
Centro Sapiens
Urban revival supported by the creative 
economy





O que é o Centro Sapiens?

O Centro Sapiens é um projeto que visa tornar a região leste do Centro Histórico 
de Florianópolis em um Distrito Criativo através de um processo 
de revitalização urbana e do fomento da economia criativa local. 
 
Com foco em setores de destaque na capital catarinense, entre eles turismo, 
gastronomia, entretenimento, artes, design e tecnologia, a iniciativa está 
vinculada ao Sapiens Parque, um importante parque de inovação da capital 
catarinense. 



Expressões Proibidas

 



Expressões Proibidas

Social Innovation

Social Entrepreneurship

Nature-Based Solution
 



Indústrias Criativas

atividades que têm sua origem na criatividade, 
habilidade e talento individuais, assim como 
possuem o potencial de criar emprego e riqueza 
através da geração e exploração da propriedade 
intelectual(DCMS, 1998)

“ “





Floripa

PIB: serviços ligados ao setor tecnológico;

2a melhor cidade para se empreender;

6ª Ranking Smart Cities (2017);

Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia;

Referência em Acesso ao Conhecimento, 
Mobilidade Digital e Qualidade de vida.



Por quê a região do Centro Histórico Leste?

Florianópolis reúne diversas características que tornam a cidade um local 
propício ao desenvolvimento da Economia Criativa, além de ser 
reconhecida internacionalmente e nacionalmente como uma das melhores 
cidades para o empreendedorismo, inovação e qualidade de vida.

A região leste do Centro Histórico da capital catarinense possui diversos empreendimentos 
diferenciais que reúnem a classe criativa em ambientes intelectuais, artísticos e boêmios. 
 
Além disso, já tramita na Câmara Municipal um projeto de lei complementar que prevê a isenção 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) às startups instaladas na região.  







Impacto da Criatividade

● Polo Gastronômico: Cidade Criativa Unesco

● Estratégia e Plano de turismo

● Feira Permanente Viva a Cidade

● Circuito Baixo Centro





Conectividade, acessibilidade e colaboração

Disponibilização de Wi-Fi gratuito

Florianópolis como Cidade Digital

Oficinas de economia criativa para diferentes públicos alvo com o intuito de 
conectar o cidadão com a cidade

Ações sustentáveis com cunho social

Doações pontuais para beneficiar a população do entorno



Empreendedorismo e Inovação

IPTU zero para Startups

Estratégia de aplicação do plano de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)

Implantação do Centro de Inovação & Design

Rota da Inovação



Reocupação de áreas degradadas & arquitetura icônica

Revitalização de prédios históricos

Implantação do Museu da Cidade na antiga Casa Câmara e Cadeia

Valorização do Espaço do Miramar

Cabeamento elétrico subterrâneo no centro histórico

Melhoria nos calçamentos e planejamento urbanístico

Oficina de Prototipagem em prol da revitalização de ruas que compõem o Distrito 
Criativo

Microintervenções urbanísticas de reabilitação dos espaços públicos



Identidade cultural & diversidade

Agenda Criativa: 
eventos com foco em arte, cultura, turismo, gastronomia, música, cinema, entre 
outros

Caminhada Cultural pelo Centro Histórico: 
Imersão sobre a história e a cultura da região (português & inglês)

Circuito Baixo Centro: 
-  Rota Cultural (Livrarias; Grafite; Arte/Museu; Prédios Históricos; Cinema; 

Bibliotecas; IES; Artesanato)
-  Rota Retrô (Antiquários; Sebos; Brechós)
-  Rota de Arte Urbana (grafittis e demais intervenções artísticas)
-  Rota Gastro-boêmia (bares e restaurantes de destaque na região)



agenda criativa



Infraestrutura e ecossistemas para a criatividade

Pré-incubadora Cocreation Lab

Coworking de Economia Criativa

Núcleo Criativo: Integrar os stakeholders com os espaços 
disponíveis a fim de ressignificá-los

Incubadora de Economia Criativa

Centro de Inovação



Mapeamento e fomento dos setores criativos

Mapa Interativo: 
Foco nos negócios inovadores e criativos estabelecidos na porção leste do 
centro histórico de Florianópolis

Estudo do potencial Imobiliário da região

Monitoramento dos empreendimentos da Economia Criativa

Estudo do Mix Comercial da região





O projeto Centro Sapiens foi selecionado como 1 de 10 iniciativas de Boas 
Práticas Urbanísticas, apresentado no Fórum Internacional HOJE. 
www.hojecidadessustentaveis.com.br



Cocreation Lab



O Centro Sapiens pretende criar um cenário que propicie o 
desenvolvimento de empreendimentos através de diversas 

ações. A primeira delas é a pré-incubadora voltada para 
Economia Criativa e espaço de trabalho colaborativo, o 

Cocreation Lab.





O Cocreation Lab foi inaugurado em Junho/2016 no 
Mezanino do MESC - Museu da Escola Catarinense, 
localizado no coração do centro histórico!

Já foram pré-incubados 35 projetos com grande 
potencial de crescimento no setor da Economia 
Criativa e +8 novos formam a turma 2018.1 







pré-incubados concluídos

design, arquitetura 
& artes

 

11
gastronomia  

& turismo

12
ligados à  
tecnologia

12



pré-incubados em andamento

design, arquitetura 
& artes 

4
gastronomia  

& turismo

1
ligado à  

tecnologia

3



Quer entrar em sintonia?

centrosapiens.com.br
salomao@centrosapiens.com.br

centrosapiens

centrosapiens
colab.centro



Centro Sapiens
Let´s go 
together? 


