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partir do conceito de “Cidade Cria-

tiva”, reconheci a importância do 

ambiente para o desenvolvimen-

to da criatividade e da inovação, 

com espaços que estimulem a interação so-

cial e o compartilhamento de ideias. A produ-

ção contemporânea é sintetizada com a ideia 

de Hub Criativo, isto é, locais que estabele-

cem conectividade entre pessoas e experiên-

cias por meio de múltiplos acontecimentos e 

atividades. 

Nos Hubs Criativos, concretiza-se o de-

senvolvimento da Economia Criativa atra-

vés de conexões em espaços colaborativos 

e inspiradores, responsáveis pela reinvenção 

dos métodos produtivos e, sobretudo, da re-

lação com a cidade e o entorno. O objetivo 

desta pesquisa, além de mapear, historica-

mente, o surgimento do conceito de Hub, é 

compreender as novas formas de trabalho da 

produção contemporânea e suas necessida-

des espaciais e arquitetônicas.
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 O 
presente estudo tem como 

finalidade o entendimento 

do conceito de Hub Criativo, 

dentro do contexto socio-

cultural da Indústria Criativa. A pesqui-

sa inicia-se com um contexto histórico 

acerca do surgimento do Hub, distin-

guindo-o dos termos correlatos “Cluster 

Criativo” e “Lugar Criativo”, bem como 

esclarecendo como este conceito pode 

ser ampliado para a escala urbana, com 

as chamadas Cidades Criativas, a fim de 

reativar locais que sofreram transforma-

ções físicas com a mudança do paradig-

ma econômico. A seguir, é realizado um 

levantamento e análise de alguns Hubs 

em São Paulo, a partir de visitas técnicas 

in loco e da ferramenta “Ciclo da Criati-

vidade de Hubs Criativos” desenvolvida 

por Lima (2015), para comparação entre 

as características dos mesmos. Estuda-

se, também, três projetos internacionais 

e um nacional como referências proje-

tuais. Posteriormente, analisa-se o bair-

ro da Mooca, entendendo seu processo 

de desenvolvimento com a economia 

industrial e, definindo alguns princípios 

para preservação e restauração das edi-

ficações que foram tombadas enquanto 

patrimônio histórico-industrial, como, 

por exemplo, a Casa Vanorden, antiga 

indústria tipográfica presente no lote 

de intervenção. Em seguida, alguns da-

dos são apresentados sobre a Moda en-

quanto segmento da Indústria Criativa, 

justificando a escolha deste tema para 

vocação do Hub Criativo projetado. 

Por fim, é exposto o projeto do Hub 

de Inovação e Moda desenvolvido no bair-

ro Mooca, zona leste de São Paulo, com as 

análises e diretrizes definidas para o local, 

assim como o processo arquitetônico que 

norteou o partido e programa definidos.

Palavras-Chave: Hub Criativo. Indústria 

Criativa. Economia Criativa. Cidade Cria-

tiva. Economia Industrial. Patrimônio In-

dustrial. Moda.
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T
he present study is to unders-

tand the Creative Hub concept 

within the social and cultural 

context of the Creative Indus-

try. The research begins with a histori-

cal context about the emergence of the 

Hub, distinguishing it from the related 

terms “Creative Cluster” and “Creative 

Place”, as well as clarifying how this con-

cept can be extended to the urban sca-

le with the so-called Creative Cities, in 

order to reactivate places that have un-

dergone physical transformations with 

the change of the economic paradigm. 

The following is a survey and analysis of 

some Hubs in São Paulo, based on tech-

nical visits and the tool “Creativity Cycle 

of Creative Hubs” developed by Lima 

(2015), to compare their characteristics. 

It also studies three international pro-

jects and one national as project refe-

rences. Subsequently, the neighborhood 

of Mooca is analyzed, understanding its 

development process with the industrial 

economy, and defining some principles 

for the preservation and restoration of 

buildings that were listed as historical-

-industrial patrimony, such as Casa Va-

norden, a former industry type in the 

intervention lot. Then, some data are 

presented on Fashion as a segment of 

the Creative Industry, justifying the choi-

ce of this theme for the Creative Hub’s 

designed vocation. Finally, the project 

of the Innovation and Fashion Hub de-

veloped in the Mooca neighborhood, 

east side of São Paulo, with the analy-

zes and guidelines defined for the place, 

as well as the architectural process that 

guided the party and program defined, 

is exposed.

Key-Words: Creative Hub. Creative In-

dustry. Creative Economy. Creative City. 

Industrial Economy. Industrial Patrimony. 

Fashion.
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Figura 01: Linha do Tempo — 

Da Economia Criativa ao Hub.

Fonte: https://br.freepik.com/

vetores-gratis/cronograma-de-
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plano_2426987.htm#term=linha%20

do%20tempo&page=1&position=14 

(Acessado em 11/11/2018).

Figura 02: As quatro características 

dos Hubs.

Fonte: https://br.freepik.com/

vetores-gratis/colecao-de-elementos-

infografico_3287661.htm#term=

infografico&page=2&position=8 

(Acessado em 11/11/2018).

Figura 03: Resumo dos conceitos 

Cluster Criativo, Hub Criativo e 

Lugar Criativo.

Fonte: https://br.freepik.com/

vetores-gratis/colecao-de-elementos-

infografico_3287661.htm#term=

infografico&page=2&position=8 

(Acessado em 11/11/2018).

Figura 04: As Cidades Criativas.

Fonte: https://br.freepik.com/vetores-

gratis/elementos-de-negocios-

infografico_2085563.htm#term=

diagrama&page=1&position=4 

(Acessado em 11/11/2018).

Figura 05: Estratégia de Recuperação 

dos Vazios Urbanos.

Fonte: https://br.freepik.com/vetores-

gratis/diagramas-infografico-coloridos_

781409.htm#term=diagramas&page=1&

position=10 (Acessado em 11/11/2018).

Figura 06: Acesso ao Edifício do Cívico.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 07: Entrada e Café — Cívico.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 08: Escada de Acesso — Cívico.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 09: Escada de Acesso e Vista 

do último andar — Cívico.

Fonte: Autoria Própria.
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Figura 10: Mesas de Coworking — Cívico.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 11: Sala de Reunião — Cívico.

Fonte: Autoria Própria.
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Cívico.

Fonte: Autoria Própria.
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compartilhada — House of Work.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 16:  House of Bubbles: o guarda-

-roupa compartilhado — House of Work.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 17: House of Learning: sala de 

jogos patrocinada pela AOC — House 

of Work.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 18: Sala de Eventos adaptável — 

House of Work.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 19: Escritório Privativo — House 

of Work.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 20: Copa e área de descompressão 

— Impact Hub.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 21: Mesas Compartilhadas de uso 

público no pavimento térreo — Impact 

Hub.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 22: Escada de acesso ao primeiro 

pavimento que funciona, também, como 

arquibancada — Impact Hub.

Fonte: Autoria Própria.
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Figura 23: Mesas Privativas do 

Coworking — Impact Hub.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 24: Praça externa de uso público 

— Impact Hub.

Fonte: Autoria Própria.
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Figura 26: Copa — WeWork.
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Fonte: Midori de Lucca
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Fonte: https://www.archdaily.
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Fonte: https://www.archdaily.
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(Acessado em 11/11/2018).
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Milão.

Fonte: https://www.archdaily.

com/889603/gucci-hub-piuarch 

(Acessado em 11/11/2018).

Figura 34: Maquete Eletrônica Gucci 

Hub — Milão.

Fonte: https://www.archdaily.

com/889603/gucci-hub-piuarch 

(Acessado em 11/11/2018).
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Figura 35: Casa Firjan — Rio de Janeiro.

Fonte: https://www.archdaily.com.br/

br/01-79016/casa-firjan-lompreta-

nolte-arquitetos (Acessado em 

11/11/2018).

Figura 36: Pátio Casa Firjan — Rio de 

Janeiro

Fonte: https://www.archdaily.com.br/
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arquitetos (Acessado em 11/11/2018).
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Fonte: https://www.archdaily.com.br/
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nolte-arquitetos (Acessado em 

11/11/2018).
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Fonte: https://www.archdaily.com.br/

br/01-79016/casa-firjan-lompreta-

nolte-arquitetos (Acessado em 

11/11/2018).

Figura 39: Diagrama Casa Firjan — Rio 
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Fonte: https://www.archdaily.com.br/
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nolte-arquitetos (Acessado em 

11/11/2018).
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Thryso — Portugal.

Fonte: https://www.cm-stirso.pt/

pages/7?news_id=1333 (Acessado 

em 11/11/2018).
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Fonte: https://www.cm-stirso.pt/pages/

7?news_id=1333 (Acessado em 

11/11/2018).

Figura 42: Exposição Fábrica Santo 

Thryso — Portugal.

Fonte: https://www.cm-stirso.pt/pages/

7?news_id=1333 (Acessado em 

11/11/2018).
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Figura 43: Mostra Fábrica Santo Thryso 

— Portugal.

Fonte: https://www.cm-stirso.pt/pages/

7?news_id=1333 (Acessado em 

11/11/2018).
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Fonte: https://www.archdaily.com.br/
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perry-and-marty-granoff-diller-scofidio-

plus-renfro (Acessado em 11/11/2018).

Figura 46: Acesso pela Via Centro de 
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Fonte: https://www.archdaily.com.br/
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Figueiredo.

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.

com.br/m/locais/mooca.htm (Acessado 

em 12/11/2018).
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Figura 50: Estação Mooca — Juventus, 
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Fonte: http://www.estacoesferroviarias.
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com.br/m/mooca.htm (Acessado em 
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br/casa-vanorden-1922-2015/ (Acessado 
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Figura 59: Condomínios residenciais 

construídos na Rua Borges de Figueiredo.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 60: Preservação da Chaminé 

da antiga Fábrica União, tombada e 
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Fonte: Autoria Própria.

Figura 61: Conceito de Arqueologia 
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Fonte: https://br.freepik.com/vetores-

gratis/colecao-de-elementos-infografico_

3287661.htm#term=infografico&page=

2&position=8 (Acessado em 11/11/2018).

Figura 62: Conceito de Atividades 
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Fonte: https://br.freepik.com/
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infografico_3287661.htm#term=
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(Acessado em 11/11/2018).

Figura 63: Faturamento e Consumo — 

Setor Têxtil.

Fonte: https://br.freepik.com/

vetores-gratis/colecao-de-elementos-

infografico_3287665.htm (Acessado 
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Fonte: https://br.freepik.com/
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em 12/11/2018).

Figura 66: Rua Monsenhor João Felipo — 

Acesso para Estação Mooca — Juventus.

Fonte: Autoria Própria.
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Figura 67: Localização Área de 
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Fonte: http://geosampa.prefeitura.
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Fonte: Autoria Própria.
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(Acessado em 12/11/2018).
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Figura 77: Perspectivas do projeto.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 78: Foto-Inserção do Projeto 

na Mooca.

Fonte: Google Earth.
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D
esde os primórdios, a cidade 

e arquitetura mantiveram uma 

estreita relação com a produ-

ção econômica, de modo que 

passei a interessar-me pela importância 

de reinvenção do território como abrigo 

da produção contemporânea, oriunda de 

novos modos de produção e da evolução 

tecnológica. A Indústria Criativa utiliza 

como matéria-prima o conhecimento e a 

cultura, estimulando a produção de novos 

espaços produtivos, os chamados “Espa-

ços Criativos”. Observei uma necessidade 

da Arquitetura em compreender as novas 

organizações da Economia Criativa e se 

adequar para atender a esta crescente de-

manda. 

A partir do conceito de “Cidade Cria-

tiva”, reconheci a importância do am-

biente para o desenvolvimento da criati-

vidade e da inovação, com espaços que 

estimulem a interação social e o compar-

tilhamento de ideias. A produção con-

temporânea é sintetizada com a ideia de 

IN 
TRO 
DU 
ÇÃO
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Hub Criativo, isto é, locais que estabele-

cem conectividade entre pessoas e ex-

periências por meio de múltiplos aconte-

cimentos e atividades. 

Nos Hubs Criativos, concretiza-se o 

desenvolvimento da Economia Criativa 

através de conexões em espaços colabo-

rativos e inspiradores, responsáveis pela 

reinvenção dos métodos produtivos e, 

sobretudo, da relação com a cidade e o 

entorno. O objetivo desta pesquisa, além 

de mapear, historicamente, o surgimento 

do conceito de Hub, é compreender as 

novas formas de trabalho da produção 

contemporânea e suas necessidades es-

paciais e arquitetônicas.

O interesse pessoal pela Moda e seus 

impactos socioculturais se converteram 

em pesquisas sobre o tema, nas quais 

descobri sua importância econômica e 

capacidade de desenvolver diversos se-

tores atrelados à produção criativa. Dian-

te destas questões e análises, confirmei 

minha intenção de pesquisa e de projeto, 

uma vez que encontravam-se completa-

mente relacionados.

A escolha da Mooca como área de 

intervenção surgiu antes mesmo da es-

colha do tema de pesquisa. A partir de 

análises e reflexões, durante trajetos co-

tidianos, identifiquei a necessidade de 

infraestrutura desta região da cidade, 

tão próxima do centro de São Paulo e em 

plena transformação pela especulação 

imobiliária nos vazios urbanos deixados 

pelo passado industrial. Além de uma 

deficiência, reconheci uma potencialida-

de de desenvolvimento do bairro a partir 

do conceito de Hub Criativo. 
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1.1. Contexto 
Histórico: Da 
Economia Criativa 
ao Hub 

O 
atual conceito de Hub foi de-

senvolvido a partir de uma 

sucessão cronológica de mu-

danças socioeconômicas que 

desdobraram-se em alterações territoriais. 

Identifica-se um estreito vínculo de sua ori-

gem ao surgimento da estratégia econô-

mica chamada “Economia Criativa”, cujo 

princípio básico é estimular a prolifera-

ção das Indústrias Criativas. Segundo Reis 

(2011), observa-se que não há um con-

senso quanto às origens do conceito de 

Hub e da Economia Criativa, porém, al-

gumas evidências bibliográficas, indicam 

a utilização destes termos em determi-

nados momentos históricos.

