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RESUMO 

QUEROZ, G.R.; OLIVEIRA, J.L.R; LIMA, L.T. TALAKA: PLATAFORMA PARA 

FINANCIAMENTO COLETIVO DE QUADRINHOS NACIONAIS. 2017, 77f. Trabalho 

de Conclusão de Curso de Graduação de Tecnólogo em Sistemas para Internet. 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia da 

Baixada Santista “Rubens Lara”. 

 

Aproveitando a evolução das tecnologias existentes na internet e os diferentes meios 

de se realizar um negócio que foram surgindo, este trabalho tem como objetivo unir o 

método de financiamento coletivo com o crescente interesse em quadrinhos nacionais 

independentes em uma plataforma online para incentivar a criação de mais obras e 

unir ainda mais os fãs com quadrinistas. Artistas conseguiram se destacar e receber 

espaço em eventos que envolvem quadrinhos, como Santos Comic Expo e Comic Con 

Experience, porém muito deles ainda estão espalhados nos diversos espaços virtuais.  

Com uma plataforma específica, os artistas independentes podem se promover nesse 

ambiente.  

 

 

Palavras-Chave: Plataforma Online. Financiamento Coletivo. Quadrinhos Nacionais. 

Artistas Independentes.  

  



 
 

ABSTRACT 

QUEROZ, G.R.; OLIVEIRA, J.L.R; LIMA, L.T. TALAKA: PLATFORM FOR 

NATIONAL COMICS CROWDFUNDING. 2017, 77f. Undergraduate Course Final 

Paper for Tecnólogo em Sistemas para Internet. Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista “Rubens 

Lara”. 

 

Taking advantage of the evolution of existing technologies on the internet and the 

different ways of doing new business that have emerged, this paper aims to combine 

the method of collective financing with the growing interest in independent national 

comics in an online platform to encourage the creation of more works and as fans with 

comic artists.These artists have managed to stand out and have their turn in events 

that involve comics, such as Santos Comic Expo and Comic Con Experience, but many 

of them are still scattered in the various virtual spaces. With a specific plataform 

independent artists can promote themselves in this environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a amplitude e a vasta gama de possibilidades encontradas na web, é 

possível descobrir um grande acervo de conteúdo artístico que engloba grandes 

setores da multimídia internacional. Deste conteúdo, produzido de forma autônoma, o 

produtor - seja ele ilustrador, quadrinista, designer ou roteirista - constrói seu produto 

final com o intuito de divulgá-lo na rede mundial de compartilhamento de dados, porém 

uma parcela desses trabalhos acaba não chegando à sua meta ou sendo reconhecido 

pelo grande público. 

Entre os conteúdos que são compartilhados na internet, pode-se destacar os 

quadrinhos nacionais que conseguiram aumentar seu campo de divulgação com os 

trabalhos desse tipo de arte sendo publicados em blogs e redes sociais. Com isso, os 

autores acabam atingindo um público além do seu nicho tradicional, que já está 

acostumado com a leitura de quadrinhos em papel, e acabam atraindo os leitores 

digitais, estes são muito mais ativos e aproveitam as vantagens da internet para 

divulgar os trabalhos que lhe interessaram. Mallet (2009) os considera como leitores-

internautas, que têm uma possibilidade maior de discutir diretamente as obras com os 

próprios autores, e acabam criando uma comunidade virtual que participa e apoia a 

criação de mais quadrinhos. 

A atividade de apoiar ou financiar uma instituição, empresa ou grupo de 

determinado serviço já é uma realidade de longa data. A constante evolução do 

potencial econômico da internet possibilitou a criação de plataformas virtuais que 

oferecem um espaço para que criadores façam contato direto com seus investidores 

e apoiadores.  

Essa prática recebe o nome de financiamento coletivo. A proposta é que uma 

pessoa, grupo ou pequena empresa selecione uma plataforma, ou seja, um sistema 

virtual ou websites aos quais é possível ter acesso através da internet, cadastre um 

projeto e o valor necessário para realizá-lo. Logo após, é estipulado um prazo para 

que essa campanha seja financiada por outros usuários do site, independente de 

terem criado ou financiado outros projetos (também conhecidos como campanhas), 

com qualquer valor entre o mínimo e o máximo estabelecido pelo website. Caso atinja 

o valor definido pelos seus criadores até o final do prazo, ele é financiado, se caso 

ocorra o contrário, o dinheiro é devolvido aos usuários que participaram do 

financiamento. Essa é a forma de campanha chamada de “tudo ou nada” por muitas 
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plataformas, mas é apenas um dos métodos existentes para se criar uma campanha 

que visa ser apoiada coletivamente. 

Quando um usuário utiliza uma plataforma como essa com o intuito de financiar 

seus trabalhos artísticos, é fundamental que ela seja convidativa, mas, acima de tudo, 

atenda às necessidades da comunidade e faça com que se sintam atraídos a conhecer 

as coleções e obras nela inserida e tenham seus projetos incentivados, possuindo, 

também, a possibilidade da criação de um portfólio visual para o autor das histórias. 

Além de um grande acervo e incentivo de conteúdo artístico, este será um meio 

de criar um vínculo de pessoas que se identificam com a ideia e apoiam 

financeiramente, estimulando o desenvolvimento da criação de histórias em 

quadrinhos nacionais. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos anos, têm surgido uma grande gama de websites de financiamento 

coletivo no país. Dentro deles, é possível encontrar diversos tipos de campanhas, seja 

de conteúdo artístico independente ou propostas comercialmente grandiosas.  

O interesse nos quadrinhos independentes nacionais vem crescendo junto com 

sites de financiamento. E essas novas ideias costumam ser presentes nas 

plataformas, mas dividem espaço com outras inúmeras campanhas de diversas áreas, 

como projetos sociais, culturais ou comerciais e, com frequência, não chegam ao 

conhecimento do grande público. 

Com essa procura, tanto pelos quadrinhos quanto pelos sites de “crowdfunding” 

- termo em inglês para financiamento coletivo -, é de grande interesse do mercado 

que exista um website que seja voltado somente para o apoio coletivo de quadrinhos 

nacionais e o incentivo na cultura brasileira. 
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1.2. PROBLEMA 

 

Uma das principais dificuldades vivenciadas pelos autores de quadrinhos deve-

se a variedade de campanhas de financiamento nos diversos websites, fazendo com 

que suas propostas não recebam a devida atenção ou conhecimento de um público 

maior, isso acaba inibindo o encontro com pessoas que possam ter interesse em seus 

projetos e que incentivem à arte nacional. Outra experiência vivenciada por eles é a 

falta da funcionalidade que permita o compartilhamento de seus trabalhos já feitos, 

como um portfólio, e que possa ser relacionado ao seu perfil profissional criado na 

plataforma; as páginas de usuários encontram-se com informações relevantes 

somente aos sites que já existem no mercado.   

 

1.3. OBJETIVO 

 

Desenvolver um website de financiamento coletivo voltado somente para 

projetos de quadrinhos nacionais, porém com um espaço disponível para os criadores 

divulgarem trabalhos já realizados.  

 

1.3.1. Objetivos Gerais 

 

Criar um ambiente online voltado especificamente para histórias em quadrinhos 

e que incentive os quadrinistas nacionais independentes, auxiliando o 

desenvolvimento de novos trabalhos por meio do financiamento coletivo com 

recompensas, feedback entre artistas e consumidores, catalogando novas propostas 

de projetos e portfólio para que os usuários conheçam mais sobre trabalhos passados 

dos autores. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Ao avaliar o estado atual do cenário nacional de quadrinhos, a utilização de 

plataformas de crowdfunding e os impactos provocados na economia e cultura 

brasileira por meio do estudo de projetos existentes, indicando diretrizes e estratégias 

para a construção do trabalho, são propostos os seguintes Objetivos Específicos: 
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a) Construir uma área para descobrimento de novos artistas e novos projetos 

cadastrados na plataforma; 

b) Bibliotecas pessoais de galerias/ilustrações onde serão adicionados 

projetos pessoais do autor, sem quaisquer objetivos comerciais; 

c) Fornecimento de um meio de pesquisa para catalogação dos projetos 

cadastrados; 

d) Conexão com as principais redes sociais da atualidade, associando a conta 

de perfil do usuário à plataforma, permitindo o compartilhamento de 

propostas incentivadas e de projetos criados; 

e) Uma área para administração do site, onde seja possível gerenciar os 

cadastros de projetos que não são ligados a quadrinhos, denúncias feitas 

por usuários e possíveis alterações nas informações de usuários ou 

projetos; 

f) Fornecimento de dados estatísticos para o autor sobre o público-alvo 

interessado no projeto, como a faixa etária, região mais interessada, média 

de valor investido etc.; 

g) Explicação dos tipos de financiamento para usuários ou visitantes que estão 

tendo o primeiro contato com uma plataforma de apoio coletivo; 

h) Um ambiente acessível a todo e qualquer tipo de usuário utilizando 

tecnologias de navegabilidade. 

