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DESDE
21 DE ABRIL
DE 2001

SOBRE O
BANCO
DO BRASIL

Inaugurado em 12 de outubro
de 1808, um dos propósitos da
criação do Banco do Brasil era
responder à crescente demanda
por capital que a intensificação
do comércio passava a exigir
após a abertura dos portos às
nações amigas. O Banco do
Brasil foi o primeiro passo para
instituir um sistema financeiro
no País e estabelecer condições
monetárias e de crédito para o
desenvolvimento do comércio.
Com a sua primeira agência
instalada em prédio da antiga
Rua Direita, no Rio de Janeiro,
o BB tornou-se, à época, o
quarto banco emissor de moeda
no mundo, depois do Banco
da Suécia (1668), da Inglaterra
(1694) e da França (1800).

SOBRE
O CCBB
SÃO PAULO

A instalação e manutenção do
CCBB em um prédio em pleno
Centro Histórico da capital
paulista refletem também a
preocupação com a revitalização
da área, que abriga um inestimável
patrimônio arquitetônico,
fundamental para a preservação
da memória da cidade.

O Centro Cultural Banco do
Brasil em São Paulo iniciou suas
atividades em 21 de abril de
2001. Foi criado com o objetivo
de formar novas plateias,
democratizar o acesso e
contribuir para a promoção,
divulgação e incentivo da cultura.

Na década de 1920, Hippolyto
Pujol transformou o edifício
em agência bancária. Na década
de 1990, um processo de restauro
e adaptação realizado pelo
arquiteto Luiz Telles transformou
agência bancária em Centro
Cultural.

PROGRAMAÇÃO
Desde sua inauguração, o CCBB oferece uma programação regular
e acessível a todos os públicos, 6 dias por semana, 12 horas por dia,
contemplando as mais diversas manifestações culturais, nas áreas de
artes plásticas, cinema e audiovisual, música, dança, teatro, palestras,
debates e programa educativo. As ações de alguns eventos são ainda
amplificadas e perenizadas com a publicação de livros e catálogos,
e disponibilizadas online, com a hashtag #CCBBemCasa.
Enfatizando a diversidade, a multiplicidade de linguagens,
o ineditismo, a relevância cultural e as expressões de brasilidade,
o CCBB é hoje um marco cultural para o cidadão paulistano e para
os turistas que o visitam. É também referência para o mercado e a
classe artística, tendo conquistado o reconhecimento da comunidade,
de instituições e da crítica especializada, com diversos prêmios recebidos.

PROGRAMA
CCBB
EDUCATIVO
O Programa CCBB Educativo –
Arte & Educação desenvolve
ações que estimulam a
experiência, a criação, a
investigação e a reflexão por
meio de processos pedagógicos,
artísticos e curatoriais. Essas
partilhas contemplam trocas
culturais e metodologias de
educação que garantem acesso
amplo e inclusivo ao patrimônio
e à sua diversidade. A
programação dialoga com as

exposições e demais agendas do
Centro Cultural Banco do Brasil,
atuando para potencializar o
calendário de atividades para
crianças e adultos. Destina-se a
todos os públicos com ações
inclusivas e afirmativas para
estreitar as relações com a
comunidade escolar,
educadores, pessoas com
deficiência, famílias, instituições
públicas e organizações não
governamentais, artistas,
movimentos sociais,
profissionais dos campos da arte
e da cultura.

Classificação indicativa: Livre.
Entrada gratuita.
Conteúdos virtuais: Siga a hashtag
#CCBBeducativoEmCasa

EXPEDIÇÃO
AO COFRE
SECRETO
O prédio era considerado
moderno para os padrões de
uma agência bancária da época,
início do século XX. Os espaços
amplos, o elevador pantográfico
e o grande cofre em todo o
subsolo – utilizado antigamente

para guarda de títulos e bens
privados, como joias e objetos
de valor, são hoje um roteiro de
uma expedição educativa.
O Programa CCBB Educativo
proporciona ao visitante a
oportunidade de conhecer a
história e os detalhes
arquitetônicos do prédio que
abrigou a primeira agência em
sede própria do Banco do Brasil
em São Paulo. Ao oferecer visitas
mediadas ao prédio, busca
valorizar o patrimônio histórico
e cultural da cidade, estimulando
o interesse pela preservação
da memória do País.

