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Imagem meramente ilustrativa

TORRE A.
INTEGRAÇÃO
TOTAL PARA
TRABALHAR
E CONVIVER.

A
TORRE

O edifício comercial mais esperado
da Zona Oeste reúne produtividade
e sustentabilidade em pavimentos
com 1.500 m2 dotados da mais
alta tecnologia.
Projetada com o que há de melhor
em infraestrutura e elegância,
a Torre A é mais que apenas
um empreendimento comercial:
é o ponto alto da harmonização
empresarial, totalmente integrada
ao complexo e-business Park.

A
TORRE

TORRE A.
INTEGRAÇÃO TOTAL PARA
TRABALHAR E CONVIVER.

Imagem meramente ilustrativa
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FACILIDADE DE ACESSO É MAIS
TEMPO PARA O QUE IMPORTA.

AV. PAULISTA

A Lapa e a Água Branca têm forte tradição comercial e industrial
e, nos últimos anos, confirmam sua posição de bairros modernos e urbanos.
A Torre A fica a poucos minutos das saídas das rodovias Anhanguera,
Bandeirantes, Castelo Branco, Dutra e Ayrton Senna, que proporcionam
acessos do interior de São Paulo e de outros estados. E também com fácil

ENTRADA POR DUAS PORTARIAS:
Portaria 1 - Rua Werner Von Siemens, 111
Portaria 2 - Av. Embaixador Macedo Soares, 10.001

acesso a vários bairros da capital, via Marginais Pinheiros e Tietê.
Acesso imediato aos terminais de ônibus e a 600 metros da estação de trem
da Lapa, e ambos se interligam com a estação de Metrô Barra Funda.

UM COMPLEXO EMPRESARIAL
QUE PRIMA POR SEGURANÇA,
TECNOLOGIA E RESPEITO.

P1. Sony/Siemens
P5. Siemens
P6. Siemens
P7. Siemens
P9. Teleperformance
P10. Condomínio
P15. Intervalor
P20. Siemens/Enterprise
P25. Teleperformance/Nokia/Intervalor

O e-business Park foi construído sobre as sólidas estruturas
de uma antiga planta fabril localizada na Lapa, que, com base
no moderno conceito de retrofit, deu origem a novos prédios
de escritórios interligados por uma infraestrutura social
e ambientalmente responsável, preparada para receber as empresas
em suas amplas necessidades.

P33. Shopping

. Praça de serviços

P41. Alstom

. Restaurantes

P49. Espaço Viveiro

. Bosque com mais de 1.200 árvores catalogadas

P54. Teleperformance

. Integração entre os prédios

P86. Administração

. Segurança total 24h

pessoas/dia

POR QUE SAIR?
AQUI VOCÊ TEM
UMA COMPLETA
ÁREA DE CONVIVÊNCIA.
•

Lojas de Serviços

•

Restaurantes

•

Espaço do Bosque

•

Mensageria

•

Estacionamento

•

12.000 pessoas num condomínio de 160.000m²

•

Único complexo do tipo no centro expandido
de São Paulo, junto às marginais

TORRE

O e-business Park conta com a mais completa infraestrutura
para que sua empresa e seus colaboradores tenham tudo à mão,
a qualquer hora.
•

TCP – restaurante por quilo

•

Sushi Tomy – restaurante japonês

•

Per La Pasta – restaurante italiano

•

Casa do Pão de Queijo – cafeteria

•

Mix Berry – sanduicheria, sucos e frozen

•

Farmais – farmácia

•

Studio Clean – salão de cabeleireiro

•

Banco Itaú

•

Banco Bradesco

•

Banco Citibank

•

Revistaria Manú

•

Multicoisas

•

Outros serviços

TORRE

ESPAÇO
DO BOSQUE.
Imagine um espaço para eventos, cercado
por um bosque com 1.200 árvores
catalogadas, em plena Marginal Tietê.
Impossível?
Dentro do e-business Park, fica o
Espaço do Bosque, um pavilhão de
linhas puras, generoso pé-direito,
fechado por janelões envidraçados
com total vista para o verde de um
jardim impecavelmente conservado.
A proposta do Espaço do Bosque é oferecer
todo tipo de solução para a execução
de eventos corporativos ou sociais.
A ausência de paredes ou colunas
facilita a criação de uma infinidade
de layouts, que podem ser montados
dependendo do tamanho e do tipo
do evento. Com cerca de 500 metros
quadrados na área interna e capacidade
para 350 pessoas sentadas (almoços
e jantares), 700 convidados para
um coquetel ou ainda 350 pessoas
em formato auditório, o espaço se abre,
quando necessário, para uma ampla área
externa com deck e área verde.
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Tecnologia de ponta, telões, projetores,
computadores, equipamentos de luz,

entrada independente, estacionamento

vídeo e som, internet, blackout

com valet service, segurança e fácil

automatizado para apresentações

acesso são apenas algumas das vantagens

que pedem escuro, serviço de catering

que o Espaço do Bosque oferece para

para coffee-breaks, almoços e jantares,

seus clientes.

