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ECONOMIA CRIATIVA E TURISMO
É um lugar comum dizer que Porto Alegre é uma 

cidade com poucos atrativos turísticos. Na verdade, sa-
bemos muito pouco sobre nossa cidade e temos muito a 
descobrir. Mesmo assim, em 2014, o Distrito C ganhou, 
com o Passeio das Artes, o Prêmio de Inovação em Tu-
rismo, oferecido pela Secretaria Estadual de Turismo, na 
categoria Turismo histórico-cultural.

A partir desse reconhecimento, UrbsNova e SESC 
Turismo firmaram uma parceria para trazer comerciários 
para o Distrito C, em 2015. Tradicionalmente, o SESC 
Turismo oferece o programa “Férias Imperdíveis na Ca-
pital dos Gaúchos”, que consiste de 5 noites e 6 dias em 
Porto Alegre, com hospedagem no Hotel Sesc Campes-
tre. Os comerciários, que vem de várias cidades do In-
terior do RS e de outros estados, durante essa semana, 
fazem caminhada ecológica, City Tour pelo Centro His-
tórico e visitam os estádios da dupla Gre-Nal.

Além disso, nas terças, a tarde, criamos um roteiro 
no Distrito C, que reúne artes, patrimônio histórico e gas-
tronomia. São visitados os participantes que estão na par-
te norte do Distrito C, como Studio Q, Ofício Criativo, 
Atelier Insonia, Bolsa de Arte, Cobogó Mobiliário, Via 
Baroneza, La Casa de Bernarda Alba, Padaria Dalmás, 
Casa 533, Naida Gomes Artes & Antiguidades, Loja Ga-
rimpo Móveis & Objetos de Arte, Atelier Wolkmer, Vila 
Flores, brechó Vuelta al Mundo, Estúdio Hybrido, Ato 
Espelhado e Caixa do Elefante. Os comerciários visitam 
também a Igreja São Pedro, na Av. Cristóvão Colombo, 
o maior prédio neogótico de Porto Alegre, projetada pelo 
arquiteto checo Josef Hruby, em 1917. 

Já recebemos, desde julho de 2015,  a visita de gru-
pos de comerciários, trazidos pelo SESC Turismo, de 
Uruguaiana, Bagé, Livramento, Rio Grande, Carazinho, 
Ijuí e Cruz Alta, além de um grupo de Manaus.  Nas fo-
tos, diferentes grupos que nos visitaram.
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O 4º Distrito, desde os anos 80, atrai a atenção dos 
pesquisadores e, especialmente, em 1995, foi apresenta-
do o Parque Tecnológico do 4º Distrito. Infelizmente, mui-
tas das iniciativas ou não avançaram, ou avançaram muito 
pouco nesses últimos 20 anos. Nem iniciativas públicas 
nem privadas conseguiram alavancar economicamente o 
4º Distrito e por isso uma área de mais de 1.000 ha conti-
nua a ser um dos grandes desa� os da cidade.

Neste ano, em julho, uma comitiva da Prefeitura, da 
Câmara, das Universidades e de algumas instituições foi 
à Barcelona conhecer o 22@, o Distrito de Inovação, que 
já tem 15 anos de existência. Durante o segundo semes-
tre, técnicos da SMF, SMURB e SMC foram também a 
Barcelona para aprender mais da experiência espanhola. 

Dia 18 de dezembro, foi apresentado pela Prefeitura 
um primeiro diagnóstico sobre o passado e a situação 
atual do 4º Distrito além de uma primeira proposta de lon-
go prazo, dentro de uma visão que insere o 4º Distrito na 
região metropolitana e como região em contato com toda 
a orla da cidade. No diagnóstico da Prefeitura a existência 
do Distrito C e suas prioridades urbanas foram reconhe-
cidas, especialmente questões como mobilidade, ilumina-
ção, drenagem, questões sociais, e esperamos ações no 
curto prazo. Outra decisão política importante, foi o envio, 
dia 14 de dezembro, à Câmara de Vereadores de projeto 
de lei que dá benefícios � scais para empresas de tecnolo-
gia e inovação. Graças a uma emenda, aprovada sem vo-
tos contrários, os empreendimentos de economia criativa 
também serão bene� ciados, o que pode aumentar a mas-
sa crítica do Distrito C nos próximos anos, uma comuni-
dade de artistas e empreendedores, de qualidade, hoje já 
com  mais de 80 empreendimentos, gerando mais de 600 
empregos diretos e indiretos. O Distrito C, como cluster 
criativo, na interface do 4º Distrito com o Centro Histórico 
e bairros como Independência e Moinhos de Vento, pode 
ter um papel importante na conexão dessa ampla área 
com toda a cidade. Este não pode ser apenas um projeto 
do executivo. Os próximos anos serão decisivos e desa� a-
dores para toda a sociedade.

Agenda Distrito C : acompanhe pelo Facebook nossas ofertas culturais, cursos e vendas:
https://www.facebook.com/groups/agendadistritocriativopoa

Links
Em 2013, propusemos uma aproximação entre o 4º Distrito e o 
projeto 22@:
https://urbsnova.wordpress.com/distritos-innovacion
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Trata-se de uma oportunidade, muitas vezes única, 
para essas pessoas de entrar em contato direto com ar-
tistas, em seus ateliers, conhecer galerias de arte de nível 
internacional, e de revisitar muito do seu próprio passado 
nos melhores antiquários de Porto Alegre, descobrindo 
uma região de Porto Alegre, que está se tornando o maior 
cluster de economia criativa do Estado.