COMO
CHEGAR
ao (e como ir embora do)
CCBB São Paulo

• METRÔ
Estação São Bento - Linha Azul
Saindo do metrô, caminhe pela Rua São Bento, vire
levemente à esquerda no Largo do Café e siga pela
Rua Álvares Penteado até o CCBB (220 m)

• TÁXI OU APLICATIVO
Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela
Rua da Quitanda até o CCBB (200 m)

•️ VEÍCULO PARTICULAR
Estacionamento conveniado
Rua da Consolação, 228 - R$ 14
Opção de transfer gratuito ida e volta até o CCBB
(10 min) a partir das 14h

•️ VEÍCULO PARTICULAR
Opções de estacionamentos não conveniados nas
ruas Boa Vista e Líbero Badaró

• TÁXI NA SAÍDA DO PRÉDIO
Após as 20h, procure a equipe de organização do
evento que você está participando para chamar um
táxi com embarque na Rua XV de Novembro (40 m)

• ÔNIBUS
Pesquise linhas de ônibus com embarque
e desembarque nas ruas Líbero Badaró e Boa Vista

TRIÂNGULO
HISTÓRICO
Existe uma infinidade de histórias e memórias escondidas
no Centro de São Paulo a serem descobertas.
A região central de São Paulo é o berço das tradições
paulistanas. Todos os dias, recebe mais
de 600 mil paulistanos e visitantes que vêm fazer
compras, passear, consumir arte e cultura, apreciar
bons restaurantes e cafeterias, e trabalhar.
Andar pelo Triângulo Histórico, região em que nasceu
a cidade – entre o Pateo do Collegio, o Mosteiro de São
Bento e o Largo São Francisco, é conhecer de perto as
origens da capital. Para completar o tour, tem o Viaduto
do Chá, o Vale do Anhangabaú, o Teatro Municipal e
edíficios importantes como Altino Arantes e Martinelli.

LOCALIZAÇÃO
O edifício do CCBB São Paulo está localizado em uma
via de pedestres, na esquina da Rua Álvares Penteado
com a Rua da Quitanda, no coração histórico da cidade,
precisamente na região turística conhecida por Triângulo
SP – área geográfica entre o Pateo do Collegio,
o Mosteiro de São Bento e o Largo São Francisco.

SOBRE O
PRÉDIO DO
CCBB
O prédio do CCBB São Paulo foi comprado em 1923
pelo Banco do Brasil. Em 1927, após uma reforma
projetada pelo arquiteto Hippolyto Pujol, tornou-se
a primeira agência em imóvel próprio do Banco do
Brasil na capital paulista. Funcionou como agência
bancária até dezembro de 1996. Em outubro de 1999,
foram iniciadas as obras para que o prédio se tornasse
o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. Os
elementos originais foram restaurados, mantendo
assim as linhas que o tornam um dos mais significativos
exemplos da arquitetura do início do século XX.
Sua edificação eclética, que mistura o estilo neoclássico
com o art nouveau, reflete o desenvolvimento social
e arquitetônico do Centro da cidade de São Paulo,
em um momento de fortes mudanças da economia,
baseada na exportação do café e, posteriormente,
no surgimento de fábricas e indústrias.
Inaugurado como Centro Cultural Banco do Brasil em
21 de abril de 2001, os seus 4.183 metros quadrados
oferecem espaços para exposições, teatro, cinema,
música, auditório para palestras e debates, oficinas
educativas, cafeteria e loja/livraria.

