
GUIA SÃO PAULO

2015

Realização: Parceiro:Idealização:



1
2
4

3

5#

#

#

#

#

#6
1. Meio ambiente
2. Cultura
3. Alimentação
4. Moradia
5. Trabalho
6. Mobilidade
7. Educação
8. Consumo
9. Serviços
10. ONGs e poder público

100 iniciativas 
colaborativas 
em SP

SP é incubadora 
de projetos  
colaborativos 

Os projetos

Quem pensa  
colaborativo

 A era do acesso  
/Alexandre Lafer Frankel

Inovação na 
metrópole
/Flávio Azevedo



1A ERA 
DO 
ACESSO

A economia do compartilhamento é uma tendência relativamente 
recente, mas que tem se mostrado um caminho sem volta em 
todo o mundo. O modelo de consumo ao qual nos acostumamos 
nas últimas décadas hoje se revela insustentável. A boa notícia  
é que cada vez mais gente está se dando conta de que uma ótima 
alternativa é a possibilidade de trocar a posse pelo uso. A palavra 
da vez agora é acesso. 

Pense na sua relação com a música, por exemplo. Há 20 anos,  
os CDs eram objetos de desejo, mesmo custando uma fábula. 
Ainda assim, era comum colecionar álbuns dos seus artistas 
favoritos. Os mais fanáticos chegavam a acumular centenas 
de discos. Para muitos, as mídias físicas servem apenas para 
ocupar espaço e juntar poeira. A música agora é digital e os 
novos aplicativos oferecem acesso a milhões de faixas a preços 
convidativos. O CD agoniza.
 
O exemplo acima tem se repetido nos últimos anos, nos mais 
diversos (e tradicionais) setores. Hoje é possível alugar o carro  
do seu vizinho, encontrar um apartamento disponível na praia e 
até uma roupa de mergulho apenas por um fim de semana – tudo 
pela internet. Na segunda-feira, é só devolver tudo aos respectivos 
proprietários.

No Brasil, a economia do compartilhamento, mesmo ainda dando 
seus primeiros passos, já se mostrou um caminho sem volta. 
Nas grandes cidades, como São Paulo, o carro vem perdendo 
gradativamente espaço, especialmente entre a população mais 
jovem. No lugar dos veículos, surgem ciclofaixas e parklets. 
Feirinhas gastronômicas ao ar livre ocupam antigas vias, num 
movimento cada vez mais constante de ocupação da cidade.

#



 
 
 
A Vitacon tem o compartilhamento em seu DNA. Vem liderando 
essa tendência no mercado imobiliário brasileiro desde os 
lançamentos dos primeiros empreendimentos equipados com 
bicicletas e carros compartilhados, além de serviços disponíveis 
sob demanda, como limpeza e concierge. Isso ainda em 2011.  
 
Desde então, os nossos serviços evoluíram e ganharam um caráter 
ainda mais colaborativo. Um exemplo é o VN Tools, em que os 
moradores de um empreendimento podem compartilhar itens de 
uso esporádico, como furadeiras, escadas e até bombas de encher 
pneu. Uma parceria com um aplicativo de caronas que conecta 
vizinhos que percorrem diariamente um trajeto similar também 
faz parte do nosso arsenal. 

Recentemente, adquirimos uma participação na Sampa 
Housing, uma empresa 100% brasileira especializada na locação 
e administração de imóveis mobiliados. O objetivo, aqui, é 
transformar apartamentos descolados em alternativa aos hotéis 
tradicionais, tanto para o mercado corporativo quanto para turistas.  

Nos últimos anos, a Vitacon também apoiou iniciativas como a 
série de livros “Como Viver em São Paulo sem Carro”, colaborou 
para a revitalização de praças públicas e patrocinou os primeiros 
parklets da cidade. E agora vamos acelerar novas iniciativas 
colaborativas, como organizar o primeiro crowdfunding do 
mercado imobiliário brasileiro. Pequenas ações que, pouco a 
pouco, têm ajudado a construir uma cidade melhor para viver.

ALEXANDRE LAFER FRANKEL, 
CEO DA VITACON



2# INOVAÇÃO 
NA 
METRÓPOLE 

Compartilhar é o novo possuir, diz o mantra da economia 
colaborativa. A espinha dorsal dessa megatendência mundial 
revela um traço marcante no comportamento da geração que 
começou a basear seus hábitos de consumo em alicerces mais 
sustentáveis, focados em relações interpessoais e no bem-estar 
coletivo.

Essa forma de pensar e, principalmente, de viver o consumo vai 
da hospedagem à culinária, passando por mobilidade e moradia. 
É o viajante que troca o hotel pelo estúdio de um artista plástico 
em Shoreditch, o novo bairro boêmio de Londres. É o jantar com 
amigos que acontece na casa de um chef que oferece refeições 
em sua própria cozinha. Ou o escritório tradicional que se muda 
para um espaço coletivo, que reúne profissionais e empresas com 
perfis complementares. 

O compartilhamento e a troca existem desde que o mundo é 
mundo. A diferença que é esse sistema ganhou escala global, 
impulsionado pela tecnologia. 



Enquanto você lê este texto boa parte dos 3 bilhões de internautas 
do planeta estão interagindo. Muitos deles por meio de uns poucos 
cliques em seus smartphones.

A economia compartilhada veio para ficar. 

Alinhada a tendências inovadoras, a GIG, uma agência 
especializada em reinvenção, está organizando um ponto de 
encontro virtual onde gente criativa, que já trabalha em bases 
colaborativas em São Paulo e no Brasil, pode se reunir. O site está 
pronto para receber novos projetos e ações.
 
São Paulo é a incubadora dos projetos de compartilhamento do 
país. Criar um ponto de encontro colaborativo vai fortalecer o 
potencial dessa metrópole, que transpira inovação.

FLÁVIO AZEVEDO,  
SÓCIO-DIRETOR DA GIG



3# SP É A INCUBADORA 
DE PROJETOS  
COLABORATIVOS 
DO PAÍS

O movimento de compartilhar bens e serviços em diversas áreas 
da economia já é uma realidade em São Paulo, a maior incubadora 
de projetos colaborativos do país. Mapeamento inédito feito pelo 
movimento Cidade Colaborativa identificou 100 projetos baseados 
em economia compartilhada para dar o pontapé inicial neste guia, 
que também é colaborativo e será atualizado à medida que novos 
cases forem enviados e identificados.
 
Os projetos, selecionados pelos critérios de tempo de atividade 
e abrangência da atuação, foram organizados em 10 setores: 
consumo (11 iniciativas), educação (9), mobilidade (13), cultura (15), 
alimentação (6), meio ambiente (8), serviços (10), trabalho (10), 
moradia (5) e ações promovidas por ONGs e poder público (13). 

Os números mostram que os projetos culturais são maioria 
em São Paulo, mas já é possível identificar a expansão do 
compartilhamento para outras áreas, como moradia, meio 
ambiente e trabalho.
 
O mapeamento do Guia da Cidade Colaborativa foi realizado 
em duas etapas. Na primeira, entre os dias 15 e 31 de julho, um 
software de busca na internet localizou projetos e ações baseados 
em compartilhamento que atuam na cidade de São Paulo.  
Na segunda, realizada entre os dias 4 e 12 de agosto, uma equipe 
de jornalistas averiguou as informações obtidas por meio da  
busca digital. 



O guia ficará abrigado no site cidadecolaborativa.org. A partir do 
lançamento, estará pronto para receber novos projetos. Assim como 
ocorreu com os primeiros 100 projetos listados no site, uma equipe 
de profissionais irá analisar a procedência dessas novas ações antes 
da sua publicação. A GIG, agência de inteligência que coordena o 
processo, irá publicar a atualização desse mapa colaborativo uma 
vez a cada seis meses.
 
O objetivo é oferecer um cadastro atualizado com o maior número 
de projetos de compartilhamento existentes na cidade de São 
Paulo, incentivando um ponto de encontro virtual entre pessoas, 
empresas e instituições dispostas a criar formas mais sustentáveis 
de proporcionar bens e serviços.