 

1.4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para os procedimentos metodológicos, serão utilizadas referências 

bibliográficas, documentais e virtuais - através de livros -, plataformas/websites 

técnicos e dados de pesquisas realizadas pelos integrantes do projeto, explorando a 

opinião de profissionais da área técnica e de usuários que são o público-alvo do 

produto final. 
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1.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Neste trabalho está exposto todo o desenvolvimento da plataforma Talaka para 

financiamento coletivo de quadrinhos nacionais, justificando, assim, a sua criação e 

expondo uma solução à necessidade encontrada. 

O trabalho foi dividido em capítulos que apresentam resumidamente: 

 

Capítulo 2 – Estado da Arte: São mostrados os websites existentes no mercado 

com finalidades semelhantes. Além disso, mostra as características principais de sites 

com esse foco, apresentando padrões de layout, rótulos e navegabilidade semelhante 

e também explica a real necessidade de uma plataforma com nicho específico diante 

do cenário nacional de financiamento coletivo com foco específico em autores de 

quadrinhos. 

 

Capítulo 3 – Metodologia: Aborda as tecnologias e ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento de todo trabalho, além de elucidar o porquê de utilizá-las. 

 

Capítulo 4 – Desenvolvimento: Contém parte da documentação do projeto 

Talaka, como diretrizes de organização, estrutura, como foi projetado e desenvolvido. 

 

Capítulo 5 – Resultados Obtidos: Possui a finalidade de mostrar os resultados 

da utilização do Talaka como plataforma de financiamento coletivo, apresentar 

análises de pesquisas de campos realizadas com base nos usuários interessados no 

uso da tecnologia. 

 

Capítulo 6 – Conclusão: Total atenção direcionada à conclusão da pesquisa e 

o desenvolvimento do trabalho realizado. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

2.1. O CENÁRIO DO CROWDFUNDING 

 

O que parece ser uma técnica de baixa probabilidade de sucesso tem se 

tornado uma alternativa para a criação de novos produtos, projetos culturais e sociais 

desde a crise econômica de 2008, a partir do surgimento das plataformas Indiegogo 

e Kickstarter, que aconteceu nos Estados Unidos, em 2008 e 2009, respectivamente. 

Desde sua criação até o presente momento, o Kickstarter já teve 121.332 projetos 

sucedidos e arrecadou $2.925 bilhões dos mais de 12 milhões de financiadores. 

(KICKSTARTER, 2017) 

“Depois de muita insistência e encontro com vários investidores, pensei que 
não seria capaz de levar adiante meu plano para o Pebble. Alguns anos atrás 
seria um projeto morto sem o suporte dos investidores. Mas graças ao 
Kickstarter e o financiamento coletivo, e as dezenas de milhares de pessoas 
que nos ajudaram, minha inovação está ganhando vida, e eu espero que o 
mundo seja o lugar melhor”. (MIGICOVSKY, 2012, Prefácio) 
 

Além de oferecer um espaço para a criação de projetos, é possível que o 

colaborador receba uma recompensa - definida pelo autor - caso ele escolha um 

determinado valor, como por exemplo o criador do projeto impõe que, ao financiar com 

o valor de R$35, o usuário receberá uma camiseta de brinde. Isso se tornou uma 

funcionalidade muito usada por diversas plataformas de crowdfunding. (FREEDMAN; 

NUTTING, 2015) 

O interesse por essas plataformas pode ser relacionado a um comportamento 

da web 2.0 - termo criado em 2004 pela empresa O’Reilly Media - onde a colaboração 

entre usuários em torno de um interesse comum acaba criando grupos online. Assim 

como Antoun (2004, p. 3) cita o conceito de Rheingold sobre as comunidades virtuais, 

sendo elas “capazes de recriar o tradicional sentido de participação e envolvimento 

das antigas comunidades, constituindo uma revitalização da esfera pública social e da 

política democrática através do recém-nascido ciberespaço”.  

O cenário nacional de crowdfunding começou a nascer em 2009 com o 

surgimento do site “Vakinha” (BERNARDES; LUCIAN, 2015), que tem como foco a 

criação de projetos pessoais e também abre espaço para culturais e sociais. Todavia, 

foi em 2011, com a criação do Catarse, que as plataformas se aproximaram mais do 

mercado internacional de financiamento coletivo. O interessante de observar do 

surgimento desses sites é como o acesso a novos produtos culturais mudou no país. 
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Músicas, filmes, livros e, principalmente, quadrinhos ganharam bastante espaço e 

reconhecimento nos últimos anos.  

 

2.1.1. O mercado de quadrinhos  

 

Com o aumento de filmes e séries baseados em quadrinhos nos últimos dez 

anos, houve a consolidação dos consumidores da cultura pop, que se mostram cada 

vez mais interessados nos produtos baseados nestas obras. Eventos voltados a esse 

público também chamam a atenção e artistas, autores e ilustradores de quadrinhos 

se tornam a principal atração. É o que mostram os dados da CCXP (Comic Con 

Experience), o maior evento da América Latina sobre cultura pop, a qual ocorre no 

Brasil desde 2014. Na primeira edição foram 215 artistas na Artist’s Alley - um espaço 

para quadrinistas, independentes ou não, mostrarem os seus trabalhos - que foi 

considerado um dos espaços mais visitados. No ano seguinte, ocorreu um leve 

aumento, passando a ter 265 e em 2016 o número chegou a 460 artistas (Anexo A). 

Com as informações apresentadas e analisadas neste projeto, é possível notar um 

grande potencial econômico do qual os quadrinhos independentes e plataformas de 

financiamento são detentores. 

“O mercado de quadrinhos no Brasil vem apresentando um crescimento 
significativo tanto na quantidade de lançamentos e de profissionais quanto na 
qualidade dos trabalhos desenvolvidos. As HQs sempre foram um dos pilares 
fundamentais da CCXP e, neste ano, o crescimento do Artists’ Alley e sua 
nova posição na planta do evento, literalmente no coração da CCXP, é reflexo 
disso.” (COSTA, 2016, Anexo A) 
 

Esse aumento gradativo de artistas no evento durante os últimos anos reflete o 

interesse do público nos quadrinhos nacionais e resulta do incentivo criado pelas 

plataformas brasileiras de financiamento coletivo na Internet. Em 2016, o Catarse 

arrecadou mais de 16 milhões de reais com projetos financiados e os na categoria de 

quadrinhos foram os que mais passaram da sua meta inicial estipulada. Foram 70 

quadrinhos na modalidade “Tudo ou Nada” e 3 na “Flex”, neste último modo a 

campanha pode durar 365 dias e o criador pode ficar com o dinheiro doado mesmo 

não alcançado a meta estabelecida, somando 73 que obtiveram mais de 100% no seu 

financiamento. A categoria de quadrinhos também rendeu mais de 1 milhão de reais 

para o site no mesmo ano. (CATARSE,2016).  

Em 2014, o Catarse recebeu o prêmio “Grande Contribuição” na 26º edição do 

Troféu HQ Mix - premiação criada em 1988 por Gualberto Costa e José Alberto 
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Lovetro e considerada como o “Oscar dos Quadrinhos no Brasil” (HQMIX, 2017) -, 

mostrando a influência da plataforma no mercado nacional. Nesta mesma edição, os 

vencedores das categorias “Publicação Independente de Edição Única” e “Publicação 

de Autor Independente” foram dois quadrinhos financiados no Catarse que superaram 

suas metas definidas inicialmente. (CATARSE, 2015) 

No âmbito internacional, o Kickstarter é o principal site de crowdfunding, tendo 

mais de 18 mil projetos financiados em 2016 e 18 milhões de dólares na categoria de 

quadrinhos. No ano anterior, foram 994 quadrinhos e graphic novels - espécie de livros 

normalmente contando uma longa história através de arte sequencial (banda 

desenhada ou quadrinhos) - que tiveram sucesso. Desde a criação desse site, a 

categoria que envolve livros e quadrinhos tem tido um crescimento, representando até 

13% do total de projetos que foram apoiados. (GUARDIAN, 2016) 

Essa mudança nos últimos anos no cenário independente também é 

comentada por Carvalho (2016, p. 257), reiterando que os autores e os leitores 

conseguem produzir em conjunto mais quadrinhos e moldam o mercado mais rápido, 

diferente do modo tradicional que envolve editoras.   

 

2.2. PLATAFORMAS DE FINANCIAMENTO COLETIVO  

 

Ao analisar as plataformas de crowdfunding, torna-se perceptível o crescimento 

delas no meio virtual. Com cada vez mais websites de financiamento coletivo voltados 

a uma área específica, o potencial desse modelo de negócio aumenta. Apesar de 

atualmente as plataformas de amplo foco serem as detentoras de maior visibilidade, 

categorias muito específicas acabam desfocadas dentre os demais projetos ou se 

comprimem em uma única categoria, afetando, assim, o resultado final de campanhas 

voltadas para tais áreas. 

Com o intuito do Talaka ser um site de financiamento coletivo voltado para um 

nicho específico e atrair os artistas independentes, é necessário que ele possua 

funcionalidades distintas das plataformas já existentes no mercado atual e assim 

poder se destacar no cenário online do crowdfunding. 

