
INFORMAÇÕES



Brazilian Business Park

Há mais de 20 anos no mercado, desenvolve, incorpora e constrói
condomínios industriais e logísticos. Com uma infraestrutura
condominial completa, além de serviços adicionais, realiza a
locação e a administração para que as empresas foquem 100% no
próprio negócio.



Condomínio Gaia
Área total: 5 milhões de m²

Área construída: 1 milhão de m²
Jarinu - SP



Condomínio Barão de Mauá
Área total: 500 mil de m²

Área construída: 140 mil de m²
Atibaia - SP

Condomínio Centro Empresarial Atibaia
Área total: 100 mil de m²

Área construída: 60 mil de m²
Atibaia - SP



MEMORIAL DESCRITIVO



 Recepção bilíngue

 Portaria e pátio de caminhões com área de apoio

 Estacionamento de veículos e pontos de ônibus

 Segurança (vigilância 24/7; monitoramento CFTV; controle de acesso)

 Balança rodoviária de 100ton

 Limpeza, manutenção, paisagismo e iluminação da área comum

 Central de resíduos recicláveis

 Salas “First Office”

 Heliponto

 Helicentro com hangaragem e táxi aéreo – em desenvolvimento

 Serviços bancários

 Bombeiro civil

INFRAESTRUTURA CONDOMINIAL



 Rede de água e esgoto – ETEs próprias para uso doméstico

 Subestação de energia elétrica de 66MVA

 Rede de gás natural - Comgás

 Praça de alimentação com salas para almoços executivos privados

 Serviços ambulatoriais, exames laboratoriais e medicina ocupacional

 RH Corporativo

 Transporte compartilhado

 Serviços de TI e TELECOM

 Salas de reunião e auditórios

 Serviço de Coffee Break

 CTI – Centro de Tecnologia da Informação 

 Boulevard de Serviços: Lavanderia; Agência de Viagens; Cooperativa de Crédito

SERVIÇOS ADICIONAIS



 Ampla rede de serviços satélites

 Administração condominial centralizada

 Despesas condominiais rateadas

 Equipes técnicas especializadas em diversas áreas no apoio ao cliente

 Módulos flexíveis

 Execução de projetos customizados (Built to suit e Extra Shell)

 Pré requisitos para licenças ambientais e certificações (Leed e ISO 14001)

 Incentivos fiscais 

DIFERENCIAIS



CLIENTES

http://www.smp-automotive.com/index.html
http://www.smp-automotive.com/index.html


Contato

www.bbp.com.br

comercial@bbp.com.br

Telefone: +55 11 2119 1777