4100 INICIATIVAS 
COLABORATIVAS
EM SP

#

Quer ir à Europa e se hospedar em um apartamento num castelo 
do século 17 por menos de 400 reais por dia? Há várias ofertas. 
E comprar uma peça de alta costura usada uma única vez por 
menos de 1.000 reais? É só escolher modelo e tamanho. Trabalhar 
em um loft moderno com preço acessível? Divida o espaço  
com outros profissionais e sucesso! 

Nesse mundo de possibilidades, viajantes vão à Índia e se 
hospedam em casas de família para fazer curso de culinária local. 
Alugam um casebre com vista para a aurora boreal, na Islândia, por 
menos de 400 reais por dia. E dividem uma casa com moradores 
do Vidigal, no Rio, uma favela conhecida mundialmente, para ter  
a experiência de vivenciar um período no morro. 

Todas essas possibilidades têm as digitais da economia 
compartilhada, o fenômeno global, impulsionado pela tecnologia, 
em que a posse é substituída pelo uso. Em vez de comprar, 
paga-se pelo acesso ao serviço ou ao bem. Nessa versão mais 
sustentável de consumo, a experiência de vida é valorizada. Comer 
na cozinha de um chef pode ser mais interessante do que ir a um 
restaurante. E alugar um apartamento em Paris, e viver por uns 
dias como local, é alternativa à hospedagem-padrão dos hotéis.

Cultura, mobilidade, ONGs  
e poder público são maioria  
com 41% das iniciativas



Segundo a revista Advertising Age, referência internacional em 
marketing, a chamada “geração milênio” – os nascidos entre 1980 
e 2000 – prefere viver o que considera experiências únicas do 
que consumir artigos de luxo. A mesma revista publicou uma 
pesquisa mostrando que, em 2013, essa turma gastou 460 bilhões 
de dólares em viagens de aventura e 170 bilhões de dólares em 
artigos de luxo. 

Reflexos da troca da posse pelo acesso começam a dar sinais 
positivos no Brasil em uma área sensível para a indústria do 
entretenimento: a pirataria de músicas (CDs) e filmes (DVDs). 
Levantamento nacional, feito pelo instituto de pesquisa on-line 
Opinion Box, mostra que as pessoas que usam serviços sob 
demanda, os streaming, baixam 31% menos música pirata do 
que as que não assinam esses serviços. 
 
O fato é que, nos últimos cinco anos, à medida que avançaram os 
serviços sob demanda, os downloads ilegais foram se reduzindo. 
A partir de mensalidades médias de 20 reais por mês, Netflix, 
Spotify, Deezer, Rdio e dezenas de outros oferecem um mundo de 
filmes e músicas sem que o usuário precise catar na rede aquele 
filme específico que combina com noites chuvosas. 

Mapeamento feito pelo Movimento Cidade Colaborativa mostra 
que, na cidade de São Paulo, o compartilhamento avançou em 
dez setores da economia, com presença mais forte em cultura, 
mobilidade, ONGs e poder público. Mas está presente em ações 
relacionadas à preservação do meio ambiente, serviços, trabalho, 
mobilidade e em um mix agrupado sob a categoria Diversos  
no mapeamento do setor feito para a elaboração do guia. 



A tendência de expansão dessas iniciativas é global. Nick Grossman, 
responsável por um fundo norte-americano de 1 bilhão de dólares 
que investe em startups, afirma que o compartilhamento irá se 
espalhar por diversos setores da economia. Cita saúde e energia, 
áreas ainda não desbravadas no Brasil. 

O professor Ricardo Abramovay, da Universidade de São Paulo, diz 
que o desafio brasileiro do compartilhamento passa pela superação 
de duas variáveis: a nossa falta de senso de coletividade – que se 
reflete na baixa ocupação dos espaços urbanos – e a violência.  
Para ele, inclusive, uma coisa leva a outra. Não por acaso, na cidade 
de São Paulo, dos 100 projetos de compartilhamento, apenas dois 
são focados no uso do espaço urbano. 

 “O Brasil é um país extremamente burocrático e tem dificuldade  
de entender inovações”, acrescenta. Ainda assim, para ele, como 
para a maioria dos especialistas, a economia compartilhada veio 
para ficar no Brasil e no mundo.  

A gritaria dos taxistas contra o Uber e as manifestações ácidas  
das associações hoteleiras com o Airbnb, o serviço que já atende 
3% dos hóspedes do planeta, não serão suficientes para impedir  
a agilidade das transações diretas. Fornecedores e consumidores – 
quase todos conectados pela praticidade dos smartphones – estão 
cada vez mais conscientes dos benefícios do negócio para ambos 
os lados. No Airbnb, pelo menos 47% dos aluguéis ajudam  
na manutenção da casa que as famílias alugam aos viajantes.
“A regulação por parte do Estado dos serviços compartilhados 
vai ter que passar pela participação ativa dos usuários”, prevê 
Abramovay ao falar do Brasil e do mundo. 



POR QUE TER
SE VOCÊ PODE 

COMPARTILHAR?

5# OS PROJETOS



5.1# MEIO AMBIENTE

Mudanças climáticas, economia de recursos, uso de fontes 
alternativas de energia. As novas gerações têm se mostrado mais 
preocupadas com as questões relacionadas à sustentabilidade e ao 
uso racional dos recursos naturais. O avanço da internet levou essa 
preocupação a outro patamar – o do ativismo. Na era digital, ideias 
que há até pouco tempo eram “coisa de bicho-grilo” ganharam, 
além de visibilidade, o engajamento de milhares de pessoas 
e deslancharam. O guia listou oito projetos de compartilhamento 
relacionados ao meio ambiente apenas na cidade de São Paulo, 
que vão de telhados verdes para a produção de alimentos em áreas 
urbanas até ações pelo bom uso da água. 



ROOTY ROOFS

Alunos da USP propõem o uso integrado das coberturas de prédios e de 
estabelecimentos para promover a agricultura sustentável nas cidades. 
Foi finalista do concurso internacional “Thought for Food”, que busca soluções 
para o problema da fome mundial entre projetos universitários inovadores.
(11) 99295-7950 | rootyroofs@gmail.com

> tffchallenge.com/team/2014/rooty-roofs
> facebook.com/rootyroofs 

MOVIMENTO 90º 

O grupo quer mais áreas verdes nas cidades com a instalação de jardins verticais 
em fachadas de prédios, impactando a paisagem urbana. Para a cidade  
de São Paulo, a proposta é construir 20 jardins verticais no entorno do complexo 
viário do Minhocão. 
contato@movimento90.com

> movimento90.com
> facebook.com/movimento90



VIRADA SUSTENTÁVEL 

COCIDADE

Durante uma semana, São Paulo se mobiliza com eventos gratuitos ligados 
à sustentabilidade, que ocorrem simultaneamente em parques, espaços públicos 
e culturais, universidades e escolas. 
R. Simpatia, 179, Jardim das Bandeiras, São Paulo – SP | (11) 3032-1641

Um ponto de convergência de ações com poder transformador, como 
plataformas de crowdfunding que viabilizam trabalhos socioculturais ou artísticos, 
ambientes de coworking e apropriação do espaço urbano.
Av. São João e Praça das Artes, São Paulo – SP

> viradasustentavel.com
> facebook.com/viradasustentavel

> cocidade.com.br 
> facebook com/CoCidade 

FLORESTA URBANA 

Projetos socioambientais, artísticos e de serviços que desejam tornar a cidade 
mais verde a partir de intervenções em espaços públicos e semipúblicos de 
centros urbanos. 
R. Oscar Freire, 2.396, Pinheiros, São Paulo – SP | (11) 2503-8944  
info@floresta-urbana.org

> floresta-urbana.org



ALIANÇA PELA ÁGUA 

ECO REDE SOCIAL 

CIDADE ATIVA 

Coalizão de sociedade civil que elabora propostas para uma nova cultura  
de cuidado da água no estado de São Paulo. Além de fazer uma ponte entre  
o poder público e a iniciativa privada, articulando pactos sociais, é uma incubadora 
de ações em prol dos recursos hídricos. 
contato@aliancapelaagua.com.br

Plataforma que converge atividades de financiamento coletivo, promovendo 
condições necessárias para que o maior número de pessoas com os mesmos 
objetivos possam realizar projetos em áreas de interesse comum. 

