Janeiro 2015

Relatório Parcial de Execução
Pimp My Carroça & PIMPEX

INTRODUÇÃO
O Pimp my Carroça é um projeto sociocultural que foi criado no começo de 2012 pelo artivista
Mundano, que resolveu transformar o seu ato individual de pintar carroças em um movimento coletivo
de valorização dos catadores de materiais recicláveis. Assim, criou o internacionalmente famoso Pimp
my Carroça.
Apesar de todo reconhecimento e respeito da opinião pública da qual o projeto goza, para realizar as
4 edições que contemplam o seu histórico até o momento (junto a Virada Sustentável de 2012 em
São Paulo/SP, Rio+20 no Rio de Janeiro/RJ, em Curitiba/PR e junto a Virada Cultural na cidade de São
Paulo), teve que realizar 2 campanhas de financiamento coletivo (crowdfunding) até conquistar uma
edição 100% financianda pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, o que demonstra
o quão difícil é a sustentabilidade/ perenidade de ações do terceiro setor, principalmente quando se
trata de ações de médio porte que necessitam de um orçamento robusto para sua concretização.
Como a causa abordada pelo projeto infelizmente está longe de ter um fim próximo, há muito trabalho
a ser feito no campo do artivismo e do engajamento social tanto para esse tema em específico, como
para outros que o orbitam - meio ambiente, resíduos, lixo, reciclagem, justiça social, direitos humanos e

etc. Assim, o projeto não parou de se reinventar e buscou criar outras formas de agir que fossem mais
facilmente executáveis. Nesse contexto surgiu o PIMPex, que consiste na realização de atendimentos
pontuais a catadores, produzidos por voluntários e financiados coletivamente sob tetos mais baixos.
Esse “sub-projeto” trouxe capilaridade e regularidade às ações fomentadas pela equipe do Pimp my
Carroça.
Após 4 meses da criação do Canal Pimp, criado na plataforma de crowdfuding Catarse, voltada a
facilitar a realização desse novo projeto, foram conquistados os primeiros parceiros institucionais que
consolidaram suas parcerias através de grants (recursos financeiros não reembolsáveis) que vieram
justamente em um momento muito relevante, onde o projeto, apesar de estar realizando campanhas
de financiamento contínuas, estava garantindo com os recursos conquistados apenas a realização das
ações, sendo os pequenos sobejos, valores que não garantem uma estrutura mínima abaixo citada. Os
parceiros institucionais hoje do projeto são: OAK Foundation e Brazil Foundation.

RESULTADOS
ESPERADOS
Segue abaixo as metas prospectadas quando do envio do projeto para recebimento do apoio financeiro
da Brazil Foudation, elaborado em Novembro de 2014.
•

Ampliar o número de catadores atendidos, sendo os mesmos oriundos de diferentes
cidades e estados do país.

•

Ampliar a rede de voluntários do projeto através do engajamento para a realização de
novas edições do PIMPex.

•

Aprimorar a cartilha do PIMPex e toda a metodologia de acompanhamento das edições
realizadas.

•

Aumentar o volume total de recursos arrecadados tanto via doação de pessoas físicas,
como através do apoio finaceiro, técnico, de recursos humanos e/ou de produtos oriundos
de novos parceiros públicos ou privados.

•

Dar mais visibilidade ao projeto através do seu site reformado, do uso intesificado das
redes sociais (facebook e instagram) e do novo vídeo de divulgação do projeto.

INDICADORES
QUANTITATIVOS
Segue abaixo uma planilha onde estão explícitos os indicadores quantitativos prospectados em
Novembro de 2014 para Junho de 2015, e os indicadores atingidos em Janeiro de 2015.

