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A Serraria Souza Pinto, construída 
em 1912, é uma das poucas edificações 
remanescentes dos primeiros tempos da 
história de Belo Horizonte. De importante 
interesse cultural e histórico, a edificação 
integra o conjunto paisagístico e arquite-
tônico da Praça Rui Barbosa – Praça da 
Estação, que teve seu tombamento es-
tadual homologado nos termos do inciso 
IX do art. 1º do Decreto 27.927, de 15 de 
março de 1988. O prédio passou por inten-
sa restauração e adequação para funcio-

nar como espaço de eventos culturais e 
corporativos. Desde 1997 a sua adminis-
tração encontra-se sob responsabilidade 
da Fundação Clovis Salgado, com a reali-
zação de centenas de eventos a cada ano. 

Percebe-se o seu enorme potencial 
de geração de receitas, atratividade co-
mercial na área de eventos e cultural e 
potencialidade cultural. Em função disso, 
desenvolveu-se estudo de viabilidade de 
concessão de uso do prédio, a título one-

1. INTRODUÇÃO E 
CONTEXTUALIZAÇÃO
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roso, com a finalidade de avaliação sobre 
o alcance de todo o seu potencial de utili-
zação e geração de receita por meio des-
sa modalidade, respeitando o patrimônio 
cultural e seu conceito. 

A concessão de uso, a título oneroso, 
da Serraria Souza Pinto está em conso-
nância com as diretrizes governamentais 
estabelecidas na Lei n.º 23.577, de 15 de 
janeiro de 2020, que “Atualiza o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
– PMDI” e  na Lei 23.578, também de 15 
de janeiro de 2020, que “Institui o Plano 
Plurianual de Ação Governamental para o 
quadriênio 2020-2023 – PPAG 2020-2023.”

A delegação de funções a terceiros é 
um dos princípios previstos no Plano Mi-
neiro de Desenvolvimento Integrado (p.41), 
o estabelecimento de parcerias com o se-
tor privado é um dos objetivos estratégicos 

nele previstos (p.44) e uma das diretrizes 
estratégicas previstas para o setor cultural 
consiste no desenvolvimento de novos mé-
todos de financiamento em pareceria com o 
setor privado e a sociedade (p.57). 

Em conformidade com o disposto no 
planejamento estadual de longo alcance 
e duração, previsto no PMDI, o planeja-
mento de médio prazo, previsto para o 
quadriênio 2020-2023, constante do Pla-
no Plurianual de Ação Governamental – 
PPAG prevê, no Programa 29 – Promoção 
de Concessões e Parcerias – sob respon-
sabilidade da Coordenadoria Especial de 
Concessões e Parcerias, unidade que in-
tegra a Secretaria de Estado de Infraes-
trutura e Mobilidade – SEINFRA, a “busca 
de formas de otimizar a oferta de obras 
e serviços públicos por meio de modelos 
contratuais menos onerosos para o Te-
souro e mais eficientes para o cidadão”. 
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Com o objetivo de promover as 
ações administrativas necessárias 
para que sejam atingidos os objetivos 
e metas previstos na legislação citada, 
foi instituído, por meio da RESOLUÇÃO 
CONJUNTA SECULT/ SEPLAG/FCS/ 
SEINFRA/ Nº02, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020, o Grupo de Trabalho “destinado 
a promover estudos relativos à con-
cessão de uso, a título oneroso, para 
uma única empresa ou consórcio de 
empresas do imóvel denominado Ser-
raria Souza Pinto.”, integrado por re-
presentantes da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão - SEPLAG, 
da Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo - SECULT, da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Mobilidade 
- SEINFRA e da Fundação Clóvis Sal-
gado - FCS, à qual foi atribuída a coor-
denação dos trabalhos.  

Em 06 de março de 2020 foi rea-
lizada a primeira reunião de trabalho 
do Grupo de Estudos, com a definição 
das atribuições de cada ente. Entre-
tanto, em 11 de março de 2020, a Or-
ganização Mundial de Saúde declarou 
o “estado de pandemia” em decorrên-
cia da rápida disseminação de infecta-
dos e do aumento do número de mor-
tes causadas pela infecção pelo novo 
coronavírus. Em 12 de março (Decreto 
nº 113), o Governo do Estado declarou 
situação de emergência em saúde pú-
blica e, em 20 de março, foi declarado 
estado de calamidade pública (Decreto 
n.º 47.891, que foi ratificado pelo Po-
der Legislativo estadual por meio da 
Resolução n.º 5529, de 25 de março e 

que foi prorrogado até 31 de dezembro 
de 2020, por meio da Resolução 5554, 
de 17 de julho e novamente prorrogado 
até 31 de dezembro de 2021, por meio 
do Decreto nº. 48.205). 

Em decorrência do estado de cala-
midade declarado e das restrições de-
terminadas pelo Comitê Extraordinário 
COVID-19 para a contenção da doença, 
foi necessária a suspensão temporá-
ria  dos estudos de concessão de uso 
da Serraria, para dedicação da FCS às 
medidas dos protocolos sanitários, ao  
conjunto de medidas de adiamentos e 
remanejamentos de contratos de utili-
zação do espaço, para períodos poste-
riores, incluindo todo o ano de 2021 e 
também a gestão da ocupação da Ser-
raria pelo projeto social Canto de Rua 
Emergencial (atendimento aos mora-
dores em situação de rua), projeto que 
tem o apoio do Governo de Minas e que 
ocupa o espaço pelo período de Abril 
de 2020 a Setembro de 2021. 

Dessa maneira, em 2021 o anda-
mento do processo foi retomado pela 
FCS, com elaboração de relatório para o 
estudo de viabilidade, com histórico do 
espaço, perfil de ocupação e dos eventos 
realizados, público, condições técnicas e 
exigências para os eventos, evolução de 
receita e custo operacional.  

Esse relatório oferecerá subsídios 
técnicos e sobre a operação da Serraria 
Souza Pinto para que se avance para as 
próximas etapas sobre a concessão one-
rosa da Serraria Souza Pinto. 
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2. OBJETIVO DIRETO E INDIRETOS 

3. JUSTIFICATIVA

Este estudo tem por objetivo for-
necer subsídios ao Grupo de Trabalho 
criado pela RESOLUÇÃO CONJUN-
TA SECULT/ SEPLAG/FCS/ SEINFRA/ 
Nº02, 11 DE FEVEREIRO DE 2020, “des-
tinado a promover estudos relativos 
à concessão de uso, a título oneroso, 
para uma única empresa ou consórcio 
de empresas do imóvel denominado 
Serraria Souza Pinto”, para decisões, 
providências e encaminhamentos.

 

Nesse sentido, o Estudo apresen-
ta histórico do espaço, bem como sua 
importância para o patrimônio e de-
senvolvimento cultural de Belo Hori-
zonte e seu consequente valor agrega-
do. O perfil de ocupação e dos eventos 
realizados, público, condições técnicas 
e exigências para os eventos, evolução 
de receita e custo operacional, com 
suas respectivas analises críticas.   

A Serraria Souza Pinto (1912) é 
uma das poucas edificações remanes-
centes das primeiras décadas da capi-
tal e passou por intensa restauração e 
adequação para funcionar como espa-
ço de eventos culturais e corporativos 
em 1997, passando a ser administra-
da, desde então, pela Fundação Clovis 
Salgado.

Tendo já recebido milhares de 
eventos culturais, sociais e corpora-
tivos, tem enorme potencial de gera-
ção de receitas e, em função disso, 
desenvolveu-se estudo de viabilidade 
de concessão de uso do prédio, a títu-
lo oneroso, como forma de otimizar os 

seus resultados e alcançar todo o seu 
potencial. 

