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Relatório  de  Atividades  IVM – Instituto Cidade em Movimento

Instituto  CIDADE EM MOVIMENTO
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Rua Maria Antônia, 101 3° andar

01222-010  São Paulo – SP - Brasil

Tel: 11 94220 3019

Qualificada como  OSCIP desde 2015

Somos pedestres, ciclistas, motoristas, motoqueiros, cadeirantes, 

passageiros de ônibus, de metrô, de trem. 

Todos com o mesmo direito de se movimentar pelo espaço público das 

cidades com autonomia, segurança, eficiência e cortesia.

A MOBILIDADE é um tema social e não apenas uma questão de 

transporte. Para inovar, devemos observar a sociedade em todo seu 

conjunto e diversidade. 



4 5

O IVM foi fundado por iniciativa do 

Groupe PSA, mas desde 2016 passa a 

integrar o Instituto para a Transição 

Energética VEDECOM, com sede em 

Versailles, cuja missão é trabalhar 

para a inovação, investigação e 

formação, aplicada aos transportes 

e mobilidade responsável, gerando 

atividades e emprego. O Instituto 

VEDECOM trabalha em três linhas 

de pesquisa: mobilidade e energias 

compartilhadas; veículos elétricos e 

direção automatizada e conectividade. 

Desde sua criação, o Instituto Cidade 

em Movimento chama a atenção para 

a importância crucial da qualidade 

dos espaços públicos, do transporte, 

da passagem e da intermodalidade, 

particularmente propícios à 

constituição de novos lugares urbanos. 

A visão do IVM é de que mobilidade 

é um tema social e não apenas uma 

questão de transporte. Para inovar, é 

preciso observar a sociedade em seu 

conjunto

O Instituto Cidade em Movimento - Institut pour la Ville en Mouvement - IVM 

é uma associação sem fins lucrativos criada em 2000. Tem sede em Paris (França) 

e escritórios em Xangai (China), Buenos Aires (Argentina) e, desde 2013, em São 

Paulo (Brasil), além de uma rede de especialistas de mais de 16 diferentes países. 

Com mais de 17 anos de atividades, o Instituto Cidade em Movimento procura ser o 

ponto de encontro daqueles que pensam, fazem e vivem as cidades. O seu objetivo é 

acompanhar as transformações dos centros urbanos em todo o mundo e contribuir 

para o desenvolvimento de uma cultura de mobilidade que combine consciência e 

prazer na movimentação pelas cidades. 
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MISSÃO
A  missão do Instituto Cidade em 

Movimento (IVM) é contribuir para 

a melhora da mobilidade urbana 

em todas as suas formas, por meio 

de apoio e execução de trabalhos, 

pesquisas, projetos e ações de acordo 

com os seguintes temas:

• Ênfase na escala humana na 

mobilidade

• Melhora dos espaços públicos 

da mobilidade, da informação, 

dos tempos e da qualidade dos 

deslocamentos pela cidade;

• Acesso à mobilidade por pessoas 

com necessidades especiais e os mais 

vulneráveis;

• Intermodalidade.

Buscamos, assim, estimular e 

promover a inovação social, espacial 

e técnica na mobilidade urbana. E 

para isso consideramos o modo de 

vida de cada cidade e os desafios de 

sustentabilidade. 

A Agenda de trabalho do IVM destaca 

intercambio e a postura propositiva 

tanto em termos de políticas públicas 

como de formação acadêmica.

O IVM quer ser o ponto de encontro 

e de difusão de experiências e 

conhecimentos sobre a “cidade em 

movimento”: sua cultura e valores 

cívicos por meio de seminários 

nacionais e internacionais, concursos, 

exposições, publicação de livros, 

revistas, folhetos etc.

Cultura de aprendizagem e cortesias – 

Mobilidade é um direito que depende 

dos meios técnicos disponíveis e 

também da cultura, de referências e 

de códigos. Se mover pela cidade não 

é apenas uma questão de “poder”, 

mas também de “saber” e descobrir o 

prazer de conhecer, de desfrutar, de 

ser  respeitado e poder preservar sua 

privacidade.

QUEM SOMOS
Os programas e projetos do 

IVM, assim como os campos de 

experimentação, são definidos 

por seu Conselho Científico e de 

Orientação. O Conselho é também o 

avalista das ações éticas e científicas 

realizadas. Este think tank da cidade 

em movimento reúne personalidades 

francesas e internacionais, de 

diferentes horizontes profissionais, 

mas com um denominador comum: 

o contato direto com a realidade da 

cidade.

Para o desenvolvimento de cada 

um destes programas, se associam 

instituições, poder público e 

parceiros com diferentes experiências 

profissionais, que trabalham por 

projeto, em equipes autônomas. 

Os critérios de seleção de projeto 

respondem a três requisitos: 

Relevância: o problema escolhido 

deve relação com questões concretas 

e atuais e permitir a participação de 

parceiros. 

 Excelência: as equipes devem reunir 

especialistas de reconhecida expertise 

na temática em questão. 

 Inovação: em sua pesquisa e 

experimentação, o Instituto deve 

colaborar com abordagens específicas e 

inovadoras. 
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COMO ATUAMOS
O IVM desenvolve programas de pesquisa inéditos, exposições, concursos, 

publicações e projetos inovadores de campo com equipes multidisciplinares e 

parcerias com sistema público e privado. 

O IVM está sempre aberto a novos questionamentos e temas com o objetivo de que a 

mobilidade urbana se reafirme como direito e que o deslocamento pela cidade possa 

ser agradável, inclusivo e eficiente. 

Os principais programas de pesquisa em curso no IVM Brasil são: Programa 

Passagens, Programa Cidade Legível, Programa Fábrica do Movimento e Openlab 

Mobilidade, detalhados a seguir

 Ações

- Concursos de ideias e projetos; 

- Cursos e seminários de formação;

Integração e agentes públicos e 

acadêmicos;

Ações educacionais;

- Sistemas de informação urbana;

- Publicação de livros e revistas;

- Exposições itinerantes;

- Inclusão de usuários com 

necessidades especiais no tema  da 

mobilidade.