Para visualizar melhor estas diferenças, os objetivos definidos neste trabalho 

foram aplicados a uma tabela que compara a existência das funcionalidades 

desenvolvidas, ou que estão em desenvolvimento, da plataforma Talaka e se outros 

sites possuem estas mesmas funcionalidades. 
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Tabela 1 - Funcionalidades das Plataformas de Financiamento Coletivo 

 Catarse Vakinha Kickstarter Kickante Juntos 

com vc 

Talaka 

Responsividade ✓ ✓ ✓ x x ✓✓ 

Acessibilidade x x x x ✓ ✓ 

Portfólio do 

Usuário 

x x x x x ✓ 

Visualizar 

Demonstração 

x x x x x ✓ 

Coautoria x x ✓ x x ✓ 

Aplicativo Mobile x x ✓ x x ✓✓✓ 

Apoio Mensal ao 

Usuário 

✓ x x x x ✓✓✓ 

Loja Virtual x x x x x ✓✓✓ 

 

Como visto na Tabela 1 foram utilizados os sites nacionais Catarse, Vakinha, 

Kickante e Juntos com vc, e o americano Kickstarter. Os sites que possuem as células 

marcadas com X não possuem a funcionalidade e os com um visto possuem. Os dois 

vistos na coluna da plataforma Talaka indicam que ela está em desenvolvimento. As 

com três visto são funcionalidades que estão incluídas e descritas no Capítulo 6 desde 

trabalho, no tópico “Passos Futuros”.  

É interessante notar na Tabela 1 que somente o site internacional possuí 

aplicativo mobile e coautoria entre projetos, isso indica o crescimento da plataforma 

em atingir mais dispositivos e o atendimento a demanda de usuários. Somente o 

Juntos com vc possui acessibilidade, mostrando a falha dos sites restantes em relação 

a usabilidade das páginas. O apoio mensal ao usuário foi adicionado em 2017 pelo 

Catarse, o usuário comum pode dar um valor mensalmente a algum projetista e 

receber conteúdos exclusivos em troca. 

No decorrer deste capítulo, será apresentada uma breve descrição de layout e 

objetivo das principais plataformas ativas no cenário nacional. O layout é a primeira 
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impressão passada aos usuários por meio das páginas iniciais de cada plataforma e 

o objetivo abrange os tipos de projetos para os quais a plataforma está aberta.  

Algumas plataformas no território nacional são: Sibite, Bookstart, Social Beers, 

Variavel 5, Bicharia, Benfeitoria, CaridadeX, Doare, Eco do Bem, Embolacha, Eu 

patrocino, Idea.me, Make a champ, O Pote, Padrim, Partio, Queremos, Startando, 

Traga seu show, Unlock e Vasco Dívida Zero.  

 

2.2.1. Catarse 

Logo em sua tela inicial, é apresentado um grande slider interativo (Figura 1), 

que é uma área de visualização de projetos, como uma vitrine, a fim de incentivar 

usuários a criarem uma campanha e financiar os projetos apresentados logo abaixo 

(Figura 2). Outro ponto a ser ressaltado é a barra de menu, que apresenta poucos 

itens, dando ênfase ao campo de pesquisa centralizado. 

Apresenta um botão de ajuda em todas as páginas destinada a possíveis 

dúvidas dos investidores e dos projetistas que utilizam a plataforma. (Figura 3). 

 

Figura 1 – Catarse (página inicial) 

Fonte: https://www.catarse.me (04/2017) 
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Figura 2 - Catarse (página inicial, segunda área) 

 

Fonte: https://www.catarse.me (04/2017) 

 

Figura 3 - Catarse (página inicial, terceira área) 

 

Fonte: https://www.catarse.me (04/2017) 

 

2.2.1.1. Quadrinhos 

 

A parte voltada a quadrinhos da plataforma é apresentada em uma única 

categoria de mesmo nome (Figura 4). Ao selecionar a categoria, é apresentada uma 

lista de projetos ainda abertos (Figura 5), dispostos de acordo com um algoritmo de 

popularidade da mesma, não abrindo um espaço claro para novos projetistas da 

plataforma. 
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Figura 4 - Catarse (Categorias) 

 

Fonte: http://www.catarse.me/explore (04/2017) 

 

Figura 5 - Catarse (Área de Quadrinhos) 

 

Fonte: http://www.catarse.me/explore (04/2017) 
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2.2.2. A plataforma 

 

Idealizado em 2010, entrou no ar em 17 de janeiro de 2011. Aceita projetos em 

diversas vertentes e atualmente é o maior site brasileiro de crowdfunding. Por ser um 

dos primeiros na área de financiamento coletivo no país, o Catarse apresenta números 

muito expressivos de financiadores e projetos financiados. Usa o esquema de código 

aberto (open source). 

Já movimentou aproximadamente R$ 60 milhões em arrecadações feitas por 

cerca de 376 mil pessoas, financiando assim mais de 4 mil projetos. (CATARSE, 2014; 

PROJETO DRAFT, 2015) 

 

2.3. Kickante 

 

Em sua tela inicial, um banner é apresentado ressaltando uma campanha em 

específico (Figura 6). Dedica boa parte da tela à tabela informativa, com informações 

para projetistas e financiadores. Logo abaixo, uma área para exposição de projetos 

(Figura 7) em duas vertentes: “Destaque” e “Bem-sucedidas”. 

Usa um pequeno “chat” para auxiliar os usuários e responder possíveis 

dúvidas, que se encontra no rodapé de todas as páginas (Figura 8). 

 

Figura 6 - Kickante (Página Inicial) 

 

Fonte: http://www.kickante.com.br (04/2017) 
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Figura 7 - Kickante (Página Inicial) 

 

Fonte: http://www.kickante.com.br (04/2017) 

 

Figura 8 - Kickante - Barra de Chat 

 

Fonte: http://www.kickante.com.br (04/2017) 

 

2.3.1. Quadrinhos 

 

Seus projetos são divididos em três linhas: Causas, Criativo e 

Empreendedorismo, sendo cada uma subdividida em diversas categorias (Figura 9). 

A categoria destinada aos quadrinhos pode ser encontrada como uma da linha 

“Criativo”. (Figura 10). 
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Figura 9 - Kickante (Categorias) 

 

Fonte: https://www.kickante.com.br/campanhas-crowdfunding (04/2017) 

 

Figura 10 - Kickante (Categorias, segunda área) 

 

Fonte: https://www.kickante.com.br/campanhas-crowdfunding (04/2017) 
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Ao selecionar a categoria, são exibidos projetos dela, estes ordenados pelo seu 

valor de arrecadação, não sendo possível alterar tal método. A categoria é indicada 

apenas por uma marcação cinza no centro de cada projeto (Figura 11). 

 

Figura 11 - Kickante (Quadrinhos) 

 

Fonte: https://www.kickante.com.br/quadrinhos (04/2017) 

 

2.3.2. A plataforma 

 

Lançada no ano de 2014, a plataforma Kickante já chegou a ser a recordista de 

arrecadações na América Latina. Voltada para projetos culturais, inovadores e de 

empreendedorismo. Apresenta dois modelos de financiamento: o Flexível – no qual 

não é preciso alcançar a meta estabelecida para receber as arrecadações – e o Tudo 

ou Nada – neste, o dinheiro é devolvido aos financiadores caso a meta não seja 

atingida. 

Ultrapassou a marca de R$ 40 milhões em financiamentos feitos por mais de 

50 mil apoiadores. (CROWDFUNDING BRASIL, 2016) 
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2.4. Juntos.com.vc 

 

Como tela principal, um slider é exibido, informando, em primeiro lugar, o 

diferencial da plataforma: a não cobrança de comissão sobre os projetos (Figura 12).  

 

Figura 12 - JuntosComVc (Página Inicial) 

 

Fonte: http://juntos.com.vc/pt (04/2017) 

Apesar de apresentar um número maior de itens, não contém campo de 

pesquisa em sua barra de menu (Figura 13). 

 

Figura 13 - JuntosComVc (Barra de Menu) 

 

Fonte: http://juntos.com.vc/pt (04/2017) 

 

Uma das poucas plataformas a apresentar acessibilidade a portadores de 

deficiência auditiva, por meio do programa ©ProDef (Figura 14). 

 

Figura 14 - JuntosComVc (Ícone programa ©ProDef) 

 

Fonte: http://juntos.com.vc/pt (04/2017) 
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2.4.1. Exploração 

 

Em sua tela de exploração, apresenta todas as categorias em botões bem 

chamativos (Figura 15). A barra de pesquisa é exibida nesta área, assim como meios 

de pesquisa rápidos, organizando os projetos listados de acordo com o selecionado. 

 

Figura 15 - JuntosComVc (Área de Exploração) 

 

Fonte: http://juntos.com.vc/pt/explore (04/2017) 

  

2.4.2. A plataforma 

 

Voltada para projetos de cunho social em várias vertentes, foi lançada em maio 

de 2012. Focada no Terceiro Setor, a empresa apresenta 0% de taxa sobre os 

projetos, cobrando apenas os custos das transferências eletrônicas.  

Demonstra transparência aos usuários a partir da apresentação dos seus 

dados financeiros em sua tela inicial (Figura 12). 

Até o momento, 601 projetos foram financiados por mais de 38 mil pessoas, 

somando aproximadamente R$ 8 milhões em doações. (JUNTOS COM VOCÊ, 2017)  
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2.5. Vakinha 

 

Logo como primeira impressão, um slider de banners que preenche toda a tela 

é exposto (Figura 16), passando uma visão de simplicidade e incentivo à criação de 

uma campanha na plataforma. 