A concessão da administração 
desse importante espaço cultural, de 
propriedade do Estado de Minas Ge-
rais, sob responsabilidade da Funda-
ção Clóvis Salgado, insere-se no Pro-
grama 29 - “Promoção e Concessão 
de Parcerias”, conforme dispõe a Lei 
n.º 23.578, de 15 de janeiro de 2020, 
que “Institui o Plano Plurianual de 
Ação Governamental para o quadriênio 
2020-2023 – PPAG 2020-2023”. Trata-
se, dessa forma de dar cumprimento a 
uma diretriz governamental estabele-
cida em lei. O programa de Promoção 
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4. HISTÓRICO DA SERRARIA 
SOUZA PINTO 

A Serraria Souza Pinto, situada 
no município de Belo Horizonte, está 
localizada na Avenida dos Andradas, 
nº 635, 641, 643, 649, 655, 657, 665, 
675, 681, 687 e 699 e Avenida Assis 
Chateaubriand, nº 809. Trata-se de 
imóvel constituído pelos lotes 01, 02, 
04, e parte do lote 06, referentes à ma-
trícula 44.580, adquiridos por meio de 
compra e venda na data de 14/03/1989, 
conforme Escritura Pública lavrada 
pelo Cartório do 3º Ofício de Notas, às 
fls.67, Livro 581, de 30/01/1989; lotes 
08 e 10, referentes à parte da matrí-
cula 71.165, adquiridos por meio de 
compra e venda na data de 07/07/1999, 
conforme Escritura Pública lavrada 

pelo Cartório do 3º Ofício de Notas, 
fls.03, Livro 1050-N, de 07/07/1999 
e; lotes 03, 05, 07, 09, 11 e parte do 
lote 13, referentes às matrículas de 
50.035 a 50.040, adquiridos por meio 
de desapropriação amigável na data 
de 27/08/1990, conforme Escritura Pú-
blica lavrada pelo Cartório do 10º Ofí-
cio de Notas, às fls.14, Livro 199-F, de 
27/08/1990, todos do quarteirão 1- A 
da 1ª seção, do Cartório do 4º Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte 
e benfeitoria composta por um galpão. 
Está localizada junto ao Parque Muni-
cipal de Belo Horizonte, no coração da 
região central da cidade. 

e Concessão de Parcerias possui como 
unidade orçamentária responsável a 
Secretaria de Estado de Infraestrutura 
e Mobilidade e como unidade adminis-
trativa responsável a Coordenadoria 
Especial de Concessões e Parcerias. 
Nos termos da legislação em vigor, 
esse programa justifica-se pela bus-
ca de otimização da oferta de obras e 
serviços públicos, “por meio de mode-
los contratuais menos onerosos para o 
tesouro e mais eficientes para o cida-
dão”, tendo como objetivo a “promoção 
de investimentos em infraestrutura e 

da disponibilização de serviços e utili-
dades públicas por meio de parcerias 
sustentáveis e eficientes com a inicia-
tiva privada”. 

As características do bem que é 
o objeto dessa apresentação exigem, 
para que se tenha o seu adequado en-
tendimento, que se faça uma ligeira 
contextualização em que se exponham 
suas peculiaridades históricas, bem 
como o ordenamento especial que as-
segura sua proteção e estabelece con-
dições para utilização.  
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A Serraria Souza Pinto foi fun-
dada em 1903 pelo industrial Antônio 
Garcia de Paiva, com o Garcia de Pai-
va e Cia. A empresa tinha como obje-
tivo fornecer os materiais necessários 
para a construção da nova capital. Em 
1909, Augusto de Souza Pinto, genro 
e funcionário do fundador, tornou-se 
seu sócio. Quatro anos depois, a em-
presa foi transferida para a atual Ave-
nida Assis Chateaubriand (então Ave-
nida Tocantins). O imóvel foi erguido 
em 1912, sendo uma das primeiras 
construções da capital a utilizar estru-
turas de ferro (Arquitetura Industrial). 
A empresa teve seu auge na década de 
1920, quando chegou a empregar mais 
de 200 pessoas. Nos anos 1940, além 
das atividades de serraria, também 
comercializou materiais de constru-
ção diversos, que foram utilizados em 
obras significativas da cidade, como o 
Edifício Acaiaca e o Minas Tênis Clube. 
Com o falecimento em 1952 de Augus-
to de Souza Pinto, a empresa passou 
a ser administrada pelos seus filhos e 
teve seu nome alterado, passando a ser 
denominada “Serraria Souza Pinto”. A 
empresa foi desativada em 1966, pas-
sando a integrar o patrimônio estadual 
em 1988. De início, suas dependências 
foram utilizadas como estacionamento 
e oficina mecânica, até o ano de 1992. 

A Serraria foi tombada em 1981 
pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais e 
restaurada em 1997 para a realização de 
eventos. Em seguida, foi incorporada ao 
patrimônio administrado pela Fundação 

Clóvis Salgado tornando-se um espaço 
para espetáculos, feiras, congressos, 
eventos sociais, comerciais e técni-
co-científicos. Em 1993, após pesquisa 
sobre qual seria sua melhor utilização, 
foi-lhe dado o destino cultural que ainda 
hoje orienta suas atividades. O espaço 
cultural, reformado, foi entregue em 29 
de abril de 1997.

Na esfera da regulação estadual, 
esse bem integra o “Conjunto Paisa-
gístico e Arquitetônico da Praça Rui 
Barbosa, Praça da Estação”, que é 
constituído pela Praça, seus jardins e 
esculturas. A área descrita na planta 
que o integra inclui também os prédios 
da Estação Central, antiga estação 
Ferroviária Oeste de Minas, Casa do 
Conde de Santa Marinha, Edifício Cha-
gas Dória, antiga Serraria Souza Pinto, 
Escola de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais (antigo Insti-
tuto de Eletrotécnica), antigo Instituto 
de Química e Pavilhão Mário Werneck. 
Seu tombamento estadual foi homolo-
gado pelo decreto n.° 27.927, de 15 de 
março de 1988, como consta do art. 1º, 
IX.  O conjunto está inscrito no Livro 
de Tombo n.º I — Arqueológico, Etno-
gráfico e Paisagístico — e no Livro de 
Tombo n.° II — de Belas Artes.

Na esfera da regulação munici-
pal, a Serraria Souza Pinto integra, 
para fins de tombamento, o Conjunto 
Urbano Praça Rui Barbosa e Adjacên-
cias, conforme a Deliberação n.º 18, 
de 1998, publicada no Diário Oficial do 
Município – DOM, de 17 de dezembro 
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de 1998. A Serraria é um bem imóvel 
que está, assim como as demais cons-
truções do entorno, sujeita a diretri-
zes especiais de proteção do patrimô-
nio histórico. Os imóveis não podem 
ser destruídos, demolidos, pintados 
ou restaurados sem prévia autoriza-
ção. Por se tratar de prédio tombado 
pelo Conselho Deli¬berativo do Patri-
mônio Cultural do Município (CDPCM
-BH), assim como pelo Instituto Esta-
dual do Patrimônio Artístico (Iepha), 
não é permitida a afixação de banners, 
cartazes, montagens de estruturas e 
decorações na fachada da Serraria. A 
utilização de pregos, fitas adesivas e 

qualquer outro objeto que possam su-
jar ou danificar as paredes internas da 
Serraria também são proibidas. Du-
rante a realização de eventos com po-
tencial emissão de ruídos, equipe da 
serraria deve fazer o monitora¬mento 
dos deci-béis, estabelecidos de acordo 
com as normas municipais.

Sua característica histórica, como 
edificação preservada, gera um valor 
agregado aos eventos, considerada re-
levante para o sucesso e diferenciação 
dos mesmos. Sua estrutura caracte-
risticamente industrial, cravada no 
hipercentro de Belo Horizonte, é local 
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de permanente busca para realizações 
das mais diversas atividades.

