiamento para importantes campanhas de comunicação. 

                                                 
2 O termo “Mecenas” e “Mecenato” constituem o mesmo significado, mas por conveniência, iremos utilizar o 
termo “Mecenas” por ser mais apropriado para línguas neolatinas. 
3 Disponível em http://www.suapesquisa.com/pesquisa/mecenas.htm. Acesso em 14 de maio de 2014. 
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Quase ultrapassada a fase em que o patrocínio e o financiamento eram considerados como 

atos de simpatia para este ou aquele evento, a perspectiva que se adota hoje em dia quando se 

planeja uma ação deste tipo é quase exclusivamente voltada aos negócios.  

 
“O mecenato tem dois grandes domínios de aplicação, um numa vertente mais 
cultural e outro numa vertente de solidariedade. No mecenato cultural, estão 
incluídas as ações de apoio à moda, arte, museus, audiovisuais, dança, música, teatro 
e patrimônio. No mecenato de solidariedade, estão englobadas as ações de apoio à 
educação, ambiente, investigação científica e apoio social. O patrocínio pode ser 
caracterizado como uma variável de comunicação que tem como finalidade 
transmitir o nome e a imagem da empresa e seus produtos/serviços, através da sua 
associação a eventos ou entidades desportivas ou culturais, e são classificados como: 
institucional e promocional” (LINDON, et al 2004, p. 404-412). 
 

Entendemos assim, que o patrocínio e o financiamento são indispensáveis para a 

estratégia de comunicação das organizações, que desejam desenvolver campanhas integradas 

de comunicação com o objetivo de atingir seu público. 

Quanto às origens etimológicas, patrocínio e mecenas são dois conceitos que 

apresentam diferenças conceituais intrínsecas. Embora se permita uma aproximação na base 

de sua análise, já que ambos pressupõem a associação a um evento ou entidade, mas a 

natureza dessa associação difere. Tendo em vista essas afirmações, vamos considerar as 

diferenciações que validam essa distinção (TABELA 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como este trabalho está mais voltado para a temática do financiamento (mecenas), não 

iremos alongar aqui sobre questões mercadológicas da comunicação, até para não fugir do 

tema proposto. Portanto, devemos considerar alguns objetivos do financiamento (LINDON; et 

al 2004, p. 413): 

DISTINÇÃO ENTRE PATROCÍNIO E MECENAS 

 PATROCÍNIO MECENAS 
MOTIVAÇÃO Comercial Social 

OBETIVO 
Criação de uma ligação entre 
uma marca e uma ação 
midiática 

Estabelecer uma identidade para a 
empresa enquanto instituição 

MENSAGEM Marketing Institucional, cívica e social 
PÚBLICO-ALVO Consumidores potenciais Comunidade em geral 

EXPLORAÇÃO 
Valorização comercial antes, 
durante e após o 
acontecimento 

Valorização espiritual, discreta e de leve 
intenção comercial 

COMUNICAÇÃO 

Essencialmente publicidade 
(o evento é rodeado por 
vários suportes - cartazes, 
bandeiras, placas, ações 
paralelas, etc.) 

Quase exclusivamente relações públicas 
(o nome ou marca da empresa em cartaz, 
programa, catálogo, placa informativa 

TABELA 01 - Fonte: Adaptado de Patrick DAMBRON, Mecenat & Spooring, La Comunication 
Plus apud Lindon, 2004, p. 416. 
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• Valorização social e humana; 

• Melhoria da imagem institucional; 

• Mostrar-se como parte da comunidade (participação ativa); 

• Conquistar a simpatia; 

• Aumentar a popularidade. 

Como lembra Lindon (2004, p. 413), o financiamento pode assumir várias posições 

que se pretende alcançar, seja ela, com objetivo beneficente ou humanitário.  

 

7.3 UMA ABORDAGEM ACERCA DO CROWDFUNDING 
 

O crowdfunding teve a sua origem em outro processo conhecido como crowdsourcing, 

um modelo de criação e/ou produção baseado em redes de conhecimento coletivo para 

solucionar problemas, criar conteúdo ou inventar novos produtos de forma colaborativa. O 

termo surgiu a partir de um artigo do jornalista Jeff Howe, em 2006. Os exemplos mais 

conhecidos hoje são a Wikipédia, os sistemas operacionais como o Linux e o Apache e os 

bancos de dados Internet Movie Database (IMDb), para filmes e IStockphoto, de imagens na 

internet, que surgiram antes mesmo da criação do termo (VALIATI, 2012). 

De acordo com Cocate (2012, p.137) embora seja muito recente compreender como os 

usuários agem nesse processo de interação na produção na web, mas é um processo em 

desenvolvimento. Neste modelo o receptor deixa de ser passivo para se tornar um produtor de 

conteúdo também para ocupar o espaço reservado somente ao emissor ativo.  

Portanto, as plataformas de crowdsourcing são um bom exemplo disso. Nelas, os 

consumidores são os únicos responsáveis pela produção de conteúdo. E o crowdfunding surge 

exatamente a partir das possibilidades do crowdsourcing.  

Quanto à etimologia da expressão, o termo “crowd” evidencia de onde vem o 

financiamento: da multidão, e “funding”, que do inglês, significa financiamento. Dessa forma 

podemos considerar que esse sistema pode ser definido como financiamento voltado para a 

multidão, especificamente, através de doações via internet. Evidentemente, esse tema envolve 

questões bastante consagradas na cultura da web 2.04, como inteligência coletiva, cultura 

participativa e a sabedoria das multidões (FELINTO, 2012, p. 141).  

                                                 
4 Termo utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web. Uma tendência que reforça o conceito 
de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. Fonte: Folha UOL. 
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O surgimento de sites de financiamento coletivo vem tornando-se um importante 

instrumento para a democratização do investimento. Afirmação confirmada por Lawton 

(2012, apud Valiati, 2012, p.4), “No financiamento coletivo a internet corta o intermediário e 

põe o dono do projeto em contato com dois bilhões de apoiadores em potencial. Qualquer um 

pode participar. A multidão é o mercado”. 

Dessa forma o crowdfunding vem transformando-se em um fenômeno virtual que tem 

como principal objetivo arrecadar dinheiro para viabilização de projetos, dos mais variados 

possíveis, através da contribuição financeira de pessoas que se interessam ou se identificam 

com a causa. Os projetos vão desde gravação de um CD, financiamento de campanhas 

políticas, passando pela realização de trabalhos fotográficos, reportagens, livros, exposições, 

shows, projetos de artistas dos diversos segmentos, iniciativas sociais, pequenos negócios 

e/ou startups, iniciativas de software livre, jogos, filantropia e ajuda a regiões atingidas por 

desastres, entre outros.  

Esse sistema até que não é uma novidade, se remetermos para o ano de 2000 quando 

algumas arrecadações foram feitas para financiar campanhas políticas na Internet. Mas foi em 

2008, precisamente na corrida presidencial de Barack Obama à casa Branca que ganhou mais 

notoriedade quando a campanha dele conseguiu arrecadar aproximadamente US$ 272 milhões 

vindos através de pequenas quantias de outros milhões de doadores. 

 

Assim, a Internet acelera e simplifica o processo de encontrar grandes grupos de 
financiadores potenciais que podem usar o crowdfunding para ingressar nas 
atividades mais inesperadas de nossa cultura (Howe, 2009, p.222 apud Cocate). 

 

A primeira experiência realizada no modelo de crowdfunding feita na internet ocorreu 

no ano de 2006 na Europa, com o site Sellaband5, destinado para que fãs ajudassem cantores 

ou bandas a gravarem os seus CDs, em troca, teriam como recompensas, o próprio CD 

financiado, downloads das músicas ou camisetas personalizadas. Até hoje o site encontra-se 

em atividade para financiamentos de projetos com a proposta de iniciativas musicais. E 

efetivamente em 2009, nos Estados Unidos, quando surge o Kickstarter6 a maior plataforma 

voltada para a divulgação de diversas manifestações artísticas e culturais. O mesmo serviu de 

inspiração para muitas outras plataformas de crowdfunding no mundo. 

                                                 
5 Disponível em <http://www.sellaband.com>. Acesso em 15 de maio de 2014. 
6 Disponível em <http://www.kickstarter.com>. Acesso em 15 de maio de 2014. 
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No Brasil, esse fenômeno virtual começou com o site Vakinha7, em 2009, os seus 

projetos eram voltados a beneficiar ações de cunho cultural, ou até mesmo necessidades 

pessoais, como por exemplo, ajudar pessoas a comprarem bens matérias, bastando convencer 

os usuários, amigos ou familiares ajudarem. Mas o primeiro site que apresentou toda uma 

estrutura eletrônica para uma plataforma de crowdfunding foi o Catarse em 2011, na época 

era destinado apenas para projetos culturais. Atualmente destaca-se com uma grande 

variedade de categorias que chega a aproximadamente 26, indo de Arquitetura e Urbanismo, 

Arte, Ciência e Tecnologia, Cinema e Vídeo, Comunidade, Educação, até Humor, Jogos e 

Quadrinhos. 

De uma maneira generalizada os sites de crowdfunding funcionam da seguinte 

maneira: o proponente define um projeto possível de ser realizado, estipula o valor que 

pretende arrecadar, as recompensas aos doadores (de preferencia relacionado ao projeto), o 

prazo final para arrecadar o montante e o cadastro no site, que antes de ir para o ar, é avaliado 

para saber se esta de acordo com os Termos de Uso do site.  Assim que o projeto é aprovado 

pela equipe do site, chega o momento de executar o planejamento da campanha on-line para 

conseguir o maior número de pessoas engajadas para atingir o valor da meta desejada. 

