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Resumo 

O abandono de fábricas nos grandes centros urbanos ocorre de forma frequente na 
economia pós-industrial, pois grandes indústrias passaram a se deslocar para locais 
mais rentáveis, como uma das características de uma economia mais globalizada. 
Muitas vezes, por esses espaços abandonados possuírem boa localização, extensas 
áreas e alguma infraestrutura, são reutilizados principalmente para atividades 
culturais, tornando-se ocupações de uma economia mais criativa. Os casos de 
reconversão estudados foram LX Factory (Lisboa, Portugal) e Palo Alto (Barcelona, 
Espanha). Através do protocolo de estudo de casos de Robert Yin (2001) foi possível 
compreender, de forma comparativa, os fatores de sucesso no uso criativo das 
reconversões e sua influencia em aspectos socioeconômicos.  

Palavras-chave: economia criativa; reconversão industrial; europa.  

INTRODUÇÃO 

O Contexto 

O desclocamento da economia industrial para pós industrial levou a uma 

serie de mudanças na sociedade, na economia e na sociedade. A partir dos anos 

1990, grandes industrias se descolocaram dos centros urbanos para locais em que a 

mão de obra era mais barata e os incentivos fiscais à produção mais atraentes. Esse 

movimento levou a falência ou encerramento de diversas atividades industrias em 

importnates centros urbanos. (CASTRO, 2013) 

Ao mesmo tempo ocorria a chamada virada cultural, movimento de 

mudança nos valores culturais da sociedade, que levou ao retorno à valorização do 

conhecimento, ao pós-materialismo e à valorização de uma economia que provém 

da intelectualidade e não somente do trabalho braçal (BENDASSOLLI, 2008). Esse 
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movimento influenciou o desenvolvimento da classe criativa, composta por áreas 

como propaganda, moda, arquitetura, design, entre outras.  

Essa classe, mais empoderada, passa a se envolver na solução dos 

problemas das cidades, principalmente em relação ao desenho urbano. Dessa 

forma, fábricas abondanas começam a ser vistas como uma oportunidade, pois em 

geral estão em lugares bem localizados e com forte identidade cultural. Tornam-

se, assim, bons investimento para polos turisticos, culturais e de entretenimento. 

 

Economia Criativa 

Após a quebra do regime fordista, a economia passou a depender 

principalmente do conhecimento, da criatividade e da inovação. Funcionários com 

ideias inovadoras e revolucionarias geravam mais lucro, portanto, a 

intelectualidade passou a ser mais valorizada (FLORIDA, 2002). 

Isso pode ser comprovado em 1997, quando o Reino Unido estava diante 

de uma forte crise econômica. Diante da situação, o então primeiro-ministro, Tony 

Blair, começou a buscar soluções nas tendências econômicas globais e identificou 

que as indústrias que envolviam a criativade eram as com maior potencial de 

crescimento. Dessa forma, selecionou treze setores e iniciou uma busca por mais 

invesimentos nessas áreas. O resultado foi o surgimento de um setor com uma das 

maiores contribuições para a riqueza nacional, cerca de 7,3% do PIB.  

Com o sucesso do investimento na chamada economia criativa outros 

países passaram também a investir nesses setores, influenciadas pela industria 

criativa, que abrange os campos da publicidade, mídias digitais, arquitetura, design 

e outras atividades relacionadas à cultura. Estas cidadades sew tornam mais 

inovadoras, pois nelas habita uma classe mais criativa, que busca sempre 

apresentar novas soluções e formas de pensar o desenho urbano, assim como, para 

desenvolver aspectos economicos e sociais. (REIS, 2011). 

 

Reconversão Industrial 

Grandes empresarios investiram na construção de fábricas sem se 

preocupar com o meio ambiente ou paisagismo, apenas na busca por capital. 