Esta característica também re-
quer um cuidado muito especial e res-
ponsabilidade na realização de eventos, 
pois suas ações devem respeitar o bem 
tombado, por meio das diretrizes do Re-
gulamento do espaço (anexo), Manual 
Técnico (anexo), observando também o 
código de postura do município (http://
www.pbh.gov.br/codigo_posturas/carti-
lha_codigo_posturas.pdf).

A Serraria Souza Pinto funciona, 
atualmente, como local de eventos di-
versos. Sua versatilidade estrutural é 
proporcionada pelo caráter múltiplo 
de seu projeto arquitetônico, adequado 
à instalação e montagem para acolher 
eventos dos mais variados formatos ar-
tísticos, culturais e empresariais, como 
grandes feiras, exposições, congressos, 
shows e festivais. Tornou-se, portanto, 
um ponto de referência para vários tipos 
de ações culturais e educativas, já que a 
edificação, muito conhecida por sua tra-
dição na história da Capital, é capaz de 
atrair grande público. 

O sucesso das atividades e even-
tos exercidos no âmbito da Serraria 
podem ser aferidas pela maciça pre-
sença de público e frequentadores, 
conforme se pode constatar na tabela 
a seguir apresentada. Deve-se ressal-
tar que, em decorrência da pandemia 
causada pelo novo coronavírus – CO-
VID-19, e pelas restrições impostas 
pelas autoridades municipais e esta-

duais, o ano de 2020 foi marcado pela 
interrupção das atividades com a pre-
sença de público no local, fato que 
persiste no decorrer do ano de 2021. 

Como medida de enfrentamento 
à pandemia causada pela COVID-19 e 
com a finalidade de adoção de medidas 
humanitárias assistenciais aos idosos 
com doenças crônicas e comorbida-
des e/ou moradores de rua, a Serraria 
Souza Pinto foi objeto de termo de ces-
são de uso, assinado em 01/06/2020, 
para Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social – SEDESE, que em 
parceria com a Associação Pastorais 
Nacional do Povo da Rua desenvolveu 
o projeto “Canto de Rua Emergencial”. 

Em função da versatilidade da 
Serraria Souza Pinto, foi possível aco-
lher o projeto provisório de atendi-
mento aos moradores em situação de 
rua (em formato similar a uma feira), 
com área para alimentação, banho e 
higienização, atendimento e encami-
nhamento de milhares de pessoas. 

Conforme boletim nº. 44 do Pro-
jeto de 21.08.2021, desde sua implan-
tação na Serraria Souza Pinto, 9.945 
indivíduos foram atendidos. Foram 
mais de 240 mil atendimentos gerais 
realizados (incluindo repetição de pes-
soas), além de atendimentos bio psico 
social, atendimento do Ministério Pú-
blico e da Defensoria Pública, mais de 
11 mil serviços de lavanderia, 145.148 
banhos e distribuição de 266.700 co-
pos de água e 1.107.100 lanches.
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HISTÓRICO DE EVENTOS 
NA SERRARIA

Como medida de enfrentamento 
à pandemia causada pela COVID-19 e 
com a finalidade de adoção de medidas 
humanitárias assistenciais aos idosos 
com doenças crônicas e comorbida-
des e/ou moradores de rua, a Serraria 
Souza Pinto foi objeto de termo de ces-
são de uso, assinado em 01/06/2020, 
para Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social – SEDESE, que em 
parceria com a Associação Pastorais 
Nacional do Povo da Rua desenvolveu 
o projeto “Canto de Rua Emergencial”.

Apresentamos um relatório sín-
tese sobre os eventos realizados na 
Serraria nos últimos anos, com infor-
mações relevantes sobre o perfil de 
eventos, públicos, impacto etc. Segui-
mos a classificação listada abaixo, que 
demostra a multifuncionalidade do 
espaço e também a demanda diversifi-
cada, assim como o enorme potencial 
de utilização dos espaços para even-
tos culturais, sociais, corporativos, 
congressos e feiras e até mesmo es-
portivos. Entretanto, por ser um bem 
tombado como patrimônio cultural, a 
análise do briefing dos eventos preci-
sa ser criteriosa, levando em conside-
ração seu Regulamento e Manual Téc-
nico.  A acústica do espaço é um ponto 
de atenção, para evitar problemas com 
as edificações comerciais e residên-
cias do entorno (observar anexos da 
Lei de Decibéis). 

•	Eventos	Particulares	e	Sociais:	
Estes eventos se dividem em festas 
de formatura, shows particulares, 
festas de casamento. Em sua maio-
ria são eventos de maior capacidade 
e são para convidados.

•	Eventos	 Corporativos:	 Estes	
eventos se dividem em palestras, trei-
namentos, aulas. Em sua maioria com 
público sentado em formato auditório. 
Nada impede que este tipo de evento 
tenha uma extensão social, como jan-
tares empresariais, festas empresa-
riais, happy hour, ou similar.

•	Eventos	Culturais:	Estes	even-
tos se dividem em shows, apresen-
tações teatrais/circenses/musicais, 
exposições de arte, podem ser even-
tos com bilheteria (a bilheteria da 
Serraria é muito usada nestes casos) 
e também gratuitos com controle de 
fluxo.

•	Eventos	 Congressos/Feiras	 e	
similares: Estes eventos se dividem 
entre congressos, convenções, feiras 
comerciais e até mesmo feiras cultu-
rais (literárias, de moda, de design, 
de gastronomia), podendo este último, 
estar associado a eventos culturais.

Os referidos eventos, consideran-
do a classificação acima, foram assim 
distribuídos ao longo dos anos. Escla-
rece-se que a tabela considera o nú-
mero de dias de cada atividade/evento 
realizado, de acordo com seu perfil: 
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Já no gráfico abaixo, demonstra-se 
a evolução da realização de cada tipo de 
evento, por dias de duração. Esclare-
ce-se ainda que foram desconsiderados 
os eventos realizados em 2020 (reduzi-
do se comparado aos demais, uma vez 
que a Serraria manteve suas ativida-
des apenas até o mês de março devido 

à pandemia causada pela Covid-19) e o 
evento Canto de Rua Emergencial, por 
sua atipicidade (duração de 15 meses, 
aproximadamente 450 dias). Importante 
tambem esclarecer que em 2014 a Ser-
raria permaneceu em obras no primeiro 
semestre, resultando em menor núme-
ro de atividades no ano. 

*Em 2014 a Serraria passou por um periodo de suspensão de 
atividades para reforma do Telhado e mamutenção 

**Em 2020 os eventos foram suspensos em março e posterior-
mente a Serraria recebeu o projeto social 

A lista detalhada dos eventos por ano, de 2012 a 2021, consta no anexo xxx.



Serraria Sousa Pinto   |    13     

Importante destacar que acima 
está a distribuição com referência pela 
data de realização do evento. Alguns 
eventos, como formaturas e casamen-
tos, caracterizam-se por agendamentos 
com grande prazo de antecedência, as-
sim como alguns eventos culturais que 
se repetem anualmente ou de dois em 
dois anos. 

Pode-se perceber também, de ma-
neira concreta, a versatilidade e multi-
funcionalidade da Serraria, com eventos 
de naturezas diversas, com enorme va-
riedade de atuação.  