2626
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Segundo Reis (2011), a primeira apa-

rição do termo foi na Austrália, em 1994, 

sob a expressão de “Creative Nation”.* A 

globalização e o advento da tecnologia 

indicaram o seu surgimento. Em 1996, o 

hub era empregado, por Markusen, para 

contextualizar a aglomeração das eco-

nomias urbanas, no despontar da Revo-

lução Digital, designando novas espa-

cialidades das organizações industriais. 

No entanto, Lima (2015) aponta que o 

termo Hub foi utilizado, primeiramente, 

no final dos anos 80 e início dos 90, na 

designação de “hub and spoke” relativa 

aos sistemas radiais de transportação e 

localização científica. 

A revolução na tecnologia da informa-

ção e a onda de cultura de massa glo-

bal potencialmente ameaçam o que 

é distintivamente nosso. Com isso, 

põem em risco nossa identidade e as 

oportunidades que as gerações pre-

sentes e futuras terão de crescimento 

intelectual e artístico (...). Temos que 

acolhê-la (a revolução da informa-

ção) como acolhemos a diversidade 

com a qual a imigração pós-guerra nos 

presenteou, reconhecendo que pode-

mos transformar o poder notável dessa 

nova tecnologia em um propósito cultu-

ral criativo e democrático. Ela pode nos 

informar e enriquecer. Pode gerar no-

vos campos de oportunidade criativa. 

(Department of Communications, In-

formation. Technology and the Arts, 

Austrália, 2004 apud Reis, 2011, p.8).

Reis (2011) ressalta que, três anos 

depois, em 1997, o governo britânico se 

inspirou nessa proposta de colocar a cria-

tividade como objetivo central do plane-

jamento estratégico do país. Diante de 

uma situação econômica que tornava os 

setores manufatureiros tradicionais vulne-

ráveis, foram realizadas algumas análises 

acerca das tendências mundiais e, como 

resultado, 13 setores de maior potencial 

para a economia do país identificados: 

as indústrias criativas, ou seja, indústrias 

originadas na criatividade, habilidade e 

* “Prenúncio de uma convergência entre objetivos culturais, econômicos e sociais, com nuances de uma 

preocupação com a sustentabilidade em termos amplos.” (REIS, 2011).
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talentos individuais, caracterizadas por 

apresentar um potencial com vista à cria-

ção de riquezas e empregos por meio da 

geração e exploração da propriedade in-

telectual. Após divulgação dos dados es-

tatísticos, que apontavam o sucesso da 

estratégia aplicada pelo governo britâni-

co, ocorreu uma reaplicação do conceito 

em diversos países, como Cingapura, Lí-

bano e Colômbia. Em 1998, O’Kelly assu-

me os hubs como nós integrados em re-

des e estrategicamente posicionados.

Em 2003, com a divulgação do do-

cumento da London Development Agen-

cy21, o conceito de economia criativa 

surge para identificar as zonas e edifí-

cios construídos a partir de múltiplas in-

dústrias culturais e criativas. 

O termo “Indústria Criativa” surge no 

Brasil apenas em 2004, após a realização, 

em São Paulo, da 11ª edição do Encontro 

Quadrianual da Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimen-

to (UNCTAD). Posteriormente, em 2005, 

foi realizado o I Fórum das Indústrias 

Criativas, em Salvador. Nota-se, que após 

a realização da conferência, houve um es-

forço econômico de desenvolver alguns 

setores da economia criativa no país. A 

Federação das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro divulgou, em 2008, um le-

vantamento sobre os setores de atuação 

da Indústria Criativa no Brasil.

Observa-se um movimento global, des-

de 2006/2007, para ajuste e transformação 

do termo “Indústria Criativa”. Reis (2011) 

indica que os estudos mais recentes do 

Departamento de Cultura, Mídia e Esporte 

(DCMS) do Reino Unido não tem mais uti-

lizado um recorte por indústrias, mas, sim, 

uma representação de círculos concêntri-

cos nos quais as indústrias se inserem, con-

ceituando graficamente o chamado “Hub 

Criativo”, que teria como núcleo central a 

criatividade humana; nos círculos adjacen-

tes, as indústrias culturais, fortemente ba-

seadas em criatividade, porém, reprodutí-

ve não tem mais utilizado um recorte por 
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indústrias, mas, sim, uma representação de 

círculos concêntricos nos quais as indústrias 

se inserem, conceituando graficamente o 

chamado “Hub Criativo”is em massa; em 

seguida, as indústrias criativas, que agre-

gam funcionalidade à estética produzida 

pelas anteriores; por fim, o restante da 

economia, correspondente às indústrias e 

serviços, que fornecem influência e atra-

ção. “Hoje, há A Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro divulgou, em 

2008, um levantamento sobre os setores 

de atuação da Indústria Criativa no Brasil.

reconhecimento crescente das ligações su-

tis mais importantes entre a vitalidade dos 

campos de criação, as indústrias criativas e 

a criatividade na economia em geral”. (The 

Work Foundation, 2007, p.16 apud REIS, 

2011, p.23)

Segundo Reis (2011), os Hubs em 

Londres, chamados Creative Indus-

try Hubs, oferecem uma vasta gama 

de serviços, geralmente voltados às 

empresas. São ao todo 10 Hubs na 

cidade, em que cada um apresen-

ta espaço de trabalho flexível, uma 

área de exposições, bem como servi-

ços de treinamento, aconselhamento, 

marketing e expansão de uma rede 

de relacionamentos. Estes locais vi-

sam desenvolver as habilidades das 

comunidades locais, de modo que 

possam ter maiores possibilidades de 

inclusão profissional, além de propor 

novos olhares sobre usos criativos de 

vazios da cidade e uma gama de ser-

viços de apoio, a fim de promover co-

nexões urbanas.

O Hub Criativo pode ser designa-

do, de acordo com Lima (2015), como 

infraestruturas dedicadas ao setor das 

Indústrias Culturais e Criativas, enquan-

to espaços de desenvolvimento criativo 

que contribuem decisivamente para o 

crescimento da ala. Trata-se de um con-

ceito abrangente, aplicável a vários for-

matos de espaços, com um compromisso 

em comum: construir capacidade empre-
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sarial no setor criativo e apoiar empreen-

dedores, a fim de que contribuam para 

a sociedade e economia. Podem ser es-

truturas privadas, sociais, com ou sem 

fins lucrativos. Relacionam-se a um de-

terminado setor ou assumem a multidis-

ciplinaridade.

Figura 01: Linha do 
Tempo — Da Economia 
Criativa ao Hub.





1.2. Conceitos: 
Cluster Criativo, 
Hub Criativo, Lugar 
Criativo 

A 
partir do conceito central de 

Hub, cujas origens relacionam-

se com a estratégica econo-

mia de desenvolvimento das 

Indústrias Criativas nas cidades contempo-

râneas, há alguns outros termos, de concei-

tuação similar, que foram desenvolvidos e 

devem ser citados e diferenciados do Hub: 

o Cluster Criativo e o Lugar Criativo.

Na  UNCTAD de 2004, definiu-se que 

as Indústrias Criativas são um cluster de 

atividades que têm a criatividade como 

um componente essencial, estando dire-

tamente inseridas no processo industrial 

e sujeitas à proteção de direitos autorais. 

O conceito de cluster, desenvolvido ini-

32
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cialmente, em 1990, por Michael Porter, 

foi retomado nos anos 2000 para con-

formar o termo “cluster criativo”: 

Um cluster criativo requer muito mais 

do que a visão padronizada de um 

parque de empresas próximo a um 

campus tecnológico. Inclui institui-

ções sem fins lucrativos, instituições 

culturais, equipamentos culturais, ar-

tistas, parques científicos e centros 

de mídia. Clusters criativos são lo-

cais de trabalho e residência, onde 

os produtos criativos são produzidos 

e consumidos, nutridos por diversi-

dade, em cidades multiculturais, que 

têm sua distinção e também conexão 

com o mundo. (Creative Clusters Con-

ference, 2003 apud REIS, 2011, p.40).

Os chamados clusters criativos são, se-

gundo Leite e Awad (2012), implantados 

em vazios urbanos, ou seja, áreas industriais 

obsoletas com evidente potencial de desen-

volvimento, afinal possuem infraestrutura e 

memória urbana. Estes antigos espaços ur-

banos perderam suas funções produtivas e 

tornaram-se disponíveis e oportunos. 

Esses clusters urbanos pautam a sua 

estratégia central produtiva em ser-

viços avançados, parte da chamada 

nova economia. Por meio de parce-

rias público-privadas sempre calça-

das na criação eficiente de agências 

de desenvolvimento específicas, tais 

territórios têm conseguido rápido su-

cesso nos processos de regeneração 

urbana e reestruturação criativa (LEI-

TE; AWAD, 2012, p.10).

Leite e Awad (2012) ressaltam que os 

clusters são capazes de alavancar a re-

generação urbana de áreas em transfor-

mação produtiva, gerando novas funções 

do espaço urbano cuja vocação histórica 

está ligada com a produção industrial. 

As abordagens de Cluster Criativo e Hub 

Criativo indicam concepções diferentes, ain-

da que haja dificuldade de estabelecer clara-

mente estas fronteiras. O primeiro, enfatiza 

suas características espaciais, geográficas e 
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organizadoras; enquanto o segundo, eviden-

cia as dinâmicas e serviços internos, desta-

cando o que fazem e como o fazem. Lima 

(2015) defende que o Hub Criativo configura 

uma designação abrangente, aplicável a vá-

rios cenários, desde espaços de fabricação 

digital até laboratórios, desde que partilhem, 

como premissa comum, a construção e o 

fortalecimento da capacidade empresarial 

no setor das Indústrias Criativas e Culturais, 

apoiando os respectivos empreendedores a 

contribuir para desenvolvimento econômico 

e social do território.

Os novos drivers de desenvolvimen-

to e riqueza econômicos tendem a 

se concentrar em algumas áreas e lo-

calidades. As forças do mercado e as 

economias de aglomeração tendem a 

concentrar inovações tecnológicas em 

algumas ilhas territoriais, clusters espe-

cializados. (LEITE; AWAD, 2012, p.70).

Os Hubs possuem características es-

truturais, de apoio, crescimento e inova-

ção. As estruturais se devem aos atributos 

espaciais e aos serviços que oferecem, 

como programas de suporte aos negó-

cios, criação de mercados, acesso a finan-

ciamentos, networking, etc; as de apoio 

ligam-se à marca, à ambiência e outras pe-

culiaridades do espaço que criam um sen-

timento de comunidade no local em que 

se inserem; enquanto o crescimento e ino-

vação correspondem ao posicionamento 

no mercado, com o valor acrescentado a 

outros espaços e atividades e à globaliza-

ção fortalecida com as redes de trabalho 

internacionais e com as atividades reali-

zadas em parceria com instituições de en-

sino, respectivamente. Estas edificações 

devem articular o espaço físico e digital, 

atuando como modelos híbridos, capazes 

de concentrar redes de empreendedores 

que buscam oportunidades de testar no-

vas ideias e possibilitam aproximação a 

empresas focadas no desenvolvimento 

tecnológico digital a promotoras de ino-

vação social.
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Figura 02: As quatro características dos Hubs.

Há alguns grandes desafios mapeados 

por Lima (2015) para a criação de Hubs 

Criativos, segundo o conceito original ex-

planado anteriormente, são eles: capacida-

de, conectividade e confiança. O primeiro 

desafio indica que devem ser capazes de 

acompanhar as novas necessidades dos 

usuários, que estão em constante mutação 
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a partir das tecnologias digitais. Precisam 

propor conectividade com a cidade, por 

meio de espaços abertos e colaborativos, 

que estimulem a criação e possuam fortes 

ligações com as instituições de ensino e o 

setor cultural. O segundo, aborda a neces-

sidade de conectividade por ser uma ati-

vadora de oportunidades comerciais, pro-

movendo a partilha de ideias e inovação. 

Já o terceiro desafio diz respeito a neces-

sidade de confiança para terem visibilidade 

urbana e, para conquistá-la, é preciso que 

tenham uma forte relação com a comuni-

dade que o cerca. Para que o Hub não se 

torne obsoleto, com o passar do tempo, o 

acesso a informação deve ser contínuo e 

constantemente atualizado, assim como o 

seu formato espacial deve ser flexível, a fim 

de atender as diversas demandas e expe-

riências.

“Os ambientes criativos podem ser 

entendidos como lugares (edifício, rua, ci-

dade ou região) concentradores de mas-

sa crítica; geralmente, abertos, flexíveis e 

constituídos por redes que sustentam flu-

xos de ideias e criação”, segundo Landry 

(2008). Observa-se a capacidade destes 

locais de potencializar o crescimento dos 

territórios. Os chamados lugares criativos 

são espaços urbanos colaborativos e in-

terdisciplinares, resultantes da intersec-

ção de atividades que articulam o univer-

so artístico, social e empresarial.
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Figura 03: Resumo dos conceitos 
Cluster Criativo, Hub Criativo e 
Lugar Criativo.



1.3. A Cidade 
Criativa e os Vazios 
Urbanos

A 
necessidade de traçar no-

vas estratégias urbanas se 

deu, principalmente, após 

1970, com as modificações 

estruturais no sistema de produção, 

que alteraram os princípios da organi-

zação industrial, baseados na produ-

ção em massa, para um processo de 

desconcentração e racionalização dos 

processos.  Essa mudança resultou no 

fechamento de um grande número de 

fábricas e, consequentemente, na for-

mação de diversos vazios urbanos. “As 

cidades passaram (...) a desempenhar 

um papel fundamental na reorganiza-

ção do sistema econômico, ao mesmo 

tempo que sofreram grandes modifi-

cações (...) com a saída das grandes 

38
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plantas industriais e a emergência de 

amplos vazios urbanos.” (LEITE; AWAD, 

2012, p.87)

De acordo com Leite e Awad (2012), 

os vazios urbanos, ou terrenos vagos, 

correspondem a áreas sem limites claros, 

sem uso atual, constituindo uma ruptura 

no tecido urbano e, também, uma opor-

tunidade e uma possibilidade de novo 

território metropolitano. 