Formada por colaboradores que acreditam em cidades e estilos de vida mais 
saudáveis. Faz projetos de intervenção física em edificações e espaços públicos  
e traça relações entre saúde e comportamento para incentivar as pessoas 
a saírem de casa e a participarem ativamente na transformação de suas 
comunidades.

> aguasp.com.br
> facebook.com/aliancapelaagua 

> ecoredesocial.com.br 

> cidadeativa.org.br 



5.2# CULTURA

O compartilhamento não é novidade no universo cultural. Desde 
a antiguidade, artistas trocam ideias sobre a arte e colaboram 
uns com os outros para viabilizar espetáculos. O sarau é um bom 
exemplo de manifestação colaborativa que se mantém popular  
há séculos. Atualmente, porém, as ações culturais têm se mostrado 
ainda mais cooperativas. Hoje é possível até começar a montar um 
grupo de teatro com alguns poucos cliques. Basta garimpar nas 
comunidades virtuais relacionadas ao assunto. Está tudo lá.  
A difusão também mudou. Os cinemas são itinerantes, as galerias 
abertas e, melhor, quase sempre de graça. As ruas viraram palco, 
num processo de democratização da arte. Listamos 15 projetos  
que estão transformando a cena cultural de São Paulo.



CINESOLAR

É o primeiro cinema itinerante do Brasil que funciona com energia limpa e 
renovável – a solar. Além da projeção de filmes, o projeto promove arte e 
sustentabilidade por meio de oficinas e atividades artísticas e lúdicas. 
(11) 3804-6345 e (11) 2337-0535 | brazucah@brazucah.com.br

> cinesolar.com.br

SPCINE

Atua como um escritório de desenvolvimento, financiamento e implementação 
de programas e políticas para o cinema, a TV, os games e a web. O objetivo é 
reconhecer e estimular o potencial econômico e criativo do audiovisual paulista 
no âmbito cultural e social. 
spcinetv@gmail.com

> spcine.wordpress.com 
> facebook.com/spcinesp 



GARAPA

CONEXÃO CULTURAL 

CENTRO CULTURAL  
VILA MADALENA 

Espaço de criação coletiva que produz narrativas visuais, integrando múltiplos 
formatos e linguagens e pensando a imagem e a linguagem documental como 
campos híbridos de atuação.
R. Vitorino Carmilo, 453, casa 01, Barra Funda, São Paulo – SP | (11) 3661-4098 | 
contato@garapa.org

Promove acesso e conteúdo na área cultural por meio das artes visuais, música, 
gastronomia, moda, circo, literatura, fotografia, cinema e dança, oferecendo novas 
dinâmicas de sociabilização e estimulando a curiosidade e a criatividade  
das pessoas.

Atua há mais de 35 anos mediando a relação da comunidade com o poder 
público. Organiza eventos e ações em prol do desenvolvimento e reconhecimento 
cultural da região. 
R. Fradique Coutinho, 1.395, casa 1, Pinheiros, São Paulo – SP | (11) 3813-2954  
contato@centroculturalvilamadalena.com.br

> garapa.org

> conexaocultural.org

> centroculturalvilamadalena.com.br 

ARTE FORA DO MUSEU 

Desde 2011, mais de 10 milhões de pessoas já acessaram o mapeamento 
on-line de obras de arte que ocupam espaços públicos no Brasil e no mundo. 
Colaborativo, qualquer um pode incluir lá as obras de sua cidade. 

> arteforadomuseu.com.br 



INSTITUTO CHOQUE CULTURAL 

OLHO DA RUA 

BIJARI 

Atua em três frentes: como ponte para intercâmbios e desenvolvimento de cenas 
artísticas locais, como agente educativo que oferece cursos de formação artística 
a professores e alunos e como rede para unir grupos em torno de um urbanismo 
mais democrático. 
R. Medeiros de Albuquerque, 250, Jardim das Bandeiras, São Paulo – SP | (11) 4171-
6556 | eduqativo@terra.com.br 

Coletivo que reúne artistas urbanos que trabalham com a arte do grafite. 
(11) 4113-5698 | contato@olhodarua.net 

Centro de criação em artes visuais e multimídia que busca a reflexão crítica e a 
prática estética. Seus trabalhos se situam na fronteira entre arte, política e vida 
cotidiana. Formado por artistas, arquitetos, cenógrafos, designers, diretores de 
vídeo, planejadores e programadores. 
R. Padre João Gonçalves, 81, Pinheiros, São Paulo – SP | contato@bijari.com.br | (11) 
3815-7229 e 3814-0815

> institutochoquecultural.org.br

> olhodarua.net

> bijari.com.br 

ASSOCIAÇÃO CECÍLIA 

Espaço para o encontro de pessoas com interesses, habilidades e projetos em 
comum. A proposta é inovar e incentivar a arte usando a política do faça você 
mesmo.
R. Vitorino Camilo, 449, Santa Cecília, São Paulo – SP | (11) 3667-0262

> cecilia.org.br
> facebook.com/associacaocecilia 



SÃO PAULO CIDADE CRIATIVA 

PING POINT 

Apresenta roteiros e locais bacanas para conhecer na cidade de São Paulo e lista 
eventos em cartaz ou que vão acontecer. O conteúdo também está disponível no 
Guia Cidade Criativa. Acesse o pdf aqui:  
www.cidadedesaopaulo.com/sp/images/pdf/roteirostematicos/roteiro_cidade_
criativa_ld.pdf 

Promove o uso do espaço público, a interação social, a saúde, a arte e o lazer com 
a instalação de mesas de pingue-pongue permanentes em espaços públicos de 
São Paulo – no Largo São Francisco e no Largo da Batata. 
(11) 99328-0807 | info@pingpoint.com.br

> cidadedesaopaulo.com/sp/

> pingpoint.com.br 
> facebook.com/pingpointsocial 



LIQUID MEDIA LAB 

Um hub especializado em idealizar e implementar projetos de comunicação 
digital. Além de realizar serviços de comunicação digital, busca convergências 
possíveis entre cultura, comunicação, tecnologia e transformação voltadas para 
melhorar a sociedade.
R. Conselheiro Ramalho, 945, Bela Vista, São Paulo – SP 
contato@liquidmedialaab.com 

> liquidmedialab.com/

PARADA DO LIVRO

Estudantes de design da ESPM transformaram um trabalho de conclusão de 
curso em realidade ao disponibilizar nos pontos de ônibus da cidade uma estante 
com livros, onde é possível fazer empréstimo, devolução e doação. 

> facebook.com/paradalivro 



5.3# ALIMENTAÇÃO

É um dos segmentos que mais têm sido impactados pela cultura 
do compartilhamento. Se antes comida de rua era principalmente 
sinônimo de barraquinha de cachorro-quente, hoje a história  
é outra. Os food trucks são uma febre na cidade e oferecem todo 
tipo de comida, bebidas artesanais e doces caseiros. São tantos 
trucks na cidade que foi preciso criar estacionamentos específicos, 
os food parks, que atualmente reúnem dezenas de caminhões  
e vans adaptadas e atraem milhares de pessoas em busca  
de comida boa, a preços menores do que os dos restaurantes,  
e diversão. Os números mostram que a onda da comida de rua  
não é mais um modismo. Estima-se que o faturamento do setor  
já ultrapasse os 100 milhões de reais por ano. 



EAT WITH 

MUDA SP 

Chefs de cozinha organizam refeições em suas próprias casas ou nas de 
desconhecidos. Em troca, os participantes pagam valores mais em conta
pelos pratos degustados. 

Grupo de pessoas que buscam uma nova maneira de viver na cidade, promovendo 
a criação de hortas comunitárias e de redes de consumidores de produtos 
orgânicos. Realiza pesquisa e geração de conteúdo, formação de multiplicadores, 
campanhas e captação de recursos. 