Pelos dados levantados verifica-
se, ao longo dos últimos 10 anos, uma 
tendência de maior demanda na Serra-
ria para realização de eventos culturais 
(especialmente de carnaval e festivais 
musicais) e uma redução por eventos de 
Congressos, feiras e similares. Avalia-

mos esse comportamento em função da 
ampliação da oferta de espaços em Belo 
Horizonte, mas especialmente pela de-
sarticulação de prospecção de eventos 
corporativos por parte da FCS, especial-
mente no período de 2015-2018. Nesse 
período a equipe da Serraria foi redu-
zida ao mínimo e houve pouco ou ne-
nhum trabalho de prospecção e “venda” 
do espaço.  A partir de junho de 2019 foi 
implementada estratégia de prospecção 
de eventos corporativos, particulares e 
sociais e de congressos e feiras, reali-
zados pela Gerência de Espaços Cultu-
rais da FCS, mas que começaria a ter 
seus resultados percebidos mais clara-
mente em 2020, processo interrompido 
pela pandemia.   

Foi também realizado levantamen-
to específico do público total nos últi-
mos 10 anos:

SERRARIA SOUZA PINTO: PÚBLICO TOTAL POR EVENTO NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS (2012-2021).
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5. CONCEITO DO ESPAÇO

6. FACILITY REPORT 
CONDIÇÕES E CARATERÍSTICAS DO 
ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAMENTO 

Um dos mais tradicionais espaços 
para eventos de Belo Horizonte, está apto 
a receber todo tipo de realização. Desde 
feiras e exposições a shows, festas e re-
cepções fechadas. Edificação remanes-
cente dos primeiros tempos da cidade 
de Belo Horizonte, a Serraria Souza Pin-
to foi transformada em espaço cultural 
em 1997, quase um século depois de sua 
construção. A Serraria é um equipamento 
da Fundação Clóvis Salgado.

Situada em local de fácil acesso, 
o centro de convenções tem estrutura 
de 5 mil m² de área construída, além 
de integrar o conjunto arquitetônico e 

paisagísticos da Praça Rui Barbosa.

A estrutura conta com dois meza-
ninos que funcionam como espaços pró-
prios para oficinas e workshops. O pré-
dio é adaptado para receber instalações 
de som, vídeo, iluminação e cenário.

Sua versatilidade estrutural é 
proporcionada pelo caráter múltiplo 
de seu projeto arquitetônico, adequado 
à instalação e montagem para acolher 
eventos dos mais variados formatos 
artísticos, culturais e empresariais, 
como grandes feiras, exposições, con-
gressos, shows e festivais. 

Complexo Multiuso de eventos com 
capacidade para cinco mil e duzentas pes-
soas, a Serraria Souza Pinto é um equi-
pamento da Fundação Clóvis Salgado, lo-
calizado junto o Parque Municipal de Belo 
Horizonte, que integra o conjunto arquite-
tônico e paisagístico da Praça Rui Barbosa 
(Praça da Estação), como uma edificação de 
legado histórico e cultural, tombada pelo 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais (IEPHA -MG). 

Sua versatilidade estrutural é propor-
cionada pelo caráter de seu projeto arqui-
tetônico, e possui 5 mil m² de área cons-
truída. Um dos primeiros prédios a utilizar 
estruturas de ferro na capital, erguida em 
1912, a Serraria Souza Pinto é marco da ar-
quitetura industrial do início do século XX e 
tinha locação estratégica como fabricante e 
fornecedora de tacos e depósito de mate-
riais de construção para atender a deman-
da crescente dos novos prédios.
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Com privilegiado acesso, por toda 
malha de transporte público como me-
trô, ônibus, estações BRT, corredores 
de taxi e carros por aplicativo, além de 
poder oferecer estacionamento, a Ser-
raria Souza Pinto possibilita, com sua 
estrutura, a formatação de vários perfis 
de eventos. 

Compõe a Serraria um amplo pavi-
lhão, vão livre extenso com 73 m e pé direito 
côncavo com medida padrão de 15 m, que 
se divide em dois outros pavilhões de vão 
livre, um deles com um mezanino com es-
trutura modular, que permite a realização 
de cursos e workshops separados, além da 
utilização como camarins, salas de produ-
ção e salas de assessoria de imprensa.

O pavilhão ainda conta com área de 

convivência coberta, copa e banheiros 
coletivos femininos e masculinos, além 
da rua calçada utilizada como praça de 
alimentação em feiras ou lounges em 
eventos particulares. É também utiliza-
da como área de transição ou integração 
quando é utilizada a área aberta externa 
de montagem.  

A área externa de pouco mais de 
3.100 m se destina ao uso de estaciona-
mento ou pode ser compartilhado com 
montagens de estruturas de cozinha, ba-
nheiro, stands ou tendas com auditórios 
ou outras destinações. 

Sua entrada permite embarque e 
desembarque com espécie de Porte-co-
chère, em função da organização do tran-
sito no local. 
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Patrimônio Cultural Tombado (valor agregado ao conceito dos eventos que abriga)
Capacidade: Nenhum espaço no hiper centro de Belo Horizonte tem capacidade similar.
         Público em pé: até 5000 pessoas dependendo do formato
         Público sentado: até 2.500 pessoas dependendo do formato
Acesso
Estrutura coberta e de fácil operacionalização 
Possui as licenças ambientais e de segurança que a legislação exige.

Localização:
Avenida Assis Chateaubriand, 809 – Centro – Centro Sul 

Características estruturais:
Área total: 5 x 73m / 365m2

Capacidade total área interna:
5.200 pessoas
2.500 pessoas (eventos com mesas e cadeiras)

Salão:
Área total =  39,45 x 73,55m / 2.902m² 
Pé-direito central =  7m / 6,5m
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Mezanino:
 Área total =  7,60 x 60,57m / 460m²
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Estacionamento/ Área Externa para Montagens:
Área total =  40 x 78m / 3.120m²

A área externa ao pavilhão da Ser-
raria, comumente utilizada como esta-
cionamento, tem acesso pela Av. Assis 
Chateaubriand e pela Av. dos Andradas 
e comporta em média 150 carros com 
serviço de manobra (mais organizado 
e otimiza as vagas do espaço). Também 

utilizada para área de carga e descar-
ga. Em eventos com maior capacidade, 
também se destina para montagem de 
extensões do evento, como cozinhas, 
praça de alimentação, depósito, insta-
lação de complemento de banheiros e 
realizações de parte dos eventos.
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Calçada 

Foyer:
Área total: 4,82 x 11,10m / 53,50m²

Restaurante/Lanchonete:
Área total: 27m²
Localizada na área de convivência coberta entre o pavilhão e a área de banheiros a lancho-
nete (copa), é indicada apenas para apoio ou lanchonete/restaurante/bar em feiras/con-
gressos/shows. O espaço conta com pia e água encanada e não comporta utilização para 
eventos particulares sociais (festas e similares), por se tratar de espaço reduzido. Para 
dinamizar o serviço de buffets, sugere-se a montagem de outras áreas de apoio. 

Sanitários:
Área total: 63m²
Coletivo masculino: com 06 cabines e 10 mictórios
Coletivo feminino: com 10 cabines 
PCD: com 01 cabine
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O número de banheiros é suficiente 
para atender público até 1000 (mil) pesso-
as.   Acima disso, a produção deverá provi-
denciar a colocação de banheiros químicos 
(15 unidades a cada mil pessoas).

Energia/Carga
A Serraria  dispõe de 480 ampères 

(180 KVA)  para a realização do evento.
Caso seja necessário uma ampera-

gem maior ou para segurança   em caso 
de queda de energia, a produção deverá 
providenciar gerador.

Reservatório de água:
A Serraria dispõe de 35 mil litros de 

água, sendo 15 mil litros de reserva de 
incêndio e 20 mil litros para uso frequen-
te  disponível.
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Formatura de Direito na Serraria (Foto Verde Musgo)

Formatura 
(Foto Verde Tudo)

Elevador para PCD: 1
Os eventos são avaliados e agendados de acordo com o perfil e necessidades técni-

cas que respeitem não só os aspectos legais, mas também do patrimônio cultural e segu-
rança. A operacionalização dos eventos é acompanhada por equipe da FCS que dá todas 
as orientações técnicas para a operação.  