As grandes transformações que os 

territórios metropolitanos vêm so-

frendo ao passar de cidade indus-

trial para pós-industrial, de serviços, 

abandonando imensas áreas de ati-

vidades secundárias, explicam, em 

grande parte, o surgimento dos terre-

nos vagos: Terrenos baldios e galpões 

desocupados junto aos antigos eixos 

industriais, antigas áreas produtivas, 

hoje inoperantes, massas arquitetôni-

cas do passado industrial, atualmente 

vazias, em processo de deterioração 

física. (LEITE; AWAD, 2012, p.56)

Leite e Awad (2012) apontam que o 

processo de globalização, com a rees-

truturação econômica e surgimento 

de novas tecnologias, contribui para o 

ressurgimento do interesse em regiões 

que estavam, até então, abandonadas. 

“A mente humana deixou de ser ape-

nas um elemento de decisão dentro do 

sistema produtivo e passou a ser for-

ça direta da produção.” (LEITE; AWAD, 

2012, p.888)

Reis (2011) indica que o conceito do 

Hub pode ser ampliado para a escala das 

cidades, as chamadas cidades criativas, 

ou seja, cidades que se caracterizam por 

processos contínuos de inovação, das 

mais diversas ordens. Estas se baseiam 

em conexões (de ideias, pessoas, re-

giões, intra e extra urbanas, com o mun-

do, entre público e privado, entre áreas 

de saber) e têm na cultura (identidade, 

fluxo de produção, circulação e consu-

mo, infraestrutura, ambiente) grande 
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fonte de criatividade e diferencial social, 

econômico e urbano. 

A criatividade requer um am-

biente que a estimule e 

que potencie uma 

ampla gama de 

estímulos so-

ciais, culturais 

e económicos, 

estando, 

por isso, 

associada 

à ascensão 

de novos 

ambientes 

de trabalho, 

novos estilos 

de vida, organi-

zações e espa-

ços que sejam 

conducentes ao 

trabalho criativo. (Fun-

dação de Serralves, 2008, p.27 

apud LIMA, 2015, p.36)

Leite e Awad (2012) ressaltam que os 

ambientes que concentram pessoas cria-

tivas possuem maior crescimento e atra-

tividade e ao reciclar o território, com a 

aplicação do conceito da cidade criativa, é 

mais inteligente do que substituí-lo, 

ou seja, é necessário regene-

rar produtivamente ter-

ritórios metropolita-

nos existentes. Deste 

modo, os chama-

dos vazios urba-

nos passam a se 

desenvolver no-

vamente e com-

batem a perda 

de vitalidade do 

tecido urbano.

Uma nova geração 

de cidades, caracterizadas 

A criatividade requer um am-

biente que a estimule e 

que potencie uma 

ampla gama de 

ciais, culturais 

de vida, organi-

zações e espa-

ços que sejam 

conducentes ao 

trabalho criativo. (Fun-

mais inteligente do que substituí-lo, 

ou seja, é necessário regene-

rar produtivamente ter-

ritórios metropolita-

nos existentes. Deste 

modo, os chama-

tecido urbano.

de cidades, caracterizadas 

Figura 04:  As Cidades Criativas.
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pelos constantes avanços tecnológicos, 

foi desenvolvida a partir das mudanças 

econômicas ocorridas no final dos anos 

70, com a passagem do antigo sistema de 

produção industrial para um sistema em 

que os serviços são predominantes. As 

consequências econômicas possuem re-

batimentos diretos no território, pois cida-

de e economia mostram-se em simbiose 

crescente, uma vez que “as cidades exis-

tem por conta de duas grandes aspirações 

humanas: facilitar as trocas e transações, 

e permitir a liberdade. A origem da cidade 

como construto físico repousa nos negó-

cios, na economia da troca de mercado-

rias (...)” (LEITE; AWAD, 2012, p. 69).

Grandes concentrações populacio-

nais, altas densidades, são intrinseca-

mente complexas. As pessoas nesses 

lugares precisam, obrigatória e natu-

ralmente, ser criativas. (...) Como um 

ciclo que se retroalimenta, é por meio 

dos processos contínuos de geração 

de inovação que as cidades crescem 

e se desenvolvem. O seja, elas geram 

inovação, e essa gera seu conheci-

mento. (...) A economia atual valoriza 

sobretudo o chamado alto capital hu-

mano. (LEITE; AWAD, 2012, p.74)

Para Simmie (2000), o ambiente é 

o fator fundamental na geração de ino-

vações e os ambientes inovadores cor-

respondem a regiões onde processos 

dinâmicos e coletivos acontecem. Jane 

Jacobs (2003) indica a importância da 

diversidade nas cidades para a geração 

de inovações e advento do dinamismo 

econômico. “Os centros urbanos, como 

locais de concentração de pessoas, de 

diversidade cultural e populacional, fa-

vorecem o surgimento de ideias e os 

processos de inovação.” (LEITE; AWAD, 

2012, p.92)

É necessário analisar o território 

e elaborar um estudo de vocação, 

identificando potencialidades locais, 

segundo Leite e Awad (2012). Defende-
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se que seja criada uma re-

lação de interdependên-

cia entre as empresas, 

institutos, associações 

e comunidade, a fim 

de que esta relação 

de cooperação seja 

uma peça central na 

dinâmica de inovação.

De acordo com Lei-

te e Awad (2012), a estra-

tégia de fomentar a inova-

ção em Hubs ou Clusters é uma 

alternativa para a “refuncionalização” 

do território. Para recuperar as antigas 

áreas produtivas, estabelece-se como 

essencial a necessidade de interação 

entre a gestão pública e a iniciativa 

privada, a implantação de infraestrutura 

de qualidade e adaptada às exigências 

tecnológicas atuais e a criação de um 

órgão de articulação entre os diversos 

agentes.

(...) A economia está se transforman-

do e a criatividade é para o século 21 

o que a habilidade para puxar o arado 

foi usado no século 18 (...) As cidades 

que desejarem sucesso precisam tra-

balhar para atrair as pessoas criativas 

futuro (...) Se eu tivesse que escolher 

um fator essencial para o sucesso 

econômico de uma cidade do século 

21, seria este: a capacidade de atrair 

talentos, de se reinventar e inovar. 

(GLAESER, 2008 apud LEITE; AWAD, 

2012, p.129)

se que seja criada uma re-

lação de interdependên-

te e Awad (2012), a estra-

tégia de fomentar a inova-

Figura 05: Estratégia de 
recuperação dos vazios urbanos.
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VISITA
S TÉCNICAS E  

ESTUDOS DE CASO



2.1. Hubs Criativos 
em São Paulo — 
Análise Crítica e 
Visitas Técnicas

A 
fim de mapear os Hubs 

existentes na cidade de São 

Paulo e compreender sua 

funcionalidade, por meio 

de uma análise primária, foi realizado o 

levantamento e visitação de alguns dos 

principais Hubs Criativos paulistanos. 

Utilizou-se, como ferramenta de aná-

lise, para verificar a contribuição dos 

Hubs para o fortalecimento das Indús-

trias Criativas e Culturais na cidade, o 

“Ciclo da Criatividade de Hubs Criati-

vos” desenvolvido por Lima (2015), com 

base no “Ciclo da Criatividade Urbana” 

de Landry (2008) que analisa as seguin-

tes fases: [F1] Reforçar a capacidade de 

gerar ideias, [F2] Transformar ideias em 

46
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realidade, [F3] Networking e circulação 

de ideias, [F4] Providenciar plataformas 

de entrega, [F5] Criar públicos e merca-

dos.

Durante as visitas, foi preenchido um 

Guia de Visita Técnica (Anexo I), desen-

volvido originalmente por Lima (2015) e 

adaptado para este estudo; e, posterior-

mente, realizada uma análise padrão dos 

Hubs com base na Matriz de Autoanáli-

se (Anexo II) criada, também, por Lima 

(2015). 

2.1.1. Cívico
O Cívico é um Hub localizado em Pi-

nheiros, inaugurado, em novembro de 

2017, em um prédio ao lado do Impact 

Hub. Oferecem espaços de trabalho so-

mente para empresas que possuem em-

preendedores sociais e que busquem 

promover impacto social. Apesar de 

constituírem uma organização vocacio-

nada, a escolha pelo nicho de atuação 

não se deu por meio de uma análise do 

entorno e da vocação do local em que se 

insere, mas da temática que defendem. 

A escolha por este bairro para implan-

tação da primeira unidade física se deu 

pelo fato do bairro concentrar outras or-

ganizações empreendedoras e pelo fácil 

acesso ao transporte público. Possuem 

o propósito de se tornar uma comunida-

de social e implantar o coworking como 

meio de juntar as pessoas e fortalecê-las, 

a fim de construir um ecossistema social. 

Todos os eventos promovidos abordam 

a temática do empreendedorismo social.

Possuem ambiente aberto de traba-

lho que estimula as conexões com pro-

jetos e pessoas que partilham do mesmo 

interesse. Possuem 1.700 m, 280 mesas, 

8 salas de reunião, um auditório que 

abriga aproximadamente 100 pessoas e 

um espaço de eventos na cobertura para 

160 pessoas. Há, ao todo, 230 posições 
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de trabalho que hoje se encontram 

ocupadas.

Observa-se que, apesar de trata-

rem de uma temática social relevante 

na contemporaneidade, não há uma 

contribuição efetiva com o território e 

nem relações ativas com instituições 

de ensino, o que impactam negativa-

mente no seu desempenho enquanto 

Hub Criativo. Não estão conectados 

com outros Hubs, nem mesmo com o 

vizinho Impact Hub, buscando parce-

rias apenas com instituições ou escri-

tórios que agreguem algum benefício 

direto aos objetivos que almejam. É 

possível notar que o espaço construí-

do se caracteriza, majoritariamente, 

por usos privados e pouco se abre 

para utilização da comunidade e ofer-

ta de espaços públicos de qualidade.

Figura 06: Acesso ao Edifício — 
Cívico.
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Figura 07: 
Entrada e Café — 
Cívico.

Figura 08: Escada de acesso — Cívico. Figura 09: Escada de acesso e 
vista do último andar — Cívico.
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Figura 10: Mesas de Coworking — Cívico.

Figura 11: Sala de Reunião — Cívico.
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Figura 12: Área externa para eventos na 
cobertura — Cívico.

Figura 13: Restaurante na cobertura — Cívico.
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2.1.2. House of Work

O House of Work caracteriza-se 

como um Hub localizado em Pinheiros 

construído a partir da aquisição de an-

tigos lotes residenciais, gradativamente, 

desocupados. O fundador, que morava 

em uma rua paralela, vislumbrou uma 

oportunidade de abrir o seu negócio e 

aumentar o fluxo de pessoas pelo local. 

Possuem usos variados como o Hou-

se of Food, que corresponde a um espa-

ço de restaurante rotativo, em que cada 

dia um chef diferente pode locar e mon-

tar seu cardápio; House of  Learning, que 

corresponde a algumas salas de aula e 

auditório para eventos, palestras, cursos, 

etc; House of Bubbles com uma lavan-

deria e guarda-roupa compartilhados, 

em que, por meio de planos mensais, é 

possível otimizar o custo de lavagem de 

roupas e ter uma alta rotatividade de pe-

ças de vestuário; e o House of Work, com 

espaços de escritórios flexíveis, desde 

postos individuais até salas de reunião.

A primeira atividade implantada foi 

o House of Work, em 2013. Após dois 

anos, adquiriu a casa vizinha e inaugu-

rou o House of Food, trazendo a ideia de 

compartilhar a cozinha e as comidas por 

meio de um coworking gastronômico. 

Após o sucesso obtido com este último 

projeto, trouxeram o House of Learning, 

com o objetivo de propor a utilização 

dos espaços do coworking para cursos 

ou workshops de menor duração. Por 

último, inauguram o House of Bubbles, 

uma lavanderia e guarda-roupa compar-

tilhados que reforçam o conceito susten-

tável da organização.

Tratam-se de espaços compactos, 

de pequena largura e que comportam, 

nas salas, aproximadamente 20 pessoas. 

Oferecem, atualmente, 60 postos de tra-

balho, um auditório, uma cozinha indus-

trial e salão para o restaurante rotativo, 

uma sala de reunião para eventos, sa-
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guão, três máquinas de lavar e três seca-

doras, um grande acervo de roupas para 

compartilhamento com os associados, 

varanda para shows e eventos voltados 

para a rua e sala de jogos temporária — 

patrocinada pela AOC.

Nota-se que a diversidade de usos 

promovidos pelo Hub repercutam em 

uma organização mais eficiente no que 

tange à relação com a comunidade do 

entorno e o fomento da produção cria-

tiva. Apesar do espaço físico reduzido e, 

por vezes, remodelado conforme as ne-

cessidades vigentes, há uma grande dife-

rença na Economia Criativa local e estão, 

constantemente, inovando e propondo 

atividades, como eventos públicos. Res-

salta-se, por fim, certa deficiência no re-

lacionamento com instituições de ensino 

e na contribuição com vistas à interna-

cionalizar as redes e dinâmicas internas.

Figura 14: Vista das casas do House of 
Work — House of Work.
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Figura 15: House of Bubbles: 
a lavanderia compartilhada — 
House of Work.

Figura 16: House of Bubbles: o guarda-roupa 
compartilhado — House of Work.
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Figura 17:  House of Learning: 
sala de jogos patrocinada pela 
AOC — House of Work.

Figura 18:  Sala de Eventos adaptável — 
House of Work.

Figura 19:  Escritório Privativo — 

House of Work. 
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2.1.3. Impact Hub

O Impact Hub Pinheiros é uma as-

sociação privada, inaugurada em 2007, 

em um terreno abandonado e sem uso 

predominante ao fundo do local, onde é 

localizado o Cívico. O projeto tem como 

propósito ser polo de fomento do em-

preendedorismo criativo e cultural, ao 

conectar artistas, produtores culturais, 

empreendedores e inovadores, garan-

tindo infraestrutura de ponta acessível 

e realizando atividades de caráter cultu-

ral. Acreditam na cultura como o ponto 

central no processo de desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa, integrada, 

crítica e sustentável e, para isto, tentam 

promover, em São Paulo, cultura e tecno-

logia de forma sustentável.

