
O mercado de eventos no 
Brasil tem apresentado 
números expressivos 
de crescimento e a 
região Sudeste continua 
respondendo pela maior 
parte do mercado, com 
52% dos eventos. A 
capital paulistana se 
destaca nesse cenário, 
pois recebeu, em 2018, 
aproximadamente 15,4 
milhões de visitantes.

Grandes empresas têm 
investido em novas 
estruturas para atender às 
demandas por espaços, 
cada vez mais saturados. 

Nesse contexto, a USP 
estuda modelos para a 
concessão do seu Centro 
de Convenções, composto 
por três auditórios, com 
1.450, 620 e 218 assentos 
e uma sala de projeções, 
com 157 assentos 
articulados por um foyer, 
ventilado e iluminado 
em sua extensão graças 
à estratégica abertura 
central da cobertura.

Possui, ainda, estrutura 
para dois cafés, com 
cozinhas especializadas, 
três pavimentos de 
estacionamentos com 
700 vagas cobertas e 
ampla área de serviços e 
administração, com espaço 
para os funcionários, 
oficinas, copa, vestiários e 
depósito.

O Centro de Convenções está localizado na zona oeste da Capital, 
próximo ao metrô Butantã, a cerca de cinco minutos das Marginais, fácil 
acesso à Região Metropolitana de São Paulo, próximo ao Rodoanel e às 
rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e 
Regis Bittencourt.  

Acesso/Localização
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Um moderno complexo de 36.000 m2, com a capacidade 
para atender até 2.445 pessoas em eventos 
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Característica 
arquitetônica
Completa infraestrutura 
para a realização de diversos 
tipos de eventos. Trata-se de 
imponente prédio de 36 mil 
metros quadrados, com projeto 
arquitetônico de Paulo Bruna.

Centro de Convenções 
da Universidade de São Paulo
O novo Centro de Convenções terá o 
privilégio de ter sua sede no campus da 
mais importante instituição de nível superior 
do Brasil. Com o desempenho reconhecido 
internacionalmente por diversos rankings, 
a USP está entre as 100 melhores do 
mundo e é uma das maiores do Brasil 
e da América Latina.  

Com o novo Centro de 
Convenções, o bairro do Butantã 
terá seu desenvolvimento 
econômico e social 
impulsionado. Grandes empresas 
que orbitam em torno dos 
negócios de promoção e 
realização de eventos, como 
hotéis, restaurantes, pousadas 
serão atraídas para a região.

Localização
Na Cidade Universitária “Armando 
de Salles Oliveira”, onde a USP 
acolhe Unidades de Ensino e 
pesquisa, Museus, Orquestras, 
Teatro, Cinema, Coral, Centro de 
Práticas Esportivas e Hospital. 
Está rodeado por ampla área 
verde e vias arborizadas de fácil 
circulação.

O QUE FOI EXECUTADO
O projeto está 70% concluído. Dentre os itens realizados 
na fase I da obra, estão estruturas, impermeabilizações, 
fechamentos, esquadrias, coberturas, revestimentos, forros, 
tratamento acústico, instalações hidráulicas e elétricas, 
instalações mecânicas de ar condicionado, cinco elevadores 
e escadas rolantes.

PLANTA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA USP

São Paulo - capital

Distrito do 
Butantã

Benefícios para a região

Investimento:
Em torno de 
R$ 71,5 milhões

Térreo
1. Acesso
2. Recepção
3. Foyer
4. Café
5. Sala de Exposições 
6. Sala de projeção 
(157 espectadores)
7. Anfiteatro 3 
(218 espectadores)
8. Anfiteatro 2 
(620 espectadores)
9. Anfiteatro 1 
(1.450 espectadores)
10. Apoio
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Imagens: Paulo Bruna Arquitetos Associados Ltda.

Visão da obra em três ângulos diferentes:

Pavimento superior
1. Circulação
2. Salas Multiuso 
(reagrupáveis)
3. Anfiteatro 1 
(platéia superior) 
4. Tradução simultânea
5. Ensaio
6. Camarim

O QUE FALTA EXECUTAR
Para sua conclusão, são necessários os seguintes itens: 
adequação das áreas do entorno, paisagismo, acessos ao 
prédio, estacionamento externo, parte das instalações 
hidráulicas e acabamentos como forro, acústica e cenotecnia, 
equipamentos e mobiliários.