Perfis de montagens e eventos diversos na Serraria Souza Pinto nos últimos anos: 
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Evento Corporativo (Jantar Amigos da Baleia) 

Evento Corporativo – Encerramento Convenção Unimed (Foto Guia MKT)
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Feira de Agricultura Familiar 

11º Agriminas 
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Eventos de Carnaval na Serraria Souza Pinto 

Festival Internacional de Quadrinhos na Serraria 
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Festival Internacional de Quadrinhos na Serraria 

Evento cultural na Serraria - Jangalove 
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Divulgação/MinasTchê

Feira e Exposição Nacional de Orquideas 

Evento Corporativo 
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Palco Giratório do Sesc na Serraria 

Palco Giratório do Sesc na Serraria 
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 Evento Cultural 

Evento Social 
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7. CONTEXTO E PERFIL DA 
LOCALIDADE 

A Serraria Souza Pinto está localiza-
da no hipercentro de Belo Horizonte, jun-
to ao Parque Municipal, a Av. dos Andra-

das, ao conjunto da Praça da Estação e ao 
Viaduto Santa Tereza. 
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O hipercentro de Belo Horizonte 
caracteriza-se por forte vida cultural e 
criativa, com muitos centros culturais, te-
atros e museus; vida gastronômica ativa 
com o Mercado Central, Mercado Novo 
e muitos bares; opções diversas de la-
zer como Praças e o Parque Municipal; 
comércio muito atuante e diversificado; 
espaços tradicionais como o Automóvel 
Clube, além de vários prédios públicos 
com funcionamento administrativo. A lo-
calização da Serraria pode ser percebida 
como um diferencial competitivo positivo, 
apesar dos enormes desafios que qual-
quer região central urbana apresente.  

Acreditamos que o hipercentro da 
capital Mineira, agrega valores importan-
tes de mobilidade, facilidades e conforto, 
mas também tem características múlti-
plas e diversas, no seu movimento popu-
lacional fixo e de transeuntes. 

A Serraria Souza Pinto está locali-

zada em um ponto culminante de conflu-
ências culturais, de modo de vida e movi-
mento urbano, principalmente por estar 
localizada ao lado do viaduto do Bairro 
de Sta. Teresa.  Em sua porta, aconte-
cem manifestações culturais, políticas e 
sociais que devem e podem conviver com 
os eventos da Serraria Souza Pinto. Este 
ponto merece uma atenção especial e um 
esforço de comunicação e movimento dos 
gestores do espaço SSP. 

Um bom exemplo para este assun-
to é que durante a década de noventa e 
primeira década de 2000, havia um POV 
(Posto de Orientação Visual) da Polícia 
Militar, em frente a Serraria, uma par-
ceria que funcionou durante muito tem-
po, transmitiu a sensação de seguran-
ça e apoio. Outra questão foi a parceria 
firmada entre a Serraria e movimento 
Duelo de Mcs que acontece debaixo do 
viaduto, com conciliação de agendas e 
realizações.

Duelo de MCs
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Atualmente, com o aumento da oferta 
cultural e de eventos em BH principalmen-
te na região central, há demanda crescente 
para estabelecer uma linha e movimento 
sinérgico entre os espaços vizinhos que se 
destinam à realizações de eventos.

O circuito em que a Serraria se con-
figura atualmente, está mais amplo e in-
terligado. Na última década os centros 
culturais da região nasceram, cresceram 
e se consolidaram em uma linha objetiva 
na realização de eventos de vários tipos. 
No próprio espaço da Serraria, no prédio 
anexo, se encontro o Cefart Andradas, 
com atividades do Centro de Formação, 
além da Fundação Clóvis Salgado (Palácio 
das Artes), Cine Theatro Brasil Vallourec, 
SESC Palladium, Museu de Artes e Ofí-
cios. Estes últimos espaços, que concen-
tram as maiores capacidades de público 
sentado em teatro da Capital, oferecem 
uma programação ativa de espetáculos 
de teatro, música, dança, além de expo-
sição e atividades formativas.  Porém, são 
espaços que não conseguem e nem con-
seguirão abranger os eventos possíveis 
de serem recebidos somente na Serra-
ria, em função de sua capacidade técni-
ca e estrutural, como feiras/congressos e 
festas particulares. A Afinidade e interli-
gação entre os espaços já existem, com 
troca de agendas e informações, além de 
indicações mútuas de eventos.

Os desafios da localização no hi-
percentro da Capital são muitos. Um dos 
principais é a ocupação das vias públicas e 
passeios pelos moradores de rua. Apesar 
do baixo índice de criminalidade registra-
da nas adjacências, a sensação de segu-
rança fica abalada pelos frequentadores 

que utilizam os equipamentos de eventos 
no centro de Belo Horizonte. Assim, com 
ocupação frequente, dialogo com outros 
espaços e relação com o entorno, é possí-
vel convivência harmoniosa. 

A exemplo desta questão, temos o 
Cine Theatro Brasil Vallourec que foi rei-
naugurado em 2013 e mudou as caracte-
rísticas da Praça marco zero de BH. Já é 
percebida, a mudança no entorno, com re-
forma de bares e mudança da frequência da 
Praça. Assim já aconteceu com a Serraria 
em outra época, por causa da sua constân-
cia de eventos e movimentação em seu es-
paço e entorno. O movimento de ocupação e 
ação já é uma realidade vivida também com 
o movimento acontecido na rua Sapucaí, 
que hoje se estabelece como local referên-
cia em gastronomia e entretenimento.

A Serraria, voltando com sua máqui-
na de força no acolhimento à diversos ti-
pos de eventos, tende a minimizar várias 
questões negativas relacionadas espe-
cialmente à sensação de segurança. 

A Serraria deve se ater aos eventos de 
grande porte, (sua principal vocação), o que 
não ocasiona concorrência com espaços vi-
zinhos: principalmente nos perfis de feiras, 
congressos e grande festas/shows.

O contato direto com os órgãos de 
turismo e eventos de BH para criação de 
network e captação dos eventos, como 
Belotur, Convention Bureau, Secretarias 
de Estado de turismo e cultura, desen-
volvimento, agricultura dentre outras, 
reforçará também o enorme potencial do 
espaço. 
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Análise do Mercado de Eventos
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Análise das Despesas com Eventos
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Em Belo Horizonte, há aparentemen-
te uma sazonalidade anual na realização de 
eventos na cidade. Os meses com menor 
número de eventos registrados no Cader-

no de Eventos são os meses que coincidem 
com as férias escolares, janeiro, fevereiro, 
julho e dezembro.

Nos últimos anos Belo Horizonte tem 
se destacado não só pela pulsante vida cul-
tural e criativa, mas pela ampliação e diver-
sificação da infraestrutura destinada aos 
eventos e da rede de fornecedores, assim 

como pela rede hoteleira renovada e mo-
derna. Assim, o calendário de eventos da 
cidade hoje se destaca pelo volume de ativi-
dades na área de negócios, técnico-científi-
cos, culturais e criativos. 

Análise do Mercado de Eventos - Belo Horizonte

Infraestrutura para eventos em Belo Horizonte 

Fonte: Portal Belo Horizonte 
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Com esse volume de atividades, a 
infraestrutura da capital para eventos se 
caracterizou pela ampliação, melhoria e 
criação de alguns espaços de maior porte 
(Expominas, Minascentro, Mineirão, Inde-
pendência); concessão pública de alguns 
espaços de eventos (com políticas mais 
“agressivas” de ocupação e venda) e cria-
ção de inúmeros espaços de porte médio ou 
pequeno que recebem eventos diversos. 