Pesquisas

- Fábrica do Movimento: Mobilidade 

como direito à cidade; ação pública e 

mobilidade;

- Programa Cidade Legível: direito à 

informação na cidade;

- Observatórios temáticos: análise urbana;

- Plataformas colaborativas: participação 

da sociedade civil;

- Programa Passagens: mobilidade 

integrada e com sentido social;

- Protocolos e estudos históricos de 

referência;
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Discutir e encontrar soluções para a leitura e informação 
nas cidades com foco no usuário é o objetivo de Cidade 
Legível. A legibilidade da cidade é um direito do cidadão 
e a cidade é um meio de comunicação em si. O aumento 
da complexidade da malha metropolitana exige também 
uma malha de informação para poder compreendê-la, 
ou melhor, decifrá-la. 
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RESUMO DE
ATIVIDADES 
Resumo de atividades do IVM Brasil 

2004 - Júri do concurso “Mobilidades 

urbanas nas capas!” para estudantes 

de jornalismo, em parceria com a 

Universidade de São Paulo – USP 

2005 - Exposição “Mova Arquitetura! 

Cidade e mobilidade” acontece em 

São Paulo, no Instituto dos Arquitetos 

Brasileiros, com encontro sobre os 

espaços urbanos da mobilidade 

2009 – Exposição internacional 

“A rua é nossa... é de todos nós!” 

se apresenta no Centro Cultural da 

Justiça Federal no Rio de Janeiro, no 

âmbito do ano da França no Brasil. 

2010 - “Conquistar a rua! 

Compartilhar sem dividir”, a versão 

brasileira enriquecida da obra 

“Ganhar a rua, compartilhar sem 

dividir” é apresentada à imprensa e ao 

público no Museu da Casa Brasileira. 

2011 - Inaugurada em Paris em 2007, 

a exposição “A rua é nossa... é de todos 

nós!” chega à São Paulo no Museu 

Casa Brasileira, após ter percorrido 

inúmeras capitais como Xangai, 

Montreal, Buenos Aires, Rosário, Bogotá, 

Toronto, Pequim e Rio de Janeiro. 

2013 - Inauguração da sede no Brasil 

e inauguração da exposição “O Direito 

à Mobilidade” no Centro Histórico da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

2014 - Lançamento do “Prêmio Mobilidade 

Minuto” destacando as iniciativas da 

sociedade civil para melhoria da mobilidade 

urbana em todo o Brasil, tendo como 

apoiadores a ANTP, a Folha de São Paulo, 

a Fundação para Desenvolvimento da 

Tecnologia e da Engenharia (FDTE), ARCO, 

Museu da Casa Brasileira, Instituto de 

Politicas de Transporte e Desenvolvimento 

(ITDP), MobiLAB-Laboratório de 

Estratégias para a Indústria da Mobilidade e 

a Universidade Presbiteriana MacKenzie. 

2015 - Primeira etapa do programa 

“Passagens Jardim Ângela” desenvolvendo 

estudos sobre a acessibilidade local _vielas, 

passarelas, escadas e cruzamentos_ e 

sua relação com o eixo de acesso para 

integração com rede de transporte. Estudo 

de mobilidade de crianças e jovens, estudos 

e atividades com moradores nas escadarias, 

produção de vídeos Caminhos 

Comentados. Parceria com SPObras, 

São Paulo. Encontro Mobilidade 

Sustentável em parceria com a 

Faculdade de Direito Mackenzie. 

2016 – Segunda etapa da pesquisa 

Passagens Jardim Ângela com 

devolutiva aos moradores e foco em 

3 trechos de mobilidade local para 

formatação de concurso público. 

Realização do Openlab de Mobilidade 

com tema do Carro Autônomo e o 

Desafio São Paulo 2030. 

Participação em encontros sobre 

mobilidade no Ministério Público, no 

Esquina e no São Paulo, Tech Week 

em parceria com a Swissnex Brazil. 

Colóquio Ibero-Americano, Belo 

Horizonte. 

Lançamento do livro Mobilidade 

Urbanos desafios e sustentabilidade. 

Publicações na Revista Vítrúvius 

(IAU-USP), Revista De Arquitectura, 

Chile. 

2017 – Lançamento do Concurso 

público Passagens Jardim Ângela para 

soluções inovadoras para criação de 

lugares e ligações que requalifiquem 

a mobilidade local. Realização de 

Pesquisa de uso do espaço público no 

Largo do Arouche, Participação ativa 

na Semana do Caminhar, na Virada 

da Mobilidade, em Seminário de 

Mobilidade da Faculdade de Direito do 

UP Mackenzie, Fórum Mobi, Clube de 

Criação, Seminário Ethos 360º, entre 

outros.
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IMPACTO SOCIAL

Todas as atividades do IVM são 

gratuitas  e abertas ao público em 

geral. O Instituto defende que o tema 

da cidade não é limitado a alguma 

especialização ou carreira e sim que 

todas as áreas do saber e todo tipo 

de ativismo devem convergir para o 

debate plural sobre a cidade. 

Neste sentido, além de atividades 

abertas e públicas, o IVM 

estimula, por meio de parcerias, 

a multidisciplinaridade em suas 

pesquisas e atividades.

De todo modo, cada linha de 

pesquisa e cada atividade do Instituto 

impactam  diferentes públicos. O 

concurso Passagens Jardim Ângela 

implica na requalificação  de 3 

passagens do distrito do Jardim 

Ângela que tem cerca de 300 mil 

moradores. Neste ano de 2017, por 

exemplo, a atividade do Openlab este 

ano envolve mais de 40 alunos do 

Último ano do curso de Engenharia de 

Produção da Escola Politécnica de São 

Paulo e o encontro do Instituto Ethos 

360° reuniu mais de 700 pessoas.  Além 

deste impacto direto, vale destacar 

nossa busca por parceria com o poder 

público, como no caso do convênio de 

cooperação técnica com a Secretaria 

Municipal de Obras (desde 2017), e 

com Instituições de Ensino, como no 

convenio de cooperação acadêmica 

com a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (desde 2013) que 

multiplicam o impacto, intercambio 

de expertises  e a sensibilização para o 

tema da mobilidade.

HISTÓRICO DAS 
ATIVIDADES DO  IVM NO 
BRASIL

2003 - 2007



16 17

Antes mesmo da abertura de 

um escritório no Brasil, o IVM 

Internacional realizou uma série de 

atividades no Brasil, estabelecendo, 

assim, uma rede de acadêmicos e 

especialistas  interessados  no tema. 

Além disso, as exposições foram todas 

gratuitas e abertas ao público. 

