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Criativo por
vocação

Quem passa pelo bairro Floresta, em Porto Alegre, talvez 
nem imagine a quantidade de empreendedores criativos que es-
colheram a região para fixar ali o seu lugar de criar. Em prédios 
comerciais ou em casas de arquitetura antiga é possível encon-
trar músicos compondo suas canções, escritores trabalhando 
num novo livro ou artistas criando peças utilizando as mais di-
ferentes técnicas. O espaço, compreendido entre a Rua Félix da 
Cunha e o Shopping Total (quase no Centro) e as avenidas 
Cristóvão Colombo e Farrapos começa a ganhar vida nova com 
a criação do Distrito Criativo, concebido e organizado pela agên-
cia de inovação social UrbsNova Porto Alegre – Barcelona. A 
nova fase é a marca da renovação da região. Afinal, até pouco 
tempo, a área era caracterizada pelo abandono: sofreu um pro-
cesso de industrialização; depois, as empresas foram embora e, 
consequentemente, o bairro entrou em decadência. 

Em Barcelona, uma história parecida: o antigo bairro 
operário, o Poblenou, entrou em crise econômica e urbana nos 
anos 1970, após décadas de crescimento industrial. 
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Em 2000, a prefeitura criou ali o 22@Barcelona, um distrito de 
inovação para atrair empresas na área de tecnologia da informação e da 
comunicação. Em Berlim, o Mitte, o bairro do centro que ficava no antigo 
lado oriental, tornou-se point de inovações criativas após a queda do muro. 
Hoje é a zona de turismo, que reúne todas as lojas bacanas de estilistas 
consagrados e hotéis. “Existem bairros assim no mundo todo. É uma com-
binação de artes, educação, gastronomia e turismo. O bairro Floresta, de 
maneira muito natural, tem reunido as economias criativa, do conhecimen-
to e da experiência”, comenta Jorge Piqué, idealizador do projeto. Artistas 
plásticos, artesãos, poetas, músicos, atores, designers, arquitetos, galerias 
de arte, lojas de antiguidades, por exemplo, integram a economia criativa. 
Editoras, cursos de artes e música, faculdades fazem parte da economia do 
conhecimento. E tudo que está relacionado ao turismo, gastronomia ou es-
porte é economia da experiência. Atualmente, quase 60 empreendedores 
criativos integram o Distrito C. Ou seja: tem muita gente querendo fazer 
mais pelo bairro. As atividades movimentadas pela urbsnova estão ligadas à 
cultura, mas também à inclusão social, revitalização, organização e limpeza 
do bairro e ao desenvolvimento do turismo criativo.

A empresária Elizabeth schmidt, da loja de antiguidades Garimpo, acom-
panha a evolução do bairro há mais de dez anos. “A reunião dos criativos no 
bairro é um fenômeno. não existe uma explicação para esse encontro de tanta 
gente com interesses parecidos”, comenta. Entre os diferenciais, Elizabeth des-
taque a proximidade do bairro moinhos de vento, que é uma região valorizada 
da cidade e que ainda preserva a característica residencial, e também do Centro 
e de seus pontos turísticos. “Acredito que o Floresta tem tudo para crescer. 
temos enorme potencial turístico. Quando viajo, procuro sempre lugares assim, 
que sejam culturais e com pessoas interessantes”, garante.

REVITALIZAÇÃO URBANA: promover ações de melhoria nas 
condições dos espaços públicos e compartilhados pelas pes-
soas que frequentam o bairro e sua manutenção – iluminação, 
limpeza, conservação, segurança, mobilidade e preservação 
do meio ambiente.

INCLUSÃO SOCIAL: identificar grupos sociais em situação de 
vulnerabilidade, como papeleiros, dependentes de álcool 
e drogas, envolvendo os integrantes do Distrito C com as 
ações humanitárias realizadas no entorno.

DESIGN DE TERRITÓRIO: criar uma identidade própria 
que caracterize e diferencie o Distrito C na cidade – sina-
lização, eventos, grafites, exposições, fotografia, escul-
tura, calçadas com arte.

INTEGRAÇÃO: conectar pessoas, trazendo o senti-
mento de pertencimento ao grupo e ao bairro e pro-
movendo networking, divulgar o trabalho e cultura, 
preservar a memória e a história do bairro.