A diversidade de infraestrutura e a 
gestão muito profissionalizada gerou maior 
competitividade no segmento, exigindo 
competência, qualidade no atendimento e 
prestação de serviços, agilidade, flexibilida-
de de negociação e forte prospecção. 

Destacam-se como principais espa-
ços que atuam em segmentos próximos à 
Serraria Souza Pinto: 

MINASCENTRO
Ocupa um quarteirão no centro da ci-

dade, totalizando mais de 30 mil m², com 
capacidade para mais de 4.000 pessoas e 
contando com mais de 25 espaços diferen-
tes entre auditórios (sendo um de grande 
porte) e salas.

Tradicional endereço de eventos de 
Belo Horizonte inaugurado em 1984 e tom-
bado como Patrimônio Cultural de Belo Ho-
rizonte 

Atividade: sediar feiras, exposições, 
congressos, convenções e reuniões 

ExPOMINAS
O principal espaço para realização de 

eventos em BH, com alto nível de estrutu-
ra disponível, atraindo eventos de grande e 
médio porte.

Após sua última reforma, o Expomi-
nas ficou com um total de 72 mil m² e com 
capacidade total para receber 45 mil pes-
soas, se tornando assim o maior espaço de 
eventos em BH.

Composto	por:	•	Arena	multiuso	com	
capacidade	2.200	lugares	•	3	pavilhões	to-
talizando	20.000m²	•	Estacionamento	com	
2.000	vagas	•	Restaurante	com	capacidade	
de	800	pessoas	•	Áreas	adjacentes

Outro diferencial é a acessibilidade e a 
versatilidade, com a possibilidade de reali-
zar até 3 eventos ao mesmo tempo.

MINEIRÃO 
Se reestruturou completamente e 

criou diversas oportunidades de uso dos 
espaços do Mineirão, com política agressi-
va de divulgação e prospecção de eventos. 
Entre as estruturas disponíveis estão: 

Dimensão Hall - centro de convenções 
multiuso situado dentro do complexo do Mi-
neirão. Espaço modular de 1.631 m², com 
capacidade para até 2.800 pessoas. Possui 
também um pé direito de 6 metros, o que 
possibilita a realização de shows, festas de 
formatura, entre outras modalidades de 
eventos.  É possível contar ainda com dois 
camarins e um apoio de cozinha, em con-
formidade com às normas de segurança.
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Esplanada - Com 80 mil m² construí-
dos, é um dos melhores locais de Belo Ho-
rizonte para a realização de shows e espe-
táculos de grande porte. 

CINE THEATRO BRASIL 
VALLOUREC 

Terraço Brasil - Construído durante a 
restauração do Cine Theatro Brasil Vallou-
rec, ocupa todo o sétimo andar do prédio 
localizado no centro de Belo Horizonte. São 
923 m² de área, incluindo dois mezaninos 
nas laterais, com capacidade total para até 
500 pessoas. Equipado com cozinha, câma-
ra fria, vestiário e sala de apoio, o espaço 
tem isolamento acústico total e pode ser 
adaptado para a montagem de um auditó-
rio. É o local ideal para casamentos, forma-
turas e recepções diversas.

São espaços que atuam com política 
organizada e estruturada de prospecção de 
eventos, locação de espaços e de presta-
ção de serviços. Com resultados positivos, 
ótima infraestrutura e equipes e operação 
adequadas. 

Concorrem ainda, de maneira indire-
ta, os seguintes espaços: Espaço 104, Mu-
seu de Artes e Ofícios e Sesc Palladium. 

CONTExTO 2021 E 2022
Em função da pandemia que ainda 

mantem seus efeitos em 2021, com conse-
quentes regras sanitárias que impedem a 
realização de grandes eventos nesse ano, 
ainda é incerto o momento de retomada dos 
eventos e também o comportamento que 

teremos tanto dos produtores culturais, 
quanto do público a partir de 2022. Soma-
se a isso a necessidade de “acomodar” as 
agendas de 2020 e 2021, já comprometidas 
e contratadas, a partir do primeiro semes-
tre de 2022 na pauta dos espaços. E ainda, 
não se sabe o quão afetado estará o setor 
de empresas realizadoras de eventos e 
prestadoras de serviços, já que muitas em-
presas não resistiram à crise e encerraram 
seus negócios. 

É certo que os espaços precisarão se 
adaptar, ser flexíveis e ter forte reação para 
conseguirem manter programação e ocu-
pação, com sustentabilidade financeira. 
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Após análise do cenário interno, ex-
terno, ambiente competitivo do setor na 
microrregião e em Belo Horizonte e con-
siderando o cenário de incerteza do setor 
para os dois próximos anos, acreditamos 
que atuar como espaço múltiplo de even-
tos seja o que permitirá a sustentabilidade 
do espaço. 

Preparar estratégia de ocupação e 
prospecção de eventos, com a seguinte or-
dem de prioridade: 

Eventos Congressos, Feiras comer-
ciais, feiras culturais e similares

Apesar de serem eventos que deman-
dam maior tempo de montagem e desmonta-
gem, também tem duração maior e a Serraria 
tem diferenciais positivos nessa área (poucos 
concorrentes diretos, localização excepcional, 
espaço muito conhecido, entre outros)

Eventos Particulares e Sociais: 
São eventos que tem uma margem 

maior de resultado financeiro e são impor-
tantes para construção da reputação do es-
paço – valor agregado. 

Eventos Corporativos: 
São eventos com boa margem de re-

sultado e também são importantes para 
construção da reputação do espaço. 

Eventos Culturais: 
São eventos importantes, que garan-

tem o diferencial do espaço como natureza 
cultural e artística e patrimônio cultural, 
mas tem uma margem um pouco menor de 
resultado. 

O foco deve ser eventos de grande por-
te (sua principal vocação), com clientes fide-
lizados e satisfeitos. 

Possibilidades de outros serviços e 
oportunidades de negócios na Serraria Sou-
za Pinto: 
- Naming rights (venda de direitos de nome-
ação) 
Possibilidade de nomear espaços como ex-
periências do Palácio das Artes (Grande Tea-
tro Cemig Palácio das Artes), Centro Cultural 
Unimed (Minas Tênis Clube), Cine Theatro 
Brasil (Grande Teatro Unimed) 
- Produtos e serviços de alimentação para 
eventos (catering)
-  Produtos e serviços - locação de mobiliá-
rios e ou equipamentos de som e luz 
-  Produtos e serviços - ticketeira 
- Produtos e serviços – segurança, mano-
bristas e ou recepção 
- Produtos e serviços – limpeza dos espaços 
- Produtos e serviços – estacionamento por 
evento 
Necessidade de:
- realizar modelagem de negócios que per-
mita maior utilização da Serraria Souza Pin-
to, por maiores períodos;
- nova precificação dos espaços e serviços 
- reorganizar a operação – equipe de suporte 
- melhoria de infraestrutura - realizar ma-
nutenção preventiva e reparos  

8. PROPOSTA GERAL DE 
ATIVIDADES E OBJETIVOS  
(CONSIDERANDO CENÁRIO INTERNO, EXTERNO E 
AMBIENTE COMPETITIVO DO SETOR) 
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9. PROGRAMA E NECESSIDADES 
CONDIÇÕES ATUAIS

TRâMITE PARA LOCAÇÃO:

O mecanismo processual para a loca-
ção dos espaços da Serraria Souza, segue o 
seguinte trâmite:

•	Interesse	do	cliente	pela	locação,	via	
telefone/email

•	Informação	de	funcionamento	do	es-
paço, condições, manuais e valores

•	Negociação	de	data	via	reunião	pre-
sencial/telefone/email, sempre formalizan-
do todo processo via email

•	Proposta	de	orçamento	inicial	(pode	
mudar após visitas técnicas quando é solici-
tados aditivos de setores da SSP e aumento 
de período de uso) para avaliação do produ-
tor/cliente

•	Envio	 de	 formulário	 de	 cadastro	 do	
SEI, listagem de documentação necessária 
e formulário de intenção de uso das áreas 
da SSP para início do processo contratual

•	Confecção	da	TR	para	validação	pelo	
produtor e FCS e emissão da DAE (30% do 
valor total do orçamento) e os outros 70% 
restante devem ser pagos até 30 dias antes 
do evento

•	Processo	interno	de	avaliação	da	do-
cumentação e confecção da Minuta Contra-
tual

•	Trâmite	 iniciado,	 reserva	 consolida-
da, repassar a agenda e características es-
pecificas para o corpo técnico, como neces-

sidades daquele evento (dias de montagem, 
realização e desmontagem). Cobrança da 
documentação pertinente antes do início da 
montagem.