2003-2004 – Concurso para 

estudantes de jornalismo, em parceria 

com a Universidade de São Paulo 

(USP). Vencedores , Caio Cavechini, 

Francisco De Souza E Yvan Paganotti, 

da USP, Universidade de São Paulo 
Debate na sede do IAB – 

Instituto dos arq do Brasil

com o estudo A esperança no banco de 

trás, sobre serviço de mototaxis na cidade 

de  Franca, São Paulo.

2005 realiza a exposição “Mova 

Arquitetura! Cidade e Mobilidade” no 

Instituto dos Arquitetos Brasileiros, sede 

São Paulo, com debate e apresentações.
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2009 - 2010
Já em 2009, no ano da França do 

Brasil, o IVM produziu a exposição 

internacional “A Rua é nossa... é de 

todos nós!”, no Centro Cultural da 

Justiça Federal no Rio de Janeiro. 

Essa mesma exposição também 

esteve em cartaz em 2011 em São 

Paulo no Museu da Casa Brasileira 

após percorrer cidades como Xangai, 

Montreal, Buenos Aires, Rosário, 

Bogotá, Toronto, Pequim e Paris. Em 

2010 o IVM publicou uma versão 

em português da obra “Conquistar 

a rua! Compartilhar sem dividir”, 

organizada por Andrés Borthagaray, 

diretor do IVM América Latina.



20 21

2013
Exposição o Direito à Mobilidade marca inauguração de escritório 

IVM no Brasil - Em novembro de 2013, o IVM inaugura a exposição o Direito 

à Mobilidade, no Centro Histórico da UPM, São Paulo. Na ocasião,  o reitor da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Diretoria do IVM Internacional firmam o 

acordo de cooperação acadêmica entre as duas entidades. 
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O evento marca também a 

instalação do primeiro escritório 

do IVM no Brasil, como sede na 

rua Maria Antônia 101, terceiro 

Andar
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2014
Premio Mobilidade Minuto 

Em 2014, o Instituto Cidade em 

Movimento promoveu o concurso 

MOBILIDADE MINUTO com o objetivo 

de identificar e divulgar iniciativas 

da sociedade para a  melhoria das 

condições de mobilidade nas cidades. 

A característica essencial desta 

premiação, que a distingue de muitos 

outros concursos centrados em ideias 

e projetos, é que este se destinou a 

difundir iniciativas que já estivessem 

em curso – implantadas ou em 

teste ou implantação. As iniciativas 

deveriam apresentar soluções de 

impacto na qualidade da mobilidade 

urbana (melhoria da mobilidade) ou 

em aspectos criativos relacionados a 

espaços de mobilidade urbana. Toda 

iniciativa em favor da melhoria da 

mobilidade urbana foi  considerada, 

desde ações de pequenos grupos e 

associações comunitárias até aquelas 

realizadas por grandes organizações, 

empresas e governos. 

ABRANGÊNCIA

O Prêmio Mobilidade Minuto teve 

abrangência nacional e foi dirigido 

a indivíduos, associações de bairro, 

institutos, ONGS, empresas, poderes 

públicos, agentes públicos, escolas e 

outras entidades da Sociedade que já 

tenham instalado uma forma inovadora 

em benefício da qualidade de vida e da 

mobilidade da cidade

A premiação foi dividida nas seguintes 

categorias: 

1. Transporte particular 

2. Transporte coletivo 

3. Modos não-Motorizados 

4. Qualidade do espaço público da 

mobilidade 

5. Novas alternativas de organização 

comunitária e do trabalho –

6. Tecnologia e comunicação 
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Repercussão na Mídia Apoiadores

Institucional

Instituto Cidade em Movimento

1.  Por uma cidade com mais mobilidade 

04/11/2013 - Época São Paulo - 

2. Por cidades em movimento 

04/11/2013 - Página 22 - 

3. Por uma cidade com mais mobilidade 

04/11/2013 - ANTP - Assoc. Nacional de Transportes Público - Notícias

4. 'Cidade Legível', um projeto para aproximar as pessoas 

04/11/2013 - Portal ARS - Notícias

https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2214253487588620570_142286d4eeb05a13_14223841a57610d8_279365
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Fotos cerimônia de 

Premiação em 29 out 

2014, no Museu da Casa 

Brasileira, São Paulo
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Debate na Folha de S. Paulo

Vencedores do Prêmio Mobilidade Minuto participam de debate público na Folha 

de S. Paulo, com mediação do jornalista Leão Serva e do pprod Dr Walter Caldana, 

então diretor da Faculdade de Arquitetura e Design do UPM. 

Na mídia

•Instituto Cidade em Movimento apresenta vencedores do prêmio 

Mobilidade Minuto 

31/10/2014 - Agregario - Notícias

• Instituto Cidade em Movimento apresenta vencedores do prêmio 

Mobilidade Minuto 

 31/10/2014 - Maxpress - Comunicação

•  Prêmio Mobilidade Minuto – Conheça as iniciativas ganhadoras 

 31/10/2014 - USP Cidade - Blog - Notícias

• Programa de Ciclovias da Prefeitura recebe menção honrosa no 

“Prêmio Cidade Em Movimento” 

31/10/2014 - São Paulo com Haddad - Notícias

• Projeto Bike Blitz é destaque no concurso Mobilidade Minuto 

31/10/2014 - Associação Ciclo Urbano - Notícias

• Iniciativa de Porto Alegre vence prêmio de mobilidade 

30/10/2014 - Mauren Motta- blog - Notícias

• Maio Amarelo ganha o Prêmio Mobilidade Minuto 

30/10/2014 - Maio Amarelo Atencão pela Vida - Notícias

• Prêmio Mobilidade Minuto 2014 

• Legal.com.br -

https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293111
https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293111
http://https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293113
http://https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293113
https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293114
https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293115
https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293128
https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293112
https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293127
https://mail.google.com/mail/u/1/%23m_2333487243084703583_293126
http://legal.com.br/
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O auditório da Biblioteca Mario de Andrade ficou lotado com especialistas da área, convidados e funcionários da SPObras

Marcel Smets, presidente acadêmico do IVM faz palestra para técnicos 

SPobras sobre o programa Passagens

Com apoio do Consulado Geral da 

França, em São Paulo, e do Institut 

Pour La Ville Em Mouvement - IVM 

(Instituto Cidade em Movimento) 

o auditório da Biblioteca Mário de 

Andrade, lotado com os profissionais 

da empresa e especialistas da área 

recebeu Dr. Marcel Smets, arquiteto, 

professor e presidente do Conselho 

Acadêmico do IVM para a apresentação 

do programa de pesquisas Passagens. 