> eatwith.com 
> facebook.com/EatWith

INSTITUTO CHÃO 

Espaço de convivência e de economia social para experimentação de novas 
formas de relação. Uma mercearia e um café vendem produtos orgânicos  
e artesanais, plantas e cerâmica artística. O preço é o de compra, com os custos  
de produção discriminados para o comprador. 
R. Harmonia, 123, Sumarezinho, São Paulo – SP | (11) 3530-0907 | contato@
institutochao.org

> institutochao.org 

> muda.org.br 



PRETO CAFÉ 

LE SACOLÉ 

Quatro amigos comandam esse espaço de convivência e consumo baseado 
na transparência. Os custos de funcionamento ficam disponíveis e o cliente paga 
o valor que achar justo. Funciona no espaço de O Gangorra.
R. Simão Álvares 781, Pinheiros, São Paulo – SP | (11) 3031-3730

Uma bicicleta roda os bairros da Vila Madalena e Pinheiros vendendo sacolés.  
Há opções com combinações atípicas, como limão-siciliano com alecrim e laranja 
com manjericão. Para os apreciadores de bebidas alcoólicas, cosmopolita, caipirinha 
e gim-tônica. 

> pretocafe.com.br
> facebook.com/pretocafe

> facebook.com/lesacolegeladinhos 

MARECHAL FOOD PARK 

Instalado ao lado do Minhocão, no bairro de Santa Cecília, o Marechal Food Park é 
atualmente o maior centro gastronômico de rua de São Paulo. Construído em uma 
estrutura de contêineres, o local oferece mais de 40 opções entre comidas, bebidas 
e doces artesanais, numa área de 4 mil metros quadrados. 
R. Doutor Albuquerque Lins, 504, Santa Cecília – SP

> facebook.com/MarechalFoodPark



ALUGUE

5.4# MORADIA E 
HOSPEDAGEM

Os últimos anos marcaram uma mudança radical na concepção das 
novas moradias e das opções de hospedagem. Os apartamentos atuais 
são menores, com múltiplas opções de serviços sob demanda e mais 
foco nas áreas comuns dos prédios. No setor de hospedagem, quem 
sai de férias dispõe de inúmeras alternativas além do hotel tradicional. 
Viajar, hoje, é uma experiência muito além do resort e fica ainda mais 
singular diante da possibilidade de ser acolhido na casa de um nativo 
e vivenciar a realidade local. Tudo agendado e pago via smartphone, 
com direito a avaliação on-line dos serviços. Esse novo leque de opções 
encontra questionamentos por parte da indústria hoteleira tradicional, 
que já sente os impactos dessa onda.



AIRBNB

COUCHSURFING

SAMPA HOUSING 

Site que oferece acomodações em moradias convencionais, o Airbnb 
revolucionou a forma como as pessoas se hospedam e despertou a ira  
da indústria hoteleira. Atualmente, o portal é referência no segmento  
e avaliado em vários bilhões de dólares.

Muito popular entre mochileiros, o Couchsurfing tem como filosofia ajudar  
a integrar o viajante à população nativa. O site oferece quartos em casas de família 
e a possibilidade de experimentar a cultura da região sem o auxílio de guias.

A Sampa Housing é uma empresa 100% digital especializada na administração  
e aluguel de apartamentos mobiliados e decorados por temporada. Pioneira  
no Brasil, tornou-se referência entre locatários e proprietários de imóveis de alto 
padrão em São Paulo. Atualmente, administra cerca de 500 imóveis.

> airbnb.com 
> facebook.com/AirbnbBrasil

> couchsurfing.com

> sampahousing.com 
> facebook.com/sampahousing



VITACON

Incorporadora responsável por implementar a política do compartilhamento 
dentro de seus empreendimentos, como bicicletas, carros e até lavanderias. 
Também oferece serviços sob demanda, de acordo com a necessidade do 
condômino, desde limpeza privativa até pet shop personalizado. 

> vitacon.com.br

URBE.ME 

Considerada a primeira plataforma de investimento coletivo on-line voltada  
para o setor imobiliário. Dessa forma, projetos vistos apenas para investidores  
com poder aquisitivo alto tornam-se acessíveis aos pequenos empreendedores, 
que podem lucrar no final. 

> urbe.me
> facebook.com/urbeme



5.5# TRABALHO

Nos últimos anos, o cartão de ponto vem se transformando numa 
ferramenta tão fundamental quanto os aparelhos de fax na era da 
internet. Excetuando-se trabalhadores das indústrias e de empresas 
que ainda se organizam com base em modelos rígidos de gestão,  
a tecnologia criou possibilidades que não implicam a manutenção  
de funcionários em salas fechadas das 9 da manhã às 6 da tarde.  
O que importa é o alcance das metas. Atualmente, existem empresas 
sem sede física – ou que compartilham seus espaços com outras 
companhias -, com colaboradores nos quatro cantos do mundo. Tudo 
é feito on-line, do briefing às reuniões. Um modelo comprovadamente 
eficiente: algumas dessas empresas estão avaliadas em muitos milhões 
de dólares. Não há dúvida de que o trabalho do futuro depende mais  
do compartilhamento das informações do que de sede fixa. A seguir, 
dez projetos feitos por quem já encara o trabalho de outra forma.



CLASSIFICADOS CATRACA LIVRE 

O GANGORRA 

HOUSE OF WORK 

Classificados on-line que permitem às pessoas criar a sua própria loja on-line 
gratuitamente para compra e venda de qualquer artigo. O site também incentiva  
a troca e a doação de produtos. 

Rede de pessoas interessadas em mudar suas cidades, proporcionando melhor 
qualidade de vida. Também estimula o empreendedorismo de novos negócios 
sociais e conecta iniciativas de cooperação. 
R. Simão Álvares, 781, Pinheiros, São Paulo – SP 
chegamais@ogangorra.com.br

Um complexo em que qualquer um pode alugar uma sala-escritório, uma 
cozinha industrial para chefs principiantes ou um espaço para 40 pessoas 
participarem de aulas, cursos ou seminários. 
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 47, Pinheiros, São Paulo – SP | (11) 2366-4287 
atendimento@houseofwork.com.br

> classificados.catracalivre.com.br

> ogangorra.com.br 

> houseofwork.com.br  



GETNINJAS

COWORKING 

Plataforma on-line para contratação e anúncio de serviços. Há oportunidades  
de trabalho em serviços domésticos, moda e beleza, design e tecnologia,  
entre outros. 

Divulga o conceito de coworking e indica espaços para serem alugados e 
compartilhados. Há uma área específica com espaços de coworking no estado  
de São Paulo e um blog com notícias sobre empreendedorismo, cultura digital  
e coworking.

> getninjas.com.br

> coworkingbrasil.org

SHARING EC 

BANCO DE EMPREGO  
- ECONOMIA CRIATIVA: 

Um dos mais modernos espaços de coworking em São Paulo, o Sharing EC 
possui quase 400m² de espaço de trabalho coletivo, com infraestrutura de ponta, 
além de salas privativas e de reuniões totalmente equipadas. O diferencial fica por 
conta da área de descompressão, exclusiva para os coworkers.
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 – Pinheiros, São Paulo – SP | (11) 3938-4387

Banco de vagas de emprego ligadas à economia criativa organizado pelo Catraca 
Livre e pelo Trabalhando.com (trabalhando.com).

> sharingec.com.br 

> economiacriativa.trabalhando.com



99FREELAS

Plataforma on-line que reúne profissionais liberais e empresas dispostos
a desenvolver algum tipo de trabalho pontual, como freelancer. Em seu banco
de dados, é possível encontrar serviços para advogados, contadores, passando
por designers e jornalistas, chegando até a engenheiros e arquitetos.

> 99freelas.com.br 
> facebook.com/99freelas

IMPACTHUB

PROJECT HUB 

Um laboratório de inovação. Uma rede de negócios. Uma incubadora de 
empresas. Um centro comunitário de empreendedores sociais. Assim se define  
o ImpactHub, uma rede de escritórios compartilhados com áreas de trabalho  
em 45 localidades, entre elas São Paulo, Nova York, Tóquio, Amsterdã, Dubai  
e Singapura. Atualmente, a rede conta com mais de 7 mil membros em todo  
o mundo.