Atualmente, possuem 1.700m� de 

área construída, com um fluxo diário de, 

aproximadamente, 700 pessoas e 900m� 

de área pública em uma grande praça no 

acesso ao edifício. O espaço construído 

conta com um café, área de exposição, 

arena cultural para 200 pessoas, estúdio 

de produção musical e audiovisual, bici-

cletário, espaços de coworking, salas de 

reunião, lounge, escritórios e mesas pri-

vativos e compartimentos para reunião e 

descanso.

Trata-se de uma comunidade de im-

pacto global e correspondem a um dos 

Hubs pioneiros. Possuem intensa comu-

nicação com as outras unidades do Im-

pact Hub, porém, ausência de interação 

com outras organizações. O grande foco 

que possuem é em relação a consultoria 

que oferecem e, não aos espaços de co-

working propriamente ditos. Há 90 uni-

dades espalhadas pelo mundo, sendo a 

de São Paulo a segunda a ser inaugurada 

após a de Londres. 

Observa-se que, dentre os Hubs ana-

lisados, é o que mais possui espaços pú-

blicos e objetivos direcionados ao de-

senvolvimento da comunidade e de seus 

* Visitas técnicas presenciais. Para os estudos de caso selecionados, foi feito um trabalho de pesquisa 

e coleta de dados, diferentemente dos exemplos analisados à partir de visitas e entrevistas, conforme 

exposto no subcapítulo anterior.



57

empreendedores. Apesar da proximi- 

dade física com o Cívico, não possuem 

semelhanças significativas, uma vez 

que o Impact Hub visa alcançar todas 

as áreas do empreendedorismo como 

um todo e não somente o nicho de 

empreendedorismo social. Caracte-

rizam-se como um Centro de Cultura 

e Tecnologia, cujos serviços alcancem 

o bairro como um todo. Ainda que os 

usuários não sejam membros associa-

dos, é possível a utilização do espaço 

físico do térreo como promoção de in-

tensas conexões. 

Figura 20: Copa e área de 
descompressão — Impact Hub.
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Figura 21: Mesas Compartilhadas de uso público no 
pavimento térreo — Impact Hub.

Figura 22: Escada de acesso 
ao primeiro pavimento que 
funciona, também, como 
arquibancada — Impact Hub.
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Figura 23:  Mesas Privativas do 
Coworking — Impact Hub.

Figura 24:   Praça externa de uso 
público — Impact Hub.
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2.1.4. WeWork 

A WeWork possui 6 unidades em São 

Paulo: Morumbi, JK, Berrini, Consolação, 

Faria Lima e Paulista. Cada uma delas pos-

sui uma particularidade quanto ao seu la-

yout interno, a fim de se relacionar com a 

região em que se insere e trazer caracterís-

ticas locais para dentro dos seus espaços. 

A unidade visitada foi a da Paulista, inaugu-

rada em julho de 2017, em um edifício co-

mercial que era ocupado pelo banco PAN 

e, atualmente, sede de diversos escritórios. 

A empresa coloca-se em busca de pontos 

de localização icônicos para a cidade e, no 

caso desta unidade, optou-se por uma re-

Figura 25:  Espaço de 
descompressão — WeWork.
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gião com identidade paulistana, conhecida 

como o “coração financeiro” da cidade e 

com a oferta de espaços que estimulem a 

produção criativa por meio de amplas vis-

tas para o entorno da região.

Disponibilizam, além da área em co-

mum com copa e assentos para descan-

so, as mesas compartilhadas que são 

locadas no espaço comum e atendem 

pessoas iniciantes com vontade de co-

nhecer a proposta; mesas dedicadas, que 

são salas de trabalho e compartilhadas 

com outros empreendedores; por fim, os 

escritórios privativos personalizados de 

acordo com a necessidade de cada em-

presa e capazes de abrigar um número 

variado de postos de trabalho. As divi-

sórias das salas são em vidro e estão nas 

duas extremidades da laje, com a área 

em comum centralizada e de fácil acesso 

a todos os membros. Na área comum, os 

membros desfrutam de água, café, cho-

pp e leite à vontade. Há quatro eventos 

semanais para promoção de networking, 

organizados por uma equipe responsá-

vel e, às segundas-feiras, um evento de 

descompressão para motivar os mem-

bros com o início da semana. Vale res-

saltar a utilização de um aplicativo, a fim 

de conectar as pessoas umas às outras e 

promover oportunidades gerais. 

Constata-se que, apesar de se caracte-

rizarem como uma rede de alcance mun-

dial, que engloba segmentos empresariais 

variados, o grande foco da organização é 

a locação de espaços de trabalho alternati-

vo, com ausência de preocupação de trans-

formar o entorno em que se inserem. Não 

possuem conexão com outros Hubs e orga-

nizações, sendo os eventos criados exclusi-

vos para os associados. Ainda que o layout 

e espaços internos possuam forte apelo ao 

fomento da produção criativa aos usuários, 

o apoio a comunidade é inexistente, assim 

como os espaços públicos, o que distancia 

a organização do conceito original de Hub.

Em linhas gerais, grande parte dos Hubs 

paulistanos caracterizam-se pela oferta de es-
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paços de coworking e estruturas variadas de 

empresas, com ausência de espaços públicos, 

eventos e iniciativas capazes de incentivar a 

produção criativa local e trazer potencial em-

presarial para a região inserida. Os Hubs pau-

listanos estão localizados, majoritariamente, 

na zona oeste e sul da cidade de São Paulo — 

regiões marcadas pela alta concentração cor-

porativa — sem estabelecimento de relação 

de comunidade com o seu entorno. Nota-se a 

inexistência de Hubs em áreas periféricas ou 

caracterizadas pelo uso residencial na metró-

pole, fortalecendo a deficiência urbana exis-

tente em relação a mobilidade, concentração 

de infraestruturas, qualidade de vida e inutili-

zação dos vazios urbanos centrais deixados 

pela antiga produção industrial.

A partir dos dados coletados in loco, 

elaborou-se uma tabela comparativa para 

analisar e classificar os Hubs visitados den-

tro dos critérios estabelecidos no “Ciclo da 

Criatividade de Hubs Criativos”, de Lima 

(2015), embasado no “Ciclo da Criativi-

dade Urbana” de Landry (2008).

Figura 26:   Copa — WeWork.
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Figura 27:  Descompressão e 
Mesas Dedicadas — WeWork.

Figura 28:  Descompressão — WeWork.

Figura 29:  Escritórios Privativos 
— WeWork.
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CICLO DA CRIATIVIDADE DE HUBS CRIATIVOS

Classificar as afirmações, referentes aos Hubs, em: (1) Não contemplado na missão; (2) Objetivo futuro; (3) Parcialmente conseguido; (4) Conseguido; (5) Não conseguido.

CÍVICO HOUSE OF WORK IMPACT HUB WEWORK

F
A

S
E

S
 D

E
 A

N
Á

L
IS

E

[F1] Capacidade 
de gerar ideias

Comentários

Observa-se que há constantes 
eventos e palestras para os as-
sociados, a  fim de fomentar a 
geração de ideias. O espaço é 
organizado de forma a fomen-
tar a produção de ideias, com 
alta permeabilidade visual e 
vista para a cidade.

Estão em constante proces-
so de mudança e inovação. A 
equipe que administra e gere 
o Hub é a mesma que está em 
contato diário com os usuários 
do espaço, facilitando fee-
dbacks de melhoria e visão de 
novas oportunidades.

Nota-se que há uma inten-
sa variedade de empresas 
no Hub de Pinheiros, o que 
caracteriza uma diversida-
de de ideias. Os constantes 
eventos e fóruns de dis-
cussão internacionais são 
essenciais para o processo 
de atualização e criação 
dos usuários e do próprio 
Impact Hub

O ambiente de todas as unida-
des do WeWork são projetados 
para fomentar a criatividade e 
produção de ideias de todos os 
usuários. Cada unidade possui 
elementos que representam as-
pectos da identidade cultural da 
região e, estão sempre posicio-
nados em edifícios que tenham 
vistas urbanas abrangentes. 

Classificação 4 4 4 4

[F2] Transformar 
ideias em realidade

Comentários

O Hub possui menos de 1 ano 
de funcionamento, tempo re-
lativamente pequeno para me-
dir a aplicabilidade e o suces-
so das ideias desenvolvidas.

Apesar do Hub ter se desen-
volvido em um espaço reduzi-
do, de acordo com as deman-
das e sem um planejamento 
consistente, nota-se que as 
ideias são efetivamente colo-
cadas em prática, como, por 
exemplo, a própria variedade 
de negócios que possuem.

O Impact Hub está em 
constante desenvolvimento 
e comunicação com suas 
outras unidades, o que fa-
cilita a execução das ideias 
e projetos. A unidade ana-
lisada, em Pinheiros, foi 
construída à partir da ideia 
inicial de terem um espaço 
mais público e fomentador 
da cultura.

O alcance mundial das unidades 
do WeWork facilita a transfor-
mação das ideias em realidade, 
pelo networking criado, porém, 
nota-se que uma individualiza-
ção dos objetivos e ideias de 
cada empresa que utiliza os es-
paços fornecidos

Classificação 3 4 4 3

Figura 30: Análise dos Hubs 
Criativos visitados.
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CICLO DA CRIATIVIDADE DE HUBS CRIATIVOS

Classificar as afirmações, referentes aos Hubs, em: (1) Não contemplado na missão; (2) Objetivo futuro; (3) Parcialmente conseguido; (4) Conseguido; (5) Não conseguido.

CÍVICO HOUSE OF WORK IMPACT HUB WEWORK

F
A

S
E

S
 D

E
 A

N
Á

L
IS

E

[F3] Networking e 
circulação de ideias

Comentários

Semanalmente, promovem 
eventos dentro da temática 
que atendem, empreendedo-
rismo social, a fim de forta-
lecer o networking entre os 
próprios membros internos e 
convidados, porém, há pouca 
divulgação e, na maioria dos 
casos, são restritos aos loca-
dores do espaço.

Realizam parcerias com seg-
mentos diversos, desde ta-
tuadores até bandas, o que 
diversifica a possibilidade de 
networking dentro o  Hub. 
Geralmente, promovem ações 
com contato urbano, voltadas 
para o público, aumentando o 
alcance das iniciativas para a 
vizinhança, porém, a divulga-
ção ainda é pouco significativa.

O fato de serem um dos 
primeiros Hubs, os tornam 
pioneiros no segmento da 
Economia Criativa. Há um 
networking relevante entre 
membros e não-membros, 
uma vez que o térreo do 
edifício é de uso público. 
Porém, possuem poucas 
ações de marketing, que 
poderiam potencializar o 
networking e circulação de 
ideias.

Apesar de também restringirem 
o acesso a todos os eventos que 
realizam, o alcance internacional 
do WeWork facilita o networ-
king dos membros, uma vez que 
utilizam, também, um aplicativo 
para aproximar ideias de forne-
cedores e pessoas.

Classificação 3 3 3 4

[F4] Providenciar 
plataformas de 
entrega

Comentários

Trata-se de um Hub novo, que 
ainda não desenvolveu inicia-
tivas digitais para fomentar a 
produção dos usuários ou, até 
mesmo, gerenciá-las.

O fato de estar fortemente 
atrelado somente ao entorno 
a que se insere, sem qualquer 
segmentação específica, res-
tringe seu raio de alcance. Não 
Possuem plataformas digitais 
para dar suporte aos usuários.

Ainda que a comunicação 
interna, entre usuários ou 
entre unidades, seja signifi-
cativa, ainda não há recur-
sos digitais de gerencia-
mento.

Nota-se um pioneirismo, dentre 
os Hubs visitados, por já terem 
desenvolvido um aplicativo in-
terno exclusivo para fomentar o 
networking, porém, não se sabe 
se esta plataforma possui a fina-
lidade de gerenciamento de en-
tregas também.

Classificação 1 1 1 3

[F5] Criar públicos 
e mercados

Comentários

Por se tratarem de um Hub 
segmentado ao empreende-
dorismo social, o público-alvo 
é claro e definido. Nota-se que 
as iniciativas promovidas pelo 
Hub são de alto engajamento 
e buscam fortalecer esse mer-
cado.

O House of Work visa promo-
ver uma multiplicidade variá-
vel de usos de acordo com a 
demanda e as oportunidades 
que surgem. Não há um ob-
jetivo claro de desenvolver 
determinados segmentos de 
públicos e mercados.

O Impact Hub alcança uma 
grande diversidade de pú-
blicos e mercados interna-
cionalmente, de variados 
segmentos: porém, não 
deixa claro qual é o seu pú-
blico-alvo.

Dentre os exemplos estudados, 
é o Hub que mais cria merado de 
para as empresas locadoras de 
seus espaços; porém não possui 
um público-alvo definido.

Classificação 3 2 3
3



2.2. Estudos 
de Caso

S
elecionou-se alguns exemplos de 

Hubs para serem estudados, ain-

da que sem visitas técnicas pri-

márias,* para compreender a apli-

cação prática do conceito de Hub Criativo. 

Tratam-se de três estudos de casos inter-

nacionais e construídos; e, de um exemplo 

nacional que se refere a um projeto ainda 

não executado. 

* Visitas técnicas presenciais. Para os estudos de 

caso selecionados, foi feito um trabalho de pesqui-

sa e coleta de dados, diferentemente dos exemplos 

analisados à partir de visitas e entrevistas, conforme 

exposto no subcapítulo anterior.
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2.2.1. Gucci Hub — 
Milão, Itália 

A marca Gucci reutilizou uma fábrica 

antiga, construída em 2015, na parte les-

te de Milão, na Itália, para construir seu 

novo complexo de escritórios. As insta-

lações industriais eram utilizadas, anti-

gamente, para projetar, montar e testar 

aviões. O projeto abriga showroom e 

espaços para realização de desfiles de 

moda, uma cantina e um restaurante. 

Foi baseado com a finalidade de reno-

var o terreno industrial e o resultado foi 

uma espacialidade que atende as neces-

sidades e exigências contemporâneas, ao 

mesmo tempo em que remete ao passado. 

O projeto corresponde a uma torre de seis 

andares, com uma fachada envidraçada, 

que reúne diferentes usos e funções. A 

estrutura, construída a partir de uma su-

perfície de vidro, é coberta por elementos 

metálicos verticais de tom escuro, a fim de 

proteger o edifício da insolação.