Entretanto, com as novas tecnologias e o mundo mais globalizado, as empresas 

precisavam ser mais flexíveis no trabalho, ter maior mobilidade e velocidade de 
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distribuição. Empresários que não acompanhavam esse processo acabacam por 

sofrer com o declínio de seus negócios. 

A reconversão industrial apresentou-se como uma opção de solução para 

um novo desenho urbano. Afinal, o abandono se torna um problema para a cidade 

já que pode degradar o meio ambiente ou ser utilizado para ações de violência 

urbana.  Por outrro lado, o investimento no processo de reconversão pode trazer 

benefícios para questões sociais e econômicas, como a geração de lucros 

imobiliários, de empregos, a valorização do patrimônio histórico, o 

desenvolvimento do turismo e de atividades culturais, por exemplo (TALLON, 

2010). 

Entretando, a nova utilização de áreas abandonas pode também trazer 

mudanças negativas para a região em que se localizam. Afinal, a renovação desses 

espaços traz em si o aumento da especulação imobiliária.  Ocorre o deslocamento 

das atividades existentes, tanto residencial quanto comercial, para outros lugares 

da cidades. Esse processo é chamado de gentrificação e para Glass (1964) impacta 

negativamente os moradores originais, em geral, com baixo poder aquisitivo, já 

que não possuem condições de acompanhar o novo estilo de vida adotado no lugar 

e são indiretamente obrigados a se mudarem. 

METODOLOGIA 

Objetivos 

A partir da análise do referencial teórico apresentado, foi considerado 

que a reconversão de espaços industriais pode ser benéfica, economicamente e 

socialmente, para os locais onda as antigas estruturas fabris se localizavam. Diante 

disso, o objetivo principal desta pesquisa foi analisar de forma comparativa os 

fatores de sucesso nos processos de reconversão de antigas indústrias em espaços 

de uso da ecomia criativa, em duas cidades da europa, que são: 

1. Lisboa, Portugal - LX Factory  

2. Barcelona, Espanha - Palo Alto  

Para alcançar o objetivo principal, buscou-se compreender como 

ocorreram essas reconversões industriais e, assim, compara-las. Para identificar os 

resultados do processo, foram analisados dados referentes ao beneficios sociais e 

econômicos gerados para a cidade em que o caso se localiza. E ainda, foi estudada 
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a existência dos conceitos relacionados à economia criativa e suas aplicabilidades 

no processo de reconversão. Dessa forma, a fim de orientar o desenvolvimento do 

trabalho, os objetivos secundários foram: 

1. Identificar e caracterizar comparativamente a forma e a 

aplicabilidade do uso da reconversão nas distintas realidades de duas 

cidades europeias; 

2. A nalisar a aplicação das diretrizes conceituais mais consagradas 

sobre economia criativa na reconversão industrial de duas cidades da 

europa 

3.  Analisar os benefícios sociais e econômicos resultantes das 

experiênciais de reconversão industrial na europa.  

Classificação Da Pesquisa 

Segundo Robert Yin (2001), para o alcance do objetivo, as pesquisas 

podem ser classificadas quantos suas estratégias, fins, meios e fontes evidenciadas. 

Para o autor, as estratégias de pesquisas podem ser classificadas como 

experimento, levantamento, análise de arquivos, pesquisa históricas e estudo da 

casos.  Yin também ressalta que para desenvolver um estudo de caso é necessária a 

coleta de evidênciais que contribuam para avaliar as hipóteses e pressupostos e, 

assim, criar um banco de dados que viabilize um estudo comparativo.  

Portanto, a estratégia utilizada na pesquisa foi a do Estudo de Caso por 

conseguir analisar “um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidios” (YIN, 2011 p.32). 

