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Somos a A Banca

Somos a A Banca, um Negócio Social que acredita na força e potência que existe na 
periferia. Realizamos projetos, fazemos negócios com propósito social, fomentamos 
o ecossistema da música, cultura Hip Hop e do empreendedorismo social da 
periferia. Temos paixão pelo que fazemos e sempre trazemos nossos sonhos e lutas 
como premissa para ações dentro e fora da periferia.



Contextualização

A BANCA está inserida na Zona Sul de SP, mais 
precisamente no Distrito do Jardim Ângela, 
localizada na Estrada da Baronesa n. 75 no 
bairro Jd. Kagohara, dentro do distrito de Jd. 
Ângela, região sul da cidade de São Paulo, e tem 
como subprefeitura a do M'Boi Mirim.

O Distrito do Jardim Ângela fica às margens da represa da 
Guarapiranga e tem uma população de aprox. 338.265 
habitantes, sendo que 60,1% se declaram preta e parda e 
48,4% jovens, de acordo com o Mapa da Desigualdade 2021.  

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), o Jd. Ângela 
foi considerado um dos bairros mais violentos do mundo, em 
1996, tendo a taxa de homicídios de 98 para cada 100 mil 
habitantes na época. 



Segundo Mapa da Desigualdade de São Paulo de 2021 
nosso território tem cerca 0,6 à 1,5 equipamentos 
públicos de cultura, 0 cinemas,0 museus e 0 teatros, 
cerca de 53 favelas com uma remuneração de até 02 
salários mínimos, com nenhum acesso de transporte 
de massa e com um dos maiores dados no que tange a 
violência contra as mulheres com idade entre 20/59 
anos tendo em média 217 casos/ano, ainda seguimos 
com uma expectativa de vida muito baixa de até 61 
anos.

O Jardim Ângela mesmo com todos os movimentos de 
melhoria em direitos humanos ainda segue entre os 10 
piores bairros em recebimento de políticas públicas.

Dados retirado do site:
https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads
/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Tabelas.pdf
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ÁREAS de ATUAÇÃO A BANCA

Fonográfica
Projetos & Produção Cultural
Projeto No Corre 
Cidadão de Dados da Periferia 

2022

Músicas e Artistas (Fonogramas)

Consultoria & Serviços 
(Escolas Particulares)

Fundações e Institutos (Intercâmbio)

ANIP - Articuladora de Negócios 
de Impacto da Periferia

Café com NIP’s

Fórum Criando Pontes 2022

Rodas de Conversa NIP online

Modelo Financeiro / Tração

Fórum de crédito para NIPs

Agradecimento



FONOGRÁFICA
Projetos & Produção Cultural



O projeto “No Corre” realizado pela A Banca em parceria com a 
Fundação Propauperibus é uma iniciativa que tem o objetivo de 
ofertar aulas de instrumentos musicais (violão, guitarra, canto e 
produção musical) de forma totalmente GRATUITA e presencial para 
jovens da periferia que são músicos, artistas ou que estão iniciando 
seu corre para conquistar aquele sonho de viver de música.

Horas de 
Aula: 48h

Educadores 
contratados:  03

Acessos na 
Landing page:

Inscritos:

Alunos 
impactados:

489

82

20

Videos: 59 
Visualizações: 500

14

06

02

05

01

07





FONOGRÁFICA
Projetos & Produção Cultural



O projeto Cidadão de dados da Periferia tem o 
objetivo de capacitar 10 (dez) coletivos culturais da 
cidade de São Paulo a lidarem com a tecnologia de 
dados aplicados às suas organizações de forma a 
fomentar suas habilidades e empreendedorismo 
cultural e social, gerando impacto positivo em suas 
comunidades e estimulando a economia criativa e 
possibilidades de negócios culturais.

Horas de 
Aula: 10h

Educadores 
contratados:  03

Coletivos 
inscritos:

Coletivos 
selecionados:

Alunos 
impactados:

36

10

40 Equipe de 
Execução: 04



FONOGRÁFICA
Projetos & Produção Cultural



FONOGRÁFICA
Projetos & Produção Cultural

O objetivo da área fonográfica é democratizar o acesso a cultura e música na 
quebrada, como um estúdio de gravação de qualidade, agregadores e plataformas 
de lançamentos de músicas, fotógrafos, videomakers na quebrada e para 
quebrada com um valor acessível.