Smets apresentou  “Passagens: 

lugares de encontro para vencer as 

barreiras das obras de infraestrutura 

urbana” no qual analisa o impacto 

das barreiras viárias que dividem as 

cidades produzindo insegurança e 

desconforto, passagens subterrâneas 

perigosas, passarelas desconfortáveis. 

Aos mais de cem técnicos da Prefeitura 

que o assistiram, Smets propôs projetar 

espaços  para oferecer bem-estar, a 

fruição de um convívio agradável e a 

integração dos deslocamentos a pé e 

em bicicleta. “Smets deu uma aula de 

humanismo, onde a escala na medida 

das pernas pode coexistir com a escala 

das rodas e trilhos.”, segundo nota do 

site da Prefeitura.

Professor Dr. Marcel Smets, Presidente 

do Conselho Acadêmico Internacional 

do Instituto Cidade em Movimento, 

fez a primeira palestra do dia com o 

tema “Passagens: lugares de encontro 

para vencer as barreiras das obras de 

infraestrutura urbana”

2015
Reunião da Cátedra Internacional em Santiago (Chile)

A cada ano o IVM promove uma reunião internacional com especialistas de diversos 

países para discutir a mobilidade, compartilhar experiências locais e também propor 

ações para o próximo ano. Em 2015 o encontro foi realizado em Santiago, no Chile 

e a programação incluiu apresentações de todas as atividades que estavam sendo 

realizadas  em diferentes partes do mundo no âmbito do programa Passagens
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Reunião do Conselho Consultivo

O encontro anual dos Conselho Consultivo do Instituto Cidade em Movimento se 

reuniu em outubro de 2015. O conselho é responsável por orientar as atividades e 

pesquisas do IVM. 

CIDADE LEGÍVEL

 Semana Viver Metrópole

A Semana Viver Metrópole é um 

evento organizado anualmente pelo 

Diretório Acadêmico da Faculdade 

de Arquitetura Mackenzie (DAFAM), 

em parceria com os alunos do curso 

de Design da instituição. Eles são 

os responsáveis pela organização do 

evento, motivados pelo intuito de 

ampliar o contato entre os estudantes 

e as questões referentes ao seu campo 

de atuação. Em 2015 a temática foi 

“Futuro do Pretérito, presente de 

que futuro?”. O Instituto Cidade em 

Movimento realizou um workshop 

com o objetivo de estimular a 

percepção do espaço público e fazer 

um levantamento geral do Centro 

de São Paulo, assim como elaborar 

propostas e melhorias para sua 

legibilidade
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PASSAGENS

 IVM promove estudos para melhorar passagens do Jardim Ângela

Com o objetivo de avaliar o impacto e de 

criar um guia de recomendações sobre 

os acessos aos corredores de ônibus, o 

IVM – Instituto Cidade em Movimento 

iniciou em 2015 uma série de estudos 

sobre os percursos e acessibilidade à 

Av. M’Boi Mirim, no distrito do Jardim 

Ângela,  Zona  Sul de São Paulo com a 

proposta de  promover intervenções que 

facilitem a mobilidade dos pedestres 

aperfeiçoando as condições de uso destes 

espaços de ligação: as vielas, passarelas, 

escadas, cruzamentos.

Em pontos estratégicos deste distrito 

com cerca de 600 mil habitantes, 

alta taxa de vulnerabilidade e 

violência, e topografia irregular, o 

IVM implantou diferentes frentes 

de pesquisa e intervenção para 

estudos de mobilidade vertical (das 

escadarias), de mobilidade de jovens 

e crianças (caminho escolar), além de 

levantamentos exaustivos de dados de 

mobilidade na região.

A plataforma colaborativa  Passagens 

Jardim Ângela – Olhe o Degrau 

permite aos moradores e usuários 

da área apontarem os problemas 

de mobilidade vertical (escadarias, 

rampas etc.).
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Passagens Jardim Ângela - Encontro de pesquisadores 

Desde 2015 o IVM participa mensalmente do “Encontro de Pesquisadores” do 

Jardim Ângela. Nesta época as reuniões aconteciam no Hospital do M’Boi Mirim. 

São profissionais de diversas partes do estado de São Paulo que expõem suas 

pesquisas de forma aberta e compartilhada. Os encontros contam também com 

grande participação da comunidade
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Seminário Passagens Jardim Ângela

Como parte do programa “Passagens Jardim Ângela”, foi realizado em novembro 

de 2015 o “Seminário Internacional Passagens Jardim Ângela” na Universidade 

Mackenzie. Com entrada gratuita, como são todos os eventos do IVM, foi 

apresentado e discutido como cotidianamente a população do bairro enfrenta as 

dificuldades de locomoção, acesso ao transporte público, calçadas, vielas, etc
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OPENLAB DESIGN AMLAT

 Workshop na Universidade Mackenzie 

O Instituto Cidade em Movimento (IVM), em parceria com o Grupo PSA realizou em 

abril de 2015 o workshop “Mobilidade do Futuro”, direcionado aos professores da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie
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Reuniões de trabalho e desenvolvimento de projetos 

O OpenLab AmLat de Design e Mobilidade é uma atividade de pesquisa avançada 

promovida pelo IVM em parceria com o Grupo PSA voltado para estudantes 

universitários. Em 2015 participaram alunos de Design da Universidade Mackenzie. 

Após a realização das pesquisas, os alunos concluíram um curta-metragem sobre o 

serviço de carros autônomos em São Paulo
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2016
Vaga Viva: o IVM e Design Jr Mackenzie transformam a vaga de carros 

em espaço para pessoas 

O Instituto Cidade em Movimento e a  Empresa Junior de Design conseguiram 

transformar o espaço do carro em espaço público. Ambas as instituições estão 

sediadas nº101 da Rua Maria Antônia e onde antes havia uma vaga forçada para 

automóveis agora há lugar para pessoas. Esta iniciativa é um piloto que faz parte de 

um projeto maior de revitalização da rua. O foco é resgatar a qualidade do espaço 

público, melhorando a infraestrutura voltada para os não motorizados, oferecendo 

estacionamento para bicicletas, e aos pedestres, contribuindo com uma pequena 

área verde e, principalmente, de vivência urbana.
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Participação do IVM na Mobifilm

Entre 12 a 14 de agosto ocorreu o MOBIFILM, festival de filmes sobre segurança 

viária no Centro Cultural São Paulo. O IVM participou de duas mesas como 

representantes de organizações da sociedade civil ao lado de Corrida Amiga,  Carona 

à Pé, ANTP, GT Terceira Idade, Nazareno Stanislau-Messbeway. As instituições 

foram convidadas a participar com dados complementares e sugestões de debate 

sobre “ “Violência no Trânsito” e “Mobilidade Urbana”.