A transparência do projeto é um fator determinante também, porque o realizador 

precisa explicar de forma detalhada para o público como o dinheiro vai ser usado e as 

recompensas que os colaboradores vão ganhar caso a iniciativa seja financiada. “A multidão 

oferecerá o seu tempo – a sua capacidade em excesso – com entusiasmo, mas não 

gratuitamente. Terá de ser uma troca com significado” (Howe, 2008, p. 184, apud SILVA, 

2013, p. 06). Caso não consiga atingir o valor dentro do prazo, todo o dinheiro volta para os 

doadores e o projeto deixa de ser financiado. Mas alcançando ou mesmo ultrapassar a meta, o 

dinheiro é repassado para o projeto ser viabilizado. Normalmente, essas plataformas se 

mantem cobrando um porcentual sobre o valor total do projeto, que varia de 5% a 7,5%, taxas 

que servem também para cobrir custos operacionais e de manutenção (Valiati, 2012, p.13). 

Dessa forma, o crowdfunding permite que projetos dos mais variados tipos tenham a 

chance de serem viabilizados, dependendo evidentemente, da participação dos apoiadores que 

detêm todo o poder em suas mãos, em efetivar os projetos. Para o público, é interessante, 

porque oferece a ele uma capacidade de participação que algum tempo atrás não era 

permitido. A proposta é que o usuário sinta-se autor nesse processo produtivo, com 

                                                 
7 Disponível em <http://www10.vakinha.com.br/ >. Acesso em 15 de maio de 2014. 
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capacidade de determinar os destinos dos projetos que o mesmo admira de maneira fácil e 

adequada. 

Nessa perspectiva, encontramos três atores na prática do crowdfunding: em primeiro 

lugar, a plataforma (o site onde será divulgado o projeto) que serve como intermediária; em 

segundo lugar, o projeto que pretende ser financiamento; e em terceiro lugar, os investidores, 

que tem a decisão final de ajudar ou não.  

 
7.3.1 MOTIVAÇÕES NO CROWDFUNDING  
 

Naturalmente que os projetos lançados em plataformas de site de financiamento 

coletivo precisam esperar até que os primeiros colaboradores interagem. E para que os 

projetos sejam atrativos para os usuários, os sites de crowdfunding devem utilizar os mais 

diversos recursos midiáticos que vão de vídeos, podcasts8, um bom texto explicativo e as 

redes sociais, para o projeto ser divulgado de forma mais abrangente possível para atrair os 

simpatizantes. As redes sociais, por representar como uma importante ferramenta de 

propagação, se destacam como uma boa alternativa para interagir o maior número de usuários 

e possibilitar o intercâmbio entre eles e, consequentemente, maior eficiência no processo 

colaborativo para a captação de novos financiadores. 

É oportuno também destacar o conceito de “redes emergentes” e “redes de filiação”, 

abordado por Raquel Recuero em sua obra “Redes Sociais na Internet”: 

 
As redes emergentes requerem interação social entre os indivíduos e conversação 
entre eles por meio da Internet. A condição das redes de filiação parte do 
pressuposto da própria palavra “filiação”, pois há tipos de redes que, por vezes, 
limitam-se a filiar novos atores e não, necessariamente, exigem uma interação entre 
eles [...] pois alguns indivíduos tornam-se “amigos” de outros ou se vinculam a 
alguma comunidade, sem que seja necessário haver interação entre os “amigos” ou 
entre os integrantes da comunidade (Recuero, 2009, p.93 apud Cocate, 2012, p.141). 

 

Essas “redes de filiação” devem oferecem uma oportunidade de divulgação, mas com 

menos chances de interatividade entre as pessoas. O importante é obter uma quantidade maior 

de contatos para que estes observem as ações dos outros, e de certa forma interessam com a 

causa para apoiar os projetos. 

Como foi mencionando anteriormente, em que o receptor se torna também um emissor 

ativo. O filosofo Pierre Lévy (apud Cocate, 2012, p.138) afirma: 

                                                 
8 Podcasts ou podcastings são arquivos de áudio transmitidos via internet. Permite aos internautas selecionarem 
músicas ou falam sobre os mais variados assuntos, como nos blogs. A palavra que determina esta nova 
tecnologia surgiu da fusão de iPod (toca-MP3 da Apple) e broadcast (transmissão via rádio). Fonte: Folha UOL. 
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“os usuários de Internet constroem conhecimentos juntos, formando a inteligência 
coletiva. Essa troca de experiências divulgadas na web permite a produção de uma 
gama de informações em que um auxilia o outro.”  

 

 Henry Jenkins, ao citar Lévy, reforça essa afirmativa ao dizer que a “inteligência 

coletiva diz respeito à capacidade das comunidades virtuais de alavancar a expertise 

combinada de seus membros”. Nesse mundo virtual e agora colaborativo, não precisamos 

saber ou fazer de maneira sozinhos, agora contamos com a força coletiva. (JENKINS, 2008, 

p.54 apud Cocate, 2012, p.138). 

Não muito diferente, os sites de crowdfunding também funcionam com essa proposta. 

À medida que os projetos são compartilhados nas redes sociais, os usuários começam a 

comentar uns com os outros, e a divulgação ganha conhecimento aos interessados, e estes por 

sua vez, fazem a conhecida divulgação “boca a boca” espalhar-se para muitos outros. Essa é a 

conhecida teia de conhecimentos construída pela “inteligência coletiva” que pode favorecer 

na capacitação de novos financiadores para o projeto.  

Essa interatividade coletividade onde várias pessoas simpatizam em prol de uma 

causa, só se concretiza através da “cultura da convergência”. Termo utilizado pelo 

pesquisador Henry Jenkins: 

 

[...] o conceito pode ser compreendido como a convergência dos meios de 
comunicação, de forma a estabelecer um cruzamento, uma troca de poderes entre 
aquele que produz e aquele que consome. Convergência entende-se por vários 
suportes midiáticos, com os quais uma determinada produção pode chegar até seus 
espectadores. (Jenkins, 2008, p.27 apud Cocate, 2012, p.137). 

 

Nessa perspectiva, muitos produtos podem ser ofertados no campo da convergência, 

porque a internet é um ambiente favorável para encontrar públicos dos diversos nichos, cada 

uma com suas especificidades e interesses. Por isso é importante utilizar os vários meios de 

comunicação para facilitar na divulgação, seja na internet ou de modo interpessoal, para que 

os projetos do crowdfunding sejam viabilizados.  

Uma boa compreensão para esse conceito, recorremos a uma definição feita por Pierre 

Lévy: “como sendo uma inteligência distribuída em toda parte, continuamente valorizada e 

sinergizada em tempo real” (Lévy,1996, p.96 apud Cocate, 2012, p.138). Entendemos que 

essa inteligência é o conhecimento que cada usuário leva para a internet, com suas 

experiências, conhecimentos e anseios. Como afirmado por Lévy, que essa inteligência é 

“distribuída e valorizada” por muitos usuários, e em um ambiente de crowdfunding esse 

conceito se torna favorável para influenciar outros para a mesma causa. Alex Primo é outro 
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autor que fala a respeito desse conceito de informações compartilhadas na rede e seu papel na 

mediação da comunicação: 

 

Os recursos da Web 2.0 favorecem a livre criação e a organização distribuída de 
informações compartilhadas por meio de associações mentais, não importando a 
formação especializada dos indivíduos. A credibilidade e relevância dos materiais 
publicados é reconhecida a partir da constante dinâmica de construção e atualização 
coletiva.” (Primo, 2007, p.4 apud Cocate, 2012, p.138)  

Essa tendência reforça o conceito de democratização da informação proporcionando 

uma maior interação entre o mundo virtual e o mundo real. Para Cocate (2012, p.139) essa 

propagação de ideias ocorre em um ambiente colaborativo que rompe as fronteiras entre 

produtores e consumidores e permite que todos os participantes sejam protagonistas da 

informação e do conhecimento.  

 

7.4 INVISIBILIDADE X VISIBILIDADE 

 

Percebemos que esse trabalho vem ganhado outras proporções para a sua investigação, 

no início buscamos abordar sobre o tema crowdfunding, mas no desenvolvimento do mesmo 

acabamos deparando com outros objetos de estudo, como por exemplo, a “invisibilidade”, 

dessa forma não pretendemos fazer um estudo aprofundado acerca desse questionamento, por 

tratar-se de abordagens de semiótica, entendemos que demandariam mais um trabalho extenso 

e correríamos o risco de fugir da proposta inicial, que é a execução desse Projeto 

Experimental.  

Portanto, para nível de esclarecimento, mesmo assim, iremos fazer uma pequena 

explanação sobre esse tema para enriquecer o presente trabalho. 

E uma vertente teórica que gostaríamos de trazer para iniciamos a discussão, diz 

respeito da invisibilidade x visibilidade nos espaços urbanos de nossa sociedade. É notório 

que esses espaços urbanos, principalmente nas cidades de médio e grande porte, estão sendo 

invadidos por uma grande quantidade de mídias visuais das mais variadas, às vezes nem 

conseguimos enxergar as cidades mediante essa competição provocada pela poluição visual.  

Percorrer pelas cidades tornou-se uma experiência midiática para as pessoas, e para os 

profissionais de publicidade e propaganda um desafio. Até que ponto sua interferência 

profissional pode contribuir de maneira positiva para projetos arquitetônicos, designs de 

espaços e fachadas de estabelecimentos. 

O arquiteto Maurício Ribeiro da Silva (2004 apud Klein, 2007, p. 147) ratifica: 
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“Percebemos que os edifícios [...] eliminam-se os parapeitos que acumulam a sujeira 
que marcava o tempo. Com ela, eliminam-se também a profundidade das fachadas e 
a sombra que a denuncia. Constroem-se grandes painéis, aparentemente uniformes, 
com intensidade luminosa constante e monótona na visão instantânea de passagem. 
Edifícios que, em si, tornam-se imagens no skyline urbano.” 

 

 Como forma de destacar essa competição, fica evidenciada a necessidade de buscar o 

olhar das pessoas. E Klein (2007, p. 144) reforça ao afirmar que esse desejo em busca da 

visibilidade acaba resultando em um olhar anestesiado, que já não explora, não procura, mas 

sim é fisgado, seduzido, e aprisionado pela onipresença das mídias.  