INDICADORES

NOVEMBRO 2014
(ATINGIDOS)

JANEIRO 2015
(ATINGIDOS)

JUNHO 2015
(PROSPECTADOS)

Nº de catadores
atendidos

15

61

39
Os 15 de hoje + 24 novos
catadores ( 4 catadores por mês,
num total de 6 meses)

Nº de estados com
catadores atendidos

6

7

15

Nº de cidades com
catadores atendidos

7

11

20

Nº de doadores

211

487

600

R$ 32.202,00

R$ 30.000,00
(uma média de R$650,00 por
novo PIMPex, mais o que foi
arrecadado até hoje) **

Valor total
arrecadado

R$ 13.632,00

* Houve uma edição do PimpEX chamada Catadores Saudáveis realizada na Cidade Tiradentes em São Paulo, onde
26 catadores receberam um kit de segurança do projeto Pimp my Carroça. Ela foi realizada “fora dos padrões” mais
comuns do projeto, onde visa atender a um número menor de catadores por edição. O Pimp my Carroça foi convidado
como parceiro do projeto, entrando em uma parte do evento Catadores Saudáveis.
** Vale destacar que esse recurso não é integral ao projeto, tendo em vista que o uso da plataforma Catarse + o meio
de pagamento online consomem 13% do total arrecadado.

AS NOVIDADES
CONQUISTADAS COM
OS NOVOS PARCEIROS
Ambas fundações parceiras do projeto Pimp my Carroça concordaram em aportar recursos
financeiros para a consolidação e manutenção de uma estrutura mínima necessária a manutenção do
projeto, composta por: uma equipe mínina com dedicação parcial, porém cotidiana no projeto, com
aprimoramento no site e a criação de um novo vídeo institucional sobre PIMPex, e a produção de alguns
materiais de divulgação. Assim, o projeto conseguiu avançar sob os seguintes aspectos:

1. Equipe Pimp my Carroça:
		
MUNDANO, criador do projeto, continua acompanhando de perto e co-criando com a equipe cada novo
passo do projeto. Sua dedicação é a mesma desde sempre, apesar de sua sustentabilidade advir de
outros projetos e processos, e não dos recursos conquistados com essas parcerias.
DANIELA TEIXEIRA está junto com o Mundano nesse empreitada desde 2012, produzindo e garantindo
que todas as necessidades executivas e organizacionais estejam em dia. O seu pagamento também
não advém direto desses recursos financeiros, e sim, de outros projetos e/ou captações que o projeto
conquista.
BRUNA MENEZES é a coordenadora de produção do Pimp my Carroça, sendo responsável por
acompanhar todos os emails, movimentar a Lojinha do projeto (que hoje comercializa adesivos e
camisetas), coordenar a produção de novas edições e ainda propagar informações nas redes sociais
que orbitam a iniciativa. Bruna também recebe mensalmente pelos serviços prestados ao projeto.

MARCEL MATSUNAKA é o produtor dos PIMPex, sendo o responsável pelo Canal Pimp, ofertando
suporte cotidiano aos realizadores, compras e organização de estoque do projeto, comunicação nas
redes sociais que orbitam a iniciativa e acompanhar de perto, sempre que possível, a realização das
edições. Marcel, entrou na equipe após a conquista dos parceiros, que garantem o pagamento dos
serviços ofertados ao projeto.

2. Reestruturação do Site do Projeto:
Essa etapa do projeto está vivendo um processo de pesquisa para posteriores melhoras de todas as
suas estruturas online, somando ao site, as redes sociais e tecnologias online. Esse novo modo de
pensar o site, surgiu da necessidade de entender qual o papel que o site possui ou deveria possuir para
o projeto, e assim, enxerga-lo de forma mais sistêmica e integrada a outras focos que contribuam com
a sua visualização e utilidade. Percebemos nesse exercício conceitual e prático sobre o site do projeto,
que o mesmo tem os seguintes objetivos:
•

Apresentar todos os projetos da rede Pimp my Carroça a interessados em geral - sendo
necessário apresentá-lo em português, inglês e espanhol.

•

Deixar mais direta as formas de engajamento/ participação que as pessoas/ empresas/
ONGs podem ter com o projeto, que são: realizar um PimpEX, doar recursos no Canal
Pimp, patrocinar uma edição, comprar um produto da Lojinha Pimp my Carroça, ou ainda
contar mais/ divulgar o projeto para a sua rede.