Os armazéns industriais abandona-

dos, estabelecidos em um padrão modu-

lar em todo o local, teve sua cobertura 

com iluminação zenital e as fachadas de 

tijolos aparentes restaurados. Caminhos 

peatonais, centralizados no terreno, co-

nectam os galpões para uma grande pra-

ça interna coberta por finas estruturas 

metálicas. O paisagismo desempenha um 

papel essencial no projeto, uma vez que 

cria uma interação entre os edifícios anti-

gos e o projeto, assim como traz espaços 

vazios em meio às estruturas sólidas.

Figura 31: Gucci 
Hub — Milão.
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Figura 32:  Gucci Hub em vista 
aérea — Milão.

Figura 33:  Gucci Hub vista 
acesso — Milão.
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Figura 34:  Maquete Eletrônica 
Gucci Hub — Milão.
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2.2.2. Casa FIRJAN — 
Rio de Janeiro, Brasil

A Casa FIRJAN (Federação das Indús-

trias do Rio de Janeiro) da Indústria Criati-

va, além de ser um equipamento educativo 

e cultural, será uma plataforma da Indústria 

Criativa na cidade do Rio de Janeiro. Um 

“Hub” que conecta todos os agentes criati-

vos em um único espaço e promove a intera-

tividade e o estímulo aos negócios. O proje-

to foi selecionado por meio de um concurso 

e propõe um espaço conector entre todos 

Figura 35:  Casa Firjan 
— Rio de Janeiro.

os setores, de modo que as atividades fi-

quem em evidência e possa se abrir para os 

fluxos das áreas públicas. Há uma conexão 

entre seu interior e exterior, de modo a criar 

visibilidade, interação e aprendizagem. 

O projeto contará com três núcleos que 

vão promover as trocas e conexões: Forma-

ção Profissional, Atividades Culturais e Arti-

culação Profissional. 
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Figura 36:  Pátio Casa Firjan 
— Rio de Janeiro.

Figura 37:  Fachada Casa Firjan 
— Rio de Janeiro.

Figura 38:  Vista Interna Casa 
Firjan — Rio de Janeiro.
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Figura 39:  Diagrama Casa 
Firjan — Rio de Janeiro.
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2.2.3. Fábrica Santo 
Thyrso — Santo Tirso, 
Portugal

Fundada em 1988, a Fábrica de 

Fiação e Tecidos de Santo Thyrso, no 

centro da cidade portuguesa, consti-

tui uma referência à memória coletiva 

e um espaço fundamental para com-

preensão do desenvolvimento da re-

gião e da indústria. Constitui um sím-

bolo da ligação da cidade à indústria 

têxtil numa época em que era assumi-

da como uma imagem do progresso e 

crescimento econômico.

O projeto se baseia nas estraté-

gias de revitalização e desenvolvi-

mento urbano a partir do fomento de 

indústrias culturais e criativas. Teve 

como filosofia requalificar um antigo 

espaço industrial num quarteirão cul-

tural e criativo, tornando-se espaço 

Figura 40:  Evento na Fábrica Santo Thryso — 
Portugal.
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Figura 41: Fachada Fábrica Santo Thryso — Portugal.

Figura 42: Exposição Fábrica Santo Thryso — Portugal.

Figura 43: Mostra Fábrica Santo Thryso — Portugal.

de trabalho, negócios, inovação, cultura, 

fruição e lazer favoráveis a criatividade 

e, sobretudo, atividades relacionadas a 

moda.

O espaço compreende uma Incuba-

dora de Moda e Design, o Centro de Em-

presas e de Inovação e uma Nave Cultu-

ral. Pretendem instalar, futuramente, um 

Núcleo de Formação Profissional, uma 

Tecidoteca e um Centro de Artes.
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2.2.4 Centro de Artes 
Criativas — Providence, 
EUA

O edifício é composto por seis meio-pavi-

mentos obtidos de lajes empilhadas, com 

a intenção de conectar os usuários.

Incorpora o objetivo do Conselho de 

Artes Criativas de avançar em direções ino-

vadoras de pesquisa, educação e produção, 

além de permitir o desenvolvimento de pro-

gramas baseados na colaboração entre ar-

Figura 44:  Fachada Centro de 
Artes Criativas — EUA.

O Centro de Artes Criativas foi aberto 

em 2011 na Universidade de Brown. O edi-

fício integra espaços de exposições, ins-

talações educativas e anfiteatro. O proje-

to foi pensado para estimular o processo 

criativo a partir de todos os aspectos do 

edifício e, como estratégia, incentivar e 

ilustrar a colaboração em todos os níveis. 
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Figura 45: Vista interna Centro 
de Artes Criativas — EUA.

Figura 46: Acesso pela Via 
Centro de Artes Criativas — EUA.

Figura 47: Vista lateral Centro de 
Artes Criativas — EUA.

tistas, alunos, cientistas e acadêmicos, a fim 

de produzir novas formas de arte e ampliar 

o conhecimento do processo criativo. 

O edifício torna-se público através de 

um grande pano de vidro, uma série de 

espaços verdes vinculados que formam uma 

conexão peatonal entre o centro histórico e 

o campus Brown, um anfiteatro ao ar livre 

com vista para a sala de concertos, galeria 

de exposições, proteção de chuva nos aces-

sos e parede para colocação de obras de ar-

tes na ligação com a rua.
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O CONTE
XTO

 DA 

INTE
RVENÇÃO3 



3.1. Local: 
O Bairro da Mooca

O 
bairro da Mooca, de acordo 

com Dias (2008), era carac-

terizado como um bairro ru-

ral por volta do século XVII, 

nascendo, assim, com elementos típicos 

de um ruralismo brasileiro e crescendo 

com características de desterritorialização 

com a chegada dos imigrantes. Em um pri-

meiro momento, Mooca e Brás formavam 

um mesmo território, porém, o primeiro se 

caracterizava por um forte aspecto desen-

volvimentista gerado pela indústria, tor-

nando-se, assim, um apêndice do centro. 

Nesse momento constrói-se uma nova 

imagem da identidade paulistana (...). 
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Uma nova comunidade se formou, mes-

clando-se ao que restava da memória 

paulistana. Os italianos e imigrantes em 

geral recuperavam traços de suas cul-

turas e, juntamente com os nascidos na 

terra, partiam para a construção de uma 

nova realidade urbana. (DIAS, 2008, 

p.21)

to industrial no Brasil, principalmente, em 

São Paulo. No final do século XIX, o Brasil 

encontrava-se sob fortes incentivos fiscais 

governamentais para implementar a indus-

trialização. O país produzia, internamente, 

apenas para consumo próprio. Entre 1930 e 

1950, ocorre a Revolução Industrial no país, 

que passou a ter o predomínio do modo de 

produção capitalista, mas, a industrializa-

ção, até então, totalmente dependente das 

importações.

Em meados dos anos de 1940, como 

aponta Rodriguez (2006), estimulou-se a 

industrialização brasileira, com a utiliza-

ção do capital advindo das exportações do 

café. “No período de 1930 até a década de 

1940, as indústrias multinacionais e esta-

tais eram secundarias, mudando a partir de 

1950 o padrão de acumulação de capital.” 

(RODRIGUEZ, 2006, p.13)

As empresas multinacionais instala-

ram-se no Brasil nos anos 1950. Essas 

empresas internacionais dedicavam-se 

Figura 48:  Rua da Mooca.

Segundo Rodriguez (2006), com o fim 

da escravidão, no século XIX, e a disse-

minação do trabalho livre, houve um sur-
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ao comércio e exploração de matérias 

primas minerais e algumas culturas tro-

picais, sempre voltadas para a expor-

tação. Interessavam-se pelos transpor-

tes coletivos como ferrovias e portos, 

serviços públicos e bancários, com a 

atenção voltada para o comércio in-

ternacional. (PEREIRA, 1998, p.57 apud 

RODRIGUEZ, 2006, p.13)

Figura 49: E stação Mooca — Juventus 
e linha ferroviária em meados de 1915. 
A antiga Rua Taubaté corresponde, 
atualmente, à Rua Borges de Figueiredo.
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De acordo com Rodriguez (2006), a 

urbanização da cidade de São Paulo está 

intrinsecamente relacionada com a indus-

trialização, uma vez que houve diversos 

surtos migratórios de colonos que, em ra-

zão da crise da cafeicultura, tornaram-se 

operários e passaram a viver em cortiços 

e Vilas Operárias nas zonas centrais pau-

listanas.

Com o auge da industrialização, nos 

anos de 1930, ao longo das ferrovias e dos 

terrenos vagos do bairro, ocorria a expan-

são urbana, segundo Dias (2008), que 

classifica a morfologia* como principal 

elemento estrutural na formação do de-

senvolvimento urbano, explicando, assim, 

a horizontalidade inicial que caracterizava 

o bairro. “Ruas e quadras se formaram às 

margens do rio, das ferrovias e dos prin-

cipais eixos viários, compreendendo o que 

seriam os bairros operários, criando uma 

continuidade e interligação nos processos 

de escoamento de mercadorias (...)” (DIAS, 

2008, p.45)

Apesar do desenvolvimento significativo 

da região, não houve investimentos públicos 

para implantação de infraestruturas locais, 

segundo Dias (2008), que pontua uma im-

portante mudança, a partir de 1915, na relação 

entre os edifícios e os lotes: as construções 

passavam a ter recuos laterais, mas o alinha-

mento frontal à via pública permanecia.

* Entende-se, neste contexto, a morfologia como o rio Tamanduateí e a ferrovia, segundo Dias (2008).

Figura 50:  Estação Mooca — Juventus, em 
1957, com diversas fábricas ao longo da 
linha ferroviária.
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Nesta época podemos ver o comple-

to desenvolvimento do bairro e quase 

toda a região loteada. Sem dúvida os 

investidores ganhavam muito com a 

criação de um complexo econômico, 

composto basicamente por indústrias 

e bairros operários; ganhavam tempo e 

dinheiro, além do comando total desses 

mecanismos de funcionamento, não so-

mente das indústrias, mas de toda uma 

reserva de mão-de-obra. (DIAS, 2008, 

p.47)

res do bairro, ainda que sem o aquecimen-

to econômico gerado anteriormente pela 

indústria. “Toda a região se via como refém 

de uma estrutura urbana e sem recursos 

para mantê-la.” (DIAS, 2008, p.49)

Rodriguez (2006) indica que o proces-

so de desindustrialização ocorreu, em São 

Paulo, entre 1970 e 1990, devido a obso-

lescência de equipamentos, controle am-

biental e o adensamento das cidades no 

entorno das áreas industriais, causando 

uma dificuldade de escoamento de merca-

dorias.

Com a retirada gradual das instala-

ções fabris, o bairro passa a se impulsio-

nar lentamente, localizando nos vazios re-

siduais, onde eram as antigas fábricas, a 

essência do que restou de suas tipologias 

arquitetônicas e do que representa para a 

memória paulistana. “O bairro da Mooca, 

tradicional na história da cidade de São 

Paulo, destaca-se quando se discute me-

mória e identidade paulistanas.” (DIAS, 

2008, p.39)

Figura 51:  Fábrica União em 1960.

No final dos anos de 1970, o processo 

de desocupação fabril foi iniciado, manten-

do os elementos viários como estruturado-
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Figura 54:  Plataforma da estação 
Mooca-Juventus em 2007. Atrás nota-se a 
fábrica abandonada da Cervejaria Antártica.

Figura 52:  Esquina entre a Rua do Oratório 
e a Rua Dr. José Higino em 1972.

Figura 53:  Estação Mooca — Juventus em 
2013. Acesso pela Avenida Presidente Wilson.
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Dias (2008) pontua que o processo de 

degradação do bairro é enfatizado no mo-

mento em que foi forçado a aperfeiçoar os 

recursos comercias e de serviços. Alguns 

sobrados, com alinhamento na via pública, 

transformaram-se em comércio e, as vilas 

operárias de meio de quadra deram lugar a 

grandes estacionamentos.

O desenvolvimento industrial da cidade 

de São Paulo se conforma em um pro-

cesso irreversível e, atualmente, está 

vinculado a exigências ambientais e 

viárias. A partir da década de 1970, a 

concentração industrial da região foi 

gradualmente transferida para áreas 

mais periféricas do Centro Expandido, 

aglutinando-se de forma mais organiza-

da em todas as regiões da cidade, for-

mando verdadeiros Parques Industriais.  

(DIAS, 2008, p.50)

A área compreendida pela Rua Bor-

ges de Figueiredo e pelo terreno em es-

tudo possui, conforme Dias (2008), uma 

formação mais sólida, uma vez que reúne 

a maioria dos Polos de Centralidades, in-

dicados no Plano Estratégico da Mooca, 

e edifícios antigos para tombamento. As 

quadras são grandes e são caracterizadas 

pela ausência da circulação viária e de pe-

destres, por conta das atividades indus-

triais, ainda ativas em alguns lotes, que 

promovem permanências distintas duran-

te o dia, noite e finais de semana. Ainda 

que seja uma área antiga na formação do 

bairro, as construções são mais preserva-

das e representam um aspecto cultural da 

região, sendo readaptadas para institui-

ções de ensino, associações comerciais e 

comércio de grande porte, gerando novos 

impulsos econômicos.

A disparidade em sua ocupação deixa 

a região bem rígida, sem possibilidade 

de expansão, especialmente em função 

dos eixos vários dispostos em seu en-

torno e da multiplicidade de funções, 

resultando, além da posse desordena-

da, uma grande quantidade de edifí-

cios abandonados. Esta rigidez pode 
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ser contornável se os novos recursos ali 

gerados contribuírem na busca de rea-

dequações e ocupações mais pertinen-

tes para a organização do zoneamento. 

(DIAS, 2008, p.92)

Figura 55: 
 Galpões na 
Rua Borges de 
Figueiredo, 2018.
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Segundo Dias (2008), nesta área, com-

preendida entre a Rua Borges de Figueire-

do e Rua Monsenhor João Felipo, a ferrovia 

tem um papel essencial, além de ter sido 

a responsável pela continuidade das tipo-

logias arquitetônicas. Possuem ruas com 

alto tráfego de circulação, assim como ruas 

mais pacatas e de reduzido convívio social, 

Figura 56:  Rua Borges 
de Figueiredo em 2018.

em função da presença de grandes áreas 

industriais. As travessias sobre a ferrovia 

são, atualmente, guetos de usuários de dro-

gas e moradores de rua, ainda que, formem 

acessos públicos estratégicos nas cone-

xões físicas do bairro, como, por exemplo, 

a Estação Mooca-Juventus que é acessada 

por dento do terreno estudado, no final da 
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Rua Monsenhor João Felipo. Há a presença 

de uma forte identidade formal produzida 

pelas coberturas fabris, que compõem de-

senhos peculiares no eixo ferroviário.

