
H Í B R I D OH Í B R I D O
COWORK ING  GA S T RONÔM ICO

Este Trabalho Final de Graduação tem como temática um 
Coworking Gastronômico Híbrido, que contempla uma 
estrutura capaz de atender chefes e cozinheiros autônomos que 
não possuam restaurante ou cozinha industrial adequada para 
a sua prática profissonal, além de chefes que já possuam 
público cativo. 
Para tanto a estrutura contará com cozinhas compartilhadas e 
um restaurante de alto padrão, ambos funcionarão de forma 
rotativa com sistema de locação dos espaços, dessa forma 
chefes e cozinheiros podem contar com uma estrutura 
altamente profissional no centro histórico de Porto Alegre no 
Rio Grande do Sul, sem a necessidade de alto investimento em 
uma estrutura própria.

COWORKING

Com o sucesso dos escritórios compartilhados começa-se a 
pensar em vertentes para este tipo de empreendimento, 
surgindo assim coworkings segmentados, o que se mostra uma 
ótima alternativa para pequenos empreendedores se 
estabilizarem no mercado.
E o coworking gastronômico segue exatamente esta premissa, 
oferecer esta estrutura adequada de um restarante /cozinha 
industrial para profissionais que ainda não possuem um 
espaço próprio mas querem iniciar um empreendimento, e 
assim como em um escritório compartilhado toda o suporte é 
oferecido pela adminstração do local, e o usuário arca apenas 
com o custo pré definido da locação do local de trabalho.

HÍBRIDO

Na biologia o termo híbrido define a união (animal ou vegetal) 
de duas espécies distintas, que resulta em um novo ser, 
diferente dos unidos para sua concepção. Atualmente este 
adjetivo vem sendo usado para definir automóveis que 
possuem dois motores, um à combustão e outro elétrico. Ainda 
na informática o termo híbrido é usado para definir um 
componente que cumpra duas funções distintas no mesmo 
sistema.
Para este pojeto há diferentes momentos de aplicação do termo 
híbrido. Em um primeiro plano está o compartilhamento de um 
espaço de trabalho entre vários profissionais, neste caso 
específico, o de uma cozinha compartilhada. Seguindo, há o 
encontro entre dois tipos de usuários, aquele profissional e o 
consumidor do seu serviço, no espaço dedicado ao 
restaurante. O terceiro plano de hibridismo é o da arquitetura, 
onde um novo edifício usufruirá de uma estrutura existente, 
agregando valor ao seu uso atual.  Este é o Híbrido - 
Coworking Gastronômico

DEMANDA

A pesquisa realizada para o embasamento teórico deste 
projeto constatou que muitos egressos do curso de 
gastronomia gostariam de iniciar um negócio próprio, mas 
acabam esbarrando em um investimento inicial que gira em 
torno de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), o que os obriga 
a buscarem empregos tradicionais na área devido a falta de 
uma estrutura adecuada para lançarem sua carreira 
independente (Rocehele de Quadros, Coordenadora do curso 
de Gastronomia na PUC/RS).
Além dos jovens outros empreendedores do ramo 
gastronômico também encontram dificuldade em montar um 
negócio e organizar a estrutura de seu trabalho. Por isso o 
Híbrido - Coworking Gastronômico é uma alternativa que 
busca corresponder às expectativas destes futuros 
empreendedores e Chefes de cozinha, por meio de uma 
estrutura e espaço compartilhado.

SEGMENTO EM ASENÇÃO

Segundo o censo de 2018 do ibge à dez anos atrás o segmento 
de alimentação fora de casa representa mais de 30% dos 
gastos com alimentação dos brasileiros , o censo ainda 
apresenta outros dados como: 
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+ de 1milhão de 
empresas 
registradas
no segmento

alimentação fora de casa 
representa o segundo 
maior gasto no brasil

35% do gasto com 
alimentação de uma 
família  é com 
alimentação fora de casa

o setor emprega 
atualmente mais de 
6 milhões de 
pessoas

Para a escolha da área de intervenção do projeto foram levados em consideração 
diversos fatores, como fluxo de pessoas, entorno imediato, demanda de possíveis 
usuários da edificação, entre outros. Pensou-se que o local mais apropriado para 
receber um estabelecimento assim, seria uma grande metrópole, neste caso, Porto 
Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, localizado na região sul do Brasil. O 
local definido possuí grande potencial comercial pois está situado   em frente aos 
antigos armazéns do Cais Mauá e à um dos maiores cartões postais da cidade, o Rio 
Guaíba.