Também foi tirado a importância de se usar melhor as redes sociais e as plataformas que o projeto já
ocupa hoje, e ainda, pensando em novas formas de atingir os entusiastas na iniciativa. Dessa forma,
levantou-se as seguintes estratégias:
•

Desenvolver uma plataforma para doação recorrente ao projeto, que visa ampliar as
fontes contínuas de captação de recursos e será materializada com um espaço especial no
site e o desenvolvimento de campanhas específicas para esse fim.

•

Criar e estabelecer o email marketing como forma de comunicação constante para a
atualização de todos os parceiros, financiadores e entusiastas sobre todas as ações que
vem sendo realizadas.

•

Criar um mapa interativo (Smart City) para cadastro de catadores e de ações que buscam
sua visibilidade, permitindo que qualquer pessoa crie um ponto novo e inclua fotos
diretamente do celular.

•

Criar uma Lojinha Pimp my Carroça virtual.

O que foi realizado nesses 3 meses:
•

Análise sobre o papel do site e formas de potencializa-lo.

•

Compra de um novo layout mais adaptado às reais necessidades do projeto.

•

Planejamento e desenvolvimento de novas peças gráficas necessárias ao site.

•

Mapeamento das necessidades de conteúdo que o site demandará.

3. Compra de materiais de comunicação:
Foram produzidas no início de Janeiro de 2015, 110 camisetas do Pimp my Carroça voltada aos
realizadores e público, e 50 camisetas “Catador com muito orgulho” específica para os catadores. Esse
material contribui tanto como insumo para as edições do PIMPex, diminuindo os custos de realização,
como também para venda na lojinha do projeto (ainda informal), que tem um fluxo de venda que varia
entre 5 a 10 camisetas por mês, quando nenhuma ação é realizada.

4. Produção de gravuras e vídeo documentário sobre o processo de produção:
O projeto Pimp my Carroça sempre utilizou Gravuras de Artistas convidados como recompensas para
doações de apoiadores, por acreditar que esse produto artístico possui valor comercial e sentimental.
Assim, optamos por dar continuidade a essa produção de gravuras, renovando em 2015 os produtos
ofertados.
Assim, foram convidados 6 artistas - Apolo Torres, Primat, Beto Silva, William Mophos, Shock Maravilha,
e Pixote, que concordaram com criar trabalhos autorais sobre o tema dos catadores de materiais
recicláveis, para que as mesmas sejam reproduzidas na quantidade de 50 gravuras para cada criação,
o que resultará em um total de 300 gravuras. O processo de produção está sendo documentado em
um vídeo que visa explicitar o processo de produção das mesmas, agregando valor também ao produto
final.

O modelo de negócios adotado segue a seguinte regra:
•

70% das gravuras ficam com o projeto Pimp my Carroça;

•

20% das gravuras ficam com os artistas;

•

10% das gravuras ficam como o gravurista, que realiza um processo artesanal de produção
(fotolito). O parceiro gravurista dessa produção é o Cristiano Kana da Fullhouse.

5. Novo vídeo para o PIMPex:
Essa atividade ainda não foi iniciada, apesar de ser uma necessidade já visualizada pelo projeto. A meta
é que o mesmo seja realizado até Abril de 2015, para que o mesmo contribua com o engajamento de
mais voluntários realizadores.