Conecta empreendedores e investidores que apostam no potencial da 
transformação, idealizando e produzindo projetos que aumentam a visibilidade  
da economia criativa.
(11) 3062-7890 | contato@projecthub.com.br

> saopaulo.impacthub.com.br
> facebook.com/ImpactHub

> projecthub.com.br 
> facebook.com/projecthub



5.6# MOBILIDADE

O trânsito caótico é uma das principais reclamações dos 
paulistanos e o motivo pelo qual muitas pessoas estão adotando 
um estilo de vida livre da “carrodependência”. Os mais jovens 
não necessariamente encaram o automóvel como um objeto de 
desejo. Moderno, hoje, é usar um aplicativo de caronas ou chamar 
um táxi pelo celular. A bicicleta também voltou a ser cool. Com a 
expansão das ciclofaixas na cidade de São Paulo, a bike deixou o 
status de hobby para se transformar em um meio de transporte 
complementar, além de ser eficiente e democrático. O processo 
de ocupação dos espaços públicos da cidade segue em ritmo 
acelerado, com a instalação de parklets, academias e outros 
equipamentos de uso comum – tudo para que as ruas deixem de 
ser apenas rotas de passagem e se transformem em destinos para 
a população. Isso se reflete no número elevado de projetos ligados 
à mobilidade. Este guia listou os 13 principais.



ARO MEIA ZERO

SAMPAPÉ

Promove mobilidade, arte urbana, esportes, qualidade de vida e inovação social, 
principalmente inserindo a bicicleta nesse círculo. Os principais projetos são 
Pedala Zezinho, Bike Arte e Bike Café.
(11) 98644-4924 (Cadu Ronca) | cadu@aromeiazero.org.br 
(11) 96505-7997 (Murilo Casagrande) | murilo@aromeiazero.org.br

Organiza passeios culturais, denuncia problemas nas ruas que impeçam a prática 
da caminhada urbana, ocupa praças públicas com atividades culturais e indica os 
melhores caminhos para as pessoas realizarem seus trajetos a pé.
sampape@sampape.com.br

> aromeiazero.org.br

> sampape.com.br

CICLOCIDADE

MOBILIDADE VERDE

Colabora para a construção de uma cidade mais sustentável, baseada na 
igualdade de acesso a direitos, mobilidade e uso da bicicleta como instrumento 
de transformação.

Trabalha com a mobilidade urbana e a ocupação do solo como meio de 
desenvolvimento social, organizando atividades que ajudam a colocar as pessoas 
em contato com seu meio ambiente urbano e com a sua comunidade, com o 
objetivo de preencher as lacunas sociais e geográficas.
(11) 3042-4513 | lincoln@greenmobility.com.br

> ciclocidade.org.br
> facebook.com/ciclocidade 

> institutomobilidadeverde.wordpress.com



FLEETY 

A primeira rede de carros comprtilhados do Brasil, conecta interessados em 
alugar veículos por curtos períodos de tempo a pessoas com automóveis ociosos 
em busca de rendimento extra. Entre as opções disponíveis no site, é possível 
encontrar veículos com acessórios específicos, como suporte para bicicleta.

> fleety.com.br

BIKE ANJO

Ciclistas experientes e apaixonados pelo seu meio de transporte ajudam 
as pessoas que querem aprender a andar de bicicleta na cidade com 
mais segurança.

> bikeanjo.org 

BIKE SAMPA 

Projeto pioneiro no uso coletivo de bicicletas, que podem ser retiradas 
e devolvidas em diferentes pontos da cidade de São Paulo.

> mobilicidade.com.br/bikesampa

COMPARTIBIKE  

Propõe soluções inovadoras de mobilidade urbana, tendo como principais áreas 
de atuação o planejamento, a implantação e a operação logística de sistemas 
automatizados de bicicletas compartilhadas e de estacionamentos de bicicletas. 
Criou o Pedalusp – Sistema de Bicicletas Compartilhadas da USP. 
(11) 3596-8027 | compartibike@compartibike.com.br 

> compartibike.com.br

EZPARK

Aplicativo que mostra estacionamentos próximos da sua região, o tipo de 
estacionamento e onde há vaga disponível.

> ezpark.me

CARONETAS

Funcionários e empresas se unem com o objetivo de reduzir o número de carros 
na cidade por meio de caronas, de uma forma rápida, segura e compartilhada, 
melhorando assim a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente.

> caronetas.com.br
> facebook.com/caronetas.caronas.inteligentes



CARBONO ZERO COURIER 

As entregas expressas agora podem ser mais sustentáveis e inteligentes. Por 
meio de uma plataforma on-line, os pedidos são solicitados e entregues por 
utilitários que não poluem o meio ambiente, como bicicletas e scooters elétricas.

> carbonozerocourier.com.br
> facebook.com/carbonozerocourier

Comunidade on-line, com mais de 115 mil pessoas, formada dentro de uma rede 
social. Seu objetivo é debater quais são as alternativas, vantagens e desvantagens 
em utilizar o transporte público em vez do carro. Seu conteúdo já ilustrou três 
edições de um guia feito dentro de cases de seguidores e celebridades que são 
favoráveis à causa.

> facebook.com/comoviveremsaopaulosemcarro

COMO VIVER EM
SÃO PAULO SEM CARRO

CONTAIN [IT]

Empresa que esteve envolvida desde a concepção da ideia até a elaboração da lei 
dos parklets, a Contain [it] hoje é referência em mobiliário urbano em São Paulo. 
No total, são mais de 60 equipamentos instalados na cidade, produzidos  
a partir de contêineres e outros materiais, como madeira,  
alumínio e até engradados de cerveja.

> containit.com.br
> facebook.com/containit 



5.7# EDUCAÇÃO

Os processos de educação e aprendizagem têm passado por uma 
profunda transformação nas últimas décadas. Com a popularização 
da internet, novos conteúdos surgem todos os dias e auxiliam 
no processo de formação e qualificação de milhões de pessoas, 
de todas as faixas etárias, em todo o mundo. A recente onda do 
compartilhamento, porém, incentivou o surgimento de projetos 
que usam as redes sociais como ponte entre educadores e alunos, 
assim como entre investidores e profissionais - um movimento que 
vem impactando fortemente a captação de recursos para o setor.



EMPREENDEDORES CRIATIVOS 

NÚCLEO DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DA USP

Plataforma de informação, sistematização de conhecimento e estímulo ao 
desenvolvimento da economia criativa. Engloba pesquisa, conteúdo, rede, 
conhecimento aplicado e formação para estudantes, profissionais, empresários 
e entusiastas das indústrias criativas.
(11) 5082-2111, com Alice Coutinho

Apoia atividades de incubação de cooperativas populares e o aperfeiçoamento de 
métodos educacionais e de formação aplicados no processo de desenvolvimento 
e consolidação da economia solidária. 
Av. Lucio Martins Rodrigues, travessa 4, bloco 28, Cidade Universitária, São Paulo – SP
(11) 3091-5828 | nesol@usp.br

> empreendedorescriativos.com.br

> cirandas.net/nesol-usp
> facebook.com/nesol.usp 

INSTITUTO ESCOLA SÃO PAULO 

Tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e à educação, promovendo atividades 
gratuitas que contribuam para o envolvimento das pessoas com os setores criativos.
R. Augusta, 2.239, Centro, São Paulo – SP | (11) 3060-3636 | info@escolasaopaulo.org

> escolasaopaulo.org/instituto



Promove o Bairro-Escola, com foco em Pinheiros e Vila Madalena, uma proposta 
de aprendizagem compartilhada que articula e aproxima escolas, comunidades, 
organizações sociais, empresas e poder público, baseada nos princípios da educação 
integral. 
R. Padre João Gonçalves, 152, Pinheiros, São Paulo – SP | (11) 3096-3900

> cidadeescolaaprendiz.org.br 

FUNDAÇÃO CIDADE 
ESCOLA APRENDIZ 

Escola de atividades criativas e contemporâneas em sete capitais brasileiras, 
incluindo São Paulo, para compartilhar conhecimentos e tendências. Oferece 
cursos variados a empresas e empreendedores. 
R. Fidalga, 66, Vila Madalena, São Paulo – SP | (11) 99730-6576, (11) 98221-2779  
e (11) 95959-1287

> perestroika.com.br

PERESTROIKA



Atua em iniciativas de educação, mobilidade urbana, recursos hídricos, arte e 
cultura, sustentabilidade, eventos, energia verde e inovação. 
R. Medeiros de Albuquerque, 270, casa 2, Jardim das Bandeiras, São Paulo – SP | 
(11) 99281-0857

> labcidade.com.br

LABORATÓRIO DA CIDADE 

Grupo de estudo, discussões e realizações colaborativas que reúne voluntários 
aficionados por transmídia – fenômeno narrativo em multiplataformas de mídia 
como tablets, smartphones, notebooks, desktops, TV, rádio e mídias sociais. 
contato@eratransmidia.com

> eratransmidia.com

ERA TRANSMÍDIA 

Pessoas e instituições interessadas em apoiar e orientar a instalação de novos 
laboratórios, representar a rede brasileira em eventos internacionais, além de 
promover atividades para fortalecer a economia local, valorizar a cultura brasileira, 
gerar conhecimento e inovação.
R. Groenlândia, 808, Jardim América, São Paulo – SP | info@fablabbrasil.org

> fablabbrasil.org

FAB LAB 

Plataforma on-line da Prefeitura de São Paulo para reforço de conteúdo para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O aluno testa os seus conhecimentos e, 
a partir daí, acessa um plano de estudo feito especialmente para ele.