Artistas fomentados: Pedrin, Mirim, Diel, DJ Bola A Banca e Macarrão.

VISUALIZAÇÕES 
DO YOUTUBE

VISUALIZAÇÕES 
DO SPOTIFY

+215 K +21 K
Alcance nas redes 
sociais & streaming



CONSULTORIA & SERVIÇOS
Escolas Particulares



O temático " Juventude Identidade e Modernidade'' tem o objetivo de trazer 
à tona questões sobre juventudes de forma plural e significativa, 
dialogando e problematizando aspectos culturais e sociais sobre essas 
diferentes realidades com alunos do ensino médio.

Temático Juventude: 
Identidade e Modernidade 
Colégio Equipe 

Alunos 
impactados no 
1º Semestre:

Horas de 
aulas: 50hs

Educadores 
contratados: 02

Alunos 
impactados no 
2º Semestre:

Horas de 
aulas: 50hs

Educadores 
contratados: 02

25

25

Total de alunos 
impactados soma dos 2 
semestres:

Soma horas de 
aulas: 100hs

Educadores contratados 
no total: 0450



Tem  como objetivo  problematizar questões históricas, culturais, sociais e 
econômicas da cidade com jovens alunos do ensino médio do do colégio 
particular “Equipe”, localizado no bairro Higienópolis, centro de São Paulo.

Temático Cidade de São Paulo: 
Contrastes e Possibilidades - 
Colégio Equipe

Alunos 
impactados no 
1º Semestre:

Horas de 
aulas: 08hs

Educadores 
contratados: 04

Alunos 
impactados no 
2º Semestre:

Horas de 
aulas: 08hs

Educadores 
contratados: 04

25

25

Total de alunos 
impactados soma dos 2 
semestres:

Soma horas de 
aulas: 16hs

Educadores contratados 
no total: 0850



Intercâmbio: 1º Semestre 
(Distrito do Jardim Ângela)

Pessoas articuladas 
para Intercâmbio 

(Periferia)

Jovens participando 
do intercâmbio 

(Periferia)

Jovens do Colégio 
Equipe

Organizações articuladas para o 
intercâmbio:

Terreiro Inzo Tumbansi Ngana Zambe 
Mutakalambo, Resistência Cultural Pub 

Bar, Arco Associação Beneficente.

14 15 25 03



Intercâmbio: 2º Semestre 
(Higienópolis)

Espaços de visitação: Museu do 
futebol, Praça Buenos Aires, 
Avenida Paulista (Ims, Sesc e 

Trianon), Parque da Água Branca 
(Opcional), Avenida Paulista, 

Beco do Batman, Centro Velho, 
Sesc 24 de Maio, Rua Itacolomi, 

Sesc 24 de Maio, Teatro 
Municipal e Praça Monteiro 

Lobato.

Jovens participando 
do intercâmbio 

(Periferia)

Jovens do Colégio Equipe Organizações articuladas para o 
intercâmbio:

25 25 02



Tem como objetivo desconstruir os preconceitos e quebrar as barreiras 
sociais invisíveis, socializar e incentivar a maior inserção da arte e cultura 
de rua, promover conhecimento de forma crítica e não arbitrária, 
estimular o uso de material biográficos e bibliográficos das periferias do 
Brasil, conhecidos como Literatura Marginal ou de Rua e rediscutir o acesso 
a cidade. Durante as aulas propomos atividades individuais e em grupos, 
exibimos mini documentários, construímos mapas conceituais a partir do 
que é periferia no imaginário desses jovens.

Temático Cidade de São Paulo: 
Contrastes e Possibilidades - 
Colégio Santa Cruz

Horas de 
aulas: 24h

Educadores 
contratados: 02 200ALUNOS 

IMPACTADOS 
DIRETAMENTE:



A palestra apresenta temas de situações novas nas quais devam 
criar, antecipar problemas e propor tendências usando para 
isso o poder estimulante do conhecimento.