A partir disso foi utilizada a coleta de dados a partir de documentação e 

entrevistas. Dessa maneira, foram analisadas as questões de estudo para que as 

perguntas fossem respondidas de maneira clara e objetiva pelas organizações dos 

novos espaços reconvertidos. As entrevistas, feitas por e-mail, consistiram no 

levantamento das seguintes questões, que fiseram parte do protocolo de Estudo de 

Caso, dando uma visão geral do projeto: 

1. O que o espaço era antes da reconversão? 

2. Qual o motivo de ser abandonada? 

3. Quem influenciou no processo de reconversão? 

4. Como ocorreu o processo de reconversão? 
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5. Qual foi a data da reconversão? 

6. Quais as atividades existentes atualmente no local? 

7. Qual o número de pessoas que atuam no local atualmente? 

8. Como é feita a seleção dos empresários que atuam no local? 

9. Quais atividades existem no local? 

10. Qual o perfil do empresariado local? 

11. Qual o número de visitantes (turista) que frequentam o local? 

12. Qual o perfil do visitante (turista) local? 

13. Qual a frequência de visitantes (turista) no local e em qual época do 

ano? 

14. Qual a média de valor imobiliário no local e entorno? 

15. Qual a taxa de desemprego da cidade? – Antes e depois da 

reconversão 

16. Quais foram os benefícios da reconversão? 

17. Quais form os resultados obtidos? 

18. Quais aspectos aparecem como negativos no processo? 

 

ANÁLISE DOS CASOS 

Palo Alto 

O espaço era conhecido como Gal i Puigsech, uma fábrica de lã, no 

século XIX, localizada no bairro Poblenou, extremo leste de Barcelona. As fábricas 

da região foram construidas devido à construção de uma ferrovia, a abundância de 

água e a proximidade do porto (OLIVEIRA, 2015). 

Entretanto, entre os anos 70 e 80, aspectos relacionados as péssimas 

condições de trabalho impulsionaram os trabalhadores a reinvidicar seus direitos. A 

realização de protestos e paralisações afetou a economia da fábrica. Dessa forma, 

os poucos funcionários que restaram geraram uma queda na produção, elevando os 

preços dos artigos num contexto em que a população tinha diminuido seu poder de 

compra. Com isso as fábricas foram perdendo força econômica e aos poucos faliram 

até o total abandono do espaço na região.  

Em 1987, o empreendimento cultural Pierre Roca & Associats, que tinha 

o designer Javier Mariscal como principal influenciador, alugou a antiga fábrica. 
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Assim foi denominado “Palo Alto”, que foi dividido em diferentes espaços 

disponiveis para aluguel para artistas, estúdios de design e escolas de arte. 

Outro aspecto que influenciou na reconversão da área de Poblenou, em 

que Palo Alto se localiza, foram os Jogos Olímpicos de 1992, sediados em 

Barcelona. Para os Jogos houve um redesenho da cidade com o enterramento de 

ferrovias que eram localizadas em frente ao mar e a construção da Vila Olímpica, 

que posteriormente virou área residencial (RUEDA, 2013). Essas mudanças fizeram 

com que empresários olhassem a área como uma oportunidade de investimento e 

assim foram acontecendo projetos paralelos na região, como a construção de 

shoppings, teatros, lojas, entre outros.  

Em 2000, o municipio desenvolveu o projeto “@22Barcelona” que teve 

como objetivo reconverter toda a área urbana de Poblenou. Ele contribuiu 

socialmente e economicamente para região através de 57 critérios definidos para 

atuação na região, objetivos e soluções gerais de planejamento e renovação das 

áreas para uso residencial e econômico/industrial. Além desse projeto, em 

paralelo, a Câmara Municipal de Barcelona desenvolveu o Plano Estratégico para a 

cultura de 1999, através do Instituto Cultura de Barcelona. Ele buscou reforçar 

Barcelona como produção de fábricas culturais, projetar a cidade como plataforma 

internacional, atraindo talentos estrangeiros, e promover transformações urbanas 

através da relação entre as classes criativas.  

