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Introdução
Projetado e construído pelo escritório Adolpho
Lindemberg, a sede do Banco Real é um dos
edifícios mais marcantes da Avenida Paulista
e se impõe pelos arcos projetados por Terry de
la Stuffa. É o único edifício da Avenida Paulista
projetado para um só ocupante que detém
todo um quarteirão, proporcionando-lhe maior
destaque na paisagem urbana. A uniformidade
dos arcos das 4 frentes conferem ao edifício
grande imponência no cenário e marcam
presença a ponto de se tornar uma referência
de localização na Avenida. Sua praça central
interna lhe confere magnitude e acolhe seus
usuários com comodidade e elegância, além de
abrigar diversos eventos de artes.

A AVENIDA PAULISTA
A Avenida Paulista, símbolo
da Cidade de São Paulo, foi
implantada no final do século
XIX, a partir da necessidade de
expansão e criação de novas
áreas residenciais. Até a década
de 1950, ela tinha este perfil, até

O MERCADO DE ESCRITÓRIOS DA AVENIDA PAULISTA
que a lei promulgada no governo
de Armando de Arruda Pereira
fez com que o cenário mudasse,
substituindo em pouco tempo
os casarões que lá existiam
por edifícios.
A avenida foi alargada e a

região ganhou nova imagem,
transformando-se num dos mais
importantes e valorizados centros
comerciais da cidade, composto
por edifícios modernos, com
infraestrutura e especificações de
alta geração.

Historicamente, a região Paulista
teve um posicionamento de destaque
no mercado de escritórios de São
Paulo. Prova disso é que, nos últimos
5 anos, os aluguéis praticados nessa
região ficaram 11% acima da média
geral do mercado.
O preço médio de locação de edifícios
Classe “A” nessa região está em torno

de R$ 106 por m² privativo, ficando
atrás apenas da região Faria Lima.
Outro indicador de destaque é que
nesse mesmo período, ou seja, de
2004 a 2009, a vacância foi em média
46% abaixo da vacância geral do
mercado de São Paulo.
Representando 36% do espaço
total ocupado na Paulista, o setor

de serviços é o mais expressivo
na região, seguido pelo setor
financeiro, com 22%. A comodidade
da excelente infraestrutura de
transportes e serviços, além da
localização centralizada, são
as principais razões da grande
atratividade dessa região.
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LOCALIZAÇÃO
O Edifício Sede do Banco Real está
localizado na Avenida Paulista, no
1374, cerca de 2,5 km do centro da
cidade, na quadra completada pela
Ruas Itapeva, São Carlos do Pinhal e
Alameda Rio Claro.
A infraestrutura urbana disponível
no local oferece redes de água, luz,
esgoto, telefone, banda larga, gás
encanado, iluminação pública, coleta

de lixo e entrega postal.
Em termos de transporte urbano, o
local é um dos mais bem servidos de
São Paulo, com linhas de ônibus que
ligam a região ao centro e a diversos
outros pontos da cidade, além de
estar em frente à estação TrianonMasp da linha verde do Metrô.
O acesso a rodovias e outros bairros
da cidade é feito de maneira fácil

através de vias de fluxo rápido,
destacando-se a Brigadeiro Luiz
Antônio, Dr. Arnaldo, Consolação e 23
de Maio, entre outras ligações com as
Marginais do Tietê e Pinheiros.
O Aeroporto de Congonhas localizase a cerca de 9 km do edifício (20
minutos), e o Aeroporto Internacional
de São Paulo, em Guarulhos, a cerca
de 25 km (40 minutos).

O Terreno

Características Construtivas

De acordo com a Matrícula do Imóvel,
o terreno possui 67,35 m de frente
para a Avenida Paulista, 112,45 m
de frente para a Alameda Rio Claro,
54,03 m de frente para a Rua São
Carlos do Pinhal e 114,37 m para a
Rua Itapeva, totalizando 7.332,74 m².

O edifício Sede do Banco Real é composto por um embasamento e uma
torre de escritórios, com 5 subsolos, térreo, 2 mezaninos, 13 andares tipo,
restaurante, pavimento técnico e heliponto. Possui formato retangular
no embasamento, do térreo ao 2º mezanino, sendo a torre de formato
quadrangular, posicionada na parte posterior do terreno de quem
olha da Avenida Paulista. Foi construído com estrutura de concreto
armado e fechamentos laterais em alvenaria, com coberturas em lajes
impermeabilizadas de concreto e core de circulação vertical posicionado
no centro do andar.