As cores nas fachadas ainda ressaltam 

a interferência das reformas de seus 

usuários, principalmente nos eixos co-

merciais e não deixam de ser iniciati-

vas válidas para a manutenção física 

do bairro em contraposição ao aspec-

to acinzentado, gerado pela poluição 

dos carros e das fábricas. (DIAS, 2008, 

p.93)

Figura 57:  Casa Vanorden em 1922.

Figura 58:  Casa Vanorden subutilizada, 
em 2015.



3.2. O Patrimônio 
Industrial 

S
egundo Kuhl (2008), grande 

parte do legado da industria-

lização é patrimônio cultural e 

sua utilização envolve uma sé-

rie de questões. Geralmente, os conjun-

tos industriais ocupam vastas áreas e sua 

preservação assume papel estratégico 

com a escala urbana e, também, territo-

rial. Atrativos para o mercado imobiliário, 

esses complexos se localizam, na maioria 

dos casos, em zonas centrais da cidade. 

Para intervenção nestes lotes é necessá-

rio considerar as problemáticas que en-

volvem a história, os valores afetivos e 

simbólicos, a vinculação de variadas co-

munidades com seu passado industrial e o 

90
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potencial político e econômico das trans-

formações.

O debate sobre o papel memorial des-

ses bens, a importância social do le-

gado da industrialização, os estudos 

antropológicos e históricos, em suas 

Figura 59: 
 Condomínios 
residenciais 
construídos na 
Rua Borges de 
Figueiredo.

várias possíveis vertentes, são temas do 

maior valor, pois evidenciam, através de 

múltiplos enfoques, de maneira articu-

lada ou isolada, o interesse desse tipo 

de patrimônio para a preservação, ou 

seja, as razões para preservá-lo. (KUHL, 

2008, p.22)
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Figura 60: 
 Preservação 
da Chaminé da 
antiga Fábrica 
União, tombada e 
reconhecida como 
patrimônio histórico 
e industrial.
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Para que a intervenção em um bem, de 

acordo com Kuhl (2008), seja apropriada, 

isto é, sem descaracterizar o patrimônio, 

deve contemplar um campo disciplinar, 

uma vez que a restauração é um campo 

disciplinar autônomo que necessita da arti-

culação de variados domínios do saber.

Historicamente, o debate acerca do le-

gado da industrialização se iniciou na Ingla-

terra nos anos de 1950, sob a utilização da 

expressão de “arqueologia industrial”. Kuhl 

(2008) indica que houve uma repercussão 

significativa, em julho de 1957, com um nú-

mero especial da Architectural Review, que 

discutia a relação entre a tradição funcional 

e a arquitetura dos edifícios industriais. “O 

funcionalismo permeia a produção arqui-

tetônica ao longo dos séculos e antecede, 

em muito, às expressões do modernismo 

(...) evidenciando-se a variedade e qualida-

de formais alcançadas por uma produção 

derivada de preocupações essencialmente 

funcionais e a conveniência de preservar 

esses exemplares.” (KUHL, 2008, p.38)

Os edifícios industriais estavam, e ain-

da estão, sob ameaça de obsolescência 

funcional, pelo crescimento das cidades 

e pela especulação imobiliária. De acordo 

com Kuhl (2008), várias tentativas foram 

feitas para tentar definir e conhecer o pa-

trimônio resultante do processo de indus-

trialização, com o objetivo de determinar 

por qual motivo e o que, de fato, preser-

var. “Um monumento industrial é qualquer 

edifício ou outra estrutura, em especial do 

período da Revolução Industrial, que, sozi-

nho ou associado a equipamentos, ilustra 

o início e desenvolvimento de processos 

industriais e técnicos, incluindo meios de 

comunicação.” (KUHL, 2008, p.39 apud 

Raistrick, 1973, p.2)

Segundo Kuhl (2008), desde os pri-

mórdios, a discussão sobre patrimônio 

industrial esteve vinculada à arquitetura 

ferroviária. A arqueologia industrial, de ma-

neira a associar atividades produtivas, uma 

vez que o processo de industrialização está 

intrinsecamente ligado ao desenvolvimen-
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to do transporte ferroviário, pois impul-

sionou o desenvolvimento deste meio de 

transporte e foi por ele impulsionada.

O interesse específico pelos edifícios 

resultantes do processo de industria-

lização consolidou-se ao longo das 

décadas e vários países iniciaram e 

continuam a realizar um esforço para 

registrar, elaborar inventários sistemá-

ticos, investigar e proteger sítios in-

dustriais (...). O patrimônio industrial, 

apesar de décadas de discussão sobre 

o tema, ainda não tem seu valor efeti-

vamente reconhecido, e são constantes 

as investidas deformadoras e desinfor-

madas ou, ainda, destruidoras. (KUHL, 

2008, p.42)

A patrimonialização,* segundo Jeudy 

(2005), ocorre como uma estratégia de 

preservar a identidade da região e se opõe 

aos processos da globalização, que iguala 

as identidades em um plano comum.

Kuhl (2008), defende que há uma dife-

rença entre “arqueologia industrial” e “pa-

trimônio industrial”. A arqueologia indus-

trial volta-se ao estudo, análise e registro 

de formas de industrialização do passado, 

enquanto o conceito de patrimônio indus-

trial pressupõe que já tenha passado por 

tais estudos multidisciplinares e que te-

nham sido identificados bens que possuem 

interesse para preservação. Já os monu-

mentos da industrialização se referem a 

complexos de edifícios que podem compor 

um conjunto industrial. A arqueologia in-

dustrial volta seus esforços a todo o lega-

do da industrialização, seja ele considerado 

bem cultural ou não.

A preservação do patrimônio é de-

finida, para Kuhl (2008), como uma ação 

cultural. A palavra preservação, no Brasil, 

abarca variados tipos de ações, abrangen-

do, também, as intervenções nos bens, 

para que sejam transmitidos da melhor for-

ma ao futuro.

* Atribuição do estatuto de patrimônio a um bem material ou imaterial, reconhecendo-lhe interesse (cul-

tural, histórico, etc.) para determinada região, país ou conjunto de países. Tem como objetivo garantir sua 

preservação. (https://www.infopedia.pt)
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os meios de se relacionar com o legado de 

outras gerações se distanciasse, cada vez 

mais, de ações ditadas por razões pragmá-

ticas, assumindo uma conotação cultural e 

voltada aos aspectos estéticos, históricos, 

memoriais e simbólicos dos bens.

A preservação passaria, desde então, 

a ser motivada por questões de cunho 

cultural, científico — pelo conhecimen-

Figura 61:  Conceito de Arqueologia 
Industrial e Patrimônio Industrial.

Até o século XVIII, as intervenções em 

obras preexistentes consistiam, basica-

mente, em adaptações às necessidades da 

época e ditadas por necessidades práticas, 

em especial as de uso; porém, segundo 

Kuhl (2008), houve um processo gradual 

do modo de lidar com bens legados por 

outros períodos. Acentuou-se, a partir do 

Renascimento, uma noção de ruptura en-

tre passado e presente, fazendo com que 
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to que as obras transmitem em vários 

campos do saber, tanto para as humani-

dades quanto para as ciências naturais 

—, e ético — por não se ter o direito de 

apagar os traços de gerações passadas 

e privar as gerações futuras da possibi-

lidade de conhecimento de que os bens 

são portadores. (KUHL, 2008, p.60)

Segundo Kuhl (2008), o século XIX as-

sumiu um papel essencial nesse processo, 

com experiências e posicionamentos dís-

pares e variados, como John Ruskin e Viol-

let-le-Duc. Os conceitos foram analisados 

e reformulados por Camillo Boito, no final 

do século XIX, que sintetizou diversas pro-

posições, optou por uma via intermediária 

para a restauração e serviu de base para 

outros autores que analisaram essas ques-

tões posteriormente. 

Cesare Brandi, de 1940, desenvolveu o 

chamado “restauro crítico”, que embasou 

as análises deste estudo de intervenção nas 

Officinas Vanorden, na Mooca. O autor fun-

damenta seus enunciados, de acordo com 

Kuhl (2008), a partir da estética, história e 

crítica da arte. Há uma valorização dos va-

lores formais, sem desrespeitar os aspectos 

cronológicos que passou o monumento ao 

longo do tempo. Aborda-se uma restaura-

ção de forma articulada, trabalhando com 

uma fenomenologia da criação da obra de 

arte, vendo-a como processo e não apenas 

como resultado. Brandi defende que uma 

obra de arte não se compreende, se reco-

nhece, pois o que se reconhece é o inteiro 

processo que a produziu.

Brandi denomina esse modo particu-

lar de existir da obra “astanza”, o “ser 

no mundo” da obra, associado à capa-

cidade da obra de arte de suscitar ex-

periências que o respectivo objeto da 

realidade existencial das coisas não 

seria capaz de produzir. (...) O esforço 

do autor volta-se a afastar a restaura-

ção do empirismo e arbitrariedade e a 

vinculá-la ao método e ao processo his-

tórico-crítico de forma rigorosa. (KUHL, 

2008, p.69)
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De acordo com Kuhl (2008), a restau-

ração deve seguir alguns princípios funda-

mentais:

• DISTINGUIBILIDADE: A restauração não 

pode induzir o observador ao engano 

de confundir a intervenção ou eventuais 

acréscimos com o que existia anterior-

mente, além de dever documentar a si 

própria;

• REVERSIBILIDADE: Deverá facilitar qual-

quer intervenção futura, portanto, não 

pode alterar a obra em sua substância, 

devendo se inserir com propriedade e de 

modo respeitoso em relação ao preexis-

tente;

• MÍNIMA INTERVENÇÃO: Não pode des-

naturar o documento histórico nem a 

obra como imagem figurada, devendo 

respeitar suas várias estratificações;

• COMPATIBILIDADE DE TÉCNICAS E MA-

TERIAIS: Deve-se levar em conta a con-

sistência física do objeto, com a aplica-

ção, para seu tratamento, de técnicas 

compatíveis que não sejam nocivas ao 

bem.

Dias (2008), aponta que no caso do 

bairro da Mooca, um processo de requali-

ficação pode chegar antes da patrimoniali-

zação, pois o tombamento de alguns imó-

veis já implica em reforma do patrimônio. 

“O fenômeno da preservação acompanha 

por vezes a restauração do edifício, do es-

paço urbano e das imagens formadas e res-

gatadas pela memória.” (DIAS, 2008, p.34)

A Mooca, com sua atividade comercial 

ao lado da atividade cultural, dos mo-

dos de vida, na qual se dá a afirmação 

de sua própria identidade, necessita 

reconhecer os novos valores que lhe 

dão suporte: os novos aspectos da pai-

sagem (sem a poluição do ar), as no-

vas cores, as novas formas e tipos, a 

arquitetura testemunhando o passar do 

tempo. O mais importante de sua pre-

sença é o repertório criado para os no-

vos processos de transformação, e que 

configuram a sua permanência.  (DIAS, 

2008, p.130)



3.3. A Moda e a 
Indústria Criativa 

S
antos (2014) aponta em seu tex-

to que a economia criativa en-

volve renda, empregos e ganhos 

gerados pelo grupo de áreas que 

tem a criatividade como princípio e, que, 

de acordo com o relatório da UNTACD em 

2010, pode-se classificar os setores criati-

vos da seguinte maneira:

• A) PATRIMÔNIO: Relativo a aspectos 

culturais básicos, identidade e elemen-

tos simbólicos, correspondendo à ori-

gem das formas de arte, atividades cul-

turais, produtos e serviços patrimoniais;

• B) ARTES: Agrupa os setores baseados 

unicamente na arte e na cultura e que se 

inspiram no primeiro grupo;
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• C) MÍDIA: Grupo que desenvolve con-

teúdos com o objetivo de comunica-los 

para a população;

• D) CRIAÇÕES FUNCIONAIS: Setor que 

produz objetos e produtos com fins fun-

cionais, em que estaria englobado de-

sign e moda.

A classificação desenvolvida pela orga-

nização se fundamenta em uma pers-

pectiva que entende a criatividade não 

apenas com um bem relacionado a áreas 

que possuem um componente artístico, 

mas inclui todas as atividades econômi-

cas que produzam produtos simbólicos, 

que tenham direitos de propriedade in-

telectual e que visem o mercado.  (SAN-

TOS, 2014, p.9)

Há, também, de acordo com Santos 

(2014), uma distinção entre “atividades 

upstream” e “atividades downstream”, sen-

do, as primeiras, atividades culturais tra-

dicionais, como, por exemplo, as artes vi-

suais; e, as segundas, aquelas que possuem 

uma relação mais próxima com o mercado, 

como, por exemplo, o design e a moda.  “A 

moda é considerada uma criação funcio-

nal porque sua produção destina-se uma 

a uma função prática claramente definida, 

qual seja, vestir.” (SANTOS, 2014, p.10)

Figura 62:  Conceito de 
Atividades Upstream 
e Downstream, dentro 
da Indústria Criativa.
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Segundo Santos (2014), a moda é ca-

racterizada como uma das áreas mais di-

nâmicas da economia criativa, compondo 

importante fonte de renda para países em 

desenvolvimento. Aliada ao cenário mundial 

favorável para o setor têxtil, pode-se desta-

car a moda dentre os setores criativos, pe-

los impulsos diretos que gera em indústrias 

correlatas, como, por exemplo, as produto-

ras de tecido e maquinários. O relatório di-

vulgado, em 2008, pela FIRJAN indica que, 

no Brasil, as três áreas criativas que mais se 

destacam são moda, arquitetura e design.