Com isso Palo Alto tornou-se um grande espaço cultural que possui 

atualmente atividades relacionadas a design, audiovisual, comunicação e moda. Há 

a cada mês um mercado, Palo Alto Market, que atrai cerca de 15.000 pessoas por 

edição. Além disso, diversos eventos são realizados na antiga fábrica, de 

exposições à oficinas (OLIVEIRA, 2015). 

Dentre os aspectos econômicos e sociocultais da reconversão para o 

local, pode-se destacar que a remuneração dos empregados aumentou da década 

de 90 para o novo milénio e, consequentemente, o poder de compra. Ao relacionar 

com o consumo por categorias pela população das principais atividades de Palo 

Alto, como bebidas alcoólicas, lazer, recreação, cultura, restaurantes e hóteis 

pode-se observar que todos tiveram aumento e, principalmente, dobrou o consumo 

em restaurantes e hóteis. Com isso é possível compreender o sucesso das feiras 

gastronômicas que ocorrem em Palo Alto.  
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Outro aspecto que pode ser destacado é a taxa de desemprego, que ao 

ser avaliada percebeu-se que houve uma pequena diminuição, de 19,9% em 1987, 

ano em que iniciou o processo de reconversão em Palo Alto, para 19,6% em 2016.  

Entretanto, foram encontrados alguns aspectos negativos no caso. 

Segundo Rueda (2013), ocorreram alguns conflitos em relação ao uso de áreas 

totalmente privadas que tiveram parte de sua reutilização convertida para criação 

de áreas verdes públicas e inseridas em projetos municipais de reurbanicação 

residencial.  Outro aspecto relatado pelo autor foi que o projeto “22@Barcelona” 

deu maior importância aos participantes da classe criativa estrangeira do que aos 

profissionais locais. 

Também foi identificado que no caso de Palo Alto houve um processo de 

gentrificação já que os novos  habitantes e frequentadores que movimentaram a 

economia levoram os preços dos alugueis em Poblenou a aumentarem 

significamente. Logo, como os artistas locais não conseguiam arcar com esses 

aumentos, a população original acabou sendo “substituída” por moradores com 

melhores condições econômicas.  

Entretanto, a antiga fábrica de lã conseguiu se tornar uma referência de 

polo cultural e empreendedor de Barcelona. O reconhecimento do papel da 

economia criativa compreende o quanto a classe criativa pode contribuir, através 

de suas ideias e soluções, para o desenvolvimento global. Afinal, um local 

abandonado depois de sua reconversão trouxe aumento na economia, gerando mais 

de 300 empregos e desenvolvendo áreas como turismo e lazer.  

 

LX Factory 

Antes da reconversão, a fábrica era a Companhia de Fiação e Tecidos 

Lisbonense, construída em 1838. Em 1844, um grande incêndio destruiu 

parcialmente a fábrica e com o passar dos anos foram feitas diversas reformas até 

que o espaço se tornou pequeno para a demanda de produção e, assim, foi 

transferido. A fábrica ficou abandonada até 2007, ano em que a imobiliária 

MainSide identificou o espaço como uma oportunidade de investimento e 

desenvolveu um projeto para sua reconversão (RODRIGUES, 2016). 

O espaço se tornou o LX Factory, um empreendimento cultural da região 

de Alcântara. O espaço conta com mais 1000 empregados e mais de 200 
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empreendimentos, divididos em 14 categorias como arquitetura, design, 

restauração, comércio e lazer, publicidade, moda, artes plásticas, artes 

performáticas, música, novas tecnologias, comunicação e marketing, fotografia, 

editores e outros. Sendo assim, há uma grande variedade de serviços locais, 

podendo encontrar desde boates até lojas de cosméticos orgânicos (LEANDRO, et 

al., 2013). Além disso, o espaço recebe diversos eventos como shows e exposições.  

Dentre os aspectos econômicos e sociocultais da reconversão, pode-se 

destacar o aumento do metro quadrado na região de Alcântara, onde se localiza LX 

Factory, que está em torno de 2.867 euros enquanto em Lisboa é de 1.748 euros. 