E quando o excesso de informações provoca o vazio, gerando um efeito oposto: a 

invisibilidade. Baudrillard (2001, apud Klein, 2007, p. 144), considera que o “real” vem 

desaparecendo por conta do excesso de realidade, que por consequência, provoca o próprio 

fim de sua realidade, é como se depararmos com o excesso de informação, criando uma 

competitividade que acarretaria no fim da própria comunicação. 

Neste cenário, seja pelo excesso ou pela invisibilidade da mensagem publicitária, este 

problema é apontado por Norval Baitello (2003 apud Klein, 2007, p. 144) como uma tentativa 

frustrada do invisível buscar o agigantamento das imagens urbanas. E para ganhar o olhar das 

pessoas, as imagens precisariam ficar ainda maiores, até o ponto de não ser distinguidas como 

produtos ou mídias digitais. 

A necessidade que as mensagens publicitárias têm de atrair o olhar das pessoas nos 

espaços urbanos vem exigindo nos últimos anos, uma considerável reformulação nas 

aplicações da semiótica das mídias exteriores. E a publicidade vem usando essa alternativa 

para solucionar o problema da invisibilidade nesses espaços urbanos. 

 
“A aposta publicitária na criação de vínculos mágicos é fruto de uma estratégia de 
superação da redundância informativa e da fragmentação de imagens que assolam 
todo o espaço urbano. O que se busca, na verdade, é a fuga da invisibilidade 
provocada pela pasmaceira midiática” (Klein, 2007, p. 150). 

 

Portanto, para que a mensagem saia da invisibilidade nesse espaço urbano, podemos 

afirmar que a publicidade precisa fugir dos conceitos tradicionais de comunicação e se 

reinventar para produzir mídias de maneira inovadora acompanhando a evolução tecnológica. 

Achamos pertinente também, fazermos uma referência ao estudo sobre a antropologia 

da comunicação visual onde o seu aspecto está relacionado com as mais diversas formas 

passíveis de reprodução do “ver” dos territórios visuais de caráter comunicativo. 

Quanto às considerações de Canevacci (2001, p. 08) sobre a antropologia da 

comunicação visual, descreve que: 
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O texto visual deve ser visto como o resultado de um contexto inquieto que envolve 
sempre três participantes, cada qual com seus papéis duplos de observados e 
observadores: autor, informante e espectador são atores do processo de 
comunicação. [...] eles não centralizam a autoridade do autor, mas a descentralizam 
como possível autoridade, multiplicando a subjetividade no campo, no cenário e na 
plateia. 
 
 

“Porque a comunicação é um sistema de múltiplos canais nos quais o ator social 

participa a cada instante, querendo ou não” (WINKIN, 1981, apud Canevacci 2001, p.7). Os 

questionamentos quanto a esse assunto nos remete a uma condição em que estamos 

submetidos nesse mundo midiático, na qual somos “bombardeados” diariamente por milhares 

de mercadorias-visuais.  

Tratando desse assunto, Canevacci (2001) diz que para desenvolver o ponto de vista 

da observação, é necessário colocar-se na posição de “fazer-se ver”, trata de uma posição não 

no sentido de aparecer, mas nos vários sentidos fundamentadas nas percepções do olhar e na 

sensibilidade do ver, ou seja, treinar a observação enquanto se observa. 

Partindo desse pressuposto, a antropologia da comunicação trata os objetos como 

mercadorias-visuais capaz de se transformar em sujeito biográfico. Por isso, o pesquisador 

precisa intervir-se dentro de um processo igual e contrário, ou seja, transformar-se em coisa 

que vê e que se vê. 

E para o desenvolvimento do projeto experimental, essa será uma técnica 

indispensável a ser utilizada, onde o pesquisador estará com os “olhos” voltados para as duas 

vertentes para uma melhor compreensão e obtenção dos resultados. 

Faz-se necessário aprofundar um pouco sobre a propaganda, que trabalha com o 

surpreendente, é importante pensar no espaço urbano de uma forma diferente da 

convencional, indo ao encontro das mudanças, e utilizar o espaço urbano a nosso favor, não 

necessariamente com uma tendência da comunicação mercadológica, mas virtualizar esses 

espaços.  

Porque na cultura do visual em que vivemos, parece que somente o visível é objeto de 

credibilidade, essa posição é reforçada por Piccini (2003, p. 4 apud Canevacci) com o 

acréscimo do que a afirmação anterior nos sugere como consequência ou, pelo menos, como 

probabilidade que emerge dos novos campos culturais. De tal modo, poderíamos agregar 

valor, somente ao que fica registrado no campo da visibilidade.  

A partir do inesperado, e chamando a atenção do público para a sua mensagem, a 

publicidade encontrou nas intervenções dos espaços urbanos, uma ótima oportunidade de 

estratégia de comunicação. Como a comunicação é reconhecida como uma das mais 
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importantes atividades humanas, “Comunicar é tornar comum - é normativa, a comunicação. 

faz comunicar - tornar comum - o que não deve permanecer privado.” (Legendre, 1982 apud 

Lacerda, 2013, p. 2) 

Segundo Baudrillard (2007), a comunicação dentro do espaço deve expandir em todas 

as direções e se fazer visível, mexer com as pessoas, mostrar-se ousadamente como um 

processo de comunicação. 

 

“existe na nossa sociedade uma clara evidência de consumo em abundância, 
originada pela diversidade e multiplicação de produtos e serviços, originando 
mutações constantes nos comportamentos, nas mensagens nos códigos, nos signos e 
no conjunto das diversas relações sociais” (Baudrillard, 2007, apud Lacerda, 2013, 
p. 1). 

 

 Portanto, a identidade visual que nos cercam, devem ser tratados sob uma nova 

reflexão para contribuir com um ambiente urbano menos agressivo visualmente, de forma que 

as mensagens nesses espaços sejam compreendidas. 

 

8 PIMP MY FACHADA  
 

Diante desses expostos, a referida pesquisa acadêmica teve o objetivo principal de 

viabilizar uma ação de interesse público, culminando em um Projeto Experimental, como já 

foi exposto, com a finalidade de tirar da invisibilidade uma oficina de bicicleta no que se 

refere à reformulação visual de sua fachada, com a proposta de oferecer uma melhor 

visibilidade. Os referidos estabelecimentos situam-se na cidade de Vitória da Conquista, 

Bahia. 

À frente ou aparência física estrutural desses estabelecimentos, reconhecidas como 

fachada, foi escolhida como objeto deste projeto experimental, por perceber que nesses 

espaços encontra-se um suporte diferenciado para aplicação das ferramentas da publicidade e 

propaganda, especialmente no âmbito de proporcionar uma maior visibilidade para pequenos 

empreendedores com baixo poder aquisitivo e que não têm condições de investir em uma 

melhor e mais eficiente comunicação visual.  

Quanto aos métodos utilizados para essa iniciativa, iremos usar o sistema 

Crowdfunding como ferramenta de publicidade e propaganda, tendo como suporte um web 

site institucional que servirá de campanha de lançamento e aliado a outras redes sociais 

(Youtube, Facebook e Twitter) para alcançar uma maior abrangência, além de servir de 

instrumento para avaliação, análise e monitoramento dos usuários envolvidos com a causa. 
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Dessa forma, o pesquisador teve contato direto com os três envolvidos para saber do 

interesse do mesmo, e a resposta foi positiva. Trata-se, portanto, de uma proposta de 

intervenção publicitária especificamente nas oficinas de bicicletas (mecânica de bikes) situada 

nas seguintes localidades: uma na Avenida Presidente Vargas no bairro Alto Maron, uma na 

Avenida Cuiabá no Bairro Brasil e um no bairro Guarani, portanto, são pequenos negócios 

que possuem todas as características necessárias para aplicação da proposta.  

 

8.1 ORIGEM DO NOME  

 

Embora o inglês seja o idioma universal por sua acessibilidade em vários lugares do 

mundo, e considerada uma das línguas mais ricas em termos de vocabulário, mas também, 

existem palavras em inglês sem suas correspondentes para outros idiomas.  

Um exemplo é a expressão “pimp” (verbo transitivo9), que pode significar “decorar” 

ou “enfeitar”, esse verbo ganhou popularidade no programa de TV “Pimp My Ride”, similar 

ao programa “Lata Velha” da Rede Globo, apresentado pelo brasileiro Luciano Huck. O 

“Pimp My Ride” é um programa americano produzido pela MTV, consiste em reformar 

automóveis considerados em péssimas condições, ou também customizá-las com os mais 

diversos acessórios e tecnologias. A versão original é apresentada pelo rapper americano 

Xzibit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa tem versões na Alemanha, França, Itália e Reino Unido, a versão 

brasileira foi lançada no dia 15 de abril de 2007 e se chama “Pimp My Ride Brasil”, o 

                                                 
 
9 Não possuem sentido completo, logo precisam de um complemento (objeto). Fonte: Info Escola 

Figura 1  Layout da versão americana do “Pimp My Ride”. Disponível em 
<http://www.mtv.com/shows/pimp_my_ride/season_5/series.jhtml> 



22 
 

programa é apresentado pelo artista brasileiro Jimmy, vocalista da banda Matanza. (Fonte: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Pimp_My_Ride>) 

Portanto, o nome “Pimp My Fachada” foi baseado na sátira desse programa 

americano, e por conveniência, iremos adotar o termo “pimp” ou “pimpar” para tudo que for 

relacionado à reforma, aperfeiçoamento ou melhoria. Surge assim, o Projeto Experimental 

Pimp My Fachada. (Disponível em <www.pimpmyfachada.com>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.2 DEPOIMENTOS 
 

No processo de elaboração deste projeto, o pesquisador teve a iniciativa de entrar em 

contato com profissionais que já praticam trabalhos voltados nessa área do crowdfunding. 

