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Edifício comercial na Av. Indianópolis

• Imóvel de alto padrão construtivo

• Registro LEED EB OM 2004

• Certificado NBR 9050:94 2002

• Área computável:  9.010,32 m²

• Área de terreno: 9.998 m²

• Fácil acesso às várias modalidades de transporte e ao 

aeroporto de Congonhas

• Alta eficiência no aproveitamento do espaço interno e 

externo do edifício

Aluga / Vende



Oportunidade

Foi considerado em 2002 o primeiro prédio sustentável do país reconhecido pelo LEED, Leadership in Energy
and Environmental Design, por ter sido totalmente planejado baseado em eco eficiência, garantindo ganhos
econômicos e ao mesmo tempo minimizando impactos ambientais. Foi também o primeiro a ter a certificação
NBR 9050:94 pelo moderno sistema de acesso a portadores de todos os tipos de deficiência. O imóvel possui 3
subsolos, andar térreo e 3 pavimentos; 49 salas de reuniões com diversas capacidades, consultórios, auditório de
150 lugares, entre outros . O jardim externo é utilizado como áreas de descanso e convivência.

• Área computável: 9.010,32 m² 

• Área total construída: 18.474,32 m²

• Área de Carpete: 1.600 m² no pavimento  tipo 

• Vagas de estacionamento: 329



Galeria

Espelho d’água 

Hall de Elevadores Rampas de acessibilidade – Bloco A

Copa – Bloco B

Área de EscritórioSalas internas do Bloco A 



Zoneamento

Zona Corredor 2 (ZCOR-2) 

Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016
Trechos destinados à diversificação de usos de forma compatível à vizinhança residencial e à 
conformação de subcentro regional; 

Usos permitidos: Residencial, comercial, serviços, institucional e hospedagem;

Taxa de Ocupação: 70%

Coeficientes de Aproveitamento:

• Mínimo: 0,05

• Básico/Máximo: 1,00

Gabarito de Altura Máximo: 10 m
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Localização

Localizado no Planalto Paulista e com o acesso principal pela Alameda dos Quinimuras, o edifício
ocupa um quarteirão inteiro e conta com frente promocional de 110 m para a Avenida Indianópolis.
Bairro predominantemente residencial, comercial e de serviços. Fácil acesso pelas avenidas de
grande fluxo: Avenida Indianópolis, Avenida Itacira, e Avenida Afonso Mariano Fagundes. Possui
acesso ao transporte público pelas linhas de ônibus e também pelas estações Saúde e São Judas
do metrô.