Com a analise da remuneração dos empregados, identificamos que houve uma 

diminuição no salário médio dos empregados, entre o ano de 2008 e 2015. 

Entretanto, ao analisar o consumo por categorias relacionadas as atividades de LX 

Factory como bebidas alcoólicas, lazer, recreação, cultura, restaurantes e hóteis 

percebeu-se um aumento, principalmente em restaurantes, lazer e cultura. Esse 

fato permitiu compreender o sucesso da antiga fábrica que consegue associar esses 

tipos de consumo em um só lugar.  

Foram encontrados alguns aspectos negativos no caso. O website do 

jornal Publico, de Lisboa, noticiou no dia 23 de outubro de 2014 que os bairros 

históricos, incluindo a região de Alcântara, estavam vivendo momentos de mudança 

pelo surgimento de novos polos de entretenimento noturno, decorrentes da 

renovação industrial do local. Os moradores locais estavam protestando em função 

do aumento do consumo de alcóol nas ruas e os altos ruídos.  

Entretando, LX Factory é considerada uma referência de reconversão 

industrial. Afinal, a antiga fábrica têxtil se desenvolveu ecomicamente através da 

economia criativa e suas classes gerando empregos, tanto no local quanto 

indiretamente atraves do desenvolvimento do turismo e lazer, em um momento em 

que havia aumento da taxa de desemprego em Lisboa.  

 

CONCLUSÕES 

A partir dos descritivos e analise dos dados apresentados foi possível 

identificar e caracterizar comparativamente a forma e a aplicabilidade do uso da 

reconversão nas duas cidades europeias. Para melhor exemplificar, elaboramos um 

quadro comparativo dos fatores analisados entre os dois casos. 
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Tabela 1:  Comparativo dos fatores analisados nos casos Palo Alto e LX Factory 

Fatores Analisados PALO ALTO LX FACTORY 

O que o espaço era 
antes 

Fábrica de lã. Companhia de Fiacção e 
Tecidos Lisbonense. 

Qual motivo de ser 
abandonada 

Crise econômica devido as 
péssimas condições de 
trabalho.  

Falta de espaço e incêndio. 

Quem influenciou no 
processo 

Empreendimento cultural 
Pierre Roca & Associats, os 
Jogos Olímpicos de 1992 e a 
Câmara Municipal de 
Barcelona através do projeto 
“22@Barcelona”. 

Imobiliária Mainside. 

Como ocorreu o 
processo  

1987: fábrica foi alugada pelo 
Pierre Roca & Associats. O 
empreendimento cultural 
alugou o espaço para que 
diversos artistas tivessem um 
local para desenvolver seus 
projetos.  

1992: Jogos Olímpicos 
influenciam mudanças nas 
áreas de Poblenou, como o 
redesenho do espaço e a 
construção de 
empreendimentos culturais. 

2000: projeto 
“22@Barcelona” reconverteu 
toda área urbana em que se 
localiza Palo Alto. 

1844 á 1846: incêndio na 
Companhia e as 
transformações a partir disso. 

1988: foi vendida para gráfica 
Mirandela. 

2007: vendida para 
imobiliária Mainside, que 
transformou o local em LX 
Factory.   

 

Data da reconversão 1987 2008 

Atividades existentes Design, moda, audiovisual, 
comunicação e gastronomia. 

Arquitetura, design, 
restauração, publicidade, 
moda, artes plásticas, 
marketing, fotografia e 
outros.  

Número de pessoas 
trabalhando no local 

300. Cerca de 1500. 

Processo de seleção  Analise do conteúdo da 
empresa ou do autor e o 
motivo pelo qual ele deseja 
estar em Palo Alto. 

Realizada por uma equipe da 
própria instituição. 