Distribuição Interna/Utilização

Os pavimentos possuem os seguintes usos:

5º Subsolo	Abriga área operacional do Grupo Santander Brasil.
4º Subsolo	Abriga vagas de estacionamento e áreas de apoio
e infraestrura

auditório

terraço

2° mezanino

escritório

3º Subsolo	Abriga vagas de estacionamento e áreas de apoio
e infraestrura
2º Subsolo	Abriga vagas de estacionamento e áreas de apoio
e infraestrura
1º Subsolo	Abriga vagas de estacionamento e áreas de apoio
e infraestrura
Térreo	Agência bancária, recepção, escritórios, todos com
acesso para a praça central do edifício. Atualmente é
possível acessar o edifício pelas 4 ruas que delimitam
a quadra.
1º Mezanino	Salas de reunião, escritórios e banheiros (masculinos
e femininos) dispostos nas extremidades do andar.
2º Mezanino	Salas de reuniões, escritórios, auditório e banheiros
(masculinos e femininos) dispostos nas extremidades do
andar.
4º ao 16º andares	Andares tipo de escritórios com core central abrigando
4 banheiros (2 masculinos e 2 femininos), 2 copas
diametralmente opostas, 2 depósitos, 4 salas de
máquinas do ar condicionado central, 2 escadas
enclausuradas, sala técnica, shafts e os 12 elevadores.
17º andar	Restaurante, cozinha e área das torres de resfriamento
do sistema de ar condicionado central.
Pavimento Técnico	Pavimento técnico abrigando equipamentos do sistema
de ar condicionado central, casa de máquinas dos
elevadores, reservatório de água potável e depósito.
Cobertura	Heliponto com capacidade para 6 toneladas.

heliponto

corte esquemático

planta do andar tipo

heliponto
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Acabamentos

Os materiais de acabamento utilizados no edifício são:

Fachada

Revestimento

Granito amarelo capri.

Esquadrias

Em alumínio anodizado.

Vidros

Laminados reflexivos.

Pavimentos Tipo

fachada

Piso	Piso elevado com carga estática uniforme e
capacidade de carga de 1.300 kg/m² nos escritórios,
piso frio cerâmica nos banheiros, granito no hall de
elevadores e granito nas escadas.
Paredes	Massa fina com pintura latex nos escritórios e áreas
comuns, e azulejos até o teto nos banheiros.
Forro	Forro metálico linear nos escritórios do 5º ao 15º
andar e forro mineral Armstrong no 1º SS, 4º e 16º
andares; banheiros com forro de gesso.
Mezaninos

Piso	Piso elevado com carga estática uniforme e
capacidade de carga de 1.300 kg/m² nos escritórios,
piso frio cerâmica nos banheiros, granito no hall de
elevadores e granito nas escadas.
Paredes	Massa fina com pintura latex nos escritórios e áreas
comuns, e azulejos até o teto nos banheiros.
Forro	1º Mezanino - lado Rua Itapeva e lado Alameda Rio
Claro: forro mineral Armstrong ou gesso com apliques
de madeira nas salas de reuniões; lado Paulista: forro
metálico linear e corredores e banheiros forro de gesso.
2º Mezanino - forro mineral Armstrong ou gesso
com apliques de madeira nas salas de reuniões e
corredores e banheiros com forro de gesso.

lazer

Átrio

Piso	Placas de granito.
Paredes	Massa fina com pintura latex e colunas revestidas
de mármore.
Forro	Forro mineral Armstrong nos escritórios e forro de
gesso nos banheiros.
Cobertura	Vidro Cristal laminado refletivo 114 PNII44 (4+4 vidro
incolor + PVB).

atrio

escritório

Circulação Vertical

Elevadores	O edifício conta com um conjunto de 12 elevadores
da marca Atlas-Schindler, com capacidade para 22
pessoas (1.540 kg) cada, divididos em dois blocos com
6 elevadores para andares pares e ímpares. Possui
também 1 elevador com 5 paradas atendendo do 2º
Mezanino ao 2º Subsolo, 1 elevador atendendo o
Heliponto, partindo do 17º Andar; 1 elevador exclusivo
para uso da agência, servindo do térreo ao 1º SS; e 1
elevador plataforma para PNEs, atendendo a agência
da São Carlos do Pinhal.

hall de elevadores

Escadas	• 2 escadas internas ligando o térreo ao 2º Mezanino.
• 2 escadas enclausuradas com portas corta-fogo
ligando do 5º subsolo ao 17º andar.
• 1 escada de emergência posicionada externamente
na fachada voltada para a alameda Rio Claro.
Vidros

Laminados reflexivos.