Imagem meramente ilustrativa
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TORRE A.
UMA TORRE
DE ESCRITÓRIOS
COM MUITO MAIS
QUE ESCRITÓRIOS.

A Torre A foi
projetada pelo
renomado escritório
de arquitetura
Aflalo & Gasperini.
“Marcando o skyline da região
da Lapa e localizada
no condomínio e-business
Park, a Torre A marca uma
nova escala no empreendimento,
predominantemente horizontal.
Seus 14 pavimentos-tipo
e 1 unidade duplex,
distribuídos em 70 m de
altura,são todos amplamente

envidraçados e com área de

caixa de vidro transparente

aproximadamente 1.500 m².

com pé-direito generoso.

A planta, retangular

A solução de fachada,

e simétrica, proporciona

que alterna planos de vidro

ótimo aproveitamento do

prata e placas pré-moldadas

espaço e facilita as soluções

brancas, confere movimento

de layouts para os mais

ao prédio. Um grande plano

variados tipos de escritório,

que faz as vezes de marquise

além de possibilitar divisão

e forro do térreo, e a placa

em dois conjuntos.

que percorre as fachadas

O térreo é livre, com área

leste e oeste até coroar

de pilotis integrada

o volume em seu topo

ao paisagismo do bosque

completam a arquitetura

existente e da futura praça

da torre.”

de convívio do condomínio.
O hall principal do edifício
desenvolve-se em meio a este
pilotis como uma marcante

Escritório de arquitetura Aflalo & Gasperini
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FLEXIBILIDADE PARA
QUE SUA EMPRESA
SE SINTA À VONTADE.

. Fachada pré-moldada com pele de vidro
. Andares de 1.500 m2
. Piso elevado
. Forro modular
. Core concentrado, garantindo aproveitamento de espaço
. Vidros laminados refletivos, que garantem conforto térmico
. Shafts preparados para instalação de sanitários adicionais

24.000 m2
TORRE

DE ESCRITÓRIOS
DE ALTO PADRÃO.

QUADRO DE ÁREAS RESUMIDO

Tipo 1 ao 14

1.500,00 m2

Duplex 15 e 16

2.100,00 m2

Área Locável Total

24.000,00 m2
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Bosque visto da Torre A

AUTOMAÇÃO
. Sistema de Automação e Supervisão Predial – BMS (Building Management System)
ELÉTRICA
. Subestação exclusiva, que garante energia com menor custo e sem interrupções
ILUMINAÇÃO
. Iluminação por LED, uniformemente distribuída
. Sensores de presença
SEGURANÇA PATRIMONIAL
. Sistema de CFTV
. Controle de acesso eletrônico
. Alarmes sonoros
. Rondas programadas 24h, feitas por agentes altamente capacitados
. Sensores de infravermelho

A

. Controle de entrada e saída de veículos
PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
. Integração com o Sistema de Segurança
. Rede de hidrantes
. Sistema de detecção de fumaça com inspeção e monitoramento
. Brigada de incêndio devidamente treinada
. Plantão do Corpo de Bombeiros

TORRE

A Torre A tem pré-certificação
LEED® Green Building Gold

. 1 vaga a cada 35 m² de escritório, além de vagas adicionais, se necessário
ELEVADORES
. 9 elevadores, sendo 1 panorâmico que dá acesso ao heliponto
. Sistema de antecipação de chamada
HELIPONTO
. Sala vip
. Plataforma elevatória até o nível da pista, o que facilita o acesso de cadeirantes
Imagem meramente ilustrativa

MAIS COMPLETA
INFRAESTRUTURA
PARA MELHORAR
A PRODUTIVIDADE
DE SUA EMPRESA.

ESTACIONAMENTO

AR-CONDICIONADO
. Sistema de ar-condicionado VRV com controle por máquina
SERVIÇOS PREDIAIS
. Manutenção, limpeza, jardinagem e outros

O BUSINESS PARK
COM CONSCIÊNCIA
AMBIENTAL.

PRAÇA SUSTENTÁVEL.
Seguindo o conceito de SEGURANÇA, RESPEITO
e TECNOLOGIA, o projeto da Praça Central
do condomínio e-business Park buscou o que
há de mais moderno e inovador no mercado.
Procurando atender às normas
de sustentabilidade em construções,
a praça tem o conceito ecológico
como seu ponto de partida, visando
o baixo consumo de energia e a alta
qualidade ambiental.
Mantendo as árvores e palmeiras de grande
porte que já existiam no local, como Tipuanas
e Jerivás, a Praça Central receberá novas
espécies, destacando ainda mais sua área

PRINCÍPIOS
SUSTENTÁVEIS.

