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ILOVEPOA — A MELNICK TRANSFORMA A CIDADE PARA TODOS OS 
PORTOALEGRENSES  

 
 A Melnick, uma das maiores construtoras e incorporadoras do sul do País é 
uma empresa que se posiciona como um agente transformador da paisagem urbana 
e busca sistematicamente se engajar em ações que a tornem um lugar cada vez 
melhor para se viver. Através de produtos icônicos, novos acessos e novos espaços, 
a empresa transforma o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas.  
 Desse modo, em 2018, viu uma oportunidade de criar um projeto capaz de ao 
mesmo tempo demonstrar seu amor por esta cidade e instigar os porto-alegrenses a 
fazerem o mesmo. Através de ações de intervenção urbana se expandiu nos anos 
seguintes, melhorando equipamentos urbanos em parques e praças. Em 2022, a ação 
se conecta com o aniversário de 250 de Porto Alegre. O I LOVE POA é projeto que 
vem resgatando o orgulho de pertencer dos porto-alegrenses e é direcionado de modo 
amplo à toda a comunidade. 
 O ILOVEPOA foi criado como causa social pela empresa, uma marca que não 
tem objetivos comerciais e que se alimenta do engajamento e do compartilhamento 
para disseminar uma corrente positiva de amor do cidadão porto-alegrense pela 
cidade. Uma marca que não é para uma empresa e nem é para um produto. Um 
movimento e uma marca pró-Porto Alegre. Tem como objetivos: 
A) Despertar para a responsabilidade individual, mostrando, através do movimento 
da empresa, que todos podem voltar a se apaixonar por Porto Alegre. 
B) Criar um movimento de amor por Porto Alegre e de transformação da cidade, com 
uma marca que é para Porto Alegre  e para a sociedade.  
D) Dar ao movimento um caráter de espontâneo. 
F) Criar iniciativas concretas que estimulem a tendência do compartilhamento.  
G) Celebrar os 250 anos de Porto Alegre despertando entre as pessoas o 
sentimento  de orgulho e pertencimento.  
H) Se engajar em uma conversa positiva que dialoga com uma série de novas 
iniciativas que estão sendo realizadas em Porto Alegre. 
 Através de ações sistemáticas, a Melnick vem implementando novos espaços 
urbanos, melhorando equipamentos em praças (e também construindo praças novas), 
criando ecossistemas que somam pessoas e serviços, abrindo novas ruas (mais de 2 
mil metros), construindo ciclovias (mais de 9 mil metros) e reunindo pessoas em torno 
desta grande causa que é Porto Alegre. 
 Atualmente, Porto Alegre vem se destacando através do desenvolvimento de 
novas áreas, de novos serviços e de novos espaços. Porto Alegre hoje é palco de 
festivais de inovação de destaque em âmbito mundial e tem tudo para continuar sendo 
uma cidade que cresce despertando cada vez mais a autoestima dos cidadãos e o 
desejo por estar aqui, vivenciado na essência tudo o que a cidade tem a oferecer. 
 É nisso que se concentra o objetivo da Melnick com relação ao ILOVEPOA: 
despertar o porto-alegrense para o resgate do amor e do cuidado pela sua cidade, 
criando um movimento que possibilita iniciativas concretas e reais para que as 
pessoas vivam uma Porto Alegre cada vez melhor. 
 