IVM NA IMPRENSA

Entrevista ao Jornal Valor Econômico

Luiza de Andrada e Silva, diretora-executiva do Instituto Cidade em Movimento 

(IVM), concedeu uma entrevista ao jornal Valor Econômico o qual discutiu a 

mobilidade ativa na cidade de São Paulo por meio da bicicleta como transporte para 

o trabalho. A matéria foi publicada em 28 de outubro de 2016.

Participação no programa da Rádio Estadão

Uma das promessas de campanha do prefeito-eleito de São Paulo foi aumentar 

as velocidade nas Marginais, vias expressas da cidade. A Rádio Estadão fez uma 

discussão sobre o tema e a diretora-executiva do IVM, Luiza de Andrada e Silva, foi 

uma das convidadas.  
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PASSAGENS

Pesquisa com os moradores

Em 2016 o Instituto Cidade 

em Movimento (IVM) finalizou 

a segunda etapa da pesquisa 

“Passagens Jardim Ângela”. Por 

dois anos a instituição realizou 

pesquisas, medições e estudos 

sobre as Passagens – as escadarias, 

vielas, travessias e conexão com 

a rede de transporte público no 

distrito. A pesquisa ressaltou três 

trechos mais críticos, as passagens 

Bambuzal, Menininha e Fundão. 

Após apresentação e devolutiva 

aos moradores, com apresentação 

dos dados obtidos e exibição de vídeos 

produzidos, o projeto seguiu para 

formatação do Concurso Passagens 

Jardim Ângela, realizado em 2017 com 

a proposta de reunir projetos futuros 

para melhoria da mobilidade local. Em 

outubro foi finalizada a tradução e a 

edição da revista dos resultados. 
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OPENLAB - DESAFIO SÃO PAULO 2030

O Openlab Mobilidade América Latina, iniciativa 

pioneira do IVM, do Grupo PSA e da Faculdade de 

Arquitetura, Urbanismo e Design da  Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, lançou em setembro de 

2016  o  “Desafio  São Paulo 2030: O cenário do carro 

autônomo”. Dirigido aos alunos de todos os cursos da Universidade, o desafio propôs 

a produção de um vídeo representando o cenário da cidade de São Paulo em 2030 e 

o impacto do transporte autônomo. 

Cerimônia de lançamento do Desafio Openlab 2030 no Mackenzie

Projetos Finalistas

A primeira fase do desafio se concluiu após duas semanas do seu início. Depois de 

plantões e conversas com a comissão organizadora, as equipes entregaram estudos 

em forma de texto, com reflexões sobre desafios da mobilidade em São Paulo e 

o transporte autônomo. As equipes selecionadas para a segunda fase tiveram a 

oportunidade de participar do workshop de cenarização com Jean-Luc Pognon, do 

grupo PSA, sobre inovação e o serviço do carro autônomo.

A primeira fase do desafio se concluiu após duas semanas do seu início. Depois de 

plantões e conversas com a comissão organizadora, as equipes entregaram estudos 

em forma de texto, com reflexões sobre desafios da mobilidade em São Paulo e 

o transporte autônomo. As equipes selecionadas para a segunda fase tiveram a 

oportunidade de participar do workshop de cenarização com Jean-Luc Pognon, do 

grupo PSA, sobre inovação e o serviço do carro autônomo.

Workshop

OpenLab AmLAT Design e Mobilidade receberam Jean-Luc Pognon, no grupo PSA, 

que passou por uma oficina com os cenários futuros para o carro autônomo. Ao 

lado dele, Luiza de Andrada e Silva, diretora executiva da IVM-Brasil, e Emmanuel 

Hédouin, seguiram o progresso do trabalho dos estudantes.
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Cerimônia de premiação do Desafio Openlab 2030 no Mackenzie

Com a exibição dos vídeos das quatro equipes finalistas e anúncio dos vencedores 

foi realizada o encerramento 

do “Desafio Openlab 2030”. O 

evento aconteceu no auditório 

da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e 

foi presidida pela diretora da 

faculdade, Angélica Alvim, com a 

presença da diretora-executiva do 

IVM-Brasil, Luiza de Andrada e 

Silva e Emmanuel Hedouin, do Grupo PSA.
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Openlab - Biblioteca De Dados Em Blog

Após o Desafio São Paulo 2030 foi criado o blog www.openlabmobilidade.wordpress.

com, com atualizações semanais e mantendo o banco de dados que foi alimentado 

ao longo de todo segundo semestre de 2016. Com dezenas de notícias coletadas 

de pesquisas sobre o veículo autônomo e possíveis cenários da tecnologia e do 

urbanismo em um futuro breve, o blog apresenta o banco de dados dentro do menu 

“Plataforma de Pesquisa”, onde há três sub-menus: Cidade Conectada, Serviços 

do Transporte Autônomo e Estrutura da Cidade. A ferramenta vai ao encontro 

da proposta do IVM que é instigar e compartilhar o conhecimento e assuntos 

relacionados à mobilidade.

2017
Pesquisa sobre as Passagens Jardim Ângela integram o anuário de 

boas práticas na Mobilidade da ANTP

Em 2017 a Associação 

Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP) lançou 

a publicação “Mobilidade 

Humana para um Brasil 

Urbano”, documento 

que reúne uma série de 

iniciativas sustentáveis, 

mais humanas e inteligentes 

realizadas em todo o Brasil 

de 1997 a 2016. A pesquisa 

sobre as “Passagens Jardim 

Ângela”, programa do IVM 

Brasil, é uma das ações que 

integram o documento. O 

livro está disponível em 

formato impresso e como 

PDF no site do ANTP.  Ele 

foi desenvolvido com a proposta de ser 

uma ferramenta de inspiração e referência 

na elaboração de projetos de governo 

para novos prefeitos e vereadores que 

assumiram o mandato a partir de janeiro 

de 2017.

www.openlabmobilidade.wordpress.com
www.openlabmobilidade.wordpress.com
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Semana do Caminhar 2017 

Na “Semana do Caminhar 2017”, organizado pelo coletivo SampaPé, o IVM Brasil 

promoveu o evento “CineRua: lugar e passagem” em que foram apresentados o 

Programa Passagens e a proposta vencedora do concurso pela equipe Estúdio +1. 