Segundo a Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil (ABIT, 2013), entidade res-

ponsável pela intermediação de interesses 

e demandas do segmento com o governo, 

o setor têxtil e de confecção fatura, aproxi-

madamente, US$ 56,7 bilhões por ano, re-

presentando 6% do valor total da produção 

da indústria de transformação. O mercado 

Figura 63:  Faturamento e 
Consumo — Setor Têxtil.
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Figura 64:  Ranking Nacional e Internacional — Setor Têxtil.

nacional é responsável por 97,5% do consu-

mo da produção e apenas 2,5% é destinado 

à exportação. No ranking nacional, é a se-

gunda maior indústria do país e o quarto 

produtor mundial. O setor emprega 1,7 mi-

lhão de brasileiros de forma direta e mais 

de 4 milhões se somarmos os empregos di-

retos e indiretos, respondendo pela quarta 

maior folha de pagamento da Indústria de 

Transformação. O ABIT informa ainda que, 

desde que foi implantando o Plano Real, 

em 1994, o setor vestuário foi o que menos 

inflacionou, demonstrando que a indústria 

investiu e transferiu seus ganhos de produ-

ção ao consumidor.
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Figura 65:  Folha de Pagamento e Emprego — Setor Têxtil.

Correia et al. (2015), apontam que a 

moda, ainda que esteja intrinsecamente li-

gada à aparência, não se restringe ao ves-

tuário, pois sua lógica se estende para di-

versas áreas da sociedade, como indústria 

automobilística, decoração e, inclusive, ar-

quitetura. “Moda e arquitetura se aproximam 

não apenas porque se baseiam em formas, 

ou pela lógica de uma busca permanente 

de novidade, mas por se referenciarem em 

princípios e significados de um processo em 

construção que, embora diverso, se assenta 

no mesmo contexto histórico.” (CORREIA et 

al., 2015, p.1)

Segundo Dotto e Shikida (2007), a 

moda revelou seus primeiros traços no sé-

culo XIV, restrita a grupos da alta socieda-

de. Ao longo do século XIX, com a Revolu-
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ção Industrial, a produção de vestimentas 

foi alavancada, difundindo as ideologias e 

anseios burgueses para o restante da po-

pulação. Porém, no século XX, com o gran-

de fluxo de informação, devido ao desen-

volvimento dos meios de comunicação, a 

moda passou a invadir novas esferas, dei-

xando de se restringir às classes altas. 

Dentre diversas definições contempo-

râneas de moda pode-se destacar: “(...)

a moda é um sistema que acompanha o 

vestuário e o tempo, que integra o simples 

uso das roupas no dia-a-dia a um contex-

to maior, político, social, sociológico. “(PA-

LOMINO, 2002, p.14 apud CORREIA et al., 

2015, p.2). Atualmente, segundo Correia et 

al. (2015), o conceito de “moda” foi univer-

salizado, correspondendo a tendências que 

abrangem todas as áreas profissionais. 

O caráter seletivo da moda, assim como 

a arte, tende a gerar transformações 

que, atingindo as classes sociais, resul-

tam na busca pelos símbolos de distin-

ção, de respeitabilidade social e de com-

petição. Disto resultam as características 

mais visíveis da moda — a mutabilidade, 

o efêmero e a fantasia estética. É nes-

ta visão que a moda aparece como arte, 

apresentando tendência ao decorativo e 

ao excesso de ornamentação, buscando 

inspiração na pintura, na escultura e na 

arquitetura. (MARQUES, 2003, p.13 apud 

CORREIA et al., 2015, p.3)

Oliveira (2015), coloca que tanto na ar-

quitetura quanto na moda é necessário de-

senhar e projetar tendências, assim como 

é fundamental criar para o futuro e recriar 

o passado, resgatando memórias e senti-

mentos. Agentes de um fluxo de informa-

ção contínuo, essas duas áreas criativas 

são produtos de expressão artística e cul-

tural que compõem a paisagem da cidade, 

uma vez que ambas se apoiam em uma 

linguagem visual para expressar emoções 

e materializar ideologias, refletidas em um 

tempo e espaço. 

A moda e a arquitetura possuem o mes-

mo ponto de partida, que é o corpo hu-
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mano. Ambas são capazes de proteger 

e abrigar, ao mesmo tempo em que for-

necem meios para expressar identidade, 

seja pessoal, política, religiosa ou cultu-

ral. Ambas as disciplinas podem expres-

sar ideias de espaço, volume e movimen-

to, além de possuírem práticas similares 

no modo como exploram os materiais, 

transformando superfícies planas bidi-

mensionais em formas tridimensionais 

complexas. (SEIVEWHRIGHT, 2009, p.18 

apud OLIVEIRA, 2015, p.2)

De acordo com Bogéa, Oliveiros e Re-

bello (2015), as roupas são uma espécie de 

arquitetura primeira, abrigo que pode ser 

retirado da pele do homem e que é projeta-

do ampliando sua ocupação. Feijó e Lagu-

na (2010), afirmam que arquitetura e moda 

expressam tendências e acontecimentos 

de determinadas épocas com linguagens 

diferentes. 

Rebouças (2011) indica que ambas tra-

balham com volume, estrutura, transpa-

rência, cortes e recortes. “A moda, além de 

interferir e se inserir diretamente na arqui-

tetura, pode dela se inspirar.” (CORREIA; 

BARBOSA; MOTA, 2015, p.3)

É possível aferir que, segundo Zando-

meneco (2011), é saudável a troca de infor-

mações entre atividades humanas variadas, 

após períodos em que a especialização era 

altamente valorizada, construindo um pro-

cesso que valoriza a integração multidisci-

plinar.
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O PROJE
TO
4 



4.1. As Diretrizes

A 
falta de investimentos públi-

cos para a implantação de 

infraestruturas nos antigos 

bairros industriais fez com 

que a retirada das instalações fabris, com a 

mudança do modo de produção em mas-

sa para um processo de desconcentração 

e racionalização dos processos, formasse 

grandes vazios urbanos, de acordo com 

Dias (2008). Observa-se que o bairro da 

Mooca é fortemente marcado por esse 

processo, com inúmeros vazios urbanos 

que correspondem ao legado do passa-

do industrial e criam uma forte identidade 

formal com as coberturas fabris no eixo 

ferroviário. Estes vazios urbanos represen-
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tam, de acordo com Leite e Awad (2012), 

uma possibilidade e uma oportunidade 

de criação de um novo território, onde a 

mente humana passa a ser a força direta 

da produção dentro do sistema produtivo.

Segundo Dias (2008), e a partir da 

análise dos mapas abaixo, é possível infe-

rir que a área de estudo, originada a partir 

do advento industrial, possui, atualmente, 

equipamentos e mobiliários públicos em 

escassez, calçadas reduzidas, ausência de 

praças e parques. Pode-se encontrar gran-

des condomínios residenciais, contrastan-

tes com as tipologias existentes de fábricas 

e residências. 

A escolha da Mooca como área de in-

tervenção deu-se a partir da identificação 

da necessidade de trazer infraestruturas 

urbanas para a região, apropriando-se da 

estratégia traçado pelo governo britânico 

em 1997, de acordo com Reis (2011), em 

que a criatividade foi colocada como di-

retriz central do planejamento estratégico 

para o local, uma vez que a indústrias cria-

tivas apresentam um grande potencial para 

a criação de riquezas e empregos por meio 

da exploração do intelecto humano. 

O terreno com a pré-existência indus-

trial da antiga Officina Vanorden, atual-

Figura 66:  Rua Monsenhor João Felipo — 
Acesso para Estação Mooca — Juventus.
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mente mapeada como patrimônio his-

tórico e cultural, está estrategicamente 

posicionado entre a Rua Monsenhor João 

Felipo e Rua Borges de Figueiredo, com 

acesso para estação de trem Mooca-Ju-

ventus. Configurando, portanto, um nó em 

que se propõe integrar as redes da cria-

tividade humana, isto é, um Hub Criativo. 

O Hub Criativo é, de acordo com Leite e 

Awad (2012), uma estratégia de ocupação 

dos vazios urbanos, ou seja, áreas indus-

Figura 67:  Localização Área de Intervenção.

triais obsoletas com evidente potencial de 

desenvolvimento.

Definiu-se algumas diretrizes para o lo-

cal, com a implantação do Hub Criativo.

Esta intervenção projetual é uma alter-

nativa para refuncionalizar o território, de 

acordo com o conceito defendido por Leite 

e Awad (2012), de modo a recuperar estas 

áreas que eram produtivas no passado e 

implantar uma infraestrutura de produção 

adaptada às exigências tecnológicas atuais.
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Figura 68:  Diretrizes da Intervenção.
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Figura 69:  Mapa de 
Conservação.
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Figura 70: Mapa de 
Gabarito.
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Figura 71:  Mapa de 
Transporte, Vias e 
Patrimônio.
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Figura 72:  Mapa de 
Uso do Solo.
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Figura 73:  Mapa de 
Zoneamento.





4.2. O Programa

O 
programa de necessidades 

do Hub Criativo projetado 

na Mooca foi elaborado para 

enfatizar as dinâmicas e ser-

viços internos, segundo Lima (2015). Ins-

pirado no Gucci Hub de Milão, o projeto 

possui a finalidade de renovar o terreno in-

dustrial, criando espaços que atendem as 

necessidades contemporâneas, ao mesmo 

tempo em que remetem ao passado.

Propõe-se um programa multifuncional 

e flexível, para que a espacialidade acom-

panhe as constantes mudanças das neces-

sidades dos usuários, com a evolução das 

tecnologias e meios digitais, como aborda 

Lima (2015). Os ambientes são divididos 
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em quatro grandes grupos: Produção, En-

sino, Pesquisa e Cultura. Todos os grupos 

são voltados para o setor da moda, que, de 

acordo com Santos (2014), é uma ativida-

de downstream, ou seja, com uma relação 

mais próxima ao mercado, uma vez que 

produz itens funcionais. 

Escolheu-se o setor da moda como 

essência do Hub Criativo por se tratar de 

uma das áreas mais dinâmicas e rentáveis 

da Economia Criativa no Brasil, pelos refle-

xos diretos que gera nas indústrias correla-

tas, segundo Santos (2014). A arquitetura 

do edifício projetado, com a intenção de 

revitalizar uma área periférica da cidade de 

São Paulo, possui forte relação conceitual 

com a temática do seu programa, pois tan-

to na arquitetura quanto na moda é neces-

sário acompanhar as tendências, criando 

para o futuro e recriando o passado, a fim 

de resgatar memórias e sentimentos, de 

acordo com Oliveira (2015).

O programa de necessidades do Hub 

Criativo, conforme imagem abaixo, foi di-

mensionado para oferecer serviços de su-

porte ao negócio, promover o networking, 

enfatizar um sentimento de comunidade 

no local, acrescentar valor a outras ativida-

des, fortalecer a globalização e articular o 

espaço físico e digital; de modo a contem-

plar as características necessárias aborda-

das por Lima (2015): estruturais, de apoio, 

crescimento e inovação.

Priorizou-se criar, com os usos do edi-

fício, ambientes criativos, isto é, concentra-

dores de massa crítica e constituídos por 

redes e fluxos de ideias, como defende 

Landry (2008). Os quatro grupos do pro-

grama de necessidades pretendem formar 

um lugar criativo, com espaços urbanos e 

interativos que articulam o universo artísti-

co, social, empresarial e cultural; para isso, 

propõe-se um núcleo de ensino e formação 

de profissionais da moda em total contato 

com as startups e investidores que utilizam 

as salas de coworking, assim como lojas 

pop-up e espaços culturais para divulgar as 

ideias produzidas no Hub, com infraestru-
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tura de apoio e pesquisa para toda a pro-

dução. As áreas de ensino e produção são 

espaços privados, ao passo que as áreas 

culturais e de pesquisa são abertas ao pú-

blico.

HUB DE MODA E INOVAÇÃO

AMBIENTE QUANTIDADE ÁREA UNID. (M2) ÁREA TOTAL (M2) TOTAL (M2)

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

COWORKING (TÉRREO + 5 LAJES CORPORATIVAS)

Compartimentos 4 4 16

3840

Mesas Compartilhadas 2 100 200

Escritórios Compartilhados 4 60 240

Escritórios Privativos 8 30 240

Cabine Telefonônica 4 30 12

Sala de Reunião 4 15 60

APOIO (1 PARA CADA LAJE CORPORATIVA)

Sanitários 1 12 12

635
Copa 1 20 20

Circulação Vertical 1 15 15

Descompressão 1 80 80

INCUBADORA

Módulo Empresa Incubada 15 25 375
525

Consultoria 5 30 150

EVENTOS

Praça Descoberta (Cobertura 1 250 250

322
Café 1 60 60

Sanitários 1 12 12

Recepção 1 30 30

CAPACITAÇÃO

Mini Auditório 1 200 200
500

Sala de Workshop 6 50 300

Figura 74: O Programa 
de Necessidades.
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HUB DE MODA E INOVAÇÃO

AMBIENTE QUANTIDADE ÁREA UNID. (M2) ÁREA TOTAL (M2) TOTAL (M2)

E
N

S
IN

O

ESCOLA DE MODA

Ateliê de Costura 2 120 240

2.060

Ateliê de Modelagem 3 100 300

Sala de Desenho Técnico 2 100 200

Ateliê Joalheria 1 80 80

Ateliê Acessórios 1 80 80

Laboratório de Tecidos 1 100 100

Laboratório de Informática 2 80 160

Laboratório de Madeira e Metal 1 100 100

Laboratório de Fotografia 1 150 150

Depósito Madeira e Metal 1 20 20

Depósito Tecidos 1 20 20

Depósito de Materiais 1 15 15

Sala de Aula Teóricas 8 50 400

Sala de Estudo 1 180 180

Sanitários 1 15 15

ADMINISTRATIVO

Secretaria 1 40 40

260

Financeiro 1 40 40

RH 1 30 30

Coordenação 1 20 20

Direção 1 20 20

Copa 1 15 15

Sala dos Professores 1 30 30

Sala de Reunião 2 20 40

Almoxarifado 1 10 10

Sanitários 1 15 15

APOIO

Recepção 1 30 30

420

Gráfica 1 50 50

Hall 1 200 200

Café 1 50 50

Sanitários 1 15 15

Centro Acadêmico 1 60 60

Circulação Vertical 1 15 15
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HUB DE MODA E INOVAÇÃO