TURISMO CRIATIVO: colocar o Distrito C no roteiro dos 
turistas – que vêm para Porto Alegre e também os 
que moram na cidade, promovendo o encontro com 
os criativos, mostrando a vida cotidiana do bairro, 
promovendo experiências com conhecimento.

mOinHOs DE vEntO

sHOPPinG 
tOtAl

AntiGA BOAtE mADriGAl

lOJA GArimPO

POrtO AlEGrE HOstEl BOutiQuE

CC>100

3

QuAis Os OBJEtivOs DAs AçõEs 
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O Porto Alegre Hostel Boutique está instalado em um casarão histó-
rico do bairro, bem pertinho do shopping total. A aposta de Carlos Augusto 
silveira Alves, proprietário e presidente da associação refloresta, é mudar 
a cara da região. “Por dez anos morei em santo Ângelo e tinha hostel nas 
missões. Por insistência da minha filha, viemos para Porto Alegre. Encontrei 
no bairro Floresta uma casa pela qual me apaixonei e com um ótimo valor. 
naquela época, em 2010, nem imaginava que o bairro tivesse esse potencial 
para a criatividade. Foi um desafio: criar um novo ponto na cidade, convi-
vendo inclusive com a prostituição que é característica do bairro. E estamos 
conseguindo: tenho 30 hóspedes por dia das mais diversas nacionalidades 
e cheios de curiosidade”, comenta Carlos Augusto silveira Alves.  

O  CC>100, na Avenida Cristóvão Colombo, é uma das novidades do 
Distrito C: um prédio comercial com salas e lojas para locação e espaço mul-
tiuso para palestras, workshops, oficinas e eventos, pensado especialmente 
para pessoas da indústria criativa. O empreendimento, inicialmente pensado 
para o Centro de Porto Alegre, na época aproveitando a ideia da revitaliza-
ção do centro histórico, encontrou seu lugar no bairro Floresta. “Chegamos 
até o prédio da Cristóvão Colombo, através de uma página de classificados. 
Assim, nos deslocamos um pouco. na região, existe ainda uma relação de 
bairro. Os vizinhos se conhecem e cooperam entre si. sou um grande crítico 
da forma de habitação predominante hoje na Capital, onde impera o afas-
tamento da vida citadina. Cada cidadão é um agente de segurança em po-
tencial, mas, no momento em que tiramos nosso olhar da calçada, deixamos 
a ação marginal acontecer. O que me agrada no Distrito C, em especial no 
Floresta, é que ainda existe a condição de manter essa dinâmica de “olhos 
na rua”, manutenção de parques, criação de espaços de lazer, curtição, 
circulação de pessoas nas ruas”, comenta Auber Oliveira, do CC>100.
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O novo projeto da urbsnova é um novo modelo de aquisição 
de imóveis com  desconto especial para empreendedores 
criativos. “uma parte do valor descontado é investido em 
intervenções criativas no local. Assim, um imóvel destina-
do para a economia criativa terá parte do seu próprio 
valor investida no bairro. E o melhor: a pessoa que ven-
de não terá nenhum prejuízo financeiro”, explica Jorge 
Piqué. nestes casos, um percentual de 1 a 2% será 
deduzido do valor da corretagem. 

O prédio da antiga boate madrigal, na Avenida Farra-
pos, está à venda e pode ser comprado nestes mol-
des. “se quem comprar o imóvel e for utilizá-lo para 
economia criativa, receberá um desconto de quase 
r$ 100 mil. E o bairro um investimento de r$ 1.000 
para atividades locais”, explica.

invEstimEntO QuE 
rEtOrnA PArA O BAirrO

BOlsA DE ArtE   

vilA FlOrEs

CAsA CulturAl tOnY PEtZHOlD

FAmiGliA FACin
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Av. Farrapos, fundos rua são Carlos  i  AntiGA BOAtE mADriGAl

rua Câncio Gomes, 659  i  lOJA GArimPO

rua são Carlos, 545   i  www.hostel.tur.br   i   POrtO AlEGrE HOstEl BOutiQuE

Av. Cristóvão Colombo, 100  i  www.cc100.com.br  i  CC>100

www.bolsadearte.com.br  i  rua visconde do rio Branco, 365  i  BOlsA DE ArtE

www.vilaflores.net  i  rua são Carlos, 753  i  vilA FlOrEs
 

casaculturaltonypetzhold.wordpress.com  i  Av. Cristóvão Colombo, 400  i  CAsA CulturAl tOnY PEtZHOlD
 

www.famigliafacin.com.br  i  Av. Cristóvão Colombo, 545  i  FAmiGliA FACin
 

www.verdi.com.br  i  rua Félix da Cunha, 768/305  i  vErDi DEsiGn
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