•		Vistoria	de	entrega	do	espaço

OBSERVAÇõES RELEVANTES:

•	Todas	essas	atividades	hoje	são	rea-
lizadas por equipes da Fundação Clóvis Sal-
gado como Gerência de Programação, Ge-
rencia de Logística e Manutenção, Gerência 
de Planejamento, Contabilidade e Finanças, 
Procuradoria Jurídica, entre outras.  Ou 
seja, não existe corpo técnico ou equipe de 
programação e formalização dos processos 
exclusivamente dedicada à Serraria como 
acontecia no período de 2000 a 2014. Até 
2014, o espaço funcionou com um quadro 
de técnicos, um gerente, um assistente ad-
ministrativo, um supervisor e dois agentes 
de limpeza. 

•	Essa	redução	sistemática	a	partir	de	
2015 se reflete na redução da capacidade 
de prospecção de eventos e programação 
e agilidade para fechamento dos eventos, 
na queda ou não crescimento de receita e 
também na redução da qualidade do atendi-
mento no momento de operação (já que não 
há corpo técnico que acompanhe os eventos 
durante sua operação). 

•	As	regras	de	locação	seguem	diretri-
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9.A. DIRETRIZES GERAIS DE OPERAÇÃO 
E NECESSIDADES OPERACIONAIS 

Escopo para Operação Mínima da Ser-
raria Souza Pinto:

Quadro de técnicos: 1 posto técnico 
(12 x 36 ) 4 pessoas

A presença de um técnico durante todo 
período de funcionamento da Serraria se 
faz necessário para o acompanhamento das 
montagens, realizações e desmontagens.

Perfil técnico: conhecimento de ele-
tricidade, conhecimento do Manual técnico 
e Regulamento do espaço, facilidade de co-
municação, conhecimento básico de sonori-
zação e iluminação. Conhecimento e noções 
de pequenas manutenções

Quadro administrativo: 1 comercial/
gerente/administrativo:

Profissional destinado a representa-
ção formal do espaço, atendendo aos pro-
dutores, orientando, comercializando, e 
destinando contratos e pagamento.

Quadro de manutenção: 2 agentes de 
limpeza ( 44 horas semanais )

Profissionais destinados a limpeza 
e manutenção do espaço e áreas comuns, 
sem a realização de eventos.

1 serviço de jardinagem mensal e um 

plantonista de manutenção predial/hidráu-
lica/pedreiro.

Necessidade de rádios comunicadores 
/ decibelímetro / EPIs.

Este escopo acima é apenas uma opi-
nião pessoal para o mínimo funcionamento 
organizado da Serraria Souza Pinto. Até 2014, 
o espaço funcionou com um quadro de quatro 
técnicos com revezamento e geração de horas 
extras, além de um gerente, um assistente 
administrativo, um supervisor e dois agentes 
de limpeza. As manutenções necessárias era 
solicitadas diretamente à Fundação (pedreiro 
/ hidráulico / predial / jardineiro)

Observações: Até 2014, o espaço fun-
cionou com o seguinte quadro: 

. 4 técnicos com revezamento e gera-
ção de horas extras

. 1 Gerente 

. 1 Supervisor 

. 1 Assistente Adm. 

. 02 agentes de limpeza 

. As manutenções necessárias era so-
licitadas diretamente à Fundação (pedreiro/ 
hidráulico / predial / jardineiro)

•	O	 Manual	 técnico,	 Regulamento	 de	
Uso e diretrizes ora utilizado estão anexos

zes da política pública de cultura e a atuali-
zação anual dos valores de locação seguem 
as regras do Estado, proporcional à corre-
ção de valores realizada para Unidade Fis-
cal do Estado de Minas Gerais – UFEMG.

•	No	 período	 da	 pandemia	 as	 regras	
sanitárias especificaram regras de ocupa-
ção e de limite de pessoas, o que levou a 
uma adequação da tabela de valores, pro-
porcionalmente. 
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ANáLISE DAS QUESTõES 
ESTRUTURAIS:

Problemas enfrentados e itens com 
necessidade de revisão:

•	Adequar	 a	 área	 para	 prestar	 servi-
ços de A&B - Em relação a eventos sociais e 
eventos que necessitam de serviços de A&B, 
a falta de estrutura para a área de alimen-
tos e bebidas é problema já que a Serraria 
não tem espaço para abrigar uma cozinha 
que atenda mais de 2.500 pessoas. Hoje 
a solução é a montagem ao lado da grade 
do metrô ou mesmo no estacionamento de 
uma estrutura adaptada, construída pelos 
produtores dos eventos em sua demanda.

•	Drenagem	do	estacionamento:	já	fo-
ram feitas algumas reformas e adaptações 
para a drenagem do estacionamento, mas 
ainda é um problema em época de chuvas 
muito intensas. 

•	Sistema	 de	 combate	 a	 incêndio	 e	
bomba da caixa d´água: Houve uma reforma 
na primeira década de 2000, construindo-se 

um novo sistema de combate a incêndio. 
Este sistema foi construído sobrepondo-se 
ao já existente, uma vez que o primeiro era 
subterrâneo e a avaliação técnica da área 
optou em fazer um novo aéreo. Juntamente 
a isso foi construída um caixa d´água sub-
terrânea para que essa abastecesse o sis-
tema anti incêndio, já que a caixa d´água 
aérea também sofre desabastecimento e 
não suporta a realização de eventos conse-
cutivos com mais de dois dias.

•	Manta	 do	 telhado:	 este	 item	 preci-
sa de análise de equipe técnica e avaliação 
para verificar a necessidade de manuten-
ção, para evitar goteiras;

OBS: No foyer da Serraria, existe uma 
sala, que era a sala do antigo proprietário 
da Serraria Souza Pinto. Tal sala é toda re-
vertida de madeira (pinho de riga) e o chão 
toda trabalhado em marchetaria (esta sala 
não entrava nas locações, por ser um espa-
ço de preservação ). Necessidade de avalia-
ção técnica do estado.

Na gestão 2015-2018 a Serraria Souza 
Pinto sofreu grande esvaziamento de equipe, 
alterando completamente o formato de ges-
tão anteriormente apresentado e entendido 
como ideal. Atualmente, conta com dois por-
teiros, um diurno e um noturno. Além disso, 
conta com um técnico e um auxiliar de limpe-
za. Quanto à manutenção predial, esta é reali-
zada pela equipe da Fundação Clóvis Salgado, 
que também atua nos demais imóveis da en-
tidade. A equipe de manutenção é composta 
por bombeiro hidráulico, elétrico, pedreiro e 
técnico de manutenção predial, além do qua-

dro técnico sugerido nos itens anteriores.
Em horários de eventos, incluindo 

montagem e desmontagem, todavia, o au-
torizatário passa a se responsabilizar pe-
las instalações elétricas e hidráulicas, bem 
como pela segurança e limpeza do espaço, 
contratando a equipe necessária para tanto.