AMBIENTE QUANTIDADE ÁREA UNID. (M2) ÁREA TOTAL (M2) TOTAL (M2)

P
E

S
Q

U
IS

A

CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO

Ateliê Colaborativo de Criação 1 300 300

780

Fab Lab 1 200 200

Espaço Multimídia 1 80 80

Laboratório de Impressão 1 50 50

Oficina de Corte e Costura 1 150 150

BIBLIOTECA

Recepção e Guarda-Volumes 1 60 60

730

Consulta 1 20 20

Acervo 1 350 350

Leitura 1 70 70

Teciteca 1 90 90

Modateca 1 90 90

Sala de Processamento Técnico 1 50 50

APOIO

Depósito Geral 1 15 15

65
Depósito de Materiais 1 15 15

Sanitários 1 15 15

Copa 1 20 20

C
U

LT
U

R
A

EVENTOS

Auditório (300 p.) 1 500 500

1.100
Espaço Expositivo 1 350 350

Espaço Multiuso (Workshops ou 
Desfiles)

1 250 250

COMÉRCIO

Módulo Loja (Pop Up Store) 8 25 200 200

ÁREA COMUM

Restaurante 3 150 450

765Praça 1 300 300

Sanitários 1 15 15

ÁREA DE SERVIÇOS

Acesso Carga e Descarga 1 30 30

70Depósito Geral 1 25 25

Depósito de Lixo 1 15 15

TOTAL (COM 20% DE CIRCULAÇÃO) - M2





4.3. O Partido 
Arquitetônico

O 
processo de concepção do 

projeto se iniciou com algumas 

análises de fluxo por meio de 

diagramas de bolhas do pro-

grama de necessidade dimensionado. Pri-

meiramente, foi feito um fluxograma dos 

grandes grupos que compõem o uso do edi-

fício e, posteriormente, um diagrama mais 

minucioso com os subgrupos. Observou-se 

que as áreas de Pesquisa e Cultura recebem 

fluxo de todos os ambientes e que, portan-

do, precisaram ser centrais, públicas e loca-

lizadas nos primeiros pavimentos, a fim de 

propor maior conectividade com a cidade, 

com espaços abertos, colaborativos e que 

estimulem a criatividade, como aborda Lima 
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(2015); já os setores de Ensino e Produção 

necessitariam de espaços mais reservados, 

por se tratarem de áreas privadas, mas que, 

ainda assim, mantivessem contato visual en-

tre si e com os demais usos e atividades do 

edifício, a fim de promoverem a partilha de 

ideias e inovação, ativando oportunidades 

comerciais, de acordo com Lima (2015).

Optou-se por utilizar a pré-existência 

como um elemento que abrigasse o pro-

grama, o antigo galpão industrial tombado, 

em que funcionava as Officinas Vanorden, 

foi reutilizado na distribuição espacial. Para 

que o patrimônio não fosse descaracteriza-

do, segundo o conceito proposto por Kuhl 

(2008), os usos abrigados pelo galpão são 

Figura 75:  Diagrama de Bolhas.
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flexíveis e de pouca ou nenhuma alteração 

estrutural. A parte que contém o primeiro 

pavimento foi destinada aos serviços ad-

ministrativos do projeto e, o restante, para 

exposições e desfiles de moda. A funcio-

nalidade do patrimônio industrial dentro 

da concepção da intervenção objetiva, se-

gundo Kuhl (2008), que o edifício industrial 

não sofra uma obsolescência funcional e 

especulação imobiliária, a partir do desen-

volvimento empresarial da região da Moo-

ca, estabelecido como uma das diretrizes 

projetuais. 

A concepção volumétrica do projeto foi 

resultado de uma série de análises do terre-

no, entorno e programa. O primeiro passo 

corresponde a identificação dos eixos prin-

cipais do local, tendo como condicionante a 

atual localização da estação de trem Moo-

ca-Juventus, com acesso pelo terreno em 

estado precário, inseguro e sem nenhuma 

conexão urbana; e, também, a inexistência 

de espaços verdes de qualidade com a pre-

dominância de empenas cegas compostas 

pelos inúmeros galpões industriais que for-

mam esta quadra como um todo. 

Posteriormente, identificou-se a implan-

tação em “L” como a melhor ocupação para 

o terreno, a fim de que o projeto se integras-

se com os eixos de circulação pública e des-

se visibilidade à pré-existência, formando 

uma grande praça central. A fruição públi-

ca* foi um dos principais conceitos aplica-

dos na intervenção, para que o edifício trou-

xesse permeabilidade visual no percurso de 

acesso para a estação de trem, e, portanto, 

optou-se por deixar o térreo livre do volume 

da Produção. Estes conceitos foram aplica-

dos com o objetivo de que o projeto tives-

se maior visibilidade urbana e fortalecesse 

uma relação com a comunidade que o cer-

ca, como defende Lima (2015).

As análises programáticas feitas por 

meio dos fluxogramas nortearam a distri-

buição dos ambientes nos pavimentos, po-

rém identificou-se a necessidade de aber-

tura de alguns vazios na volumetria, para 

dar maior permeabilidade visual ao edifício. 

* “Uso público de área localizada no pavimento térreo que não pode ser fechada com edificações, insta-

lações ou equipamentos.” (http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br)
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O volume que abriga o uso de Ensino foi 

escalonado, com 5 metros de recuo suces-

sivos a cada pavimento, para que não fosse 

desrespeitado os aspectos cronológicos e 

visuais do patrimônio, criando uma relação 

gradual deste com o novo edifício, segun-

do Kuhl (2008) no chamado “Restauro Crí-

tico” de Cesare Brandi. 

A implantação volumétrica final do pro-

jeto prioriza os acessos para o miolo da qua-

dra, com a fruição pública e a praça central; 

a conexão visual entre os setores programá-

ticos e, a preservação cultural do patrimônio 

sem deixar de incluí-lo no novo uso do ter-

reno, apropriando-se do princípio da “Distin-

guibilidade” trazido por Kuhl (2008).

Figura 76:  O processo de concepção do partido arquitetônico.
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Segundo Lima (2015), para que o Hub 

não se torne obsoleto, o seu formato neces-

sita ser flexível para atender demandas e ex-

periências diversas, que se modificam com 

o decorrer do tempo. Para isso, propõe-se 

a utilização de divisórias modulares que 

permitam a fácil divisão e junção dos es-

paços das lojas pop-up, sala de coworking, 

salas de aula e laboratórios, de acor-

do com as necessidades vigentes.

Priorizou-se, nos ambientes in-

ternos, enfatizar a conexão visual, 

Figura 77:  Perspectivas 
Aéreas do projeto.
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central no projeto e no conceito de Hub de-

fendido e proposto, uma vez que conecta 

os três blocos de construção (patrimônio, 

produção e ensino) entre si e com a cida-

de. O acesso, que conecta o térreo ao pavi-

mento do auditório, contém alguns platôs 

que podem abrigar shows, eventos e ofici-

nas, além de funcionar como arquibancada 

e espaço de convivência.

Ainda que a materialidade faça uma cla-

ra distinção da pré-existência e nova cons-

trução, optou-se pela utilização de materiais 

que não interferissem na leitura histórica e 

cultural do patrimônio, ou seja, a compatibili-

dade de técnicas e materiais que Kuhl (2008) 

se refere. Propõe-se a utilização de vidro, 

concreto aparente e aço cortein, ambos com 

aderência à linguagem industrial.  O empre-

go do vidro como materialidade principal, 

além de trazer permeabilidade visual com a 

cidade e a praça central, faz com que o am-

biente criativo se estenda do edifício para a 

cidade, de acordo com Landry (2008). 

portanto, a utilização de vazios entre os pa-

vimentos, pé-direito duplo, escadas de cir-

culação principal alinhadas com a fachada e 

terraços visam fortalecer a troca de contato 

visual para fomentar a produção criativa, seja 

ela entre qualquer setor dos quatro grupos 

que formam o programa do edifício, assim 

como é utilizado no Centro de Artes Criati-

vas de Providence, analisado anteriormente.

A Praça Central rebaixada proposta, 

inspirada no Museu Geroge Pompidou de 

Renzo Piano, possui um papel articulador 

Figura 78: Foto-Inserção do Projeto na Mooca.
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4.4. O Hub de 
Inovação e Moda

Inserção Urbana
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Implantação

Corte Urbano
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Planta Térreo 

Planta Opção 02 Galpão
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Planta Subsolo 02
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Planta Subsolo 01
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Planta 1º Pavimento
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Planta 2º Pavimento
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Planta 3º Pavimento
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Planta 4º Pavimento
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Planta 5º Pavimento
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Planta 6º Pavimento
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Planta 7º Pavimento
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Planta Cobertura
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Corte AA

Corte BB
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Corte CC

Corte DD
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Elevação Nordeste

Elevação Noroeste
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Elevação Sudeste

Elevação Sudoeste
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Ampliação Planta Subsolo 
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TABELA DE PORTAS 

PORTAS DE MADEIRA (MA)

MA — P01 Porta de Madeira — Folha 60 x 210 cm

MA — P02 Porta de Madeira — Folha 70 x 210 cm

MA — P03 Porta de Madeira — Folha 90 x 210 cm

PORTAS DE ALUMÍNIO (AL) 

AL — P01 Porta de Alumínio de Correr Dupla Envidraçada — 180 x 218 cm

AL — P02 Porta de Alumínio de Correr Quádrupla Envidraçada — 232 x 218 cm

PORTAS DE FERRO (FE)

FE — PCF Porta de Ferro — Porta Corta-Fogo

TABELA ELEVADOR

AÇ — ELE Elevador em Aço Inoxidável Escovado — Altlas Shindler 5500

TABELA DE ACAMENTOS

PISO 

01 Porcelanato Portobello na cor Bianco Paonazzetto — Modulado em placas de 90 x 90 cm

02
Porcelanato acetinado Biancrogres na cor Marmo Dahino Beige 

— Modulado em placas 52 x 52 cm

03 Porcelanato esmaltado Portobello na cor cinza — Modulado em placas de 60 x 60 cm

04
Porcelanato esmaltado Timber Buschinelli com estampa de madeira 

— Modulado em placas de 44 x 89 cm

05 Piso em Cimento Queimado com Tratamento Anti-derrapante e Porteção Anti-Fogo

PAREDE 

01 Parede de Concreto com Tratamento Anti-Fogo e Pintura Acrílica na cor branca

02 Alvenaria de Bloco Cerâmico de 14 cm com Pintura Acrílica na cor branca

03 Azulejo acetinado Portinara na cor branca — modulado em placas de 29,1 x 87,7 cm

04 Porcelanato acetinado Biancrogres na cor Marmo Dahino Beige — Modulado em placas de 52 x 52 cm

05
Porcelanato esmaltado com proteção Timber Buschinelli com estampa de madeira 

— Modulado em placas de 48,5 x 48,5 cm

TETO 

01 Estrutura em Concreto Aparente com Tratamento Anti-Fogo

02 Forro de Gesso Acartonado Athenas — Modulado em placas de 62,5 x 62,5 cm

03 Forro Acústico de Fibra Mineral Armstrong — Modulado em plavas de 50 x 50 cm

04 Forro de Madeira resistente ao fogo Hunter Douglas — Placas perfuradas de 62,5 x 62,5 cm

Tabela de Materiais
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Ampliação Corte 01 — Subsolo
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Corte Fachada 01
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Elevação Fachada 01
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Corte Fachada 02
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Elevação Fachada 02
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Corte Fachada 03
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Elevação Fachada 03
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Corte Fachada 04
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Elevação Fachada 04
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Detalhes
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Perspectiva Frontal — Rua 

Borges de Figueiredo
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Perspectiva Diurna — Rua 

Monsenhor João Felipo
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Perspectiva Noturna — Rua 

Monsenhor João Felipo
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Perspectiva Posterior — Acesso 

Estação Móoca-Juventus
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Perspectiva Praça 

Rebaixada
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Perspectiva Interna — 

Escola de Moda
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Perspectiva Interna — 

Coworking
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É 
possível aferir, portanto, que a 

estratégica das Indústrias Cria-

tivas para recuperação e reati-

vação de vazios urbanos, sejam 

estes um legado do passado industrial ou 

não, mostra-se como uma alternativa efi-

caz e inovadora a ser considerada. Porém, 

deve-se buscar a implantação dos princí-

pios originais do conceito de Hub Criativo, 

diferentemente do que tem sido praticado 

na cidade de São Paulo, em que a maioria 

dos espaços possuem poucas ou inexis-

tentes áreas públicas e estão destinados, 

geralmente, aos serviços de coworking, 

sem promover as conexões criativas e o 

uso misto propriamente dito. 

Observa-se uma grande transformação 

nos modos de trabalho contemporâneo e, 

a arquitetura deve propor novas espaciali-

dades que supram estas demandas da Era 

Digital, atendendo, assim, às necessidades 

dos seus usuários. A flexibilidade dos am-

bientes deve ser tida como principal dire-

triz, assim como uma análise profunda do 

CON
SIDE
RA
ÇÕES 
FINAIS
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bairro de intervenção, antes de definir pro-

postas e vocações para o Hub.

Nota-se que o bairro da Mooca cor-

responde a uma região que está passando 

por uma importante transformação urbana, 

uma vez que, a disparidade entre os espa-

ços remanescentes do passado industrial 

e novos conjuntos residenciais se faz mar-

cante em sua morfologia. Observa-se um 

grande interesse no mercado imobiliário 

nesta área, sendo necessário, deste modo, 

a implementação de estratégias de desen-

volvimento urbano que ampliem os usos 

mistos e melhorem a qualidade de vida, 

trazendo potencial empresarial para o bair-

ro e fomentando a economia local, com a 

expansão de segmentos de alto impacto, 

como, por exemplo, a moda.

A presente pesquisa permitiu, por meio 

das visitas in loco, referências bibliográfi-

cas e estudos internacionais, o entendi-

mento dos princípios da Indústria Criativa e 

sua relação direta da arquitetura, que se dá 

com o Hub enquanto edificação. Foi possí-

vel compreender que os espaços criativos 

são, primeiramente, espaços de conexões 

variadas e que, quando a construção con-

segue fomentar estas conexões, adaptan-

do-se ao longo do tempo, o Hub cumpre 

seu papel funcional.
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