ARQUITETURA

A escolha da entrada na esquina foi a solução encontrada
para melhor aproveitamento espacial do prédio,
projetado com cinco pavimentos. O cofre ocupava todo
o subsolo, e no seu interior havia um espaço com
gavetas menores, usadas para guardar documentos,
joias e pertences pessoais. A agência ocupava o térreo
e o primeiro andar. Já os pisos superiores eram
disponíveis para a locação de escritórios.
O estilo arquitetônico de origem francesa associado
à ornamentação eclética é percebido na fachada do
prédio e interiores. São cinco andares, mais o torreão,
construídos com estrutura de concreto armado e
alvenaria de tijolos.
Na fachada, sólidas pilastras separam os caixilhos
idênticos e simétricos das janelas, e a ornamentação,
rica em simbolismo, sugere o contexto histórico do
período em que o edifício foi construído.
No interior, um requintado hall de entrada dá acesso
ao átrio central, que conserva o piso de mosaico.
Elegantes gradis de ferro, balcões de madeira
trabalhada e um delicado vitral dão uma atmosfera
aristocrática ao espaço verticalizado.

HIPPOLYTO
PUJOL
Filho de um imigrante francês com uma brasileira,
Hippolyto Gustavo Pujol Junior nasceu em 1880, em
Mendes, no Rio de Janeiro. Estudou engenharia e
arquitetura em São Paulo, na então recém-criada
Escola Politécnica, e na Europa.
Contribuiu diretamente para o progresso da
engenharia brasileira. Foi pesquisador, professor e
chefe do Gabinete de Resistência dos Materiais da
Escola Politécnica, fundada por Antônio Francisco
de Paula Souza, sendo um dos introdutores da
tecnologia de concreto armado em São Paulo. Entre
suas contribuições estão a ampliação dos materiais
utilizados nas construções, como o concreto armado,
e a apropriação de estilos europeus.
Apesar de apresentar um currículo com um número
relativamente reduzido de obras, ele traz algumas das
mais importantes para a história da arquitetura do
período, a exemplo do Edifício Guinle, na Rua Direita,
o primeiro a usar o concreto armado e considerado
o primeiro arranha-céu da cidade.

NEOCLÁSSICO
Movimento artístico europeu baseado em conceitos como equilíbrio,
simetria, clareza e proporção, inspirados na arte greco-romana. A
partir da fachada do edifício, pode-se perceber como os dois lados
são iguais. Os capitéis das colunas apresentam ornamentos de folhas
e coloração dourada, tradicionais do neoclassicismo.

ART NOUVEAU
Estilo europeu que se desenvolve entre 1890 e a Primeira Guerra
Mundial, se inspira nas formas sinuosas e assimétricas da natureza. O
vitral localizado na parte superior e as grades de ferro do mezanino e
do 1º andar apresentam curvas e motivos florais. Experimente
encontrar características desse estilo em outros detalhes da
arquitetura.

ART DÉCO
Suas principais características são as formas geométricas, a exaltação
da monumentalidade e sua ênfase no valor decorativo. O edifício do
Banco do Brasil foi um dos primeiros a empregar esse estilo. Observe
o lustre, no hall de entrada, e as luminárias das paredes.

ECLÉTICO
Caracterizado pela mistura de estilos diferentes, pode ser considerado
no Brasil como uma tentativa de ir além do modelo neoclássico. Na
fachada do CCBB, encontram-se arcos romanos, colunas gregas,
janelas e portas art déco e art nouveau.

DETALHES

• O vitral, antes no 1º andar, separava as atividades
bancárias de outras salas. Agora, localizado
no 3º andar, permite uma visão geral do prédio
e de seus detalhes.
•O
 s balcões, que eram usados para atendimento
aos clientes, foram adaptados e agora podem ser
vistos no térreo: na loja/livraria, na cafeteria e na
bilheteria.
•N
 o subsolo, o cofre fabricado na França no início
do século passado tem seu interior e portas
inteiramente preservados.
•N
 o térreo, o átrio central conserva o piso original
de mosaico feito com técnica italiana.
•A
 insígnia do BB pode ser vista também no gradil
de ferro fundido do mezanino e do 1º andar.
•N
 o início do século XX, o acesso ao cofre
do subsolo era feito exclusivamente pelo
“elevador pantográfico”.

