
Bento Gonçalves

FLAT + COWORKING

   A fim de proporcionar tanto aos moradores que optem por 
este tipo de residência, quanto aos turistas e pessoas a trabalho 
chegados à cidade, um local para desfrutar de comodidade, aliado 
com praticidade, o flat e coworking tem o conceito, a ideia de casas 
compartilhadas. 
A palavra que define o projeto é conexão, aonde se desenha uma 
nova maneira de interação entre espaços e pessoas que, mesmo 
desconhecidas, podem se juntar por meio de interesses comuns e 
afinidades de uma maneira descompromissada e nômade.

   Atualmente, a rotina das pessoas está muito dinâmica, 
fazendo com que se tenha menos tempo para tarefas cotidianas. A 
ideia é facilitar o dia-a-dia, oferecendo um local de trabalho, 
moradia ou estadia temporária que contenha alguns dos serviços 
que normalmente encontramos em hotéis.  

O LUGAR

   O projeto é inserido na cidade de Bento Gonçalves, Rio 
Grande do Sul, no bairro Planalto, sendo em um terreno que possui 
duas frentes e é circundado pelas ruas Herny Hugo Dreher e 
General Góes Monteiro. 
   Os fatores determinantes para a escolha do terreno foram 
o potencial turístico e cultural da área, que encontra-se junto ao 
corredor gastronômico, onde possui bares, restaurantes e casas 
noturnas, além de contar com espaços culturais como o Museu do 
Imigrante, Casa das Artes, Rua Coberta, Ginásio Municipal de 
Esportes, SESI, e a proximidade em relação a Fundaparque, local 
onde acontecem as maiores feiras da cidade, também o potencial 
comercial, afinal a área é abastecida pelos principais comércios 
necessários para um turista. Tem proximidade com farmácia, posto 
de combustível com loja de conveniência, shopping com praça de 
alimentação, farmácia, lojas e supermercado, além de estar tudo 
interligado podendo ser facilmente acessado a pé, tendo em vista 
que a maior distância em relação ao terreno seria até o Shopping 
L'america e seria de um quilometro. 

   Através do eixo interno do terreno que interliga duas 
vias, a proposta do espaço externo além de conectar uma via a 
outra, cria locais com estares, com vegetação e bancos. Também, 
o projeto busca relacionar público com privado oferecendo uma 
galeria de lojas, café e livraria nos pavimentos térreo das 
principais fachadas. O local em que o edifício está inserido é 
muito utilizado pela comunidade local aos finais de semana, é 
local de encontro, de caminhada e por isso o flat e coworking 
pretende manter essas caracteristicas, fazendo uso do espaço 
aberto.     
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