> educacao.sp.gov.br/geekie

GEEKIE 



5.8# CONSUMO

Não faz tanto tempo assim. Em 1999, o Napster, site pioneiro para 
compartilhamento de música, conquistou milhões de usuários 
em poucos meses e desbancou o reinado da poderosa indústria 
da música. Era a semente do consumo colaborativo. Depois disso, 
surgiram inúmeras ferramentas que possibilitaram trocar a posse 
do CD ou do DVD pelo seu acesso.
A tendência bateu às portas da moda. Hoje, para muitos 
consumidores, não faz sentido investir milhares de reais em uma 
peça de festa que será usada pouquíssimas vezes. Na era do 
acesso, o bacana é dar o melhor uso às coisas que já estão por aí. 
Os 11 projetos listados a seguir podem dar uma ajuda.



Os participantes deste grupo cadastram as fragrâncias que desejam trocar, 
inserindo informações como marca, nome, quantidade e estado do frasco 
(lacrado, novo ou usado), além de dados de contato. As negociações ficam por 
conta dos usuários.

> trocoperfume.com

TROCOPERFUME

O nome já dá a dica: se você quer passar para a frente algum objeto de uso 
pessoal, pode vendê-lo por meio deste site.

> enjoei.com.br

ENJOEI

Lista locais e eventos para troca de brinquedos em todo o país.

> feiradetrocas.com.br

FEIRA DE TROCAS DE BRINQUEDOS 

A regra é bem clara: só vale anunciar trocas. O post precisa ter a foto do objeto 
que se quer trocar e informar – ou deixar em aberto – o que gostaria de receber 
em troca. 

> facebook.com/groups/feiradotroca

ESCAMBO 

Troca de artigos diversos, que podem ser desde aparelhos celulares a acessórios 
para veículos. Depois de criar um perfil e cadastrar o artigo que se quer trocar, é 
esperar o contato de outro usuário para combinar a entrega.

> doabox.com.br 

DOABOX 



Site para compra e venda de artesanato, com artigos que são adquiridos 
diretamente de pessoas que transformam ideias criativas em produtos únicos. 
O site oferece desde a criação de loja personalizada e do catálogo de produtos 
até o processamento do pagamento da compra com cartões de crédito, boleto  
e transferências bancárias. 
R. Beira-Rio, 57, 3° andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP

> elo7.com.br
> blog.elo7.com.br

ELO 7

Alugue vestidos de festas assinados por estilistas de renome com preços mais  
em conta. 

> dressandgo.com.br

DRESS&GO

Basta se cadastrar, escolher um plano e trocar seus livros com outras pessoas. 
No plano básico, você só pode fazer uma troca por vez, mas há opções mais 
avançadas com mensalidades. Você pode ainda receber alertas de livros para 
troca pelo Facebook e Twitter.

> livralivro.com.br 

LIVRA LIVRO 

Guia com mais de 80 locais de São Paulo onde duas pessoas pagam apenas uma 
entrada. Há também ofertas para diversos estabelecimentos na cidade.

> doisporum.net

GUIA DOIS POR UM



Espaço que organiza brechós, eventos de arte e culinária, música e outros 
serviços. 
Rua Medeiros de Albuquerque, 270, Jardim das Bandeiras, São Paulo – SP

> armazemdacidade.com.br
> facebook.com/armazemdacidade

ARMAZÉM DA CIDADE

Considerada a maior plataforma de crowdfunding do Brasil. Por meio de 
financiamento coletivo, está empenhada em alavancar projetos ligados a 
conteúdo, empreendedorismo, fotografia, música, dança, cultura, entre outros.

> catarse.me
> facebook.com/catarse.me

CATARSE



5.9# SERVIÇOS

Dar o melhor uso aos produtos que já existem. Essa é a filosofia 
em tempos de economia do compartilhamento. Cada vez há 
mais adeptos do consumo consciente – que para muitos é visto 
como uma contribuição individual para fortalecer iniciativas mais 
sustentáveis em toda a cadeia de produção. Quem se muda precisa 
de fato de uma furadeira para fixar os quadros na parede?  
Qual é a lógica de manter o equipamento em casa por anos  
com pouco ou nenhum uso? Há centenas de exemplos similares. 
Atualmente, é possível alugar praticamente qualquer coisa, num 
mercado virtual sem atravessadores. Algo inimaginável há 20 anos. 
A nova realidade incomoda os prestadores de serviço tradicionais, 
mas o fato é que os consumidores já perceberam as vantagens  
dos serviços compartilhados.



Quem tem lavanderia em casa pode compartilhá-la com quem não tem. 
A ideia é motivar estudantes que moram em repúblicas ou alugam quartos, 
além de interessados em geral, a lavar a roupa de modo compartilhado 
sem recorrer a lavanderias comerciais ou à casa dos pais.
lavemcaza@gmail.com

Site para que moradores do mesmo bairro emprestem uns aos outros todo 
tipo de objeto, como uma furadeira ou chave de fenda. O site localiza quem 
tem o material procurado em endereços próximos da sua casa.

> lavemcaza.tumblr.com

> temacucar.com

LAVA EM CASA 

TEM AÇÚCAR? 

Transforma espaços públicos de forma ativa e participativa, fortalecendo relações 
que estimulem o protagonismo da sociedade civil na construção de uma cidade 
mais humana. O coletivo atua em duas frentes: a “ocupa-ação” e a “transforma-
ação” dos espaços públicos, com base na “colabora-ação”. 
(11) 98111-8889 | contato@acupunturaurbana.com.br

> acupunturaurbana.com.br
> facebook.com/acupunturaurbana.au

ACUPUNTURA URBANA 



Conecte-se com pessoas dispostas a emprestar ou trocar alguns pertences ou 
oferecer serviços em troca de outros. Ao final, dê notas aos participantes, que 
servem como uma indicação de confiança para os próximos usuários.

> descolaai.com

DESCOLA AÍ 

Espaço para mulheres que discutem a igualdade de gênero. O coletivo paga 
as suas contas com a renda gerada por cursos, festas e oficinas, além de 
seus associados.
R. Engenheiro Francisco Azevedo, 216, Vila Madalena, São Paulo – SP | contato@
casadelua.com.br

> casadelua.com.br

CASA DE LUA

Rede de copropriedade de bens que conecta pessoas para o compartilhamento 
de objetos. Parte do princípio de que ninguém precisa comprar coisas que serão 
utilizadas poucas vezes.

> theciranda.com

CIRANDA



A Prefeitura de São Paulo oferece acesso irrestrito e gratuito à internet em 120 
praças ou locais públicos espalhados pela cidade de São Paulo a quem tem 
notebook, tablet, smartphone ou outro dispositivo de conexão. Acesse para ver 
localização: wifilivre.sp.gov.br/pracas

> wifilivre.sp.gov.br

WIFI LIVRE SP

Aplicativo para serviços de motorista particular.

> uber.com/pt

UBER

Aplicativo de trânsito e navegação que indica a melhor rota para o motorista
a partir de informações fornecidas de forma colaborativa.