CORTE LATERAL DO EDIFÍCIO
5º andar – Cúpula e Áreas Internas
4º andar – Sala de Exposição
3º andar – Teatro e Sala de Exposição
2º andar – Sala de Exposição
1º andar – Á
 reas Expositivas, Cinema
e Auditório
Mezanino – Área de eventos e Atividades
Programa CCBB Educativo
Térreo – M osaico, Bilheteria, Cafeteria,
Loja/Livraria
Subsolo – Sala de Exposição e Cofre

A ARTE DO CAFÉ
O circuito de cafeterias no Centro Histórico de São Paulo, incluindo
a cafeteria do CCBB São Paulo, convida o público para vivenciar
experiências que levam à compreensão das transformações
socioeconômicas e culturais trazidas pelo “ouro negro” em São Paulo,
tanto no que diz respeito ao patrimônio material quanto ao imaterial.
Na década de 1920, o café representava cerca de 70% do valor das
exportações do Brasil. Muitas famílias fizeram fortuna. A chegada de
imigrantes para trabalhar nas plantações colaborou para que o
Estado de São Paulo se tornasse o principal produtor do País,
conquistando grande importância financeira.
Foi neste contexto que, em 1927, abriram-se as portas da agência
Centro São Paulo do Banco do Brasil, na esquina da Rua Álvares
Penteado com a Rua da Quitanda. O arquiteto contratado foi
Hippolyto Gustavo Pujol Júnior, cujo projeto, executado a partir da
estrutura do edifício construído em 1901, misturava diferentes estilos
europeus e até hoje nos dá algumas pistas dos valores socioculturais
e econômicos do período.

COMÉRCIO
O comércio na região central atrai milhões de pessoas e movimenta
a economia. Lojas varejistas, restaurantes e cafeterias,
estabelecimentos de roupas e calçados, franquias de marcas
populares estão abertas principalmente de segunda a sábado. A rua
mais famosa é a 25 de Março, próxima à Ladeira Porto Geral.

SETOR PÚBLICO
As Secretarias Municipais e o Governo do Estado conduzem ações
permanentes para implantação de melhorias no Centro de São
Paulo, como manutenção das calçadas, iluminação, monitoramento
24 horas e segurança reforçada. Entre as ações prioritárias, estão:
- Infraestrutura: reforma do calçadão, implantação do projeto de
iluminação e sinalização turística, e renovação do mobiliário urbano;
- Segurança: ampliação de serviços 24 horas de GCM e PM e
câmeras de segurança;
- Limpeza: implantação de novas lixeiras, containers de varrição e
extensão de horários de coleta;
- Assistência social: extensão do horário de atendimento,
intensificação das abordagens socioassistenciais e ampliação de
reserva de vagas de acolhimento;
- Eventos e ativação: envolvimento de agentes públicos e privados
na realização de eventos como Festival Café no Triângulo, Festival
de Natal e outros;
- Políticas de atração de investimentos: instalação de empresas de
economia criativa, incentivo às restaurações de edifícios históricos,
diagnóstico de ocupação imobiliária.

CCBB São Paulo

SINCE 2001, APRIL 21ST

ABOUT BANCO DO BRASIL
Established in October 12th, 1808, one of the purposes
of the creation of Banco do Brasil was to respond to the
growing demand for capital the intensification of trade
started to demand after the opening of ports to friendly
nations. Banco do Brasil was the first step for establish
a financial system in the country and to establish monetary
and credit conditions for the commerce development.
With its first branch installed in a building at the old Rua
Direita, Rio de Janeiro, BB at the time became the fourth
currency-issuing bank in the world, after the Banks of
Sweden (1668), England (1694) and France (1800).

ABOUT CCBB SÃO PAULO
Centro Cultural Banco do Brasil (Banco do Brasil Cultural
Center) in São Paulo started its activities on April 21st, 2001.
It was created with the aim of forming new audiences,
democratizing access and contributing to the promotion,
dissemination and encouragement of culture.
The installation and maintenance of CCBB, in a building
right in the middle of the Historical Downtown of the
capital of São Paulo also reflects the concern with the
area’s revitalization, that houses an invaluable architectonic
patrimony, fundamental for the preservation of the
city’s memory.
In the 1920s, Hippolyto Pujol transformed the building
into a bank branch. In the 1990s, a process of restoration
and adaptation carried out by the architect Luiz Telles
transformed a bank branch into a Cultural Center.