Perfil do Profissionais como designers, Acreditam que não há um 
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Fatores Analisados PALO ALTO LX FACTORY 

empresariado local publicitários, arquitetos, 
artistas plásticos, pequenos 
empresários e chefs de 
cozinha.  

especifico perfil mas buscam 
ter uma complementaridade 
de negócios. 

Número médio de 
visitantes 

Cerca 15.000 ao mês. A organização não possui esses 
dados. 

Perfil do visitante Moderno e interessado em 
design, jardinagem, 
arquitetura e cultura. 

Adultos e jovens interessados 
em artes e cultura.  

Concentração de 
visitantes 

Depende dos eventos. Junho e Julho.  

Média de valor 
imobiliário da cidade 

3.259 euros. 1.748 euros. 

Média de valor 
imobiliário do local  

2.903 euros. 2.867 euros. 

PIB Antes: 2.7 Depois: 3.2 Antes:0.2 Depois: 1.6 

Média de 
remuneração 

Antes: 

224.051,5 

Depois: 

509.894 

Antes: 

83.638,9 

Depois: 

7.8275, 7 

Tipo de consumo Antes: 

Lazer: 
23.843,2 

Bebidas 
alcoólicas e 
tabaco: 
15.268,7 

Restaurantes 
e hotéis: 
48.514,3 

Depois: 

Lazer: 44.464 

Bebidas 
alcoólicas e 
tabaco: 
24.480 

Restaurantes 
e hotéis: 
102.230 

Antes: 

Lazer: 
8.461,9 

Bebidas 
alcoólicas e 
tabaco: 
3.594,5 

Restaurantes 
e hotéis: 
12.218, 6 

Depois: 

Lazer: 7.262,3 

Bebidas 
alcoólicas e 
tabaco: 
3.981,9 

Restaurantes 
e hotéis: 
14.092, 3 

Taxa de desemprego Antes: 19,9% Depois: 19,6% Antes: 8,6% Depois: 10,9% 

Fonte: elaborado pelos autores 

Para analisar a aplicação das diretrizes conceituais mais consagradas 

sobre economia criativa na reconversçao industrial dos casos estudados, 

elaboramos a tabela apresentada a seguir que lista os principais indicativos 

conceituais e avalia a sua aplicação nos respectivos casos. 
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Tabela 2:  Comparativo da aplicação dos conceitos sobre economia criativa nos 
casos Palo Alto e LX Factory 

Autor Diretrizes conceituais consagradas PALO ALTO LX 
FACTORY 

Fl
or

id
a 

(2
00

5)
 

Presença dos principais setores da economia criativa: 

P&D Sim Sim 

Mercado editorial Sim Sim 

Software Não Sim 

TV e Radio Sim Sim 

Design Sim Sim 

Música Sim Sim 

Filmes Sim Sim 

Brinquedos e jogos Não Sim 

Propaganda Sim Sim 

Arquitetura Sim Sim 

Artes performáticas Sim Sim 

Artesanato  Sim Sim 

Vídeo games Sim Sim 

Moda Sim Sim 

Arte Sim Sim 

Investimento em 3T’s (Tecnologia, Talento e 
Tolerância) com recursos tecnológicos para 
desenvolver a capacidade da população de inovar, 
produzir ideias e solucionar problemas de forma 
que estimule a criatividade 

Sim Sim 

Tolerante quanto o que a população cria para que 
se veja livre em expressar seus pensamentos 

Sim Sim 

Be
nd

as
so

ll
i 

(2
00

8)
 

Criatividade: capacidade criativa de produzir 
produtos provenientes de ideias, desejos e 
fantasias do individuo  

Sim Sim 

Valorização da arte: uso estético e artístico na 
produção de bens. 

Sim Sim 
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Autor Diretrizes conceituais consagradas PALO ALTO LX 
FACTORY 

Uso intensivo de tecnologias: pequenas empresas 
difundem suas criações através de tecnologias de 
informação e comunicação, diminuindo o domínio 
de grandes organizações sobre alguns setores.   