Esses contatos serviram para obter uma melhor orientação no desenvolvimento do projeto, e 

até mesmo, sentir a receptividade quanto às possibilidades de sua viabilização, nesse quesito 

tivemos três respostas positivas, que motivou ainda mais para o desenvolvimento do mesmo. 

Um desses depoimentos foi de Beatriz Bouskela do site Catarse, considerado o maior site de 

financiamento coletivo do Brasil. 

 

“Acredito que o projeto possa ter um potencial de financiamento coletivo. Ainda 

assim, é muito importante que ele tenha o escopo bem definido, uma narrativa criativa e um 

bom planejamento.  

Vamos falando, 

Abraços 

Beatriz Bouskela” 

 

Figura 2  Tipografia Candice Regular. FONT DESIGNER – ALAN MEEKS. 
Disponível em <http://www.linotype.com/679648/CandiceStdRegular-product.htm> 
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Outro depoimento que consideramos muito importante foi da equipe do “Pim My 

Carroça”, eles desenvolvem um projeto similar a este, mas com a proposta de restaurar e 

reformar carroças de catadores de reciclagem. (No tópico 9.2 iremos relatar um breve case a 

respeito desse projeto). 

 

“Muito obrigada por compartilhar o seu TCC conosco, a ideia é bem bacana mesmo!! 

Muitas pessoas procuram a gente pra falar que querem ‘pimpar’ a fachada da casa ou espaço 

de trabalho, então é uma área bem procurada mesmo e tenho certeza que dará bastante retorno 

e pano pra manga! 

De qualquer jeito, muito boa sorte com a apresentação do seu projeto! 

Obrigada, 

Equipe Pimp My Carroça”  

 

O terceiro depoimento, foi de Leandro Júnior, idealizador do Projeto Dream'NGO, que 

tem o objetivo de ajudar ONG's e Projetos Sociais de pequeno e médio porte no Brasil a 

alcançarem a visibilidade por meio do Marketing Digital.  

 

“O DreamNGO foi criado por pessoas que como você, acreditam que precisamos 
criar uma sociedade melhor, e que a responsabilidade por torná-la possível está em 
nossas mãos. Acreditamos que independente da experiência particular ou 
profissional de uma pessoa, ela seja capaz de contribuir e impactar uma ONG ou 
projeto social existente ou ainda criar um projeto por si só” (JÚNIOR, 2014). 

 

Por esse motivo que o Projeto Pimp My Fachada, disponibilizará o seu web site 

institucional (após a Primeira Edição: Oficinas de Bicicletas) em parceria com o Dream'NGO, 

para comtemplar projetos sociais e ONG’s. Dando o suporte necessário para eles saírem da 

invisibilidade para atingirem seus objetivos, através de uma consultoria com a criação de 

planos de estratégias de Marketing Digital, utilizando práticas e ferramentas do mercado. 

Em suma, seria uma consultoria social, com uma estratégica adaptada especificamente 

para cada ONG ou projeto social, para tonar essa proposta de conhecimento público para que 

mais pessoas se identifiquem com a causa, mostrando para a comunidade, cidade e ao país 

que as ONG’s necessitam de parceiros, voluntários, patrocinadores e recursos para se 

manterem.  
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Na ocasião, Leandro Júnior que estava no Nepal, produziu um vídeo10, no qual o 

mesmo comenta a respeito da impressão que ele teve do projeto Pimp My Fachada, quando o 

pesquisador já tinha passado algumas informações antecipadas a respeito dessa iniciativa. 

Segue o depoimento na íntegra: 

 

“Olá pessoal tudo bem? Me chamo Leandro, conhecido como Malhado também. E sou 

idealizador do Projeto Dream'NGO. O projeto tem o objetivo de ajudar ONG's de pequeno e 

médio porte brasileiros a alcançar seus sonhos por meio do Marketing Digital. E procurando 

pela internet, conheci um projeto muito interessante, que é o "PIMP MY FACHADA", 

idealizado pelo Deivison Ramos. É... e depois de começar conversar com ele por Skype e por 

e-mail, eu sentir que tem muita sinergia. Até que vou ter que dá o meu depoimento aqui. Que 

é um projeto que vai dá muito certo. Recomendo você, a saber mais sobre isso. E ajuda-lo a 

realizar esse sonho dele. Beleza pessoal. Vamos lá! To muito ansioso para vê esses resultados. 

Bom, ‘to’ aqui no Nepal. Para você vê que a internet não tem limites. Vou dá aqui uma visão 

para você do templo. O pôr-do-sol também aqui acontecendo. Olha ai! Bom! Acho que é isso 

pessoal. Conheça esse Pimp My Fachada, tem futuro hein.” 

 

8.3 O CASE: PIMP MY CARROÇA 
 

Outra linha de argumentação que merece atenção a favor desta pesquisa é destacar a 

importância de outro trabalho realizado no Brasil, com essa mesma linha de investigação, na 

qual podemos fazer algumas correlações simultâneas, que podem servir de referência para o 

presente trabalho. 

Trata-se do “Pimp My Carroça”, projeto idealizado pelo arte-ativista Thiago Mundano, 

que enxergou na arte do grafite uma forma de tirar os catadores de materiais recicláveis da 

invisibilidade através da arte, mostrando para as pessoas a importância do trabalhos que eles 

executam para as cidades.  

Meu objetivo é que os “carroceiros” (catadores de papel) sejam olhados pela 
sociedade como profissionais da reciclagem e sejam respeitados pelo árduo trabalho, 
porque eu vejo muito engravatado socando a buzina e xingando eles para saírem da 
frente, quando eles estão reciclando o lixo que eles mesmos nem produzem” 
(Mundano, 2014. Disponível em <http://imaginanacopa.com.br/historias/historia-
22/). 
 

Neste projeto, as carroças passam por uma reforma estrutural, por um reforço nos itens 

de segurança, e por uma transformação no visual por meio da arte de grafite e uma mensagem 

                                                 
10 Vídeo disponível on-line em: < http://youtu.be/warmAniS7GE>. 



25 
 

que represente o catador. As frases são concisas e diretas, condição essencial para sua 

legibilidade em meio à profusão de informações e à velocidade com que circulamos pela 

cidade, e o papel fundamental é impactar quem quer que as leia. 

Pela mobilização na internet e redes sociais, o movimento começou a ganhar cada vez 

mais força. Em 2012, o “Pimp My Carroça” realizou edições em São Paulo, Rio de Janeiro11e 

Curitiba, financiadas de forma colaborativa na internet pelo crowfunding. Atualmente, o 

movimento possui mais de 3500 parceiros, sendo esses doadores, apoiadores diretos, 

empresas que cederam serviços, voluntários, comunicadores, artistas e grafiteiros, além da 

própria equipe, que não parou de fazer ações no intuito de expandir ainda mais as 

potencialidades da iniciativa que cresce a cada dia.  

Portanto, este projeto procura reconhecer nas carroças uma forma de elucidar as 

contradições sociais e despertar o papel individual de cada um para a resolução dos problemas 

coletivos. Nesse contexto, percebeu-se que uma carroça toda pintada e colorida com uma 

frase de efeito aumentava a interação das pessoas com estes trabalhadores, estimulando a 

reflexão e diminuindo o preconceito além de contribuir com a autoestima dos catadores. 

Em todas as edições que o projeto foi viabilizado, culminaram em ações de 

valorização como:  

• Atendimento na área de saúde e bem-estar aos catadores; 

• Reforma estrutural das carroças com a colocação de itens de segurança e 

pintura de renomados grafiteiros; 

• Promover uma passeata com os catadores e suas carroças pimpadas no final do 

evento; 

• Cria de um espaço de manifestação sobre o cenário da coleta seletiva e 

reciclagem de resíduos sólidos na cidade. 

Depois de passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, a cada edição realizada, 

ficou evidenciado que esse projeto contribuiu para o aumento da visibilidade e autoestima dos 

catadores de materiais recicláveis, estimulando e motivando cada vez mais a população a 

reconhecer esse trabalho tão essencial para os municípios brasileiros. 

 
8.4 APRESENTAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL  
 
                                                 
11 O documentário oficial das duas edições do Pimp My Carroça encontra disponível on-line em: 
<http://vimeo.com/46827769>. 
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O presente capítulo não tem a finalidade em alongar-se com as extensas explicações 

dos estudos do “Designing Web Usability12” do cientista Jakob Nielsen, que tem obras 

relevantes na área da computação com foco na interação homem-máquina, entendemos que 

seria desnecessário e tornaria quase impossível realizar essa avaliação exaustiva em todas as 

suas vertentes, como por exemplo, aspectos relacionados a questões muitos técnicas a respeito 

da funcionalidade de um web site e a sua relação com os usuários (Anexo 02 - NIELSEN, 

2000, apud BARBOSA, 2002). 

Portanto, o que consideramos mais importante para este estudo, foram os critérios 

voltados mais para a parte prática e funcional do site. Aqui iremos comtemplar os aspectos 

mais relevantes de como se deu a concepção, desenvolvimento, e aplicação do site 

institucional Pimp My Fachada. 

Estabelecemos que o site deveria ter uma estrutura simples com poucos recursos de 

programação, reservando-se mais na utilização de vídeos, textos, imagens e ícones de 

compartilhamento das redes sociais, afim de proporcionar uma melhor navegabilidade e 

interatividade com os usuários.  

Uma frase que resume bem a importância que uma apresentação visual pode ter na 

experiência de uma navegação, é o que foi mencionado por Theodor Nelson13(apud Adolpho, 

2011, p. 483): “Uma interface para um usuário deve ser tão simples que um iniciante, numa 

emergência, deve entendê-la em dez segundos.”  