> waze.com/pt-br

WAZE 

Startup que intermedeia a aquisição de serviços financeiros para 
empreendedores moradores de favelas. Tem uma loja em Paraisópolis. 
R. Manoel Antônio Pinto, 382, Paraisópolis, São Paulo – SP | (11) 3744-1710

> avante.com

AVANTE



5.10# ONGs E PODER
PÚBLICO

O trabalho social é uma das mais antigas formas de colaboração 
de que se tem notícia. Há milênios nos organizamos das mais 
diferentes formas para ajudar lugares ou grupos de pessoas em 
dificuldades. Até hoje é assim, porém as ferramentas disponíveis 
para divulgar causas, engajar pessoas e encontrar investidores 
evoluíram bastante. Se até pouco tempo atrás as ações eram 
restritas a comunidades específicas, hoje estão amplificadas 
por meio da internet, redes sociais e aplicativos. ONGs e o poder 
público têm acesso a milhões de pessoas dispostas a colaborar 
de alguma forma. Este guia listou 13 projetos para os mais variados 
tipos de público.



Moradores e frequentadores do Largo da Batata que estão dispostos 
a transformar o local em espaço de bem-estar, e não apenas de passagem. 
O coletivo faz ações regulares de ocupação e atividades desde janeiro de 2014.
Encontros às sextas-feiras, 19h, no Largo da Batata

Plataforma colaborativa para conexão e mobilização de pessoas e iniciativas em 
prol do bairro de Pinheiros. O grupo se propõe a ser um laboratório de projetos 
colaborativos para o bairro.

> largodabatata.com.br
> facebook.com/abatataprecisadevoce 

> nossopinheiros.com
> facebook.com/nossopinheiros

A BATATA PRECISA DE VOCÊ 

NOSSO PINHEIROS

Tem como missão catalisar a participação de jovens de impacto no 
desenvolvimento social do país, conectando pessoas que estão mudando  
o mundo e pessoas que querem fazer parte desse movimento. 
R. Maestro Elias Lobo, 923, Jardim Paulista, São Paulo – SP

> basecolaborativa.org
> facebook.com/basesociedadecolaborativa

BASE SOCIEDADE COLABORATIVA 



Grupo formado por pessoas que acreditam na construção de uma São Paulo mais 
inclusiva, participativa e boa para viver. Mais de 10 mil paulistanos estão inscritos. 
 (11) 4561-3181 | contato@minhasampa.org.br

> minhasampa.org.br
> facebook.com/minhasampa

MINHA SAMPA

Plataforma para conceber, promover e gerir iniciativas que usam a criatividade 
como ferramenta transformadora da sociedade. Quer ser a maior plataforma 
criativa do Brasil, conectando indivíduos a ações transformadoras que contribuam 
para o desenvolvimento humano, social e econômico do país.

> opandacriativo.com

O PANDA CRIATIVO

Desenvolve projetos com foco na participação social para que todos os habitantes 
sejam cidadãos, protagonistas, partícipes, autores, construtores e criadores da 
cidade em que moram. Elabora e executa projetos sociais e urbanos, cursos de 
formação, palestras e oficinas e presta consultoria.
R. Alves Guimarães, 643, ap. 33, Pinheiros, São Paulo – SP | (11) 2893-1758 e (11) 
3785-2385

> criacidade.com.br

CRIACIDADE

Plataforma que reúne diferentes setores da sociedade em torno de um tema de 
interesse comum. Há discussões sobre problemas e propostas de melhoria em 
diversas localidades e compartilhamento de ideias e de questões sociais.

> cidadedemocratica.org.br

CIDADE DEMOCRÁTICA 



Promove iniciativas que possam recuperar para a sociedade os valores do 
desenvolvimento sustentável, da ética e da democracia participativa, assegurando 
a liberdade de expressão e manifestação a seus integrantes.

> nossasaopaulo.org.br

REDE NOSSA SÃO PAULO 

Coletivo que desenvolve meios para conectar governos, organizações e empresas 
à sociedade, principalmente nas áreas que demandam participação social e 
transparência, sempre pela perspectiva de governo digital. 
(11) 98298-1479 | contato@nucleodigital.cc

Plataforma on-line de urbanismo para o financiamento coletivo de projetos que 
tenham o intuito de promover mudanças nas cidades. 
mais@coleticidade.org

> nucleodigital.cc
> facebook.com/digitalnucleo 

> coleticidade.org

NÚCLEO DIGITAL 

COLETICIDADE



Conta histórias a partir de lugares, com depoimentos de pessoas sobre seus 
lugares preferidos em São Paulo e em outras cidades do Brasil e do mundo. 
Além da web, são realizadas intervenções artísticas e audiovisuais e exposições 
fotográficas.

> mapasafetivos.com.br

MAPAS AFETIVOS

Projeto de investigação que interpreta e experimenta ideias para deixar as cidades 
mais humanas.

> facebook.com/cidadesparapessoas

CIDADES PARA PESSOAS

Conecta pessoas e suas ideias em praças e outros espaços públicos, usando 
ferramentas digitais e redes para incentivar a participação e trocas. Está presente 
no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

> wikipraca.org

WIKIPRAÇA



6# QUEM PENSA 
COLABORATIVO
ESPECIALISTAS, SITES, 
BIBLIOGRAFIA

ESPECIALISTAS 
NO BRASIL E NO 
MUNDO: QUEM PENSA 
COLABORATIVAMENTE?



1. BRASIL

O Nesol, Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em Economia 
Solidária (Nace/Nesol), foi criado junto à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
da Universidade de São Paulo (USP) em dezembro de 2002. Seu objetivo 
é apoiar, primordialmente na Universidade de São Paulo e secundariamente 
em outras universidades, atividades de incubação de cooperativas populares 
e o aperfeiçoamento de métodos educacionais e formativos aplicados no 
processo de desenvolvimento e consolidação da economia solidária. Atua 
principalmente através do desenvolvimento, dentro da USP, de atividades de 
ensino visando à formação de profissionais aptos a trabalhar no campo da 
economia solidária e atividades de pesquisa destinadas à geração de novos 
conhecimentos sobre a natureza, a dinâmica e os resultados do desenvolvimento 
da economia solidária no Brasil.
Avenida Lucio Martins Rodrigues, travessa 4 - bloco 28, Cidade Universitária  
- São Paulo SP | (11) 3091-5828 / 3091-4400 (fax)

> cirandas.net/nesol-usp
> facebook.com/nesol.usp

NESOL (NÚCLEO DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA DA USP) 

Economista, mestre em Administração e doutora em Urbanismo pela USP, 
administradora pública pela FGV/SP, com MBA pela Fundação Dom Cabral. 
É sócia-diretora da Garimpo de Soluções, que presta consultoria em economia 
criativa e cidades criativas.

Sócio-fundador do site Catraca Livre, uma plataforma de negócios sustentáveis e 
notícias sobre eventos culturais gratuitos, projetos ligados a economia colaborativa 
e compartilhamento.

> garimpodesolucoes.com.br

> marcosd@catracalivre.com.br
> catracalivre.com.br 

ANA CARLA FONSECA REIS

MARCOS DIMENSTEIN
CATRACA LIVRE



Economista com mestrado na mesma área de estudo, doutorado em 
Administração pela EAESP-FGV e Ph.D in Business Administration pelo IE 
Business School. É professor da FGV-SP e conhecido por incentivar o cultivo 
da criatividade entre os alunos para obter melhores resultados profissionais 
e pessoais.

> carodinheiro.blogfolha.uol.com.br

SAMY DANA
PROFESSOR DE FINANÇAS E CRIATIVIDADE 

Professor do Departamento de Economia da FEA-USP, sua linha de pesquisa 
é sobre desenvolvimento sustentável e sociologia econômica. É autor de “Muito 
além da economia verde e Lixo zero: Gestão de resíduos sólidos para uma 
sociedade mais próspera”.

> ambramov@usp.com.br

RICARDO ABRAMOVAY

Psicólogo, estudou na Dinamarca e administra o projeto ProjectHub, uma 
consultoria criativa para quem tem desejo de mudança e quer começar 
uma startup, colocando os interessados em contato com investidores.

> facebook.com/projecthub

COORDENADOR DO PROJECTHUB 
LUCAS FOSTER

Com Felipe Lavignatti, está à frente da organização sem fins lucrativos criada 
para potencializar as iniciativas cidadãs existentes de inovação e sustentabilidade 
das cidades.