Palestra: 2º Semestre 
Lourenço Castanho 
(Higienópolis)

Horas de 
aulas: 02h

Educadores 
contratados: 04 60ALUNOS 

IMPACTADOS 
DIRETAMENTE:



FUNDAÇÕES E INSTITUTOS
INTERCÂMBIO



Empreendedorismo com Santander 
(Distrito do Jardim Ângela)

Equipe de Execução
Pessoas Articuladas do 

Território
Intercambistas Santander

Parceria com empreendedores sociais 
locais e Associação ARCO

O Intercâmbio social e cultural é uma possibilidade de ampliação de 
horizontes. Busca estabelecer diálogos e vínculos com pessoas de realidades 
sociais, culturais e econômicas diferentes através de vivências e imersões 
dentro das periferias de São Paulo.

05 12 28 Horas de 
aulas: 05h

INTERCÂMBIO



Empreendedorismo com Santander
(Sede do Santander)

Equipe de Execução Pessoas Articuladas pelo 
contratante Intercambistas Santander

03 06 12

INTERCÂMBIO

Horas de 
aulas: 05h



Estratégia de Marketing 
com ESPM

Equipe de Execução

03 30

Horas de 
aulas: 02h

INTERCÂMBIO

Intercambistas



Rede Vai a Campo ANDE

Equipe de Execução Empreendedoras Locais Intercambistas 

03 02 07

INTERCÂMBIO

Horas de 
aulas: 03h





INTERCÂMBIO
Articuladora de Negócios 
de Impacto da Periferia



INTERCÂMBIO

É uma iniciativa que surgiu pela necessidade de criar um espaço 
onde os NIPs das diferentes turmas pudessem trocar 
experiências e se conectarem.

02 Café com Nip’s

Horas de 
aulas: 04h

Equipe de 
Execução: 0220IMPACTADOS 

DIRETAMENTE:



INTERCÂMBIO

O objetivo do FNIP é dialogar com os atores do ecossistema de Negócios de Impacto da 
Periferia e apresentar a jornada de 04 anos do programa ANIP abrindo o diálogo sobre 
finanças com e para empreendedores das periferias.

Fórum Criando Pontes: O Futuro dos 
Negócios de Impacto da Periferia

Horas de 
aulas: 03h

Equipe de 
Execução: 12114IMPACTADOS 

DIRETAMENTE:
Contratações 
Extras: 09



INTERCÂMBIO
Ampliar a visão do ecossistema sobre mulheres à 

frente dos Negócios de Impacto da Periferia.

04 Rodas de Conversa online

Horas de 
aulas: 04h

Equipe de 
Execução: 021200

Alcance 
das lives: 

Contratações 
Extras: 04



Mapear e investir por meio de financiamento de Negócios de Impacto da 
Periferia para viabilizar o crescimento.

Modelo financeiro / tração

Equipe de 
Execução: 0202

Negócios 
Impactados 
diretamente:

Contratações 
Extras: 0197

Negócios 
Mapeados: 



Objetivo de discutir o acesso a crédito, mercado financeiro e possibilidade 
para empreendedores da Periferia.

Fórum de crédito para NIPs 

Equipe de 
Execução: 04

57Convidados:

Contratações 
Extras: 0125Impactados 

Diretamente: 

Horas de 
aulas: 03h



Agradecimento

Marcelo Rocha - DJ Bola
Márcio Teixeira - Macarrão
Fabiana Ivo 
Daniel Bruno - DIEL 
Lilian Ferreira 
Beatriz Macedo - Bia
Evellyn Gomes - Evellyn OZZ
Dandara 
Decoff 
Pedro Henrique - Mc Mirim 

Equipe A Banca





contato@abanca.org

https://www.abanca.org/

Acompanhe as nossas redes sociais!

mailto:contato@abanca.org
http://www.abanca.org
https://www.youtube.com/c/ABancaProdutoraCulturalSocial
https://www.instagram.com/abancajovem/
https://www.linkedin.com/company/13001779/admin/
https://www.instagram.com/abancajovem/

