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"Incremente este mendigo" é uma tradução liberal do site americano Pimp This Bum 
(http://ascendgen-ce.com/pimpthisbum/index.aspx).Ele surgiu de uma campanha de dois 
empresários americanos, Kevin e Sean Dolan, pai e filho, que sempre viam o mendigo Tim 
Edwards quando passavam por um viaduto em Houston (Texas). A idéia é dar uma face 
humana ao problema dos sem-teto e o nome provocativo do site foi pensado exatamente 
para isso. "Queríamos insultar a sensibilidade das pessoas, para que elas viessem ao site e 
vissem Tim. Os cidadãos parecem ter se apaixonado por ele", disse Kevin, especialista em 
marketing, ao Houston Chronicle. "Se o site se chamasse algo como Ajude os Sem-Teto, 
muitos simplesmente passariam direto e não clicariam", completou Sean. 
 
Parte do apelo é fruto da atual situação da economia americana e do aumento expressivo 
na taxa de desemprego no país. Edwards foi um gerente de escritório com casa própria e 
era dono de um carro, mas lentamente "perdeu as esperanças", segundo suas próprias 
palavras, e acabou vagando pelas ruas de Houston. "Sou o primeiro mendigo on-line do 
mundo", disse Edwards. "O objetivo do projeto é tirar as pessoas das ruas. Eu sou um 
pioneiro, mas tenho outros amigos comigo. Se não acertar agora, não vai funcionar para 
eles também." O site aceita doações por cartão de crédito, mas algumas pessoas visitam 
Tim regularmente no lugar onde ele fica com maior freqüência, para dar comida e vales-
refeição. Ou simplesmente param para bater um papo. 
 
Sean Dolan explica que ele e o pai decidiram abordar um grupo de mendigos que sempre 
viam sob o viaduto da Rota 66, em Houston. Ao se aproximarem, explicaram o que 
pretendiam com o site e o mais alto deles, Edwards, aproximou-se e perguntou qual seria o 
nome do projeto. "Não sabia corno eles reagiriam, mas disse "incremente APELO. O nome 
"incremente este mendigo" foi escolhido para sensibilizar os internautas, dizem os criadores 
do site que fez do andarilho Tim Edwards uma celebridade este mendigo pontocom." Depois 
de um período de silêncio, eles começaram a gargalhar", explicou Dolan. "Marcamos um 
novo encontro com Edwards e voltamos para casa. Na semana seguinte, nos encontramos e 
ele pareceu entusiasmado com o projeto, tinha bom senso, humor e era caloroso." 
 
Edwards deve aderir a um programa de desintoxicação alcoólica nesta semana em um 
centro médico na cidade de Seattie, que decidiu doar o tratamento ao conhecer o site, além 
de pagar o traslado de Houston até a Costa Oeste americana. O site terá webcasts do 
tratamento enquanto durar. Muitos dizem que este centro e qualquer outra empresa que se 
associem ao projeto só querem usar a imagem de Edwards. Seria uma exploração da sua 
condição, mas ele não concorda. "Eu pedi a Deus pela chuva e apareceram esses caras", 
disse ao Chronicle.  
 
Antes da entrada no centro, Edwards disse querer marcar a nova vida, ao cortar o cabelo e 
tirar a barba. Tudo ao vivo no Pimp This Bum, claro. 
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