Também foram exibidos os curta-metragens documentais “Caminhos Comentados – 

A mobilidade da mulher” e “Concurso Passagens Jardim Ângela”. A atividade contou 

com a presença de acadêmicos, membros de coletivos e moradores do Jardim Ângela 

que debateram a perspectiva do pedestre na cidade de São Paulo.
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100 anos da FAU MACK – Palestra com Andrés Borthagaray e 

presença no livro

Nos 100 anos da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Mackenzie, Andrés 

Borthagaray, diretor-executivo do 

IVM América Latina, realizou uma 

palestra para alunos e professores 

dos cursos de pós-graduação da 

FAU Mackenzie e de Sociologia da 

PUC-SP. A atividade faz parte do 

programa acadêmico internacional 

que integra os dois cursos e as duas 

faculdades. O arquiteto e urbanista 

falou sobre o desenvolvimento das 

cidades na América Latina sob a ótica 

da mobilidade urbana: destacou as 

diferentes formas de ocupação do 

território, morfológica e culturalmente, 

e como as políticas de mobilidade 

regentes impactam os contextos 

socioespaciais específicos dessas 

cidades. Chamou a atenção para os 

riscos da cultura de autopista nas 

cidades latinas e defendeu o espaço 

público mais democrático. O IVM 

Brasil também está presente no livro 

sobre os 100 anos da instituição.
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Participação em encontro de Mobilidade da Faculdade Direito 

Mackenzie

Entre os dias 13 e 15 de setembro foi 

realizado o “EMOB III - Encontro de 

Tecnologia e Inovação na Mobilidade 

Urbana Sustentável, uma iniciativa 

do MackCidade – Núcleo de Direito e 

Espaço Urbano, apoio da Faculdade 

de Direito Mackenzie e participação 

da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo Mackenzie. O IVM Brasil 

foi representado por Luiza 

de Andrada e Silva, diretora-

executiva, que falou no 

primeiro dia dos encontros 

sobre “mobilidade urbana em seu 

contexto atual”. Os debates abordaram 

temas como a mobilidade inteligente, 

sustentabilidade e qualidade de vida. 

Participaram do evento pesquisadores 

e profissionais envolvidos com aspectos 

relacionados à inovação e à tecnologia 

para a mobilidade urbana.
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Virada da Mobilidade 2017

Como parte da programação da 

“Virada da Mobilidade 2017”, em 

21 de Setembro de 2017, o IVM 

Brasil integrou a mesa de debate “A 

Mobilidade da cidade do futuro e o 

pedestre”. A atividade fez parte da 

programação e abordou os desafios 

da mobilidade urbana, soluções, 

alternativas e projetos disponíveis, 

colaboração da iniciativa privada, 

participação do poder público e debate 

com ações e propostas para 2018. Os 

questionamentos buscaram abranger as 

interfaces econômica, ambiental e social 

da mobilidade na tentativa de responder 

ao questionamento “como se preparar 

para o futuro das cidades?”.

O IVM – Cidade em Movimento pautou 

a perspectiva do pedestre e ressaltou 

o valor dos deslocamentos a pé para 

cidades mais acessíveis, inclusivas e 

democráticas.
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 Participação do Forum Mobi

Em 2017 o IVM participa do Forum Mobi, uma iniciativa do Instituto Ethos e do 

Instituto Friedrich Naumann (IFN), cuja proposta é promover o diálogo sobre 

mobilidade urbana e cidades inteligentes, com foco na sustentabilidade e na troca 

entre os países (Alemanha e Brasil). São reuniões regulares, que envolvem diversos 

setores da sociedade com o objetivo principal de criar indicadores de mobilidade.

Luiza de Andrada, do IVM Brasil, em apresentação no Instituto Ethos.
Reuniões do Forum Mobi na Universidade Mackenzie
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Participação no Festival de Criação do Clube de Criação

Luiza de Andrada, diretora executiva do IVM – Cidade em Movimento, 

participou como uma das convidadas da mesa “Liberdade de expressão: 

Desobediência e Resistência” no Festival de do Clube de Criação 2017. A 

discussão se baseou na ocupação ou retomada do espaço público na cidade, 

assim como a postura de mercado no uso compartilhado e democrático. 

A mesa de debate contou também com a presença de Alê Youssef (Mestre 

em Filosofia, produtor, comunicador e ativista), Giselle Beiguelman (artista 

e professora na FAUUSP), João Wainer (fotógrafo), Luciana Ceccato (Head 

of Account Management – CP+B) e Willian Cruz (criador do projeto Vá de 

Bike). 
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Participação do encontro Ethos 360

No fechamento do Fórum Ethos 360, realizado nos dias 26 e 27 de setembro, o IVM 

- Cidade em Movimento participou da Mesa “Política, democracia e coletivos: jovens, 

LGBT, negros, negras, índios e mulheres inspiram e mudam a cara do ativismo! ”. 

Dentre os assuntos debatidos, destacou-se a importância da representatividade nas 

políticas públicas e a mobilidade urbana como instrumento de acesso à cidade, além 

de responsabilidade social, política e ambiental.
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Passagens

Em 2017 as atividades do 

Programa Passagens foram 

concentradas no lançamento do 

concurso nacional para projetos 

de requalificação de passagens 

selecionadas em nossa área de 

pesquisa no Jardim Ângela. 

O início do ano foi dedicado à 

elaboração e revisão do edital e 

busca de apoiadores e parceiros e 

programação do workshop.

Lançamento do concurso (imagem capa edital e frame do site do 

concurso)

No dia 20 de março de 2017 foi 

lançado o Concurso Passagens Jardim 

Ângela com foco nos trajetos locais. 