6. Realização de PIMPex:
O Movimento Pimp My Carroça não para de crescer e o PIMPex é uma das ações responsáveis por isso.
Desde o lançamento do Canal Pimp foram realizados 23 PIMPex, atendendo um total de 61 catadores
de materiais recicláveis. 487 apoiadores foram mobilizados, arrecadando um total de R$ 32.202,00.
Além disso, mais de 180 voluntários participaram direta e indiretamente dos PIMPex realizados. Um dos
principais pilares que sustenta o Movimento é exatamente seu caráter colaborativo e descentralizado.
Isso possibilita que as ações do Pimp My Carroça cheguem em diversas cidades e estados, ampliando o
impacto que exerce na sociedade. Inclusive, em 2014, o PIMPex COP 20 chegou a Lima, no Perú, sendo
o primeiro PIMPex a atravessar a fronteira nacional.
Todas as campanhas dos PIMPex realizadas podem ser conferidas no Canal Pimp :
http://canalpimp.catarse.me/

Belo Horizonte - MG
Belém - PA
São Paulo - SP
Mandirituba - PR
Itabuna - BA
Olinda - PE
Campinas - SP
Salvador - BA
Curitiba - PR
Mogi das Cruzes - SP
Lima - Perú

Pimpex - Erivelton do Vale (Belém - PA)

Pimpex - Gabriel dos Santos (São Paulo - SP)

“Sugiro a continuação e expansão do projeto. Sempre
me dispondo a colaborar.” Edpaulo Moraes

“Muito legal, completo e caprichado. Deu orgulho de
oferecer e, com certeza, foi muito legal para o Gabriel
receber. Ele sugeriu a inclusão de uma balança portátil
e o item foi incluído no kit :)” Julia Zanolli

Realizado por: Edpaulo Moraes
Data: 28/09/2014
Catador atendido: Erivelton do Vale
Número de apoiadores: 12
Meta requisitada: R$ 500,00
Meta captada: R$ 720,00 (144%)

Realizado por: Catraca Livre
Data: 18/09/2014
Catador atendido: Gabriel dos Santos
Número de apoiadores: 10
Meta requisitada: R$ 500,00
Meta captada: R$ 625,00 (125%)

Pimpex - (Mandirituba - PR)
“A emoção estava nítida nos olhos deles. Amaram os
carrinhos, os mimos.. e querem outra edição ano que
vem para manutenção, já falaram!” Maria Luiza Khouri
Realizado por: Maria Luiza Khouri e Luana Lima
Data: 23/08/2014
Catador atendido: Olivino Padilha, Adenilson de Lima,
Alceu Moreira e Eloir Oliveira
Número de apoiadores: 41
Meta requisitada: R$ 2.000,00
Meta captada:: R$ 2.730,00 (136%)
O pimpex Mandirituba aconteceu dentro de um
grande evento chamado Dia da Esperança, onde eram
oferecidos diversos serviços gratuitos à população da
cidade. Passaram pelo evento 4.270 pessoas.

Pimpex - Marco Pernambuco (São Paulo - SP)
“Foi uma experiencia maravilhosa. eu ja havia ajudado
catadores antes, mas não dessa forma. Foi incrível
entregar a carroça reformada, uma satisfação enorme
ao ver os olhos dele cheio de lagrimas ao receber sua
carroça pimpada e toda colorida.” Mariana Pavanelli
Realizado por: Mariana Pavanelli
Data: 19/09/2014 e 22/09/2014
Catador atendido: Marco Pernambuco
Número de apoiadores: 18
Meta requisitada: R$ 775,00
Meta captada: R$ 927,00 (119%)

Pimpex - Fernando Miguel (São Paulo - SP)
Realizado por: CoCidade
Data: 13/09/2014
Catador atendido: Fernando Miguel
Número de apoiadores: 13
Meta requisitada: R$ 775,00
Meta captada: R$ 855,00 (110%)

Pimpex - Dona Maria (São Paulo - SP)
“O sonho da Dona Maria era ter a sua carroça
reformada pelo projeto, ela ficou imensamente grata e
feliz pela reforma!” Mariana Belmont
Realizado por: Coletivo Imargem
Data: 30/08/2014
Catadora atendida: Dona Maria
Número de apoiadores: 18
Meta requisitada: R$ 700,00
Meta captada: R$ 925,00 (132%)