 

Figura 16 - Vakinha (Página Inicial) 

 

Fonte: www.vakinha.com.br (04/2017) 

 

 Em seguida temos uma faixa explicativa de como é fácil criar uma campanha 

com apenas 3 pontos importantes (Figura 17). 

 

Figura 17 – Vakinha (Página Inicial - Segunda área) 

 

Fonte: www.vakinha.com.br (04/2017) 
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Ainda na index, podem ser vistas algumas campanhas separadas por tempo e 

por uma lógica de interesse naquele período que são calculadas pela plataforma 

(Figura 18). 

 

Figura 18 – Vakinha (Página Inicial, Área de Projetos) 

 

Fonte: www.vakinha.com.br (04/2017) 

 

2.5.1. A plataforma 

 

Foi idealizado em 2006 e entrou no ar em setembro de 2009. O website Vakinha 

é voltado para qualquer tipo de arrecadação online e não apresentando categorias. 

Desta forma, a exploração se resume aos nomes das campanhas. 

Apesar de apresentar algumas diferenças em relação ao conceito de 

crowdfunding, o site ganhou grande visibilidade nos últimos anos após uma 
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reformulação de seu visual e adição de ferramentas importantes para seus usuários, 

como um sistema antifraude próprio e diminuição de suas taxas. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para a realização e implementação da ideia inicial foram utilizadas algumas 

formas para conhecer o cenário nacional e internacional de financiamento coletivo, de 

consumo de material da cultura pop e de conhecimento do público sobre estas 

plataformas, como pesquisas de campos, entrevistas e, dentre essas ferramentas, o 

Card Sorting. 

A seguir, será apresentada a metodologia da elaboração do projeto juntamente 

com as linguagens e ferramentas utilizadas para a construção da plataforma de 

financiamento coletivo Talaka. 

 

3.1. CARD SORTING 

 

Técnica utilizada para descobrir como o usuário classifica determinada 

informação em sua mente, a taxonomia - ou mapa de classificação de um site - serve 

tanto para um menu de navegação quanto para um sistema de catalogação de 

resultados. 

Segundo Robson Moulin: 

“Card-sorting é uma das técnicas que profissionais de Arquitetura de 
Informação utilizam para definir melhor a taxonomia (rotulação) das 
categorias de um website. O Card-sorting ajuda os especialistas a tomarem 
melhores decisões com base no mapa mental dos usuários a serem testados, 
porém esta técnica é simples de aplicar, mas difícil de ser analisada.” 
(MOULIN, 2011).  

 

O teste praticado foi o de Card Sorting fechado. Nesta avaliação, os 

participantes recebem cartões e um conjunto inicial de grupos já estabelecidos pelos 

desenvolvedores, é pedido, então, que façam o agrupamento dos cartões nos grupos 

que acreditam ter uma relação. Com isso, houve a constatação de detalhes como a 

falta de destaque às categorias existentes no trabalho e melhor disponibilização de 

informação sobre os projetos, autores e rotulação de termos, possibilitando a 

reavaliação do andamento do trabalho e a adaptação para o padrão de mercado. 
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3.2. METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento da plataforma e a elaboração do projeto trouxeram formas 

diferentes de lidar com um problema em comum: a construção da melhor solução para 

uma dificuldade existente.  

Ao longo do estudo das plataformas existentes no mercado e da situação atual 

do cenário nacional do financiamento coletivo com nicho específico, existiu a 

constatação do que devia ser desenvolvido, das tecnologias que deveriam ser 

implementadas e dos requisitos a serem atendidos. Então, como passo inicial, os 

primeiros processos de estudo e construção do projeto usou o Modelo Cascata, que 

consiste em estruturar os processos de desenvolvimento em formato de “cascata”, no 

qual uma saída é entrada para outra tarefa, para a finalização e entregas de etapas 

subsequentes que deem continuidade ao produto. 

Com o surgimento de novas possíveis áreas a serem exploradas e a amplitude 

do uso da tecnologia que poderia ser implementada, uma metodologia de 

desenvolvimento ágil tornaria o processo de composição mais curto e objetivo. Então, 

a metodologia Scrum foi adaptada para a realidade do grupo, e isto trouxe a 

possibilidade alterações de tarefas, novas ideias e o estabelecimento de um trabalho 

em equipe organizado, estabelecendo critérios do que deve ser realizado. A 

metodologia Scrum é definida por Denisson Vieira como:  

“O framework Scrum é um conjunto de valores, princípios e práticas que 
fornecem a base para que a sua organização adicione suas práticas 
particulares de engenharia e gestão e que sejam relevantes para a realidade 
da sua empresa. O resultado será uma versão de Scrum que é 
exclusivamente sua”. (VIEIRA, 2014) 

 
 

3.3. SOFTWARES E FERRAMENTAS 

 

Neste momento, serão apresentados os softwares e ferramentas utilizados 

para composição do projeto. 

 

3.3.1. Cloud9 IDE 

Com o objetivo de facilitar e aumentar a eficiência do desenvolvimento do 

projeto por toda a equipe, o uso da plataforma online com um sistema integrado à 

nuvem, Cloud9, tornou-se indispensável.  
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Fundado em 2010, o Cloud9 - também conhecido como C9 - é um ambiente de 

desenvolvimento na nuvem que é combinado com um poderoso editor de texto, o qual 

facilita o desenvolvimento com um suporte para mais de 40 idiomas e depurador 

integrado, permitindo, também, o armazenamento e acesso a milhares de arquivos 

(GITBOOK) e, somado a utilização do Git, torna-se uma poderosa ferramenta de 

versionamento do projeto, que tem como objetivo despertar as vantagens de 

desenvolver softwares utilizando a nuvem. (CLOUD9, 2016) 

Com um conjunto de ferramentas e suporte às linguagens utilizadas no sistema, 

o C9 se mostrou uma ótima IDE - sigla em inglês que significa Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado -, adequando-se às necessidades dos desenvolvedores. 

 

3.3.2. Brackets IDE 

Caso não haja, por situações adversas, a possibilidade da interação com a 

plataforma online Cloud9, uma opção viável e discutida entre o grupo foi a utilização 

de outra plataforma, esta off-line, na qual a otimização de tempo seria equivalente ao 

serviço online. 

Com isso, surgiu o uso do Brackets, um software open source, ou seja, de 

código aberto, desenvolvido pela Adobe que, em seu conjunto, possui uma gama de 

plug-ins que facilitam e aumentam a produtividade do desenvolvedor. 

 

3.3.3. Git  

O Git é um sistema que disponibiliza o gerenciamento de diferentes versões de 

um mesmo documento e/ou projeto. Com isso, é possível ter um melhor 

monitoramento do que é desenvolvido e acompanhar as versões do projeto, 

possibilitando maior controle sobre as mudanças, mais segurança e cópias reservas, 

além de otimizar o trabalho em equipe. 

 
“Utilizar o Git é a garantia de um sistema robusto de controle de 
versionamento. Um sistema aberto e muito utilizado por programadores, 
estatísticos e cientistas de dados. “ 
(UFPR, 2015) 
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3.3.4. Font Awesome 

O processo de viabilizar o tempo de carregamento de ícones deve-se aos usos 

de ferramentas que possibilitam a otimização destes, sendo assim, a Font Awesome 

é uma opção excelente com uma galeria de fontes de ícones que oferecem símbolos 

redimensionáveis para diversos usos, totalmente de código aberto, com licença GPL, 

dando imagens vetoriais escaláveis que instantaneamente podem ser personalizados. 

(FONTAWESOME, 2016). 

Com a flexibilidade oferecida, existe o melhor controle do que é mostrado e 

modificado, como cores e tamanhos, através do uso de SASS e CSS, evitando, assim, 

o uso de imagens para semiótica, como símbolos e signos. 

  

3.3.5. phpMyAdmin 

O phpMyAdmin é uma ferramenta utilizada pelos administradores do sistema e 

do banco de dados para controle e gerenciamento de maneira visual de um servidor 

MySQL inteiro, existindo a possibilidade de navegar através de uma interface e 

eliminar banco de dados, tabelas, views, colunas, índices e registros. (PHPMYADMIN; 

2017) 

Com essa capacidade, o uso da ferramenta tornou-se indispensável para o 

projeto devido a sua versatilidade e facilidade de integração.  

 

3.4. LINGUAGENS 

 

Nesta seção, serão apresentadas as linguagens que foram utilizadas no 

projeto.  

 

3.4.1. HTML5 

Sendo a mais recente evolução do padrão definidor das linguagens de 

marcação web, a escolha pelo HTML5 veio devido à variedade de novos atributos e 

elementos que ele possui, além de comportamentos com novos navegadores, um 

conjunto maior de tecnologias, permitindo o desenvolvimento de aplicações e 

websites mais diversos, poderosos, e visualmente atrativos. Elcio Ferreira e Diego Eis 

definem o uso da linguagem de marcação, na sua 5ª versão, como: 
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“O HTML5 modifica a forma de como escrevemos código e organizamos a 
informação na página. Seria mais semântica com menos código. Seria mais 
interatividade sem a necessidade de instalação de plugins e perda de 
performance. É a criação de código interoperável, pronto para futuros 
dispositivos e que facilita a reutilização da informação de diversas formas.” 
(EIS, D.; FERREIRA, E.; 2008, p. 10) 
 

Popularmente conhecida e mundialmente estabelecida como a “linguagem da 

Internet”, o HTML foi implementado para toda a estruturação e construção das 

páginas, em sua quinta versão, para melhor implementação da plataforma 

desenvolvida.  

