


O WORKTIBA

Lançado em Março de 2017, o Worktiba Barigui é considerado o primeiro
coworking público do Brasil!



O WORKTIBA
O Instituto Municipal de Administração Pública - IMAP, requalificou um espaço de 225 m²,
até então subutilizado. Composto por móveis reaproveitados de ambientes subutilizados
do município e que foram reformados pela Marcenaria da Fundação de Ação Social de
Curitiba – FAS. Iniciativa feita a custo zero, reaproveitando móveis, estrutura e
equipamentos (computadores, impressora, retroprojetor, som) já existente na
administração pública municipal.



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL



CONCEITO

• Ambiente coletivo de trabalho e criação

• Incentivar o ecossistema da inovação da cidade

• Desenvolvimento de soluções inovadoras que possam ser aplicadas na
cidade



SELEÇÃO

• Edital público

• Seleção feita por comissões
independentes

• Ocupação por 5 meses (prorrogável
por mais 5 meses)



ESTRUTURA – WORKTIBA BARIGUI

• 40 lugares

• 10 computadores fixos

• 1 biblioteca

• 1 auditório

• 1 espaço de reunião

• 1 Gestor de Comunidade

Todos os móveis e equipamentos
reaproveitados.

Custo zero de implementação.



FUNCIONAMENTO

• 8h – 18h

• Compartilha estrutura local de apoio

• Espaços móveis e configuráveis

• Palestras semanais gratuitas



ACOMPANHAMENTO

• Relatórios periódicos

• Conexão do trabalho das empresas com 
a administração pública municipal

• Encaminhamento para os programas do 
ecossistema local e nacional



COWORKERS
Atualmente 25 empresas ocupam o Worktiba. Entre elas está a PREVENTION
VISION TEST, que deixou quase 5 mil concorrentes para trás e ficou entre os 3
MELHORES DA AMÉRICA LATINA, no PRÊMIO IMAGINE CUP, que é promovido
pela MICROSOFT e, na etapa mundial da premiação, que aconteceu em
Seattle/EUA, ficou entre os 15 PROJETOS MAIS INOVADORES DO MUNDO.



COWORKERS

A Prevention também beneficiou, gratuitamente, cerca de 3 mil pessoas atendidas,
nos MUTIRÕES DA CIDADANIA da Prefeitura de Curitiba. Também realizou teste de
visão em mais de 850 estudantes, do 1° ao 5° ano, da Escola Municipal Joana Raksa,
no Caximba. Em Junho de 2018, o Prefeito Rafael Greca recebeu o primeiro Adam
Robô que começará a ser usado nas regionais de saúde do município.



COWORKERS

A ferramenta de pré-teste visual ADAM ROBO, também foi selecionada no reality
show SHARK TANK BRASIL, programa exibido pelo CANAL SONY, onde os
empreendedores apresentam seus projetos para os investidores. As melhores idéias
ganham apoio financeiro. A Prevention vendeu 15% do negócio por R$ 200 mil, além de
incorporar três novos sócios: Robinson Shiba, dono dos restaurantes CHINA IN BOX,
Camila Farani, investidora e Caito Maia, fundador da marca CHILLI BEANS.



COWORKERS
Outra empresa que se destaca é a TRUCKHELP, que criou uma plataforma e aplicativo para
smartphone que conecta com segurança caminhoneiros, prestadores de serviços para
mecânica pesada e fornecedores de insumos para caminhões. No início de Novembro
participaram do WEB SUMMIT LISBOA 2018, considerado o maior evento de tecnologia,
empreendedorismo e inovação da Europa.



COWORKERS

Outra coworker do Worktiba é a MUNDO ADAPTADO, uma plataforma
colaborativa que integra conteúdo específico e construção de um shopping on-line
de produtos diversos voltados a pessoas com deficiência.



COWORKERS
Com a startup SANTIAGO TECNOLOGIA, o estudante de Medicina Lucas Santiago e
o engenheiro mecânico Arturo Vaine estão criando uma PRÓTESE DE MÃO para
pacientes com agenesia (ausência) de membro superior. A ideia é popularizar as
próteses ortopédicas de alta funcionalidade, com redução no custo de até 80%
em relação aos produtos convencionais.