Dessa forma, a primeira fase consistiu na elaboração do seu layout gráfico como 

critério de recurso comunicacional, considerando que a comunicação visual também deve ser 

encarada como elemento de comunicação, o mesmo representa o primeiro contato que o 

usuário tem com o site. Para Barbosa (2002, p. 177), imagens são utilizadas como critérios na 

linguagem dos sites, porque substituem o discurso escrito por um discurso imagético e porque 

são muitas vezes mais atrativos que o texto. Também não iremos abordar sobre o termo 

“beleza” aqui, por tratar de um assunto muito subjetivo, mas devemos destacar que o layout 

de um site é apenas uma das formas do usuário interagir com mais facilidade com as suas 

funcionalidades. 

                                                 
 
12 Uma boa abordagem desse estudo, indicamos a dissertação de BARBOSA. Web Site Stories: para uma 
museologia virtual do virtual.  
12 Theodor Nelson é um filósofo e sociólogo americano. Pioneiro da Tecnologia da Informação inventou os 
termos hipertexto e hipermídia, em 1963. Fonte: Wikipedia 
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Beleza muitas vezes tem a ver com simplicidade. Via de regra, quanto menos 
elementos e mais relevantes eles forem, mais ‘bonito’ o design parecerá. Mais 
‘clean’, dando espaço para o texto respirar - em bom português, com espaços em 
branco (Adolpho, 2011, p. 485).    

 
Quanto ao conceito estético, com relação à apresentação gráfica do design do site, 

optamos em adotar o elemento retrô. Para melhor entender, é importante compreender a 

distinção entre os termos vintage e retrô. 

Vintage é o objeto que foi do passado, incorporado no repertório atual. É um fato 
muito presente do segmento da moda; Retrô: É o objeto produzido hoje, inspirado 
nas características formais do estilo do passado, com processos de fabricação atuais 
(ROHENKOHL, 2011, p. 151). 

 

De forma resumida, o vintage é considerado algo velho com aspecto de novo e o retrô 

é algo novo com aspecto de antigo. Nessa perspectiva, fica evidenciando que o site tem 

incorporado em seu design os elementos retrô, de maneira geral refere-se a uma analogia que 

envolve uma reciclagem de novos estilos. (Anexo 03) 

Nesse momento, iremos apresentar como se dá a navegabilidade no site “Pimp My  

Fachada” de forma que o usuário obtenha todas as informações de maneira clara quando 

estiver acessando o mesmo. Primeiramente, quando o usuário entrar no site procuramos 

informa-lo de forma direta do que se trata o site, e o recurso utilizado foi um Light Box, que é 

uma janela extra contendo uma informação relevante, em nosso caso, utilizamos esse recurso 

para dá às boas vindas, além de informar a proposta do site e induzi-lo a navegar pelo site que 

se dá mediante fechamento dessa janela (Figura 04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida o usuário depara-se com a marca institucional do site “Pimp My Fachada” 

localizada no topo, acrescido de seu slogan: Viabilizando uma boa causa (Figura 05). 

 

FIGURA 04- Janela de Light Box ao entrar no site Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 
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Logo abaixo, os menus do site “Pimp My Fachada” distribuídas por ordem de 

importância e respectivamente coloridos, que ao passar o mouse sobre eles, os mesmo se 

destacam com um leve movimento para cima. Exemplo do menu: DEPOIMENTOS (Figura 

06). 

 

 

 

 

 

Na home do site, o usuário já se depara de maneira efetiva e direta com a proposta do 

site: Reformar a fachada de uma oficina de bicicleta. Colocamos três histórias de donos de 

oficinas de bicicletas com recursos minimalistas, ou seja, poucas informações para os usuários 

ter clareza das informações e identificarem com a causa. No topo uma tarja na cor verde oliva 

escuro com uma frase em amarelo e branco para chamar atenção: “Todos eles merecem ter a 

sua fachada reformada.” (Figura 07). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 06- Distribuição dos menus do site Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 

FIGURA 05- Topo do site Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 

FIGURA 07- Home do site Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 
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À medida que o usuário clique em uma das três opções, é levado a uma página 

personalizada onde conta a história de um dos donos da oficina de bicicleta. A história é 

contada em um vídeo de 1’30’’ (um minuto e 30 segundos). Logo abaixo, tem uma mensagem 

lembrando que tem mais outras duas histórias para serem conhecidas (Figura 08). Dessa 

forma tentamos induzir o internauta a navegar pelo site, a fim de conhecer as outras duas 

histórias também, mesmo que ele clique no ícone “Quero votar”, será redirecionada para a 

página “Pimpar” que veremos logo em seguida mais a seu respeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois que o internauta teve essa breve familiarização com a proposta do site “Pimp 

My Fachada”, achamos conveniente posicionar o menu “QUEM SOMOS” na segunda 

posição por ordem de importância, embora o usuário tenha a liberdade de clicar em qualquer 

menu do site no momento da navegação, portanto, não estamos descrevendo os menus 

obedecendo essa hipotética ordem de importância por esses motivos. 

Na página “QUEM SOMOS”, é feito uma breve abordagem de como o projeto foi 

concebido, o responsável envolvido, além da visão, missão e valores do projeto (Figura 09). 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 09 - Página do menu “Quem somos” do site Pimp My 
Fachada. Fonte: Autor, 2014. 

FIGURA 08- Página onde conta a história de um dos donos de oficina de bicicleta 
no site Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 
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Na página “O PLANO” devemos dá uma atenção especial, por considerar que este seja 

de extrema importância para situar o usuário de como o projeto será viabilizado, afinal é o 

principal objetivo do projeto. Nesta página, procuramos explicar ao leitor de como será o 

processo para realizar a reforma da fachada da oficina de bicicleta de um dos participantes 

envolvidos, com o uso de uma mensagem clara e de fácil compreensão. São cinco passos para 

a sua compreensão: 

 

1- Como já sabe, o Pimp My Fachada é um projeto que pretende tirar pequenos 

negócios da invisibilidade através da participação coletiva. E como critério 

principal, a fachada desses pequenos negócios deve esta em situações precárias, ou 

seja, sem nenhuma identificação visual. E como método democrático, iremos 

utilizar a votação dos internautas como escolha. 

2- Então, para a primeira edição desse projeto temos 3 oficinas de bicicletas. 

Lembra?(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Estipularemos 60 dias de votação, onde um desses negócios será contemplado para 

participar efetivamente do projeto na prática no maior site de financiamento 

coletivo do Brasil, o Catarse. Aí sim, será a mão na massa: 

• Elaborar Recompensas; 

• Planejar uma Campanha (mapear contatos, redes, blogs, portais, jornais e 

revistas relevantes do nicho de atuação pra ajudar na captação dos recursos); 

• Produzir um vídeo bacana; 

• Trabalhar intensamente na divulgação da campanha, enquanto estiver captando 

recursos; 

FIGURA 10- Imagens dos três donos de oficina de bicicleta no site Pimp My Fachada. 
Fonte: Autor, 2014. 
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É importante lembrar que esse processo será executado no site Murmura14, trata-se de 

uma plataforma independente que potencializa a inteligência coletiva para construção de 

projetos considerados criativos para cidades de maneira colaborativa. 

Quanto à captação do dinheiro para executar esses projetos, a plataforma lança 

desafios urbanos convidando pessoas a enviar projetos que possam solucionar problemas e 

melhorar a vida das pessoas nas cidades. O dinheiro para viabilizar as boas ideias vem dos 

Patronos. Patrono é o nome dado às pessoas que contribuem com pequenas quantias em 

dinheiro todo mês com o Múrmura através da plataforma Patreon15, uma espécie de 

financiamento coletivo. Os Patronos irão cuidar e aconselhar os projetos, tendo como filosofia 

a independência de empresas e governo. Eles apoiam com pequenas quantias em dinheiro 

mensalmente. E ao final de cada mês, o valor é fechado e utilizado no mês seguinte. Em suma 

seria: 25% do valor vão para premiação das boas ideias; 40% entram para o Fundo de 

execução das boas ideias e 35% ficam para operação da plataforma. 

Em contrapartida, o Patrono se torna Curador, podendo participar de quase todos os 

processos de tomada de decisão da plataforma, como por exemplo: Quais desafios devem 

entrar na plataforma; Quanto cada desafio oferecerá como premiação; Quais ideias recebem 

as recompensas; Como as ideias vencedoras podem virar realidade e Participar da execução 

das ideias botando a mão na massa. A plataforma vai funcionar em duas fases: 

 

Fase 1 - Sobre a premiação das ideias: 

• Múrmura e Patronos decidem quais desafios são lançados na plataforma; 

• Criadores enviam ideias e projetos; 

• Patronos votam na melhor ideia por desafio; 

• Múrmura entrega a premiação ao criador da melhor ideia. 

 

Fase 2 - Sobre a execução da ideia: 

• Criador, Patronos e Múrmura desenham o projeto que vai para o Catarse. 

• Se atingir 80% da meta, o Múrmura cobre os outros 20% com parte do valor 

que está no Fundo. 

                                                 
14 http://www.murmura.cc 
15 http://www.patreon.com 
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Vale ressaltar que o pesquisador desse trabalho também é um Patrono Curador, 

portanto ele fará parte da Curadoria do Múrmura para decidir quais desafios devem ser 

lançados, quais são os projetos vencedores e ainda algumas questões com relação à execução 

desses projetos. (Fonte: PATREON. Disponível em <http://www.patreon.com/murmura>) 

 

4- Para ficar claro e sem dúvidas, este site servirá apenas com triagem para escolher o 

negócio que irá participar no site do Cartase, e dependendo do sucesso alcançado, 

os outros dois negócios envolvidos nesse projeto, também serão comtemplados em 

momentos oportunos, obedecendo à ordem de sua classificação na votação. Além é 

claro, de servir como parâmetro de avaliação de como esse projeto será aceito 

pelas pessoas envolvidas por essa causa. 

5- É isso pessoal! Explore todo o site, e escolha a história do pequeno negócio que 

mais conseguiu mexer com o seu coração e que merece ser ‘PIMPADO’. Porque, 

nós não mediremos esforços para a sua escolha decolar! 