O município de Porto Alegre apresenta área igual a 495,390km² e segundo o último 
levantamento do IBGE abriga 1.479.101 habitantes, e sua densidade demográfica 
ultrapassa 2.800,00 hab/km². A escolha do local foi baseada no momento de 
renovação que o Centro Histórico da cidade vem vivenciando, além de demosntrar 
todo o potencial que edificações subutilizadas podem alcançar ao passo que novos 
usos são adicionados a elas.

Como a localidade escolhida não possui nenhum lote disponível, e o conceito inicial 
não previa nenhum tipo de demolição ou reforma de edificações existentes. O local 
escolhido para a implantação do projeto proposto foi  a cobertura do edifício 
Garagem Mauá, localizado em uma das principais vias de acesso ao centro de Porto 
Alegre, a Avenida Mauá. O edifício existente possuí área de 1.480,00m² em sua 
cobertura, ocupada por vagas de estacionamento pouco utilizadas e uma cobertura 
meálica provisória. O prédio faz frente para a Avenida Mauá, onde está localizado seu 
principal acesso além de contar com acesso de pedestres na rua Gen. Câmara. 

Como referido, nas imediações do local de Intervenção, encontram-se pontos muito 
forte que norteiam as intenções de projeto, o Mercado Público de Porto Alegre que 
acrescenta muito ao setor alimentício, o Terminal do Tremsurb Estação Mercado, um 
dos principais meios de transporte disponíveis na região metropolitana da capital, e 
principalmente o Cais mauá, antigo armazém portuário da cidade de Porto Alegre que 
atualmente está em processo de revitalização assim como todo o restante da orla do 
Rio Guaíba.

VISTA PARA O RIO 
GUAÍBA 

Um dos principais 
cartões de visita de 
Porto Alegre é o por do 
sol no Rio Guaíba, e a 
cobertura do edifício 
garagem Mauá oferece 
esta incrível vista para 
a paisagem tão 
marquante da cidade. 
E atualmente somente 
os funcionários da 
Garagem mauá tem 
acesso a este 
pavimento, exceto aos 
finais de semena onde 
o público pode 
acessá-lo ao usar a 
garagem.

NOVA ORLA DO 
GUAÍBA

Porto alegre ganhou 
uma nova indentidade 
ao executar a tão 
aguardada revitalização 
da  Orla do Rio Guaíba, 
esta obra trouxe 
diversos benefícios para 
a capital, e as próximas 
etapas deste projeto 
contemplam a 
revitalização do Cais 
Mauá, o que agrega 
ainda mais valor para a 
localização do projeto e 
acomompanha a 
modernização da 
eminente na região do 
centro histórico.

LOCALIZAÇÃO
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LOCALIZAÇÃO| S/ ESCALA

01 - EDIFÍCIO GARAGEM MAUÁ
02 - CAÍS MAUÁ
03 - TERMINAL ESTAÇÃO MERCADO
04 - MERCADO PÚBLICO
05 - SECRETARIA DA FAZENDA 
06 - PREFEITURA MUNICIPAL

01

02

03

0605

04

RUA SIQUEIRA CAMPOS

AVENIDA MAUÁ

R. G
EN

. C
ÂM

ARA

TR. FRAN
C

ISC
O

 TRU
D

A

A V E N I D A  M A U Á

C
EN

TR
O

H
IS

TÓ
RIC

O
DE PO

RTO ALEGRE

Armazéns Cais Mauá

G
AR

AG
EM

MAUÁ

Garagem Mauá