SCHEDULE
Since its opening, CCBB offers a
regular schedule and accessible to all
audiences, 6 days a week, 12 hours a
day, encompassing the most diverse
cultural manifestations, in the areas of
visual arts, cinema and audiovisual,
music, dance, theater, lectures,
debates and educational program.
The actions of some events are still
amplified and endured with the
publication of books and catalogs.
Emphasizing the diversity, the
multiplicity of languages, the
originality, the cultural relevance and
the expressions of Brazilianness,
CCBB is nowadays a cultural
landmark for the citizen of São Paulo
and for the tourists who visit it. It is
also a reference for the artist class
and market, having won the
recognition of the community,
institutions and specialized critics,
receiving several awards.

HISTORICAL TRIANGLE
There is a plethora of hidden stories
and memories in downtown São
Paulo to be discovered.
Downtown São Paulo area is the
cradle of paulistana traditions. Every
day, it receives over 600 thousand
paulistanos and visitors who come to
shop, walk around, consume art and
culture, enjoy good restaurants and
coffee shops, and work.
To walk around the Historical Triangle,
the region where the city was born
- between Pateo do Collegio,
Mosteiro de São Bento and Largo São
Francisco, is to know the origins of
the capital up close. To complete the
tour, there are Viaduto do Chá, Vale
do Anhangabaú, Teatro Municipal and
important buildings such as Altino
Arantes and Martinelli.

LOCATION
The CCBB São Paulo building is
located in a pedestrian route, at the
corner of Rua Álvares Penteado with
Rua da Quitanda, at the historic heart
of the city, precisely in the tourist
region known as Triângulo SP (SP
Triangle) - geographic area between

Pateo do Collegio, Mosteiro de São
Bento and Largo São Francisco.

ABOUT THE CCBB BUILDING
The CCBB building was bought in
1923 by Banco do Brasil. In 1927, after
a renovation designed by the
architect Hippolyto Pujol, it became
the first branch in Banco do Brasil’s
own property in the paulista capital.
It operated as a bank branch until
December 1996. In October 1999,
works began for the building to
become Centro Cultural Banco do
Brasil São Paulo. The original
elements have been restored, thus
maintaining the lines that make it one
of the most significant examples of
early 20th century architecture.
Its eclectic building, which mixes the
neoclassical style with art nouveau,
reflects the social and architectural
development of Downtown São
Paulo, at a time of deep changes in
the economy, based on the export of
coffee and, later, on the emergence of
factories and industries. Opened as
Centro Cultural Banco do Brasil in
April 21st, 2001, its 4,183 square
meters offer space for exhibitions,
theater, cinema, music, auditorium for
lectures and debates, educational
workshops, coffee shop and book/
gift shop.

ARCHITECTURE
The choice of the entrance on the
corner was the solution found for
better spatial use of the building,
designed with five floors. The safe
occupied the entire basement, and
inside there was a space with smaller
drawers, used to store documents,
jewelry and personal belongings. The
branch occupied the ground and first
floors. The upper floors were available
for office leasing.
On the facade, solid pilasters separate
the identical and symmetrical window
frames, and the decoration, rich in
symbolism, suggests the historical
context of the period when the
building was built.
In the interior, a refined entrance hall
gives access

to the central atrium, that preserves
the mosaic floor. Elegant ironwork,
carved wooden counters and a delicate
stained glass give an aristocratic
atmosphere to the vertical space.

HIPPOLYTO PUJOL
Son of a French immigrant with a
Brazilian woman, Hippolyto Gustavo
Pujol Junior was born in 1880, in
Mendes, Rio de Janeiro. He studied
Engineering and Architecture in São
Paulo, at the newly-created Polytechnic
School and in Europe.
He contributed directly to the progress
of Brazilian engineering. He was
researcher, professor and head of the
Materials Resistance Department of
the Polytechnic School, founded by
Antônio Francisco de Paula Souza,
being one of the responsible for
introducing reinforced concrete
technology in São Paulo. Among its
contributions is the amplification of
material used in constructions, as the
reinforced concrete, and the
appropriation of European styles.
Despite presenting a curriculum with
a relatively small number of works, he
brings some of the most important
works to the history of architecture of
the period, such as the Edifício Guinle,
in Rua Direita, the first to use
reinforced concrete and considered
as the first skyscraper in the city.