 

3.4.2. CSS3 e SASS 

Usado para formatar a informação entregue pelo HTML, o CSS prepara esses 

dados para que sejam consumidos da melhor maneira possível. 

A definição mais simples e precisa para o CSS, também conhecido como folha 

de estilo, encontra-se na homepage das CSS no site do W3C e é a seguinte: 

 
“Folha de estilo em cascata é um mecanismo simples para adicionar estilos 
(por exemplo: fontes, cores, espaçamentos) aos documentos web.” 
 

Possuindo uma maior variedade de efeitos visuais e praticidades no 

desenvolvimento de páginas web, a escolha pelo uso do Cascading Style Sheets 3 se 

dá principalmente pela flexibilidade disponível e suporte a novos navegadores. Além 

de novas features, características e possibilidades de formatação, com o uso de 

pseudo-classes e pseudo-elementos, há o melhor desenvolvimento e uma melhor 

performance nas animações e estruturas que independem da posição do código 

HTML. 

Visando otimizar o tempo de desenvolvimento, os arquivos fontes do Talaka 

utilizam SASS, um pré-processador responsável por compilar e gerar o CSS. De 

acordo com sua documentação em seu website, é definida como: 

Extensão de CSS que adiciona poder e elegância à linguagem básica. Ele 
permite você usar variáveis, regras alinhadas, mixins, importações em linha, 
e mais, tudo com sintaxe totalmente compatível com CSS. 

 

3.4.3. JavaScript e JQuery 

Javascript, por David Flanagan, é definida como: 

“É a linguagem de programação da Web. A ampla maioria dos sistes 
modernos usa Javascript e todos os navegadores modernos – em 
computadores de mesa, consoles de jogos, tablets e smartphones – incluem 
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interpretadores JavaScript, tornando-a a linguagem de programação mais 
onipresente da história.” (2013, p. 1) 
 

Trata-se de uma linguagem de programação ao lado do cliente, porque é o 

navegador que suporta a carga de processamento, tendo grande importância no 

desenvolvimento de plataformas web, fazendo parte da terceira camada de 

desenvolvimento web definida por Diego Eis e Elcio Ferreira como a Camada de 

Comportamento. 

“O Javascript até hoje é o principal responsável por essa camada. Com o 
Javascript você definirá se os elementos serão arrastados, dimensionados, 
rotacionados, reformatados, etc.” (2012, p. 22) 
 

E, com sua biblioteca jQuery, sua praticidade e simplificação de scripts torna 

essa ferramenta ainda mais poderosa, logo, o JQuery é uma ferramenta para 

desenvolvimento dos processos de forma mais ágil. 

 

3.4.4. PHP 

Pensando no lado back-end, foi utilizada a linguagem de programação PHP, 

que permite a criação de sites web dinâmicos, possibilitando uma interação com o 

usuário através de formulários, parâmetros de URLs e links, sendo essa linguagem 

focada na execução do código no lado do servidor, enviando ao cliente somente as 

informações coletadas e passadas para o client-side. 

“O PHP é uma das linguagens mais utilizadas na web. Milhões de sites no 
mundo inteiro utilizam PHP. A principal diferença em relação às outras 
linguagens é a capacidade que o PHP tem de interagir com o mundo web, 
transformando totalmente os websites que possuem páginas estáticas.“ 
(NIEDERAUER, 2011) 

 

Devido a sua portabilidade e escalabilidade, foi a escolha que melhor se 

adaptava à construção da plataforma. 

 

3.4.5. AJAX 

Utilizando recursos de scripts e rodando no client-side, o AJAX é utilizado 

principalmente para a renderização e carregamento de uma página web, buscando e 

carregando esses dados no background do sistema sem a necessidade de recarregar 

a navegação. 

“Trata-se de uma técnica de carregamento de conteúdos em uma página web 
com o uso de JavaScript e XML, HTML, TXT, PHP, ASP, JSON ou qualquer 
linguagem de marcação ou programação capaz de ser recuperada de um 
servidor. ” (SILVA, 2009) 
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Com o sistema de busca presente na plataforma, sua utilização torna-se mais 

do que necessária para a menor perda de dados e otimização do tempo de resposta 

do sistema ao usuário. 

 

3.5.  MODELAGEM E ARQUITETURA DE DADOS 

 

3.5.1. UML 

Segundo Gudwin (2010), o UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem 

de modelagem que foi criada visando a criação de modelos abstratos de processos. 

Apesar de ser uma linguagem formal, o UML é uma linguagem visual baseada em 

diferentes tipos de diagramas. Foi adotada como linguagem padrão para a 

modelagem de todo o sistema por ser baseada, principalmente, no paradigma de 

orientação a objetos. 

 

3.5.1.1. Diagrama de Casos de Uso 

Como afirmado por Guedes (2011), o diagrama de casos de uso apresenta uma 

linguagem simples e de fácil compreensão, facilitando, assim, a compreensão dos 

usuários sobre as funcionalidades e comportamento do sistema. 

“O diagrama de casos de uso é o diagrama mais geral e informal da UML, 
utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos do 
sistema, embora venha a ser consultado durante todo o processo de 
modelagem e possa servir de base para outros diagramas.” (GUEDES. G., 
2011, p. 30) 
 

Tem como objetivo identificar os atores - ou seja, usuários, outros sistemas ou 

até mesmo algum hardware especial - que utilizarão as funcionalidades do sistema 

desenvolvido. 

 

3.5.1.2. Diagrama de Classes 

O Diagrama de Classes é o mais utilizado e o mais importante da UML. Serve 

de apoio para a maioria dos demais diagramas. Como o próprio nome diz, define a 

estrutura das classes utilizadas pelo sistema, determinando os atributos e métodos 

que cada classe possui, além de estabelecer como as classes se relacionam e trocam 

informações entre si. (GUEDES. G., 2011) 
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3.5.2. MVC 

MVC é conhecido por ser um padrão de arquitetura de softwares dividido em 

camadas: Model - responsável pela escrita, leitura e validação de dados -, View - 

camada de interação direta com o usuário do lado do cliente e responsável por lidar 

com as três camadas do desenvolvimento web, que são Informação, Formatação e 

Comportamento - e Controller - que recebe as requisições do usuário através de 

interações com o sistema e suas ações responsáveis por uma página, controlando 

qual Model será utilizado e qual View será renderizada. (RAMOS, 2015) 

 

3.6. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Requer-se uma pesquisa de caráter exploratório com a intenção de revelar 

tanto o público que procura por esse tipo de sistema quanto as deficiências dos já 

existentes.  

A pesquisa tem papel fundamental no planejamento da plataforma de modo 

que se molde às conveniências do utilizador. Por esses motivos, faz-se necessário o 

estudo dos usuários, esta pesquisa garante vantagem em relação aos concorrentes, 

não apenas por causa do conhecimento adquirido sobre os usuários, mas também 

porque auxiliará na construção de uma plataforma de qualidade. 

Com base na pesquisa de campo efetuada nas redes sociais e nos eventos 

Santos Comic Expo e Comic Con, foi possível conhecer e obter diversas informações 

sobre o público alvo da plataforma. Para a realização da pesquisa, foi utilizado um 

questionário online (vide apêndice A), que foi entregue aos participantes do evento. 

Com o uso de dispositivos eletrônicos - como tablets, celulares e notebook -, foi 

possível acompanhar e registrar, localmente, todos os dados estatísticos e chegar a 

uma conclusão ao término do evento. 

Nas perguntas, foi prioridade conhecer os gostos pessoais do público quando se 

envolve leitura de comics e o conhecimento geral sobre plataformas de financiamento 

coletivo. 

As pesquisas realizadas no evento Santos Comic Expo aconteceram no dia 

08/10/2016. Cerca de 50 pessoas (entre leitores e autores) e, por ora, 27 usuários 

realizaram a pesquisa online via dispositivos eletrônicos, como computadores ou 

laptops. Os resultados da pesquisa serão comentados no capítulo 5 deste trabalho. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção serão abordadas as características, descrições do projeto voltadas 

ao desenvolvimento.  

4.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 

O sistema desenvolvido para a plataforma de financiamento coletivo Talaka, 

tem sua estrutura base feita através da linguagem para servidores PHP, uma das mais 

usadas no mercado atualmente. Devido a este fato e por não necessidade de um 

servidor com configurações mais elevadas, o custo de hospedagem do sistema não é 

diretamente afetado. Por outro lado, já que se trata de uma plataforma onde se espera 

um número massivo de usuários e projetos, passa a ser necessária a utilização de um 

servidor com maior poder de armazenamento, o que aumentará o custo mensal para 

a hospedagem do projeto. 

4.1.1. Custos 

Na área de codificação, o custo é zero. Todos os softwares utilizados para 

desenvolvimento da plataforma, citados no capítulo anterior, são ou apresentam 

versões gratuitas. 