Pimpex - Dudu de Souza (São Paulo - SP)
“O Dudu adorou! No começo estava desconfiado, mas
depois ficou muito feliz e até convidou a gente para
voltar lá quando quisermos. Falou que vai começar
uma vida nova com essa carroça nova no ano novo.”
Rafael Halpern
Realizado por: Blackout Produções Digitais
Data: 09/11/2014
Catador atendido: Dudu de Souza
Número de apoiadores: 25
Meta requisitada: R$ 600,00
Meta captada: R$ 1.185,00 (197%)

Pimpex - Carlos Santos (Itabuna - BA)
“Seu Carlos não acreditava no começo naquilo tudo,
mas quando viu a carroça com as chapas e começando
a ser pintada ele ficava cada vez mais feliz. “ Saulo
Carneiro
Realizado por: Rotaract Itabuna Sul
Data: 22/11/2014
Catador atendido: Carlos Santos
Número de apoiadores: 17
Meta requisitada: R$ 680,00
Meta captada: R$ 1.410,00 (207%)

Pimpex - Francis Evangelista (Campinas - SP)
Realizado por: Rutte Mendez
Data: 22/01/2015
Catador atendido: Francis Evangelista
Número de apoiadores: 16
Meta requisitada: R$ 680,00
Meta captada: R$ 865,00 (127%)

Pimpex - (Salvador - BA)
“Senti que superamos a expectativa deles. Disseram
que em pouco tempo fizemos muito mais que muita
gente que vive prometendo coisas a eles.” Diogo
Galvão
Realizado por: Coletivo Imargem
Data: 30/08/2014
Catadora atendida: Dona Maria
Número de apoiadores: 18
Meta requisitada: R$ 700,00
Meta captada: R$ 925,00 (132%)

Pimpex - José Batista (São Paulo - SP)
“O Dinho ficou muito muito feliz, ficou muito
emocionado. Em todos os momentos ele me
agradecia.” Paula Rezende

Pimpex - Maciel dos Santos (Fortaleza - CE)
Realizado por: Paula Piçarro Rezende
Data: 14/11/2014 e 15/11/2014
Catador atendido: José Edmilson Batista
Número de apoiadores: 15
Meta requisitada: R$ 600,00
Meta captada: R$ 865,00 (144%)

Realizado por: Thyago Cabral
Data: 04/12/2014
Catador atendido: José Maciel dos Santos
Número de apoiadores: 27
Meta requisitada: R$ 935,00
Meta captada: R$ 1.020,00 (109%)

Pimpex - (Cidade Tiradentes - SP)
Realizado por: Sandro Nicodemo
Data: 09/12/2014 e 10/12/2014
Catadores(as) atendidos(as): Catadores Saudáveis é um
evento que promove a saúde e melhoria da qualidade
de vida dos catadores de materiais recicláveis por meio
de ações integradas. O Pimpex atendeu com Kits de
segurança com capa de chuva, luvas emborrachadas e
óculos de grau. 26 catadores foram atendidos.
Número de apoiadores: 37
Meta requisitada: R$ 2.320,00
Meta captada: R$ 2.800,00 (120%)

Pimpex - Ação Social (Mogi das Cruzes - SP)
“Os catadores atendidos nessa Ação Social ficaram
maravilhados e felizes, esperando outro evento igual a
esse em 2015 .Nunca tiveram algo parecido em Mogi.”
Silvio Marques
Realizado por: Silvio Marques
Data: 26/11/2014
Catadores atendidos: Foram atendidos 5 catadores
no total. 2 ganharam carrinhos novos, e outros 3
ganharam uma pintura em seus carrinhos. Além do Kit
de segurança.
Número de apoiadores: 21
Meta requisitada: R$ 750,00
Meta captada: R$ 900,00 (120%)

Pimpex - Lia e Rosilda (Curitiba - PR)
Realizado por: Tawana Oliveira
Data: 23/11/2014
Catadoras atendidas: Lia e Rosilda
Número de apoiadores: 18
Meta requisitada: R$ 1.300,00
Meta captada: R$ 1.300,00 (100%)