Com a iniciativa o IVM propõe um 

chamado à escala humana, do pedestre, 

e convida a projetar soluções e 

atividades inovadoras que recuperem 

não apenas a caminhabilidade, mas o 

valor social dos caminhos. O concurso 

tem como objetivo a revitalização de 

três passagens da região do Jardim 

Ângela, distrito da região sul de São 

Paulo: Bambuzal, Menininha e Fundão. 

A intenção é propor iniciativas que 

provoquem a melhoria da mobilidade 

local (micromobilidade de pessoas 

e bens) e sua integração com o eixo 

de transporte público da região. O 

objetivo geral do concurso é identificar 

e promover a realização de projetos e 

atividades inovadoras que recuperem 

o sentido social e a caminhabilidade 

destas passagens, com alternativas 

inclusivas e replicáveis que provoquem 

o maior impacto urbano e social com a 

menor intervenção possível. O concurso 

foi aberto a escritórios de jovens 

arquitetos, coletivos e ativistas urbanos, 

ONGs, jovens profissionais e estudantes 

de todas as carreiras que tivessem 

interesse em problemáticas urbanas, 

sociais e ambientais, facilitadores 

de processos participativos e demais 

associações de empoderamento social, 

alinhados com as ideias de promoção da 

cidadania, da mobilidade como direito 

dos cidadãos.  

Para participar o proponente precisava 

enviar três documentos: uma carta 

de interesse e interpretação do tema 

do concurso; a intenção de projeto 

com uma prancha ilustrativa – não 

é necessário previsão de orçamento 

e cronograma nesta etapa – e 

complementos à apresentação da equipe 

e de trabalhos anteriores
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Assinatura de convênio com a Prefeitura de São Paulo

O Instituto Cidade em Movimento (IVM), firmou parceria com a Secretaria 

Municipal de Serviços e Obras de São Paulo para o concurso nacional Passagens 

Jardim Ângela no dia 20 de abril de 2017. Luiza de Andrada e Silva, diretora-

executiva do IVM, e Marcos Rodrigues Penido, secretário municipal de serviços e 

obras, assinaram o documento. O acordo prevê a participação ativa de especialistas 

e  técnicos da secretaria e acompanhamento de todo o concurso e workshop, 

favorecendo eventual realização da obra e divulgação das condições e desafios da 

região.
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WORKSHOPS E PRÊMIOS

Entre os dias 5 e 10 de junho, as seis equipes finalistas do concurso Passagens 

Jardim Ângela participaram de um workshop presencial com o objetivo de facilitar o 

detalhamento dos projetos finais, promover o intercâmbio de ideias e proporcionar o 

trabalho de campo

O workshop foi composto por períodos de palestras, trabalhos em grupo, coaching, 

pesquisas e levantamentos de dados. Os tutores foram: Mireille Appel Muller, 

diretora do IVM Internacional, Natalia Castaño (Colômbia), Carles Llop (Espanha), 

Pascal Amphoux (França), Taícia Marques (Brasil), Joelma Alves Pinheiro (Brasil) e 

André Graziano (Brasil).
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No último dia, as equipes apresentaram seus projetos finais ao júri, que escolheu 

a equipe Estúdio+1. Formada pela gestora ambiental Ana Luiza Gnaspini e pelos 

arquitetos e urbanistas Tiago Brito, Ana Fernandes e Luis Fernando Milan, o 

grupo desenvolveu uma proposta para as passagens do Bambuzal e do Fundão.  

Eles receberam um prêmio de R$ 5 mil.
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Doação do projeto 

Em  20 de Julho de 2017 foi assinado 

documento oficializando a doação à 

Prefeitura da proposta vencedora do 

Concurso Passagens Jardim Ângela. 

Na ocasião, a arquiteta e urbanista 

Camille Bianchi e a diretora-executiva 

do IVM Brasil, Luiza de Andrada e Silva, 

apresentaram um breve histórico do 

processo de pesquisa e realização do 

concurso e workshop internacional. Em 

seguida os integrantes da equipe Estúdio+1, 

vencedora do concurso, tiveram a 

oportunidade de apresentar sua proposta ao 

Secretário Municipal de Serviços e Obras, 

Marcos Rodrigues Penido.
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Devolutivas para a população

Em 15 de Julho, foi realizada apresentação dos resultados do concurso Passagens 

Jardim Ângela para lideranças e moradores locais. A reunião aconteceu na Paróquia 

Santos Mártires, importante agenciador socio-cultural da região, e trata-se da 

primeira reunião de uma série de encontros de articulação com moradores e 

divulgação do projeto vencedor do concurso e propostas finalistas.



88 89

Apoiadores

A realização do concurso Passagens Jardim Ângela em 2017 foi possível por meio 

de uma rede de mais de 20 organizações que apoiaram esta edição no Brasil. O 

programa faz parte da programação da 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo.
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NOSSOS APOIADORES: 

11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo

Agence Française de Développemeny 

(AFD): operadora do mecanismo bilateral 

de financiamento do desenvolvimento da 

França e atua em mais de 90 países.

Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP)

Consulado Geral da Espanha em São 

Paulo

Consulado Geral da França em São Paulo

Instituto de Arquitetos do Brasil – 

Departamento de São Paulo (IAB-SP): 

entidade sem fins lucrativos, que se dedica 

a temas essenciais ao arquiteto, à cultura 

arquitetônica e à sociedade.

Instituto Cervantes de São Paulo: com 

mais de 200 mil estudantes ao ano, o 

Instituto Cervantes é a maior instituição 

mundial dedicada ao ensino de espanhol. 

Recebeu o Prêmio Príncipe de Astúrias 

em 2005 na categoria de Comunicação e 

Humanidades.

Institut du Véhicule Décarboné 

Et communicant de sa Mobilité 

(VEDECOM): Instituto francês de 

investigação e formação em parcerias 

público-privadas dedicado à mobilidade 

individual e sustentável.

Instituto Favela da Paz: centro cultural 

que desenvolve projetos nas áreas de 

arte e cultura no Jardim Ângela.

Institut Français (Brasil): promove a 

influência francesa no exterior por meio 

de diálogo com as culturas estrangeiras, 

respondendo simultaneamente às 

necessidades da França através de uma 

política de escuta, de parceria e de 

abertura a outras culturas.

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (FAU-Mackenzie)

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Fundação Gol de Letra: baseada 

no conceito de Educação Integral, 

desenvolve programas e projetos com 

atividades de esporte, lazer, expressão 

oral e escrita, oficinas artísticas e 

culturais, educação para o trabalho, 

qualificação técnica e profissional e 

desenvolvimento local.