Sim Sim 

Uso extensivo de equipes polivalentes: equipe com 
diversas especialidades e funções.  

Sim Sim 

Variedade infinita: infinitas possibilidades de uso e 
interpretações. 

Sim Sim 

Diferenciação vertical: competição entre os 
artistas para atingir maior status. 

Sim Sim 

Perenidade: os produtos possuem grande tempo de 
validade. 

Depende do 
produto 

Depende do 
produto 

Consumo de artefatos de cultura: áreas de 
consumo ganharam caráter cultural e uma nova 
classe de serviço combina capital econômico com 
o cultural. 

Sim Sim 

Reconstrução mercadológica do consumidor: 
consumidor como agente ativo que constrói uma 
identidade a partir do lazer, entretenimento, 
preocupação com a saúde e no consumo de 
produtos. 

Sim Sim 

Instabilidade da demanda: não há a possibilidade 
de mensurar exatamente o sucesso comercial e 
demanda dos consumidores por inovação 
constante. 

Sim Sim 

Le
rn

er
 

(2
01

1)
 Estrutura integrada de vida e trabalho juntos onde 

a população tem qualidade de vida, se inovando e 
buscando soluções para o dia a dia. 

Sim Sim 

Re
is

 e
 U

ra
ni

 
(2

01
1)

 Possui inovações, cultura e conexões. Sim Sim 

Oportunidades para que as pessoas tenham 
atividades criativas, estimulem suas ideias e 
solucionem problemas urbanos 

Sim Sim 

Fonte: elaborado pelos autores 

A partir da pesquisa foram identificados diversos fatores de sucesso nos 

dois casos. A geração de empregos, o desenvolvimento do turismo e o aumento do 

consumo em atividades culturais são comuns nos dois casos. Além disso, a 
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reconversão dos locais contribuiu para valorização do patrimônio histórico e para o 

redesenho urbano, já que os dois se encontram em áreas consideradas centrais e 

de fácil locomoção. Entretanto, elas se diferem quanto ao número de atividades 

para população. Afinal, LX Factory recebe diversos eventos, shows e oficinas. Já 

Palo Alto tem como principal evento somente o “Palo Alto Market”. O espaço é 

mais utilizado para oferecer serviços para determinados clientes, como se fossem 

escritórios. De qualquer forma, todas as atividades são consideradas parte da 

classe criativa.  

Ao analisar os benefícios sociais e econômicos resultantes das 

experiências de reconversão industrial dos dois casos da pesquisa, entendeu-se que 

as cidades globalizadas estão sempre se reinventando e que a economia criativa e 

seus conceitos buscam o crescimento econômico a partir da valorização do 

intelecto.  

Tanto em Lisboa quanto em Barcelona houve a busca de investimentos a 

partir da renovação das áreas centrais. Nos dois casos ocorreram resistências, seja 

por parte de industriais locais ou por moradores, mas houve também a geração de 

empregos, desenvolvimento do turismo e do consumo de cultura.  

Destacamos que o modelo que contou exclusivamente com a 

participação da iniciativa privada, o de Lisboa, oferece menos aderências às 

demandas socioeconômicas locais. Já o modelo que contou com uma parceria entre 

o público e o privado demonstrou ter melhor aderência às demandas 

socioeconômicas.  

A pesquisa indicou que para que haja harmonia nas mudanças nessas 

áreas é necessário o desenvolvimento de algumas medidas. No caso de LX Factory, 

a criação de uma regulamentação do uso do espaço público. Como por exemplo a 

definição de horários de atividades noturnas na região ou a distinção de espaços 

noturnos que de fato geram interesse cultural, não apenas boêmios. No caso de 

Palo Alto, o incentivo fiscal e financeiro por parte do governo para estimular as 

industrias tradicionais a optarem por investimento na economia criativa, assim 

como o estímulo à ocupação do espaço com atividades cultrais de artistas locais.  
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