Pimpex - COP 20 (Lima - Perú)
Realizado por: Pimp My Carroça
Data: 12/12/2014
Catador atendido: Eva
Número de apoiadores: 15
Meta requisitada: R$ 560,00
Meta captada: R$ 850,00 (151%)

Pimpex - Festival Ubuntu (São Paulo - SP)

Pimpex SP Invisível - Juliano (São Paulo - SP)

Realizado por: Lab Fantasma
Data: 07/12/2014
Catadores atendido: Eleandro, Bahia, Carioca e Alex
Número de apoiadores: 12
Meta requisitada: R$ 2.400,00
Meta captada: R$ 2.400,00 (100%)

Realizado por: SP Invisível
Data: 24/01/2015 e 25/01/2015
Catador atendido: Juliano Oliveira da Silva
Número de apoiadores: 25
Meta requisitada: R$ 625,00
Meta captada: R$ 1.550,00 (248%)

Pimpex SP Invisível - José (São Paulo - SP)

Pimpex SP Invisível - José (São Paulo - SP)

Realizado por: SP Invisível
Data: 24/01/2015 e 25/01/2015
Catador atendido: José Nunes da Silva
Número de apoiadores: 36
Meta requisitada: R$ 625,00
Meta captada: R$ 1.495,00 (239%)

Realizado por: SP Invisível
Data: 24/01/2015 e 25/01/2015
Catador atendido: José Domingo dos Santos
Número de apoiadores: 16
Meta requisitada: R$ 625,00
Meta captada: R$ 1.090,00 (174%)

Pimpex - Sebastião Duque (Olinda - PE)

Pimpex - Marcelo da Paz (Belo Horizonte - MG)

Realizado por: Caldeirão do Hulk
Data: a realizar
Catadores atendidos:
Número de apoiadores: 57
Meta requisitada: R$ 1.350,00
Meta captada: R$ 3.705,00 (274%)

Realizado por: Filipe Thales
Data: a realizar
Catador atendido: Marcelo da Paz
Número de apoiadores: 6
Meta requisitada: R$ 500,00
Meta captada: R$ 550,00 (110%)

Pimpex -Reinaldo e Geraldo (Salvador - BA)
Realizado por: Gabriela Cambeses
Data: a realizar
Catador atendido: Reinaldo e Geraldo
Número de apoiadores: 18
Meta requisitada: R$ 1.200,00
Meta captada: R$ 1.215,00 (101%)

7. Ações ARTIVISTAS dentro da temática dos CATADORES
Acreditamos que o Pimp my Carroça e seus projetos orbitam um universo ativista dentro da temática
dos catadores e dos resíduos sólidos, além de outros subtemas como direito à cidade, cidades
sustentáveis, direitos humanos, meio ambiente, justiça social, dentre outros. Assim, acreditamos que
ações paralelas ativistas precisam ser executadas conjuntamente a realização dos projetos, para que
se amplifique a importância do tema e o engajamento social. Abaixo estão discriminadas as ações
artivistas executadas desde a conquista dos parceiros institucionais já mecionados.
7.1 RECICLOVIA
Em dezembro de 2014, a Prefeitura de São Paulo autorizou no decreto 55.790/14 o uso das ciclovias
por triciclos, skates e outros modais, mas não contemplou os veículos de propulsão humana (carroças
e carros de mão), ainda utilizados pelos catadores de materiais recicláveis. Aproveitando o tema
levantado e divulgado, Pimp My Carroça criou a RECICLOVIA para iniciar o debate acerca das carroças
também utilizarem o espaço e, alguns dias depois, as ciclovias foram sinalizadas com desenhos de
catadores com suas carroças, ao lado das imagens das bicicletas já pintadas.
Em uma ação rápida e de impacto, geramos um “buzz” nas redes sociais, resultando em dezenas de
fotos com a hashtag #RECICLOVIA.