Quanto à página “CROWDFUNDING”, o próprio nome já denuncia, vamos expor 

aqui uma breve abordagem acerca desse tema tão recente no Brasil, com uma linguagem clara 

e de fácil compreensão para alcançar a sua maior objetividade entre os diversos perfis que 

terão acesso ao site do Pimp My Fachada. 

 Na página “CASE DE SUCESSO” iremos destacar a importância de outro trabalho 

realizado no Brasil com essa mesma linha de investigação do “Pimp My Fachada”. Trata-se 

do “Pimp My Carroça”, que na ocasião serviu de referência para o presente trabalho (vide 

capítulo 8.3 O CASE: PIMP MY CARROÇA). Mostraremos os trabalhos bem sucedidos que 

esse projeto desenvolveu com os catadores de materiais recicláveis para tira-los da 

invisibilidade, por meio da arte. Até agora foram cinco edições: Pimp My Carroça São Paulo, 

Rio +20, Pimp Nosso Ecoponto, Campeões Anônimos na Fórmula Indy e Pimp My Carroça 

Curitiba, que teve a oportunidade de mostrar para a sociedade o trabalho que os catadores 

executam nas cidades (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11- Página inicial do site Pimp My Carroça. Disponível em: 
<http://www.pimpmycarroca.com/>.  
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Na página “DEPOIMENTOS”, é um espaço dedicado para postar vídeos-depoimentos 

de pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade que tiveram contato com o projeto 

“Pimp My Fachada”, eles falam a respeito da impressão que tiveram e da expectativa que 

esperam que o projeto alcance. O depoimento foi utilizado como uma maneira de transmitir 

credibilidade ao projeto, porque entendemos que por de trás da proposta do referido projeto, 

existem pessoas reais envolvidas também.  Dessa forma, acreditamos que gera mais confiança 

aos possíveis apoiadores quando deparam-se com outras pessoas que defendem uma mesma 

causa (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na página “DEPOIMENTOS”, é um espaço dedicado para postar vídeos-depoimentos 

de pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade que tiveram contato com o projeto 

“Pimp My Fachada”, eles falam a respeito da impressão que tiveram e da expectativa que 

esperam que o projeto alcance. O depoimento foi utilizado como uma maneira de transmitir 

credibilidade ao projeto, porque entendemos que por de trás da proposta do referido projeto, 

existem pessoas reais envolvidas também.  Dessa forma, acreditamos que gera mais confiança 

aos possíveis apoiadores.  

Quando o internauta clicar no menu “PIMPAR”, abrirá uma página onde efetivamente 

as pessoas poderão escolher, de acordo o seu ponto de vista, dentre os três donos de oficina de 

bicicleta, aquele que mereça nesse momento da reforma da fachada de seu pequeno negócio. 

Como já foi mencionado anteriormente, o nome “pimp” ou “pimpar” será usado para 

representar para tudo que for relacionado à reforma, aperfeiçoamento ou melhoria (Figura 

13). 

FIGURA 12- Página de Depoimentos do site Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 
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À medida que o usuário clicar no ícone “PIMPAR”, abrirá um pop-up (Figura 14), 

para que o mesmo preencha alguns dados pessoais como: nome, e-mail, telefone e cidade, o 

seu voto efetivamente será considerado válido a partir desse preenchimento e em seguida 

clicar em “concluir”. Também será importante para manter um posterior relacionamento com 

as pessoas envolvidas com a causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 14- Janela de pop-up para validar a 
votação no site Pimp My Fachada. Fonte: 
Autor, 2014. 

FIGURA 13- Página PIMPAR do site Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 
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Por último, mas não menos importante é o “CONTATO”, utilizado para que as pessoas 

possam entrar em contato com o site (Figura 15). E a comunicação nesse sentido é 

imprescindível para manter o feedback. Após o usuário enviar a sua opinião, sugestão ou 

dúvida, surge uma mensagem de ‘êxito’: “Enviada com sucesso. Retornaremos em no 

máximo 24 horas”. Esse recurso dá garantia que a solicitação dele foi encaminhada. O 

“CONTATO” tem a mesma finalidade para manter um relacionamento com as pessoas 

envolvidas com a causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O rodapé do site “Pimp My Fachada” servirá como recurso de informações adicionais 

e complementares: contato, e-mail, newsletter, menus, ícones das redes sociais (Facebook, 

Youtube e Twitter), Ajuda, Termos de Uso, Feedback, Privacidade e Acesso Restrito ao Painel 

de Controle (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15- Página de Contado do site 
Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 

FIGURA 16- Rodapé do site Pimp My Fachada. Fonte: Autor, 2014. 
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O site Pimp My Fachada, tem disponível também os botões das principais redes 

sociais: Facebook, Youtube e Twitter como opção de compartilhamento de informações, as 

mesmas estão localizadas tanto no rodapé do site (Figura 16) quanto no topo (Figura 17). 

Dessa forma, pretende-se atingir com mais facilidade as discussões entre os interessados nos 

diversos ambientes da web, transformando o usuário em veículo de comunicação e ofertando 

a ele uma oportunidade de engajamento social. Lembrando que cada mídia social tem as suas 

particularidades naturais para cada tipo de conteúdo. Ao clicar no ícone, o usuário será 

redirecionado para a referida rede social (Anexo 04, 05 e 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 METODOLOGIA  
 

Quanto à delimitação do objeto de estudo que são os pequenos negócios prestadores 

de serviços em situações precárias e sem nenhuma comunicação visual em suas fachadas, 

porque a preocupação inicial deste estudo está inteiramente voltada para as mesmas e não ao 

interior destes pequenos estabelecimentos, por entender que os prestadores de serviços estão 

oferecendo um resultado que é fruto de suas habilidades e competências técnicas. Entendemos 

também que a publicidade pode ter uma contribuição de cunho social e não como um mero 

instrumento de caráter mercadológico como notoriamente é reconhecida. Ou seja, a proposta 

deste projeto é direcionada mais para alcançar uma necessidade do que o desejo e persuasão 

que muito caracterizam a publicidade. 

Esses instrumentos de coleta de dados serão úteis para desvendar novos 

questionamentos e futuras mudanças do problema e/ou hipóteses no decorrer da pesquisa, 

caso seja necessário, sem prejuízo para a proposta inicial da pesquisa. Dessa forma, a 

pesquisa pode ir sofrendo alterações ao longo de seu desenvolvimento, de modo a espelhar da 

melhor forma possível as respostas que se busca.  

FIGURA 17-  Ícones das redes sociais localizada no topo do site Pimp My Fachada. 
Fonte: Autor, 2014. 
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Quanto ao tipo de dados, serão utilizados os dados primários por se tratar de um 

estudo inédito (a ser verificado) até o momento, com o objetivo de atender às necessidades 

específicas da pesquisa. Os dados coletados atenderá, especificamente, uma determinada 

investigação. 

A pesquisa será de natureza qualitativa e quantitativa. A pesquisa quantitativa, de 

acordo com Oliveira (1998), vai garantir a precisão dos resultados e evita distorções de 

análise e de interpretação e permitir a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em 

um universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente. 

Já a pesquisa de natureza qualitativa, de acordo com Oliveira (2002), permite que seja 

averiguada a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisando a interação 

de certas variáveis, além de ajudar a compreender os problemas e classificar processos 

dinâmicos. 

O direcionamento dessa pesquisa recai quanto à escolha da metodologia usada. 

Entendemos que a análise de conteúdo foi a mais adequada e oportuna. Para Bardin (1979), a 

análise de conteúdo possui algumas funções complementares que visa enriquecer a pesquisa 

exploratória, aumentando a propensão à descoberta e proporcionando o surgimento de 

hipóteses quando se estudam mensagens pouco exploradas anteriormente; e tem a função 

também de servir de prova para a verificação de hipóteses apresentadas sob a forma de 

questões ou de afirmações provisórias. 

Diante do exposto, essa pesquisa culminou em um Projeto Experimental, sendo 

realizado em dois momentos: relatório técnico ou memorial que tem por objetivo a descrição 

detalhada dos procedimentos adotados na sua elaboração, assim como as reflexões acerca de 

sua relevância acadêmica, cultural ou mercadológica e no outro momento o desenvolvimento 

de uma campanha publicitária com o objetivo principal de informar uma ação de interesse 

público e por se mostrar mais relevante com a proposta apresentada para que seja alcançada a 

viabilidade de sua execução. Quanto ao seu tipo, ela será apresentada no formato de Mídia 

Digital para alcançar uma maior abrangência. Composto dos seguintes elementos digitais: 

• Desenvolvimento de um Website Institucional. O site será publicado na web e salvo 

em modo off-line em CD em três (03) vias. 

Vale ressaltar que para a sua viabilidade e execução será utilizado o Crowdfundig, 

como ferramenta para financiamento e obtenção de capital por parte de pessoas interessadas 

na iniciativa.  

Neste sentido, é oportuno fazer algumas considerações quanto ao uso do crowdfunding 

como importante instrumento para viabilizar projetos de forma eficaz, mas por ser um tema 
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extremamente novo para a nossa realidade, vale destacar que encontrar bibliografia que 

proporcionem uma análise mais completa com abordagens sobre esse assunto ainda é muito 

carente no Brasil.  

Não existem muitos livros sobre este tema, sendo a internet o único meio para coletar 

informações, dados e exemplos. E o que se encontra são literaturas voltadas mais ao 

jornalismo ou mesmo manuais que ensinam usar os métodos do crowdfunding para obtenção 

do lucro, a maioria em língua estrangeira. 

Como pesquisador, este trabalho tornou uma grande responsabilidade para ser 

executado da forma mais objetiva possível e de fácil compreensão para todos os públicos, que 

por ventura venham ter conhecimento de sua proposta.  