4.1.2. Riscos 

Existem dois riscos principais para o sistema: 

1) A plataforma tem como foco transações monetárias, o que aumenta 

as tentativas de invasões no sistema e até mesmo falsas transações; 

2) Por se tratar de um sistema voltado para um nicho artístico, mais 

especificamente, quadrinhos, uma das maiores preocupações fica a 

cargo dos direitos autorais destas obras. Mesmo com a existência de 

termos (apresentados ao efetuar cadastro na mesma), não se pode 

impedir física ou virtualmente o compartilhamento de conteúdo 

exclusivo, oferecido aos financiadores pelos criadores de um projeto, o 

que pode causar, erroneamente, uma visão de insegurança com a 

plataforma. 
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4.2. MODELAGEM 

Na Figura 19 é possível visualizar o MER (Modelo Entidade Relacionamento) 

atual do projeto, que tem como objetivo descrever as entidades do sistema, suas 

principais características e como elas se relacionam entre si. 

 

Figura 19 - MER do Sistema 

 
Fonte: Autores (2017) 

 

 

4.2.1. Diagrama de classes 

Na figura 20, é possível ter noção das principais classes desenvolvidas para o 

funcionamento do sistema. 

A classe “System” foi criada para efetuar todas as operações que envolvam 

banco de dados, sendo a única que possui uma variável de conexão filha da classe 

“Connection”. 

A finalidade da classe “User” é servir de molde para as suas classes filhas 

“Client” e “Visitor”. Ela contém todos os métodos que ambos possam efetuar no 

sistema, como, por exemplo, uma pesquisa por um termo, sendo que a mesma retorna 
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uma lista de objetos da classe “Projeto”, criada exclusivamente para armazenar dados 

de forma privada entre as classes. 

Por fim temos a classe “Page”, responsável por renderizar as páginas da 

plataforma e efetuar requisições de dados e a classe “Pagecon” que constrói as rotas 

para cada página e utiliza os métodos da classe “Page”.   

 

 
Figura 20 - Classes do Sistema 

 
Fonte: AUTORES (2017) 

 

4.3. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 

Neste ponto trechos de códigos mais relevantes para o funcionamento do 

sistema serão apresentados. 

A figura 21 representa o método de investimento presente na classe Client 

(classe do usuário após efetuar login). 
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Figura 21 - Método de Investimento 

 
Fonte: AUTORES (2017) 

 

Inicialmente, uma validação é feita para saber se a requisição recebida 

(request) se trata de um JSON e se o identificador do usuário (id) recebido não é nulo 

(null). Em caso de falha ao passar pela validação, o sistema retorna um JSON 

contendo um atributo stats com a falha ocorrida e sem dados. 

Logo na sequência, os dados recebidos são decodificados e um novo objeto 

contendo as informações essenciais para o financiamento é criado, pegando a data 

do momento da execução. 

O passo mais importante é dado quando a tentativa de inserção do novo 

financiamento, no banco de dados, é efetuada com o método “insert” presente na 

model System (Figura 22). 
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Figura 22 - Método genérico de inserção 

 
Fonte: AUTORES (2017) 

 

Esse método recebe o nome da tabela ($table) e um objeto ($obj) contendo os 

campos e valores a serem inseridos. A partir desses parâmetros, um comando 

INSERT é criado e executado, retornando apenas se o mesmo foi executado com 

sucesso. 

Caso a resposta seja positiva após a inserção (Figura 21), os dados do usuário 

que está efetuando o financiamento são pegos em seguida, através do método 

“consultUser” da model System (Figura 23). 
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Figura 23 - Método que retorna informações de um usuário 

 
Fonte: AUTORES (2017) 

Um novo objeto com as informações necessárias para efetuar a transação 

($infoT) é criado com o identificador de tal contribuição (id_financing) presente no 

banco de dados. Por fim, uma instância da Classe Payment realiza o método 

“doTransaction” passando $infoT como parâmetro (Figura 24) e retornando os dados 

da transação em formato JSON (Figura 25). 

 

Figura 24 - Fragmento do método "investPOST" 

 
Fonte: AUTORES (2017) 
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Figura 25 - Fragmento final do método "investPOST" 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

4.4. CASO DE USO 

Para ter uma melhor visualização das funcionalidades criadas para a 

plataforma, foi desenvolvido um diagrama de caso de uso. Ele demonstra a etapa em 

que um usuário deseja financiar um projeto existente, apresentando a procura ou 

escolha do projeto desejado, passando pela visualização das informações, o ato de 

financiar e escolher se deseja financiar anonimamente ou mostrar as informações. 

Figura 26 – Diagrama Caso de Uso  

 

Fonte: AUTORES (2017) 
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Figura 27 – Diagrama Caso de Uso  

 

FONTE: AUTORES (2017) 

 A inserção do valor desejado, o método de pagamento e terminar de efetuar a 

operação. 

 

4.5. IDENTIDADE 

Nesta seção contém todo conteúdo que se refere ao uso da marca Talaka, além 

de propriedades a serem seguidas no desenvolvimento.  

4.5.1. Tipografia 

A identidade do Talaka possui um conjunto de família de letras com suas 

devidas características. Sua utilização é consumida do serviço Google Fonts, que 

disponibilizam uma série de fontes a serem utilizadas, bastando anexar apenas um 

caminho de referência, como pode ser visto na figura 26. 

 

Figura 28 - Referência ao Google Fonts 

Fonte: AUTORES (2017) 
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Com isso, a lista de caracteres da plataforma se comporta da seguinte forma 

(figura 27). 

 

Figura 29 - Lista de Caracteres 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

 

Também existe o uso da lista de caracteres com fontes em negrito e itálico, 

como pode ser visto na seguinte forma (figura 28 e 29) 

Figura 30 - Lista de Caracteres em Negrito 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

 

Figura 26 - Lista de Caracteres em Itálico 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

4.5.2. Logo 

Com objetivo de criar uma identidade visual para a plataforma, foi desenvolvido 

o logotipo da marca “Talaka”, podendo ser utilizadas de duas formas: na sua versão 

com fundo rosa escuro (figura 30) e sem fundo, com destaque somente na tipografia 

(figura 31). 
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Figura 32 - Logotipo da plataforma Talaka 

 
Fonte: AUTORES (2017) 

 

Figura 33 - Logotipo da plataforma Talaka (sem fundo) 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

4.5.3. Paleta de Cores e Padronização em SASS 

Afim de estabelecer um padrão a ser obedecido em toda construção da 

interface de usuário, foi criado um conjunto de cores harmoniosas (figura 32), que, ao 

serem utilizadas na plataforma, seguem um conjunto de regras desenvolvidas pelo 

grupo. 

Figura 34 - Paleta de Cores 

 
Fonte: AUTORES (2017) 

Seguindo a paleta criada, foi utilizado o pré-processador Sass, com objetivo de 

melhorar a sintaxe original de CSS de novas maneiras e oferecer novas 

funcionalidades e ferramentas úteis para desenvolvimento do trabalho (figura 33).  
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Figura 35 - Padrões de Paleta - SASS 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

 

4.5.4. Wireframes e Mockups 

Por se tratar de uma plataforma de financiamento coletivo, certas 

características encontradas no mercado devem ser seguidas e, com o objetivo de 

atingir um novo público, novas áreas foram desenvolvidas, para atingir, assim, 

usuários comuns deste mercado e atrair atenção do público final do trabalho. Com isto 

em mente, características como projetos em destaque e menu de exploração, padrões 

em sites de crowdfunding, foram mantidas e foram adicionadas a melhor 

disponibilização dos itens além da criação de uma área de acessibilidade na 

construção do wireframe da página inicial (figura 34 e 35) 

 

Figura 36 - Wireframe: header e projetos em destaque 

 

Fonte: AUTORES (2017) 
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Figura 27 - Mockup: Header e projetos em destaque 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

 

Um diferencial encontrado no trabalho foi a disponibilização de áreas para 

classificação da busca por novos projetos realizados por autores cadastrados na 

plataforma. Assim, na página inicial, é oferecida a possibilidade de alterar o tipo de 

resultado de campanhas inseridas na plataforma, abrindo um leque de possibilidades 

para os visitantes conhecerem novos trabalhos e a divulgação de novos quadrinistas. 

(figura 36 e 37) 

Figura 28 - Wireframe: projetos cadastrados na plataforma 

 

Fonte: AUTORES (2017) 
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Figura 29 - Mockup: Projetos cadastrados na plataforma 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

Com as características encontradas no estudo de casos das plataformas 

existentes no cenário atual e o desenvolvimento de acordo com o segmento de 

mercado escolhido, o padrão criado foi aplicado às páginas seguintes, como a página 

inicial, de projeto, de financiamento e usuário. (figura 38 a 41, respectivamente) 
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Figura 40 - Página Inicial 

 

Fonte: AUTORES (2017) 
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Com os padrões estabelecidos, a construção da Página Inicial (Figura 38) abre 

um leque de possibilidades de opções que a plataforma oferece ao utilizador, como 

projetos, a prática de financiamento coletivo e os eixos principais oferecidos como 

forma de divisão de conteúdo. 