DETAILS
• The stained glass window,
previously on the 1st floor,
separated banking activities from
other rooms. Now, located on the
3rd floor, it allows an overview of
the building and its details.
• The counters, which were used for
customer service, have been
adapted and can now be seen on
the ground floor: in the gift/book
shop, in the coffee shop and at the
ticket office.
• Underground, the safe built in
France in the beginning of the past
century has its interiors and doors
entirely preserved.

• On the ground floor, the central
atrium preserves the original mosaic
flooring made with Italian technique.
• The BB insignia can also be seen on
the cast iron railings on the
mezzanine and 1st floor.
• At the beginning of the 20th
century, access to the safe in the
basement was made exclusively by
the “pantographic elevator”.

THE ART OF COFFEE
The circuit of coffee shops in Historic
Downtown São Paulo, including the
CCBB São Paulo coffee shop, invites
the public to go through experiences
that lead to an understanding of
the socioeconomic and cultural
transformations brought about by the
“black gold” in São Paulo, both in regards
to material and immaterial heritage.
In the 1920s, coffee represented around
70% of Brazil exports value. Many
families made fortune. The arrival
of immigrants to work in the coffee
farms helped the State of São Paulo
to become the main producer in the
country, achieving great financial
importance.
It was then that, in 1927, the doors
of Banco do Brasil’s Downtown São
Paulo branch opened on the corner
of Rua Álvares Penteado and Rua da
Quitanda. The contracted architect
was Hippolyto Gustavo Pujol Júnior,
whose project, executed from the
structure of the building built in 1901,
mixed different European styles and
even today it gives us some clues of
the sociocultural and economic
values of the period.

HORÁRIO

INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGAR

BILHETERIA

Estacionamento conveniado
Rua da Consolação, 228.
R$ 14 pelo período de 6 horas
(necessário validar o ticket na
bilheteria do CCBB).

Reserve seu ingresso
preferencialmente pelo app
ou site Eventim.
A bilheteria física do CCBB São
Paulo fica aberta exclusivamente
durante o período de funcionamento
do prédio.

HORÁRIO

Informações: www.eventim.com.br
e +55 11 4298 1270

INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGAR

INFORMAÇÕES GERAIS

INGRESSOS
Exposições, CCBB Educativo,
Ideias e eventos área externa:
entrada gratuita.
Cinema: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia-entrada).
Teatro e Música: R$ 30 (inteira)
e R$ 15 (meia-entrada).
HORÁRIO

INGRESSO
Entrada Franca

A venda dos ingressos pelo valor
de meia-entrada seguirá os critérios
previstos nas legislações federal,
estadual e municipal. Clientes
Banco do Brasil também pagam
meia, mediante apresentação do
cartão Ourocard.
CCBB Educativo
Agendamento de grupos para
visitas mediadas à exposição,
ao prédio do CCBB e às
atividades gratuitas do educativo:
(11) 3113-3649.

Traslados gratuitos
Uma van faz o traslado gratuito,
a partir das 14h até o término
do último evento, entre o
estacionamento e o CCBB.
No trajeto de volta, tem parada
na estação República do Metrô.
Desconto para Clientes
Banco do Brasil
Clientes BB têm 10% de desconto
com o cartão Ourocard em todos
os itens da lojinha, cafeteria e
restaurante do CCBB.

COMO CHEGAR

ENDEREÇO
Centro Cultural Banco do Brasil
Rua Álvares Penteado, 112
Centro Histórico – São Paulo – SP
Próximo à estação São Bento
do Metrô.
Alvará de Funcionamento
nº 2019/17866-00
validade: 05/11/2020.
Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros nº 444.964
Validade: 14/12/2021.
CRÉDITOS DAS IMAGENS
Divulgação CCBB
Acesso e
facilidades para
pessoas com
deficiência física

SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Deficiente Auditivo
ou de Fala: 0800 729 0088
REDES
SOCIAIS

/ccbbsp

@ccbb_sp

Programação, serviços
e informações atualizadas:

Fotografe o código
e acesse a página
do CCBB
no Facebook.

/ccbbsp