Grupo PSA: montadora de veículos 

presente em cerca de 100 países e 

desenvolve atividades em seis regiões 

estratégicas. No Brasil, sua filial é a 

Peugeot Citroën do Brasil.

Nascente dos Sonhos: projeto do 

Instituto Favela da Paz que tem por 

objetivo mostrar aos jovens que 

“todo Ser pode ser o que quiser!”; 

no poder do coletivo o sonho do 

outro também é meu sonho. O 

projeto desenvolve a Jornada dos 

Sonhos, onde os participantes 

passam por sete etapas para 

alcançar seus objetivos: sonhar, 

refletir, compartilhar, planejar, agir, 

realizar e celebrar.

Pedra Verde – Saneamento 

Ambiental e Obras: desenvolve 

projetos de licenciamento 

ambiental, gerenciamento de 

empreendimentos, construções e 

demolições de edificações, além 

de reciclar o entulho de qualquer 

obra (livre de contaminação) para 

que este possa ser reaproveitado na 

construção civil.

Prefeitura Regional de M’Boi Mirim

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC – SP)

Secretaria Municipal de Serviços e Obras 

(SMSO) 

Universidade Anhembi Morumbi

Universidade Presbiteriana Mackenzie
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FABRICA DO MOVIMENTO

Requalificação do Largo do 

Arouche- SP

IVM organiza encontro com a sociedade 

civil sobre a requalificação do Largo do 

Arouche

A convite de Brieuc Pont, cônsul geral da 

França em São Paulo, e acompanhado 

de representantes de diversas empresas 

francesas, o IVM Brasil Integrou  reunião 

com o prefeito de São Paulo, João Dória, 

quando foi convidado a participar de 

ações de requalificação do Largo do 

Arouche .

O IVM participa ativamente do processo 

do ponto de vista social. Realizou, 

com recursos próprios, uma pesquisa 

quantitativa com usuários e moradores 

da região seguida de devolução dos 

resultados da pesquisa em reunião 

pública na Academia Paulista de Letras, 

no próprio Largo. 

O relatório  foi apresentado ao 

prefeito de São Paulo em conjunto 

com os secretários, o cônsul francês e 

representantes de empresas francesas. O 

IVM Brasil pretende ser o facilitador das 

discussões sobre o espaço público neste 

trabalho.

Neste sentido,  promoveu ainda, também 

com recursos próprios*, um seminário 

Internacional, público e gratuito, com a 

participação do arquiteto francês Pierre-

Alain Treveló com a temática “O que há 

de público no Espaço Público da Cidade”. 

*(A passagem do  sr Treveló foi concedida 

pelo Consulado da França) 

Em encontro na Academia de Letras, o 

IVM trouxe agentes da sociedade civil 

envolvidos com o Largo do Arouche para 

discussão e uma primeira apresentação 

do relatório de percepções e entrevistas 

feito pelo IVM e Readymake, com 

enfoque no projeto de requalificação 

do Largo do Arouche, elaborado pelo 

escritório de arquitetura franco-

brasileiro Triptyque, representado 

pela arquiteta Camille Bianchi. Para a 

reunião, estiveram presentes moradores 

da região, comerciantes locais – do hotel 

à floricultura – e pessoas que fizeram 

estudos sobre o Largo e práticas locais, 

como no caso de ativistas urbanos que já 

atuaram de alguma maneira no Arouche. 
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Seminário “O que há de público no espaço público da cidade” com a 

participação do arquiteto Pierre Alain Trévelo

O arquiteto e urbanista francês, Pierre Alain Trévelo palestrou no encontro “O 

que há de público no espaço público da cidade”, promovido pelo IVM em parceria 

com a Academia Paulista de Letras e Consulado da França. O evento contou com a 

presença de Cecília Lotufo, ativista e 

fundadora do Movimento Boa Praça, 

e do arquiteto e urbanista Valter 

Caldeira, do IVM/Mackenzie.Tendo 

como ponto disparador da discussão 

a proposta de “revitalização” do Largo 

do Arouche.  O evento aconteceu em 

19 de maio de 2017.

Mackenzie.Tendo
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IVM promove mesa para técnicos do Patrimônio da Cidade com 

participação do arquiteto Pierre Alain Trévelo

Em sua visita no mês de maio no Brasil, o arquiteto e urbanista francês Pierre Alain 

Trévelo participou também do seminário “Patrimônio em Debate”, no Museu da 

Cidade – Solar da Marquesa, a convite da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade 

de São Paulo e do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). O evento contou 

com a mediação de Mariana de Souza Rolim (do DPH) e participação de Marcos 

Cartum, arquiteto da Secretaria Municipal de Cultura e autor de obras públicas 

como a Praça das Artes.
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 Participação na Audiência Pública na Câmara de Vereadores sobre a 

revitalização do Largo do Arouche

A convite da Comissão de Direitos Humanos da Cidade de São Paulo, o IVM 

participou de Audiência pública sobre a reforma do Largo do Arouche, na região 

central de São Paulo. O evento aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo no 

dia 29 de setembro. 

OPENLAB Mobilidade

 

No âmbito do nosso trabalho de 

pesquisa avançada sobre o futuro 

da Mobilidade, o Openlab Design 

e Mobilidade, este ano estamos 

trabalhando em parceria com alunos 

e professores do último semestre do 

curso de Produção, na disciplina de 

problemas complexos. Em grupos, 

os alunos têm o desafio de avaliar 

propostas viáveis da  alternativa de 

veículos e plataformas autônomas e 

suas implicações no modo de vida, nos 

serviços, na relação das pessoas com o 

tempo e com o espaço público.

Buscamos identificar então 

as tendências das próximas 

transformações na mobilidade 

brasileira.

Com foco em:

•  Serviços móveis

• Serviços e atividades efêmeras 

desencadeados pela mobilidade ou que 

impactem a mesma

• Novos serviços ou formas de 

organização da sociedade em função 

da mobilidade

• Serviços e atividades que passam a 

ser integradas, associadas

• Impacto de robotização da mobilidade

• Novas relações de trabalho

• Novas relações com o tempo

• Novas relações com o espaço público e 

edificações

• Implicações da conectividade da Cidade 

e Mobilidade 

• Implicações da conectividade da Cidade 

e Mobilidade
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