Sustentabilidade e acessibilidade

verde e sombreada.

integram o conceito de respeito

O projeto ganha importância na escolha
de materiais, com pisos em tonalidades

que o e-business Park tem pelo

claras visando evitar o aumento da temperatura

meio ambiente e pelas mais de 12 mil

do ambiente durante o dia, conceito esse

. Bicicletário

pessoas que circulam e trabalham

. Pisos drenantes

diariamente em suas dependências.

espelhos d’água.

. Reservatório subterrâneo de água

O condomínio mantém uma política

Já durante a noite, a iluminação

de reciclagem de lixo,

se destaca com luminárias de lâmpadas

para combate a incêndio

aplicado também em seus extensos

fluorescentes e em LED, ambas de baixo

com contêineres-lixeiras educativos

consumo, caráter relevante em um condomínio

distribuídos por todo o conjunto

EFICIÊNCIA
COM RESPEITO.

O acesso para pessoas com deficiência integra

a separação entre lixo reciclável

o conceito de segurança e respeito,

e lixo orgânico, além de uma frota

possibilitando o acesso de todos,

de veículos elétricos e a álcool.

garantindo um agradável espaço de lazer

. Painéis solares

Desenvolvido para informar e orientar

. Coleta seletiva

os usuários do condomínio, o Manual

. Captação de água de chuva

de Consciência Ambiental promove

. Caminhão-pipa que faz a rega e toda a lavagem

melhores práticas e exprime a tríade

de áreas comuns com água de reúso

com 24 horas de funcionamento.

empresarial que incentivam

e contemplação.

Segurança, Respeito e Tecnologia

. Lixeiras solares

como base para nossas atitudes

. Subestação própria com entrada de energia em A2

e atividades.
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Incorporação e Desenvolvimento

Comercialização Exclusiva

ESPAÇO NEGÓCIOS

CUSHMAN & WAKEFIELD

A Espaço Negócios é uma empresa de locação de bens próprios, que tem

A empresa, fundada nos Estados Unidos em 1917, é a maior empresa privada

em seu portfólio condomínios empresariais, condomínios de galpões industriais

de consultoria imobiliária e administra mais de 46.000.000 m2 de imóveis

e logísticos e prédios comerciais, dentre outros.

nas Américas, Europa e Ásia, contando com 13.000 funcionários instalados

A empresa de capital fechado, que surgiu no mercado em 2002, incorpora projetos

em 234 escritórios distribuídos em 61 países. No Brasil, a empresa opera

no sistema Built to suit e tem como foco principal a locação de imóveis

desde 1994 e atua na área de consultoria desde a busca por instalações

comerciais em São Paulo e em diversas regiões do Brasil.

mais adequadas a cada negócio, consultoria em avaliações, investimentos

O objetivo da Espaço Negócios é o desenvolvimento e construção de projetos

e comercialização até o gerenciamento das operações de apoio que fazem

diferenciados em locais de forte potencial de valorização, priorizando prédios

a empresa funcionar. Possui mais de 2.500 empregados no Brasil, 13 milhões

eficientes e sustentáveis com baixo custo de ocupação.

de m2 gerenciados, dentre estes plantas industriais, prédios corporativos,

A Espaço Negócios desenvolve e incorpora seus projetos nos modelos green

condomínios comerciais, sites e branches.

building. Os prédios são projetados para funcionar com baixo consumo de água

Contando com mais de uma centena de grandes e médias empresas em sua

e energia, reduzindo desperdícios e ajudando a preservar o meio ambiente.

carteira de clientes, a Cushman & Wakefield é Membro Fundador Platinum

PORTFÓLIO

do Green Building Council Brasil e foi eleita a melhor consultoria

. EBPARK (condomínio empresarial de 160 mil m² dentro do centro expandido
de SP. Empresas instaladas: Siemens, Alstom, Sony, Nokia Siemens, Banco
Bradesco, Banco Itaú, praça de alimentação com diversos restaurantes,
dentre outras.)
. ESPAÇO BIC (condomínio empresarial com vocação na área de propaganda
e comunicação. Empresas instaladas: Neogama, Tv Brasil, Studio Bob Wolfenson,
TVA, dentre outras.)
. EBPARK Jundiai
. EBPARK Curitiba
. EBPARK Cultura
. EBPARK Nações Unidas
. Dentre Outros

imobiliária do Brasil pelo Liquid Real Estate Awards, da revista Euromoney.
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Este material é meramente ilustrativo, não devendo ser entendido como parte de qualquer contrato. Apesar do rigor
no seu levantamento, as informações aqui constantes estão sujeitas a alteração.
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Portaria 1 - Rua Werner Von Siemens, 111 - Lapa - SP