Figura 41 - Página de Projeto 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

A Página de Campanha (figura 39) oferece ao usuário visitante melhor 

conhecimento sobre o projeto cadastrado, conhecendo seu resumo, descrição da 

campanha e como será realizada, atualizações postadas pelo criador, quantidade de 

apoiadores, comentários e a comunidade participante (estatística sobre financiadores 

da campanha).  
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Figura 42 - Financiamento por Cartão 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

Adaptando o uso de APIs para pagamento online, a página de Financiamento 

Coletivo (figura 40) por si só se trata de uma busca de informações do usuário 

investidor que tenha interesse em apoiar uma campanha cadastrada. Com isso, foi 

desenvolvido uma página intuitiva, chamando a atenção do utilizador para que ele não 

abandone o processo no meio do investimento. 

Figura 43 - Página de Quadrinista 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

Dados, como biografia do autor, suas principais redes sociais, campanhas 

criadas dentro da plataforma, são encontrados em quase todos os sites deste 

nicho, porém o diferencial é criado quando também são mostras as artes criadas 

pelo artista fora da plataforma, como trabalhos independentes, possibilitando aos 

novos usuários conhecerem mais sobre as experiências profissionais do projetista. 
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5. RESULTADOS 

Os resultados obtidos a partir da pesquisa, desenvolvimento e testes 

relacionados a este trabalho serão apresentados e analisados neste capítulo.  

5.1 PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa, cuja metodologia foi apresentada no terceiro capítulo deste 

trabalho, tem como objetivo captar informações sobre o possível público alvo da 

plataforma e se possuía conhecimento sobre financiamento coletivo. O questionário 

criado no site Typeform foi respondido presencialmente por 50 pessoas no evento 

Santos Comic Expo, na cidade de Santos no dia 08/10/2016 e por 27 usuários que 

utilizaram dispositivos eletrônicos para preencher as respostas. As perguntas 

elaboradas para a pesquisa de campo podem ser conferidas no Apêndice A. 

Para a melhor visualização dos dados colhidos foram elaborados gráficos 

referentes às perguntas. Perguntando o sexo (Gráfico 1) e idade (Gráfico 2) dos 

entrevistados já foi possível ter noção de quem estava presente no público alvo.  

 

 

Gráfico 1 - Sexo dos entrevistados 

Com 66% dos entrevistados sendo do sexo masculino, nota-se os que se 

encaixam nesta porcentagem ainda são maioria em pesquisas desse tipo. Em relação 

à idade, a faixa etária de 15 a 20 anos é que mais representa esse público, como é 

mostrado no Gráfico 2. 

66%

34%

Sexo
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Gráfico 2 - Idade dos entrevistados 

Quando perguntados se tinham conhecimento sobre plataformas de 

financiamento coletivo quase 69% dos entrevistados conheciam alguma, como é 

possível visualizar no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Conhecimento sobre plataformas de financiamentos 

Em relação a sites que oferecem o serviço de financiamento coletivo, o que se 

destacou como mais conhecido foi o Catarse, seguido pelo Vakinha, ambos nacionais. 

É interessante perceber que o Kickstarter, possui muita influência por ter sido o 

primeiro a obter notoriedade no mercado, mas aparece somente em terceiro. É 

importante apontar que, nessa pergunta que gerou o Gráfico 4, os entrevistados 

poderiam escolher mais de uma opção. 
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                   Gráfico 4 - Plataformas conhecidas 

Quando perguntados se utilizariam uma plataforma de financiamento coletivo 

voltada para quadrinhos, tanto para financiar projetos alheios quanto criar um projeto 

próprio para ser financiado, 70% dos usuários se mostraram interessados. 

A pesquisa de campo auxiliou os membros do grupo a ter uma noção de qual 

público alvo o site iria alcançar o que influenciou na prototipação das páginas, nome 

da plataforma e design. Apresentou também o grau de conhecimento deste público 

sobre financiamento coletivo e os sites já existentes nessa área, resultando em como 

se disponibilizaria e apresentaria a informação para que todos pudessem ter a melhor 

compreensão possível e, assim, entender o objetivo principal da plataforma, que se 

difere das já existentes no mercado.  

5.2. DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA 

Após colher os dados obtidos na pesquisa de campo e em conversas com 

artistas independentes no evento Santos Comic Expo, o grupo conseguiu definir os 

objetivos do sistema. Desenvolver uma plataforma de financiamento coletivo com 

funcionalidades e propósito similares ao já existentes no mercado, porém voltado para 

um só nicho: o de quadrinhos nacionais.  

Com o objetivo principal definido, o próximo passo era definir os gerais e 

específicos para que fosse possível desenvolver o sistema desejado sem perder o 

real foco e aumentar o escopo inicial do projeto. Uma das principais funcionalidades 

era o quadrinista ter um espaço para cadastrar galerias que serviriam de portfólio para 

39%

23%

20%

9%

9%

Quais

Catarse Kickante Kickstarter Vakinha Outros
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que outros usuários pudessem conhecer sobre trabalhos já realizados pelo artista, 

como é possível visualizar na Figura 42. 

Figura 44 – Álbum de Usuário 

 

Fonte: AUTORES (2017) 

Uma página de exploração (Figura 43) foi desenvolvida pensando em aumentar 

a possibilidade de os usuários conhecerem novos projetos e aumentar a possibilidade 

de novos projetistas serem descobertos. Essa exploração pode ser realizada por filtros 

escolhidos pelo usuário. Categoria, popularidade e data de criação do são algumas 

das opções disponíveis para facilitar o encontro de novos projetos. 

Figura 45 - Página de Exploração de Projetos 

 

Com boa parte das funcionalidades desenvolvidas e em funcionamento, o 

sistema web teve duas versões de design. A primeira delas foi utilizada em um teste 
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na matéria Projeto de Prototipagem e Teste de Usabilidades no 5º Ciclo do curso de 

Sistemas Para Internet. Com esses testes foi possível identificar alguns pontos que 

poderiam ser melhorados no desenvolvimento da plataforma para que o sistema 

chegasse no resultado desejado pelos membros do grupo. 

5.3. TESTE DE ALTA FIDELIDADE 

O teste citado no parágrafo acima foi realizado no dia 27 de maio de 2017, na 

FATEC Rubens Lara às 9 horas da manhã, com duração de 1 hora e 30 minutos. 

Foram convidados alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 

conhecidos que não compunham o quadro do corpo discente para participar do teste. 

Foram realizadas 3 interações com registro de áudio e vídeo, os usuários que 

participaram deste teste receberam tarefas que deveriam ser realizadas para que o 

grupo de desenvolvedores pudesse analisar o funcionamento do sistema. As tarefas 

definidas foram: procurar saber como a plataforma funciona, quais as impressões de 

seus usuários e como financiar; procurar por informações sobre projetos disponíveis 

e os mais financiados; no campo busca, procure por “tirinhas”; na categoria “tirinhas”, 

encontrada na busca, visualizar o total financiado para cada projeto até o momento; 

escolher um projeto para financiar e obter informações sobre ele; financiar o projeto 

escolhido e fazer logoff no site.  

Como os testes foram registrados, após suas conclusões foi possível ter o 

tempo real, descrito na Tabela 1, que cada usuário levou para realizar todas as tarefas. 

Tabela 2 – Tempo de Navegação dos Participantes 

Interações Tempo total 

1º Interação 6 minutos e 03 segundos 

2º Interação 5 minutos e 39 segundos 

3ª Interação 8 minutos e 53 segundos 

 

Através das interações, foi possível avaliar e analisar a forma com que os 

usuários participariam e como as dificuldades seriam encontradas, identificando, 

assim, se a plataforma criada é funcional e atende às necessidades estabelecidas. 

Quando os testes foram realizados, não havia uma identificação de que a plataforma 

era de financiamento coletivo por todos os participantes, os mesmos comentaram que 

é importante relembrar e criar áreas de destaque que relevem essa informação, então 
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isso foi destacando no primeiro slider da página inicial. Nenhum dos  convidados foi 

bem-sucedido ao realizar uma busca por categoria. Ao procurar pela categoria 

“tirinhas”, a ferramenta de busca não retornava nenhum projeto e o usuário deveria ir 

até a página inicial, clicar em “Tirinhas” na área de categoria para poder visualizar 

todos os projetos relacionados. Atualmente, a busca já foi melhorada, permitindo, com 

o apoio do teclado virtual, o retorno da informação desejada. 

Com os testes de alta fidelidade, foi possível avaliar a navegabilidade do 

sistema criado e poder corrigir, assim, o que foi identificado como falha ou que exigiu 

melhorias. Impactando no desenvolvimento que pode ser analisado no Capítulo 4 

deste trabalho. 
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6. CONCLUSÃO 

Percebendo o crescimento do interesse na cultura pop que envolve filmes e 

séries baseados em quadrinhos e como isso influenciou a criação de eventos voltado 

para os fãs desses materiais, o grupo decidiu criar um sistema web para um nicho 

dentro desse mercado. Focando nos artistas independentes e os quadrinhos que 

estes produzem, visando aumentar o potencial desse cenário. 

Com os dados obtidos através de pesquisa, conversas e leitura das referências 

foi possível desenvolver uma plataforma com funcionalidades que satisfaçam os 

objetivos definidos no início do trabalho, quadrinistas independentes e os usuários que 

desejam conhecer e financiar os seus trabalhos, criando um ambiente online que traga 

confiança para quem está inserido no cenário independente do mercado de 

quadrinhos nacional. 