Acessos	É realizada por 2 rampas voltadas para a Rua São
de Veículos
Carlos do Pinhal.
ao Subsolo

2° mezanino

Especificações Técnicas

Podemos relacionar os seguintes itens:
Piso Elevado	Com carga estática uniforme e capacidade de carga de
1.300 kg/m² nos escritórios.
Cobertura de celular	Os cinco subsolos possuem cobertura de celular da Vivo
e Tim.
Auditórios	O edifício possui 2 auditórios com capacidade para 208 e
33 lugares.

refeitÓrio

Equipamentos e Serviços

O edifício é dotado de diversos equipamentos e sistemas, dentre os quais podemos citar os seguintes:
Ar Condicionado	Sistema central com água gelada dotado de 3 centrífugas com
capacidade de 500 TR’s cada uma, 8 “fan-coils” por andar, sendo
7,5 TR’s do térreo ao 8º andar e 9 TR’s do 9º ao 16º. O 17º e 18º
andares são atendidos por 2 unidades do tipo “self-contained ”
cada um.
Segurança Contra Incêndio	Sistema de “Sprinklers” em todos os pavimentos, inclusive
nas garagens e áreas técnicas, escadas internas com antecâmaras, portas corta-fogo e luzes de emergência. Alarme geral
com acionamento manual em todos os andares. Mangueiras
(hidrantes) e extintores em todos os andares.
Água	O edifício possui 4 reservatórios elevados na cobertura (2 com
62 m³, 1 com 63m³ e 1 com 59 m³) e duas cisternas no 5º subsolo
com capacidade de 227 m³ e 231 m³, respectivamente.
bomba d’água gelada

Estacionamento

O edifício possui 552 vagas de estacionamento, e dada a ocupação atual, são utilizadas 457
vagas coberta, independentes e sem necessidade de manobristas, distribuídas entre 4 subsolos,
como segue:

1º subsolo

27 vagas para automóveis e 8 vagas de motocicleta

2º subsolo

165 vagas para automóveis e 51 vagas de motocicleta

3º subsolo

180 vagas de automóveis

4º subsolo

85 vagas para automóveis e 7 vagas para carga e descarga

Pavimentos

Área útil

áreas

Área construída

subsolos
5º Subsolo*

6.864 m2

4º Subsolo

4.833 m2

3º Subsolo

5.109 m2

2º Subsolo

5.109 m2

1º Subsolo

4.113 m2

gerador

Torre
Térreo

3.363 m2

4.524 m2

1º Mezanino

3.655 m2

4.979 m2

2º Mezanino

3.655 m2

4.737 m2

4º ao 16º andares

1.897 m2

2.394 m2

17º andar

1.189 m2

Cobertura

Heliponto com capacidade para 6 toneladas.

TOTAL	

36.523 m2

71.390 m2**

garagem
*Abriga área operacional do Grupo Santander Brasil
**Área construída conforme Matrícula

compressor de água gelada

A Cushman & Wakefield é a líder em soluções
integradas no setor imobiliário na América do Sul.
Reconhecida por seus profissionais talentosos,
profundo conhecimento do mercado e excepcional
qualidade na prestação de serviços, atua em conjunto
com seus clientes para determinar suas necessidades
e expectativas em relação às questões imobiliárias
e como essas influenciam na estratégia empresarial
do cliente. Recrutamos, mantemos e treinamos
os profissionais mais experientes e competentes,
oferecendo-lhes a flexibilidade e a plataforma global
necessária para que gerem valor aos negócios. Nossos
mais de 15 mil funcionários em todo o mundo e 3 mil
na América Latina, atuando de 230 escritórios em
58 países, avaliam as necessidades de cada cliente,
propõem e implementam soluções adaptadas aos
objetivos estratégicos.
No ano de 2009, a Cushman & Wakefield foi eleita pela 3ª
vez consecutiva a melhor consultoria imobiliária do Brasil,
pelo Liquid Real Estate Award da revista Euromoney.
A Cushman & Wakefield oferece para seus clientes
diversidade de serviços que inclui Facilities
Management, Gestão de Projetos, Gerenciamento
de Propriedades, Consultoria de Sustentabilidade,
Comercialização e Investimentos Imobiliários,
Representação de Inquilinos, além de ser Membro
Fundador do Green Building Council do Brasil e foi
responsável pela consultoria de Certificação LEED
do 1º edifício certificado na categoria Core & Shell
da América Latina.

ex c l u s i v i d a d e d e CO M E RCIALIZAÇ ã o :

AGENTE EXCLUSIVA - Todas as perguntas sobre a Propriedade devem ser dirigidas à Cushman & Wakefield. As informações contidas neste folheto são
meramente ilustrativas. Apesar de todo cuidado com sua correção, não devem ser consideradas como parte integrante de qualquer contrato ou proposta.

CRECI - 20.969-J

Praça Professor José Lannes, 40 - 30 Andar
São Paulo - SP - Brasil, 04571-100
Tel: 55 11 5501 5455 / 5501-5464
e-mail: comercializacao@sa.cushwake.com
www.cushwake.com.br