> labcidade.com.br

COORDENADOR DO LABORATÓRIO DA CIDADE
ANDRE DEAK 



2. EXTERIOR

Escreve e faz palestras sobre o poder da colaboração e do compartilhamento 
por meio das redes de tecnologia e como isso pode transformar os negócios, 
o consumo e a maneira que vivemos.

> collaborativeconsumption.com

COLLABORATIVE CONSUMPTION
RACHEL BOTSMAN 

Analista de indústrias e palestrante, é especializado em negócios sociais, 
marketing interativo e economia colaborativa. O Crowd Companies promove 
parcerias entre startups que desejam trabalhar para grandes companhias. 

> crowdcompanies.com

FUNDADOR DO CROWD COMPANIES
JEREMIAH OWYANG 

Criou um site imobiliário que funciona no sistema de crowdfunding. Os usuários 
podem ver previamente os projetos em andamento e enviar sugestões, ajudando 
na criação de lugares mais condizentes com a comunidade local.

> popularise.com

COFUNDADOR DO POPULARISE
BEN MILLER 

Fundou uma empresa de desenvolvimento em 2010 com um foco singular: criar 
espaços inspirados na arte para transformar comunidades. Em 2011, lançou a 
I.D.E.A., com Peter Garcia, que se concentra em desenhar espaços dinâmicos para 
negócios e pessoas da economia criativa.

> ideadistrictsd.com

FUNDADOR DO IDEA DISTRICT
DAVID MALMOUTH 



É o fundador e visionário do Kalu Yala, uma vila construída no Panamá que recebe 
empreendedores, artistas, cientistas e interessados em conhecer um novo modo 
de vida comunitária, exportando a ideia para outros locais.

> kaluyala.com

FUNDADOR DO KALU YALA
JAMES STICE 

Professor da Universidade de Nova York, suas pesquisas abrangem tecnologias 
digitais que transformam os negócios e a sociedade, os espaços digitais públicos, 
o consumo colaborativo e a economia compartilhada.

> blog.near-me.com/podcast-22-the-sharing-economy-professor-arun-
sundararajan
> twitter.com/digitalarun

ESPECIALISTA EM ECONOMIA CRIATIVA
ARUN SUNDARARAJAN 

Ativista ambientalista, autor e empreendedor, tornou-se, em 1996, com apenas 
23 anos, o presidente nacional mais jovem do Sierra Club, organização ambiental 
norte-americana que teve o preservacionista John Muir como seu primeiro 
presidente.

ATIVISTA AMBIENTALISTA 
ADAM WERBACH 
> yerdle.com

Empreendedora norte-americana que desenvolveu um website e um aplicativo 
para dispositivos móveis que conectam usuários com pessoas da vizinhança para 
pequenas tarefas.

FUNDADORA DO TASKRABBIT
LEAH BUSQUE
> taskrabbit.com

Cofundador e CPO do Airbnb, mercado para pessoas anunciarem e reservarem 
acomodações no mundo todo, seja por um computador, celular ou tablet. 
Desenvolveu o serviço inovador em seu apartamento em São Francisco.

UM DOS FUNDADORES DO AIRBNB 
JOE GEBS 
> airbnb.com.br



3. BIBLIOTECA
COLABORATIVA
YOUTUBE.COM/WATCH?V=0E-R1PJROGG
> A NOVA ECONOMIA COLABORATIVA: UM MODELO DE PENSAR, SER E AGIR EM REDE

YOUTUBE.COM/WATCH?V=UZAVJHG3MPA

> ECONOMIA CRIATIVA E COLABORATIVA: OPORTUNIDADES PARA GESTÃO INOVADORA  
DE TERRITÓRIOS

YOUTUBE.COM/WATCH?V=10-Z_IY4OBC
> MINIDOC ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE

YOUTUBE.COM/WATCH?V=YA6ZNDBOBHY

> THE UNSTOPPABLE RISE OF A COLLABORATIVE ECONOMY: SHANE HUGHES AT 
TEDXLAUSANNE

YOUTUBE.COM/WATCH?V=KTQGIF4HMGQ
> RACHEL BOTSMAN: THE CURRENCY OF THE NEW ECONOMY IS TRUST

YOUTUBE.COM/WATCH?V=I_HZH5IMB_E

> CREATING OPPORTUNITY THROUGH THE SHARING ECONOMY: EMILY CASTOR 
ATTEDXSACRAMENTOSALON

YOUTUBE.COM/WATCH?V=YFTF-J1VOLY
> ANA CARLA FONSECA REIS: CULTURA E MUSEUS NAS CIDADES CRIATIVAS

YOUTU.BE/ZSENQUPKDH4
> NICK GROSSMAN: BRINGING COLLABORATIVE PLATFORMS TO MARKET

YOUTU.BE/-ASERKHXY1A

> PANEL: ON THE ROLE OF CAPITAL AND FINANCIAL TOOLS IN DRIVING INNOVATION 
AND SOCIALIZING VALUE

YOUTU.BE/ZQYV6RP6T-Y

> PIA MANCINI: REDESIGNING OUR POLITICAL SYSTEM FOR THE INTERNET ERA 
INNOVATION AND SOCIALIZING VALUE

YOUTU.BE/JTJG3AKCNMK
> PRIMAVERA DE FILIPPI - DECENTRALIZED BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES



3. LIVROS E 
DOCUMENTOS
GARIMPODESOLUCOES.COM.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/09/CCP-PT-FINAL.PDF
> CIDADES CRIATIVAS - PERSPECTIVAS: 

AMZN.TO/SJPJBB

> FUTURE PERFECT: THE CASE FOR PROGRESS IN A NETWORKED AGE, BY STEVEN 
JOHNSON (RIVERHEAD)

GARIMPODESOLUCOES.COM.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/09/ECONOMIACRIATIVAPORTUGUES.PDF

> ECONOMIA CRIATIVA COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO – UMA VISÃO DOS 
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: 

AMZN.TO/SJQRPF

> PRACTICING LAW IN THE SHARING ECONOMY: HELPING PEOPLE BUILD COOPERATIVES, 
SOCIAL ENTERPRISE AND LOCAL SUSTAINABLE ECONOMIES, BY JANELLE ORSI 
(AMERICAN BAR ASSOCIATION)

AMZN.TO/SJQRPF

> PRACTICING LAW IN THE SHARING ECONOMY: HELPING PEOPLE BUILD COOPERATIVES, 
SOCIAL ENTERPRISE AND LOCAL SUSTAINABLE ECONOMIES, BY JANELLE ORSI 
(AMERICAN BAR ASSOCIATION)

GARIMPODESOLUCOES.COM.BR/O-QUE-FAZEMOS/ECONOMIA-CRIATIVA-E-CIDADES-CRIATIVAS-DA-BAHIA-

OFICINAS-SEBRAE-2/

> ECONOMIA CRIATIVA E CIDADES CRIATIVAS DA BAHIA – OFICINAS 
SEBRAE

> WHAT’S MINE IS YOURS: THE RISE OF COLLABORATIVE CONSUMPTION SEBRAE, RACHEL 
BOTSMAN, ROO ROGERS

> INTELIGÊNCIA COLABORATIVA - PARA FAZER ACONTECER UM MUNDO MAIS 
COLABORATIVO E EM HARMONIA - SÁVIO MARCOS GARBIN

> COLLABORATIVE INTELLIGENCE: THINKING WITH PEOPLE WHO THINK DIFFERENTLY - 
DAWNA MARKOVA AND ANGIE MCARTHUR

> INTRODUÇÃO AO CONSUMO COLABORATIVO - ALBERT CAÑIGUERA

> BH NAS RUAS - UMA EXPERIÊNCIA DE COBERTURA COLABORATIVA - ADÉLIA OLIVEIRA

> A NOVA FORMA DE FAZER: CRIANDO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS ATRAVÉS DA 
ESTRATÉGIA COLABORATIVA - NILOFER MERCHANT

> NÓS SOMOS MAIS INTELIGENTES QUE EU - BARRY LIBERT E JOHN SPECTOR



cidadecolaborativa.org
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