COWORKERS

Outro coworker que se destacou foi a CLUSTER EVENTOS, responsável pelo projeto
EMPREGAÇÃO que faz a divulgação de vagas de trabalho via WhatsApp e
organização de eventos do 3° setor com foco em empregabilidade. O Projeto teve
mais de 1.015 participantes e já beneficiou 830 pessoas que conseguiram um
emprego



Google Business Group (GBG)
O Worktiba recebeu o gerente global para comunidades do GOOGLE BUSINESS
GROUP da Malásia, Marcus Foon, que conheceu o primeiro coworking público
municipal do Brasil.



Comitiva Chilena
Também recebeu uma delegação de 20 alunos e 4 professores da Universidade
Chilena Alberto Hurtado que conheceram as instalações e a proposta do
coworking público.



CIDADES INTERESSADAS
O espaço também recebeu comitiva das cidades de Caraguatatuba/SP e de
Itabira/MG, sendo que esta última, criou o ITABIRAHUB, projeto que foi inspirado
no Worktiba Barigui.



WORKTIBA SUSTENTÁVEL

Seguindo a linha da sustentabilidade, o reaproveitamento de pallets, plataformas
brutas de transporte e armazenamento que sustentam as cargas de alimentos
adquiridas pela Secretaria Municipal de Abastecimento para os Armazéns da Família,
que iriam para o lixo e foram transformados em móveis (mesas, bancos e cadeiras),
pela Marcenaria da FAS, para equipar os Worktibas, bem como usados em vários
eventos, como o SMART CITY EXPO CURITIBA e o MOVIMENTA CURITIBA.



PALESTRAS e ENCONTROS
Entre 2017 e 2018, mais de 45 palestras foram realizadas para os coworkers, que
somaram a participação de mais de 2.000 pessoas. A cada semana é realizado no
espaço, visando a capacitação dos coworkers, os eventos SÓMEI, evento para
microempreendedores individuais e interessados em informações sobre o tema e
FAÇA VOCÊ MESMO, com foco na cultura “maker”, que incentiva a produção própria e
local de bens e serviços.



PALESTRAS e ENCONTROS
Entre as principais palestras estão:

• Como gerar vendas com o Marketing Digital;

• Como transformar empresas em grandes marcas de valor;

• Projeto Jardins de Mel;

• Voluntariado corporativo;

• Como vender serviços para o município;

• Como desenvolver aplicativos para o smartphone;

• Impressora 3D;

• Empreendedorismo comMadeira e Lutheria;

• Energia Solar;

• Veículo Elétrico 100% Brasileiro



NOVOS WORKTIBAS
E para Março de 2019, está prevista a abertura do WORKTIBA CINE PASSEIO, que visa
integrar e promover a cultura local, com foco no desenvolvimento das mais diversas
culturas, manifestações e expressões artísticas.



NOVOS WORKTIBAS
E para 2019, também está prevista a abertura do WORKTIBA BOQUEIRÃO, que irá
fomentar o polo têxtil da região que concentra indústrias têxtis da cidade, além de
incentivar os pequenos empreendedores e tecnologias voltadas para a gestão urbana.



PRÊMIO OZIRES SILVA DE 
EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL
O Worktiba Barigui – Coworking Público Municipal foi premiado na 12ª Edição do
Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, um dos maiores prêmios
nacionais do segmento, na Categoria Econômica – Empresas de Micro e Pequeno
Porte.



ENDEREÇO WORKTIBA BARIGUI

• Alameda Ecológica Burle Marx, s/n

Santo Inácio, Curitiba, Paraná

• Site: worktiba.curitiba.pr.gov.br

• Email: worktibabarigui@imap.curitiba.pr.gov.br



MUITO OBRIGADO!

Alexandre Matschinske

Presidente 
Instituto Municipal de Adminitração Pública

alexandremats@imap.curitiba.pr.gov.br