7.2 PANELA DE PRESSÃO
Aproveitando o barulho gerado pela ação RECICLOVIA,
criamos uma campanha no site Panela de Pressão,
uma plataforma de mobilizações que permite contato
direto com gestores públicos e outros tomadores
de decisão da cidade. Com essa campanha no ar, já
conseguimos mobilizar 556 apoiadores que enviaram
mensagens para os responsáveis, solicitando a
inclusão das carroças no decreto 55.790/14.
Mais detalhes da campanha neste link: http://
paneladepressao.nossascidades.org/campaigns/612

8. Ampliação das Fontes de Captação de Recursos:
Visando ampliar as fontes de captação de recurso do projeto, para além das doações de pessoas
físicas e de fundações que apoiam projetos de cunho social, fizemos uma exercício voltado a visualizar
possibilidades de captação que o Pimp my Carroça pode vir a ter. Nesse contexto, olhando para o
lado cultural do projeto, enquadramos o mesmo no mecanismo de incentivo fiscal do Ministério da
Cultura Lei Rouanet, o qual foi enquadrado dentro do Artigo 18, que dá 100% de abatimento fiscal
às empresas que patrocinarem o projeto. Estamos aguardando apenas a aprovação final da proposta
PRONAC 150549.
Estamos tentando também enquadrar o Pimp nosso Cooperativa no mecanismo de incetivo fiscal do
estado de São Paulo para o setor cultural, o PROAC, para que tenhamos mais uma frente de ação apta
a ser executada e também patrocinada, dentro de uma linha de atuação que mescla uma prestação de
serviço às cooperativas de materiais recicláveis no campo da resignificação estética espacial, voltada a
valorizar esses espaços que são essenciais à cidades mais sustentáveis e que na maior parte das vezes,
são mal vistos por seus vizinhos e população que vive em seu entorno, aliado uma ação artística de
cunho social. Como os cooperativas gozam de poucos recursos financeiros, buscaremos patrocinadores
para essa ação.
Estamos buscando também consolidar uma ONG específica do Pimp my Carroça, mas ainda em fase de
prospecção, porque acreditamos que há muito trabalho para ser executado e a autonomia de gestão a
médio prazo pode vir otimizar sua relação com novos parceiros e formas de captar recursos. Estamos
aguardando a entrada de novos recursos, para conseguir por em prática esse processo de consolidação
da ONG.

ORÇAMENTO
EXECUTADO:

CONCLUSÃO:
Acreditamos que o Pimp my Carroça e todas as iniciativas agregadas vem sendo realizadas da forma
mais transparente possível, sempre buscando engajar pessoas (físicas e jurídicas - dependendo do
alinhamento do seu viés produtivo e seus valores) em seu processo de produção e realização, porque
sabemos que essa é grande sacada criativa e estratégica, para causas que ainda estão longe de ser
mitigadas! O compartilhamento de tecnologias sociais criadas e/ou adaptadas é constante, bem como
uma comunicação que vem constantemente buscando se aprimorar, tendo em vista que é um projeto
sustentado por apoiadores que confiam e participam constantemente das ações propostas.
Enfim, agradecemos a confiança cedida pela OAK Foundation e pela Brazil Foundation pelo aporte

de recursos cedidos no ano de 2014 para ações realizadas entre Outubro/14 a Junho/15, assim
como outros parceiros que o projeto possui como: ABSURDA e POSCA, além da 3M que confirmou
em Janeiro/2015 seu apoio também com produtos (fitas refletivas) ao projeto. Estamos à disposição
para esclarecer qualquer dúvida que o relatório não tenha dado conta de explicitar e/ou que vocês
acreditem ser complementar ao já apresentado.
Declaramos ciência na necessidade de entrega de um relatório final completo em Junho de 2015.
Esperamos que vocês se sintam parceiros desse iniciativa e estejam à vontade para apresentar
considerações e/ou crítica e/ou sugestões !!!
-Atenciosamente,
Equipe Pimp my Carroça
pimpmycarroca@gmail.com