Quanto aos dados quantitativos e qualitativos necessários para este estudo, utilizamos 

o resultado da pesquisa “Retrato do Financiamento Coletivo no Brasil”, que explicaremos 

detalhadamente no próximo capítulo. Foi uma maneira de garantir a precisão dos resultados e 

evitar deformidades no momento de sua interpretação.  

De posse desses dados, o pesquisador teve uma melhor compreensão do perfil de 

quem participa do financiamento coletivo no Brasil, a fim de aplicar em Vitória da Conquista, 

ou seja, será uma visão global para uma aplicabilidade local. 

 

9.1 RETRATO DO FINANCIAMENTO COLETIVO NO BRASIL  
 

E para enriquecer ainda mais este trabalho, antecipadamente, o pesquisador participou 

de uma pesquisa onde foram coletados dados que traçaram o perfil do “Financiamento 

Coletivo no Brasil”. Foi uma pesquisa para procurar entender como é o cenário do 

crowdfunding brasileiro. Esse estudo foi realizado em parceria entre o Catarse, maior 

comunidade de financiamento coletivo do Brasil, e a Chorus, empresa de pesquisa com foco 

em projetos culturais e sociais. A pesquisa foi divulgada na íntegra, inclusive com dados 

brutos e abertos, que tornarão possível que outros interessados criem novas leituras com as 

informações disponibilizadas.  

A partir de uma base de usuários, assinantes do newsletter e seguidores em redes 

sociais, foram solicitados que respondessem a um questionário online com abordagens 

quantitativas e qualitativas sobre financiamento coletivo. Foram 3.336 pessoas que 

responderam o questionário (com 1,7% margem de erro) no período de 29/08/2013 a 

17/09/2013. 
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A pesquisa foi separada por capítulos com a finalidade de agrupar questões 

relacionadas para facilitar a leitura e entendimento dos dados. E o processamento dos dados 

coletados resultante dessa pesquisa se deu da seguinte forma: 

• Conhecer o perfil das pessoas que fazem o financiamento coletivo acontecer no 

Brasil; 

• Compreender os comportamentos, motivações e porquês das pessoas ao apoiarem 

um projeto; 

• Analisar o cenário atual do financiamento coletivo no país; 

• Apresentar um pouco da ótica dos realizadores de projetos que já passaram pela 

plataforma do Catarse; 

• Perfil: Nesse capítulo é conhecido um pouco mais sobre o perfil das pessoas que 

participam do financiamento coletivo no Brasil; 

• Financiamento: O que é esse tipo de financiamento que é coletivo? Em quais setores 

parece ter mais força? Para quê os brasileiros estão usando o financiamento 

coletivo? 

• Rede: Como se configuram os círculos de influência em uma campanha de 

financiamento coletivo? Como um projeto atinge diferentes camadas de pessoas e de 

que maneira esse processo ocorre; 

• Realizadores: Qual a idade típica de um realizador? Quais são as dificuldades que 

têm ao empreenderem uma campanha de financiamento coletivo.  

(Fonte: Catarse. Disponível em <http://pesquisa.catarse.me/>) 

 

Portanto, de posse desses dados, começamos a traçar o perfil das pessoas que 

participam do financiamento coletivo no Brasil. A primeira informação é referente à qual 

região do Brasil residem os colaboradores. Percebemos que as pessoas que participam do 

financiamento coletivo estão presentes em todo território nacional, com destaque para as 

regiões Sudeste (63%) e Sul (20%), onde concentram o maior número de colaboradores 

proporcionalmente a sua população. Mas em um âmbito geral, a participação do 

financiamento coletivo é proporcional a população da região da qual ela faz parte.  

Quanto a gênero, obtivemos 59% para os homens e 41% para as mulheres, com idades 

que varia dos 17 anos e acima de 60 anos. 
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O grau de escolaridade das pessoas que participam de financiamento coletivo no 

Brasil, mais da metade são do Nível Superior Incompleto 19,98%, Nível Superior Completo 

38,65% e Pós Graduado 34,81%, percebe-se que nesse nicho existe uma participação mais 

ativa, enquanto as outras escolaridades representam apenas 6,56%. 

A grande maioria das pessoas que apoiam o financiamento no Brasil, tem uma renda 

mensal acima de R$3.000, representando cerca de 54,62%, o outro montante representado por 

45,38%, tem uma renda mensal de R$1.500,00 até R$3.000,00. 

Referente à ocupação, observamos que os participantes estão nos segmentos dos mais 

variados: academia, administração e negócios, arquitetura e urbanismo, artes, ciências 

naturais, ciências exatas, comunicação e jornalismo, design de produtos, direito, esportes, 

engenharia, games, marketing e publicidade, meio ambiente, moda, pedagogia e educação, 

produção cultural, psicologia, turismo e gastronomia, saúde, sociologia e 

antropologia, web e tecnologia. Com destaque para os Funcionários de empresa privada, 

Servidores Públicos e Empresários que representam 58,55% do total. Até quem não estava 

trabalhando, ajuda com o financiamento coletivo, eles representam 3,62%.  

Dos 13,39% dos estudantes entrevistados que participam do financiamento coletivo no 

Brasil, 81% deles estão interessados em empreender seus próprios projetos após concluírem a 

graduação.  

Quando perguntara qual foi a primeira vez que eles ouviram falar sobre o termo 

financiamento coletivo, 45% dos entrevistados afirmaram que foi há mais de dois anos, 

percebe-se assim, que embora o terno seja muito recente no Brasil, um número considerável 

de pessoas já tinha conhecimento a um bom tempo atrás. 

Neste momento, iremos mostrar alguns dados relevantes quanto aos comportamentos, 

motivações e porquês das pessoas apoiarem projetos em plataformas de financiamento 

coletivo. Começaremos pelas áreas nas quais as pessoas têm mais interesse em apoiar projetos 

(poderia marcar quantas opções desejassem). Dentre as opções mencionadas foram: 

Arquitetura & Urbanismo, Artes Plásticas, Carnaval, Ciência e Tecnologia, Cinema & Vídeo, 

Circo, Comunidade, Dança, Design, Educação, Esporte, ventos, Fotografia, Gastronomia, 

Humor, Jogos, Jornalismo, Literatura, Meio Ambiente, Mobilidade e Transporte, Moda, 

Música, Negócios Sociais, Quadrinhos, Religião e espiritualidade, Teatro. 

Sendo a educação (64%), cinema (59%), Música (58%), Literatura (52%), e Meio 

Ambiente (52%) são as categoria com os maiores índices de interesse das pessoas apoiarem, 

são usuários que mostraram dispostos a contribuir com iniciativas nessa área. 
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“Outra possibilidade é de que o financiamento coletivo, na visão da comunidade, 
seria uma ferramenta para atacar uma importante necessidade social como educação, 
apesar da negligência e/ou incapacidade do poder público. Essa hipótese se apoia 
sobre o fato de que 82% se dizem contra a participação do governo de qualquer 
maneira no financiamento coletivo. Assim, a própria sociedade civil se mobilizaria 
para propor soluções para os problemas da educação no país” (Caruso, 2014). 

 

Em contra partida, também foi perguntado quais dessas categorias faltam projetos 

mais relevantes (poderia marcar quantas opções desejassem). O resultado não muito diferente 

da pergunta anterior, a educação (36,3%), é a categoria que a comunidade considera que mais 

faltam projetos relevantes, seguido de ciência e tecnologia (22%), comunidade (20%), 

mobilidade e transporte (30%), negócios sociais (19%) e Meio Ambiente (26%) foram as 

categoria que mais faltam projetos para eles engajarem.  

Essa resposta indica que a comunidade civil pode contribuir com iniciativas para 

melhorias e desenvolvimento da educação no Brasil. Porque para 74,80% dos entrevistados, 

identificar-se com uma causa é importante para decidir em apoiar um projeto. 

Quanto aos resultados qualitativos, iremos dá destaque de como se dá os “círculos de 

influência” em uma campanha de financiamento coletivo; como um projeto atinge diferentes 

públicos e de que forma procede esse processo. Essas foram algumas das perguntas 

respondidas na pesquisa.  

Para começarmos, devemos compreender que os “círculos de influências” se dão em 

três momentos: “Ignição do Projeto”; “Realização do Projeto” e “Interesse Público”. Vamos 

desmitificar cada uma delas agora.  

Em “Ignição do Projeto”, é o círculo onde o convencimento deve acontecer 

primeiramente entre as pessoas mais próximas, seja amigos ou parentes. São eles que 

começam a apoiarem os projetos no lançamento da campanha, não deixando para os últimos 

dias, assim ajudam a incentivar mais pessoas a aderirem à causa. De acordo com a pesquisa, o 

afeto seria o principal sentimento que motivam essas pessoas mais próximas a apoiarem. 

Portanto, é um círculo que merece um cuidado especial para atingir o sucesso. Para a 

pesquisa, eles são considerados os mais valiosos por serem os responsáveis em proporcionar 

essa “ignição” por estímulos psicológicos. Para um projeto obter mais visibilidade em uma 

rede, a presença deles é significativa, porque representam de 55% a 80% dos financiamentos 

arrecadado em projetos. (Fonte: Catarse, 2014) 

O segundo círculo que trata da “Realização do Projeto”, de acordo com a pesquisa, ele 

é considerado determinante, nessa etapa ocorre a disseminação da campanha do projeto para 

os mais diversos públicos a partir da sua rede de influência, são conhecidos como os “amigos 
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dos amigos” ou os “amigos dos parentes”, percebemos que nessa etapa começa a se formar 

uma rede de pessoas, e estes poderão preencher uma lacuna de contribuição, que pode não ter 

sido assegurada no primeiro círculo. E a comunicação terá um papel decisivo pra se propagar 

nas mais diversas redes sociais e aproxima-las do realizador do projeto para assegurar mais 

credibilidade. A pesquisa recomenda ser o mais transparente possível quanto aos objetivos do 

projeto. (Fonte: Catarse, 2014) 

Por fim, temos o terceiro círculo que trata do “Interesse Público”, em outras palavras, 

seria o projeto alcançar a popularidade diante a multidão. Para chegar nessa fase, o projeto 

precisa ultrapassar os outros dois primeiro círculos, porque ele está ofertando uma temática de 

interesse público, chegando ao ponto de expandir-se além da sua rede de influência. A 

pesquisa recomenda que este nível de círculo seja destinado para projetos de grande porte que 

precisam arrecadar uma grande quantia em dinheiro. A pesquisa afirma que não é tarefa fácil 

chegar nesse nível, porque dependem de outros fatores como, por exemplo: um bom discurso, 

uma boa exposição na mídia, credibilidade e uma boa comunicação dos objetivos do projeto. 