Para o dia a dia da manutenção, con-
servação e segurança do imóvel entende-se 
como ideal a contratação de dois vigias adi-
cionais, sendo um por turno, um técnico de 
som e a contratação de um plantonista para 
manutenção predial.

9.B. QUADRO ATUAL 
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A Serraria Souza Pinto apresentou 
arrecadação média de R$ 1.285.207,26 por 
ano no período de 2015 a 2019, conforme ta-
bela abaixo. Os valores consideram a data 

da contabilização da receita, ou seja, a data 
em que efetivamente foi paga a despesa, 
seja a título de taxa de reserva, antecipação 
ou quitação do evento.

Importante esclarecer que a receita 
vinha apresentando um crescimento nos 
anos de 2018 e 2019, alcançando valores 
próximo a R$ 1,4 milhões, todavia, com a 
superveniência da pandemia causada pela 
COVID-19, dadas as atividades típicas pre-
senciais e com aglomeração de pessoas de-
senvolvida no imóvel, a receita sofreu uma 
brusca redução no ano de 2020. Ressalta-se 

ainda que houve queda de receita proporcio-
nalmente, em relação a períodos anteriores 
a 2015, muito provavelmente em função do 
esvaziamento de equipe e redução de pros-
pecção de eventos corporativos.

Os referidos valores são arrecadados 
observados a partir da definição da tabela 
de preços da Fundação Clóvis Salgado:

A Serraria é superavitária, conforme demonstram os resultados financeiros dos úl-
timos 5 anos e detalhamentos constantes dos itens abaixo.

10.1. RECEITAS

10. RESULTADO FINANCEIRO 
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Itens que compõem a tabela:
Os valores expressos em reais, são co-

brados em diárias (seja de montagem, rea-
lização ou desmontagem). O valor compre-
ende a locação do espaço acordado, água, 
além da energia elétrica e uso dos banhei-
ros (sem material).

Os valores reajustáveis, com base na 
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, 
estão dentro dos valores praticados no mer-
cado de eventos, levando em consideração 
suas características técnicas e capacidade.

Espetáculos/Shows/com bilheteria 
de natureza cultural: neste item, estão in-
cluídos os eventos de maior capacidade do 
local. Nestes eventos é imprescindível a 

utilização de gerador (responsabilidade do 
produtor) e de apresentação de PCI autori-
zado pelo Corpo de Bombeiros (responsabi-
lidade do produtor).

Acreditamos haver enorme potencial 
de crescimento de receita, seja por volume 
de atividades/ocupação dos espaços, seja 
por melhores negociações e até mesmo 
adequação da tabela de preços. Para se ter 
um parâmetro sobre a importância de uma 
boa gestão e a potencialidade da Serraria, 
em 2010 a receita foi de R$ 1.175.978,81 
(117 DAE’s) e em 2011 foi de R$ 1.198.125,27 
(107 DAE’s). Com uma boa estratégia, boa 
gestão e operação, a receita pode ser muito 
relevante.  
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Além disso, por não contar atual-
mente com equipe própria de manutenção 
para Serraria Souza Pinto, a Fundação 
Clóvis Salgado realiza todos os serviços 
voltados para a estrutura de edificação da 
Serraria, incluindo parte estrutural, elé-
trica e hidráulica, com os mesmos cola-
boradores que acompanham o Palácio das 
Artes, o Camara Sete, o Cefart Liberdade 
e o Cefart Andradas.

São também realizados dentro do 
planejamento global da Fundação as com-
pras de material de escritório e material 
de limpeza.

Esclarece-se, ainda, que a FCS tam-
bém não conta, atualmente, com equipe 
administrativa exclusiva para gestão da 
Serraria, sendo a administração do imóvel 
realizada pela mesma equipe técnica que 
responde pelos demais imóveis da Insti-
tuição. Também atuam os setores de área 
meio da FCS, como a área de jurídica, con-
trato, recursos humanos, contábil e finan-
ceira.

Estima-se, realizando uma proporção 
de despesas entre os espaços geridos pela 
FCS, os seguintes valores:

A Serraria Souza Pinto tem como despesas operacionais fixas, além de despesas de 
pessoal, contas de água, luz e de taxa de coleta de resíduos:

10.2. DESPESAS OPERACIONAIS
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11. ALINHAMENTO ESTRATéGICO
A definição estratégica da modelagem 

de negócios, conceito e atividade da Serra-

ria Souza Pinto deve conciliar as diretrizes 

de governo, da política pública de cultura do 

Estado e da natureza cultural (patrimônio 

cultural) do bem. 

A diretriz do governo de “buscar for-

mas de otimizar a oferta de obras e ser-

viços públicos por meio de modelos con-

tratuais menos onerosos para o Tesouro 

e mais eficientes para o cidadão” está em 

consonância com o esforço dessa gestão no 

atual modelo de operação da Serraria, mas 

principalmente com o aprofundado estudo 

e análise das condições necessárias para 

um modelo de concessão da Serraria Souza 

Pinto, com avaliação técnica, institucional e 

da politica pública. 

Esse estudo confirma o conceito para 

a Serraria de espaço cultural e de eventos 

múltiplos, recebendo e realizando evento 

culturais, sociais, corporativos e de negó-

cios. Reafirma também a importância de 

manter valores diferenciados de locação 

para evento culturais, com o objetivo de es-

timular o setor cultural e criativo de Minas 

Gerais, conforme política pública de cultura. 

Cumpre ainda papel de estimulo ao setor de 

eventos de Minas Gerais e sua enorme ca-

deia produtiva. 

Por fim, é relevante destacar a impor-

tância de todas as ações e o próprio modelo 

de negócio respeitarem a natureza de patri-

mônio cultural da Serraria, com respeito às 

regras de preservação, conservação e difu-

são desse importante bem de Minas Gerais. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Serraria, foi, é e sempre será parte 
integrante importante do cenário de even-
tos de Belo Horizonte. Seu potencial é claro 
e visível, em um mercado explorável em di-
versas possibilidades.  

É perceptível que a partir de uma ges-
tão competente, equilibrada e ágil, a Serra-
ria estará conservada e protegida, mas com 
resultado financeiro positivo e com grande 
impacto no setor de eventos, cultura e eco-
nomia criativa. 

Hoje a Serraria é superavitária, com 
margem bastante razoável, mas ainda dis-
tante de alcançar todo o seu potencial. Mes-
mo em um cenário mais competitivo e com 
as dificuldades que o setor vive como resul-
tado da pandemia, acreditamos que o setor 
se recuperará em breve e que a Serraria 
pode ocupar lugar de destaque. Tendências 
indicam que as atividades que propiciam a 

experiência, o encontro e a socialização se-
rão valorizadas e estarão em alta nos próxi-
mos anos. Novos formatos de eventos, ex-
periências e negócios surgirão. E a Serraria 
deve estar preparada para enfrentar esse 
novo mundo que se apresenta. 

A revisão da sua estrutura física com 
reparos e melhorias; a estruturação de 
equipe de gestão e operação; a melhoria 
na prestação de serviços; a revisão da pre-
cificação e oferta de serviços e um plano 
estratégico de prospecção e ocupação são 
o caminho para o desenvolvimento de todo 
o potencial da Serraria Souza Pinto. Para 
isso, acreditamos que o melhor modelo seja 
a concessão do espaço, mas com premissas 
conceituais e da política pública garantidas 
e respeitadas e com acompanhamento dire-
to na gestão do contrato, para garantia dos 
melhores resultados e impactos. 
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