6.1. PASSOS FUTUROS 

Esse trabalho, embora tenha sido concluído academicamente, possui 

capacidade de se tornar um sistema real e disputar o mercado de plataformas de 

financiamento coletivo se posicionando como algo único.  

6.1.1. Aplicação Móvel 

De acordo com pesquisas realizadas para melhor entendimento de 

ranqueamento das plataformas nos resultados de busca do Google, há a necessidade 

de desenvolvimento da plataforma para uma visão em dispositivos móveis e, além 

disso, oferecer aos usuários (visitante ou quadrinista) a possibilidade de 

acompanhamento de novas e antigas campanhas com a utilização de uma aplicação 

móvel, onde haverá as mesmas possibilidades da versão Desktop, além, é claro, da 

praticidade, otimização de arquivos multimídia e compartilhamento em redes sociais. 

6.1.2. Talaka Store 

Além da plataforma de financiamento coletivo, o ideal é oferecer aos 

utilizadores a possibilidade da venda do material criado dentro do site como forma de 

incentivo ao comércio de produtos nacionais. Com isso em mente, o financiamento 

coletivo torna-se uma opção viável àquele projeto engavetado sem possibilidade de 
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distribuição, oferecendo ao criador a chance de projetar, criar, desenvolver e, é claro, 

vender. 

6.1.3. Apoio mensal 

No mercado atual, existem plataformas com finalidade de incentivo a criadores 

de conteúdos onde o foco é o auxílio com inscrição e acompanhamento das atividades 

realizadas pelo usuário; no Talaka, embora exista o incentivo e foco nos quadrinhos, 

existe também a ambição de incentivar a produção de forma individual dos autores, 

criando e divulgando portfólios, álbuns, animações, ilustrações, aumentando assim o 

segmento de mercado, atingindo novos públicos e estendendo o ciclo de vida do site.  

6.1.4. Administração de dados 

A fim de oferecer uma melhor performance de cadastro de dados e auditoria do 

que é inserido na plataforma, há a melhoria do que existe como administrador de 

dados, com constante acompanhamento do que é produzido, denunciado, projetado 

e compartilhado dentro do Talaka, oferecendo segurança e confiabilidade aos 

usuários do site. 

6.1.5. Incrementar acessibilidade  

Embora a plataforma já contenha algumas funcionalidades para satisfazer 

certos critérios de acessibilidade, como textos alternativos para imagens, labels 

indicadoras de formulários e possibilidade de formatar o tamanho das fontes 

encontradas no site. Para o futuro, o planejado é a total inclusão dos usuários que 

necessitam de atenção especial em websites, criando um vínculo de cuidado de como 

as informações vão ser mostradas, utilizando formas de tratamento de dados como a 

possibilidade de leitura de tela, linguagens de sinais, melhorias com o uso de 

softwares de movimentação de mouse e inclusão de sinais visuais e sonoros. 

 

O ideal é que o sistema desenvolvido graças aos estudos realizados ao longo 

deste trabalho sempre se mantenha atualizado e seja referência na cena de 

quadrinhos nacionais e plataformas de crowdfunding do país. 
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GLOSSÁRIO 

 

Artist’s Alley: Um espaço em eventos dedicado a quadrinistas nacionais e 

internacionais. Com o intuito dos mesmos apresentarem e comercializar os seus 

trabalhos.  

Card Sorting: Uma técnica que utilizada de pequenos cartões para descobrir como o 

usuário classifica, em sua mente, as informações de um site ou aplicativo. Essas 

informações podem ser páginas ou opções de um menu. 

Comics: Expressão americana para histórias em quadrinhos. 

Crowdfunding: Termo em inglês para financiamento coletivo. Tem como objetivo a 

coleta de capital para executar um projeto, com a ajuda de pessoas físicas. 

Graphic Novels: Expressão americana para histórias em quadrinhos que possuem 

uma longa duração, diferente dos quadrinhos comuns. 

Mockup: Um modelo com o design pré-estabelecido para receber uma avaliação e 

ser, ou não, aprovado para ser desenvolvido. 

Open Source: Expressão americana para código aberto. Uma prática de 

desenvolvimento que promove o licenciamento gratuito de um sistema ou projeto, 

para que diversas pessoas contribuam. 

Software: Programas de computadores que possuem objetivos específicos para 

realizar tarefas. 

Wireframe: Um protótipo usado para sugerir a estrutura de um site. 
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APÊNDICE A – PERGUNTAS DA PESQUISA DE CAMPO 
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ANEXO A – RELEASE SOBRE ARTIST’S ALLEY DA CCXP 2016 

 

Artists’ Alley, o coração da CCXP, recebe 460 artistas 

em 2016 

Maior evento de cultura pop da América Latina abre espaço para quadrinistas 

de todo o mundo 

São Paulo, novembro de 2016. A terceira edição CCXP – Comic Con 

Experience 2016 anuncia o aumento do Artists’ Alley, área mais tradicional de uma 

comic, para 336 mesas e 460 artistas, com nomes de referência, como os brasileiros 

Fábio Moon e Gabriel Bá (ganhadores do Eisner 2016), Gustavo Duarte, Roger Cruz, 

Rafael Albuquerque, Vitor Cafaggi, Joe Benett, Adriana Melo e os convidados 

internacionais Bill Sienkiewicz, Alan Davis, Mark Farmer, Peter Kuper (também 

ganhador do Eisner 2016), Eduardo Risso, Simon Bisley, Yanick Paquette entre 

muitos outros. A lista completa está disponível em www.ccxp.com.br/experiencias/artists-

alley-2016/ , onde também é possível encontrar uma página com informações e 

trabalhos de cada artista que participará do Artists’ Alley. 
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A área é dedicada aos quadrinistas – incluídos aí roteiristas, desenhistas, arte-

finalistas e coloristas – que desejam apresentar seus trabalhos e interagir com o 

público, além da possibilidade de vender pôsteres, sketchbooks, artes originais e 

outros materiais diretamente aos fãs. 

Dos 448 pedidos de mesa recebidos no período das inscrições, 265 foram 

escolhidos para participar. Eles optam entre a mesa com até dois artistas; e pela 

primeira vez, a mesa dupla, equipada com sinalização diferenciada e banner gigante 

produzido pela própria CCXP. A novidade atende artistas que demandam mais espaço 

para divulgar e vender uma quantidade significativa de produtos. 

“O mercado de quadrinhos no Brasil vem apresentando um crescimento 

significativo tanto na quantidade de lançamentos e de profissionais quanto na 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos. As HQs sempre foram um dos pilares 

fundamentais da CCXP e, neste ano, o crescimento do Artists’ Alley e sua nova 

posição na planta do evento, literalmente no coração da CCXP, é reflexo disso. 

Esperamos um aumento de público para o espaço, traduzindo-se em mais 

oportunidades para os artistas apresentarem e venderem seus trabalhos”, destaca 

Ivan Costa, sócio do evento e da Chiaroscuro Studios e curador da programação de 

quadrinhos da CCXP. 

Em 2014, a CCXP reuniu 215 quadrinistas nos quatro dias de evento, 

ultrapassando a San Diego Comic Con 2014 em quantidade de expositores. Em 2015 

foram mais de 265 artistas e em 2016 essa área cresce novamente, passando a 336 

mesas, suficientes para acomodar os 460 quadrinistas. Assim a Artists’ Alley Brasil se 

solidifica como a maior da América Latina e permanece como uma das áreas mais 

concorridas da CCXP, em grande parte reflexo do ótimo momento dos quadrinhos no 

país. Vídeo sobre o Artists’ Alley da CCXP 2015: https://youtu.be/ord7ose8vMs 

A CCXP – Comic Con Experience 2016 acontece entre 1 a 4 de dezembro no 

São Paulo Expo, próximo à estação Jabaquara do Metrô, com conteúdos para fãs de 

quadrinhos, cinema, programas de TV, desenhos animados e outras áreas da cultura 

pop. O evento ocupará 100 mil metros quadrados (80% a mais que na edição de 2015) 

e espera receber 180 mil visitantes de todos os Estados do Brasil e também do 

exterior, firmando-se como a maior comic con da América Latina e a terceira maior do 

mundo em público, atrás apenas da San Diego Comic Con e da New York Comic Con. 

Os ingressos de sábado (3/12) e pacote para os quatro dias já estão esgotados. 
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Os ingressos para quinta, sexta, domingo e Full Experience estão à venda. Para 

adquirir ingressos e saber mais, acesse o site www.ccxp.com.br. 

Sobre a CCXP – Comic Con Experience 

A CCXP - Comic Con Experience, que realiza sua 3ª edição de 1 a 4 de 

dezembro no São Paulo Expo, acontece no Brasil nos moldes das comic cons 

realizadas em diversas partes do mundo, que reúne fãs e profissionais de quadrinhos, 

cinema, TV, games, anime, RPG, memorabilia, ficção científica e colecionáveis para 

conhecerem as últimas novidades dessas áreas em uma grande celebração do 

universo geek e da cultura pop. O evento é organizado pelo Omelete Group, 

Chiaroscuro Studios e Piziitoys. Para saber mais, acesse: www.ccxp.com.br 
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