(Fonte: Catarse, 2014) 

Gostaríamos de esclarecer, que os dados apresentados aqui, foram aqueles que 

julgamos mais relevantes para o presente trabalho. Aos interessados em obter todos os dados 

abertos da pesquisa que revelou o Retrato Financiamento Coletivo no Brasil, orientamos 

acessarem o site do Catarse, na qual disponibiliza um link para realizar o download da 

planilha no formato Excel com todos esses resultados. Disponível em: 

<http://pesquisa.catarse.me/#/50>. 

 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

Falar deste tema, acima de tudo foi falar de pessoas, são elas a verdadeira razão da 

existência da tecnologia em todas as suas vertentes, porque quem faz com que essa rede 

aconteça são as pessoas. Por ser a internet uma rede de pessoas em sua volta, acredito que 

essa tecnologia caminha para uma plataforma mais democrática a fim de beneficiar todos de 

maneira mais considerável.  

Como já foi mencionado por Melvin Kranzberg que “a tecnologia não é nem boa, nem 

ruim e também não é neutra”, mas ela pode contribuir efetivamente na construção de uma 

sociedade melhor, e os resultados já podem ser percebidos com as possibilidades que o 

mundo virtual proporciona, ela esta unido as pessoas para lutarem por causas, direitos ou 
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mesmo uma ideologia, independente dos lugares de onde estejam, basta esta conectados para 

começar a abrir as portas para um mundo de novas descobertas. A rede vem credenciando 

poder para as pessoas, um poder que é medido pelo compartilhamento e gerando um capital 

social nunca antes imaginado. Como considera Conrado Adolpho (2001), o Planeta Terra 

agora é um sistema “geo-humano-interativo” para resolver o mal que contamina ela própria. 

O tema crowdfunding, que trouxemos a tona para a discussão desse trabalho, 

representa muito bem essa possibilidade, onde o poder de decisão esta concentrado nas mãos 

das pessoas para começar a mudar a realidade de muitas outras pessoas, tornando-se uma via 

de mão dupla, para quem ajuda e quem será beneficiado. 

Seria uma nova forma de empreendedorismo? Para essa confirmação devemos 

aguardar, mas percebemos que é uma tendência para um futuro próximo, pelo seu formato 

revolucionário diferenciado pela inversão, onde antes recorria ao patrocínio tradicional junto a 

empresas, e agora recorre ao patrocínio das multidões, graças às novas plataformas de 

financiamento coletivo que começam a difundir essa alternativa, embora, ainda seja pouca 

conhecido no Brasil, mas tem alcançado avanços significativos para moldar o comportamento 

dos financiadores, principalmente em sentir-se mais a vontade em apoiar um projeto através 

do método virtual. 

 

A constituição dessa esfera pública mundial conversacional tem implicações 
políticas profundas [...] uma reconfiguração social, cultural e política do sistema 
infocomunicacional global. [...] Se houver alguma possibilidade de ampliação da 
esfera pública, ela se dará na produção aberta e coletiva dos sentidos, na esfera da 
conversação planetária (Lemos, 2009 apud Santaella, 2010, p. 129). 
 
 

 É através dessa inteligência coletiva e digital que começamos a buscar os caminhos 

alternativos na construção de uma sociedade mais plural. A tecnologia torna uma excelente 

ferramenta para aproximar o ser humano a si mesmo, convenhamos que ela vem sendo 

aperfeiçoada para nos servir, e no mundo virtual, a tecnologia não pode ser utilizada como 

instrumento para a escravidão, mas deve ser utilizada para a libertação. 

Como devem recordar, iniciamos este trabalho falando sobre a “Revolução da 

Tecnologia da Informação”, em seguida fizemos uma ligação com a “Criação da Internet”, e 

desta, partimos para “A Sociedade em Rede”, Comunidades On-Line e Off-Line, e demos um 

salto para o conceito de “Mecenas: O Crowdfunding na História”, e posteriormente “Uma 

Abordagem Acerca do Crowdfunding”, “Motivações no Crowdfunding” e saindo um pouco 

do ambiente virtual, falamos também sobre “Invisibilidade X Visibilidade”, ou seja, partimos 

do geral para o específico, tudo isso a fim de estabelecer uma relação com o objeto de 
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pesquisa e chegarmos ao objetivo principal deste trabalho: tirar da invisibilidade uma oficina 

de bicicleta no que se refere à reformulação visual de sua fachada, com a proposta de oferecer 

uma melhor visibilidade.  

Diante dessa proposta, devemos nos perguntar qual a mudança que nos cidadãos 

podemos proporcionar à sociedade que estamos inseridos, através dos conhecimentos que 

adquirimos. Pretendemos assim, com o esforço deste trabalho, viabilizar o que foi colocado 

como proposta para algo executável, sem precisa irmos muito longe, agindo localmente 

mesmo, nem que seja pra mudar a vida de pelo menos uma pessoa, o esforço já esta valendo 

muito. Vale lembrar que este trabalho trata-se de uma proposta, quanto a sua realização 

dependerá exclusivamente do engajamento das pessoas. 

Nestes termos, fica evidenciado que o referido trabalho não pode ser considerado 

finalizado, em virtude das constantes transformações que estamos acompanhando nessa Era 

da Informação, portanto, ele estará sempre aberto para se adequar a essas mudanças e 

proporcionar novas possibilidades. Ainda mais sobre um assunto com tanto conhecimento 

interdisciplinar e abrangente como é a internet. Ao tempo que redigimos este texto, por 

exemplo, a “internet das coisas” está trilhando seus passos para uma próxima revolução 

tecnológica e tornando-se cada vez mais próxima a nossa realidade, na verdade ela já 

começou, está acontecendo nesse momento.  

Por fim, almejamos que este trabalho contribua de forma significativa para estudos 

futuros que abordem temas relacionados ao Crowdfunding, Internet e a Publicidade, e porque 

não, sobre pessoas também.  
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ANEXOS 
 
Anexo 01 – Oficinas de Bicicletas (Bairro Guarani, Bairro Alto Maron e Bairro Brasil 
respectivamente) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Anexo 02 - Aspectos relacionados à legalidade, estatística e administração de um web 
site. NIELSEN, Jakob. Designing Web Usability, 2000 apud Barbosa, 2002. 
 

1. Complexidade: avaliar a eficácia dos elementos de comunicação do site;  
2. Informação: avaliar a forma como a informação foi distribuída no layout; 
3. Tipografia:  verificar se existe coerência entre a informação disponibilizada e a/s 

fonte/s escolhidas;  
4. Número de Fontes: verifica ou não a eficácia da leitura da informação; 
5. Legibilidade: verificar a funcionalidade ao nível do corpo da letra e da cor 

selecionada;  
6. Cor:  verificar se esta em equilíbrio com todas as outras cores que fazem parte da 

informação; 
7. Harmonia das Cores: avaliar o funcionamento de todas as cores que fazem parte do 

site; 
8. Estética: avaliar a apresentação gráfica do design do site;  
9. Criatividade:  Verificar se é diferente e criativa a forma como os conteúdos são 

apresentados; 
10. Elegância: avaliar o tratamento gráfico que foi dado ao site para tornar agradável; 
11. Leitura:  verificar quanto a sua percepção é rápida e a representação é explícita em 

relação ao seu significado; 
12. Ajuda:  verificar se os ícones representam, efetivamente, uma ajuda e se substituem 

uma ferramenta; 
13. Integração Criativa: verificar á qual o grau de eficácia da integração das imagens 

com a restante da informação;  
14. Tratamento: avaliar o modo como as imagens foram tratadas e se foram tornadas 

mais atrativas;  
15. Apresentação: verificar a qualidade da imagem; 
16. Conteúdos: avaliar conteúdos considerados básicos.  
17. Objetivos do site: avaliar se os objetivos a que o site se propõe estão todos 

presentes/disponíveis; 
18. Mensagem: verificar se o objetivo da mensagem produzida esta clara;  
19. Regresso: verifica-se se há disponibilidade para a página principal; 
20. Contatos: constatar a existência ou não, de disponibilidade, no site, de contatos para o 

usuário; 
21. Interatividade:  avaliar a forma como a informação é disponibilizada e permite ao 

usuário interagir com ela.  
22. Processos de Interação Usuário: avaliar se é complexo ou simplificado o processo 

de interação;  
23. Acessibilidade: verificar como se dá o acesso ao site pelo usuário; 
24. Qualidade HTML:  avaliar o funcionamento da informação construída na linguagem 

de programação e se está isenta de erros de código; 
25. Navegação: avalia a complexidade e o número de páginas, que deve ser gerido de tal 

forma a impossibilitar desorientações no usuário.  
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Anexo 03 - Tela inicial do site institucional “Pimp My Fachada” 
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Anexo 04 – Página inicial da Fan Page no Facebook do “Pimp My Fachada”. Disponível 
em <https://www.facebook.com/pimpmyfachada>. 
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Anexo 05 – Página inicial do Twitter do “Pimp My Fachada”. Disponível em 
<https://twitter.com/PimpMYFachada>. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 06– Página do Canal Youtube do “Pimp My Fachada”. Disponível em 
<https://www.youtube.com/channel/UCN9_N-MfJPp6FI4aMf-3O_A>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


