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WHERE SÃO PAULO HAPPENS

O Edifício Roque Petroni 850 está localizado em um dos maiores polos empresariais de
São Paulo. Cartão postal da capital com a belíssima Ponte Estaiada e sede dos maiores
players do segmento de tecnologia e telecomunicações, a região atraiu uma estrutura
completa de serviços, incluindo: dois shopping centers, as melhores bandeiras
da hotelaria mundial e a primeira loja da Apple na cidade. E desenvolveu, como
consequência, um amplo portfólio de soluções em mobilidade urbana, incluindo:
trem com fácil acesso às linhas de metrô, ônibus, ciclovia, uma expressiva oferta de
helipontos e um curto trajeto até o Aeroporto de Congonhas.
Com a garantia de excelência da SDI e da Sanca, o Edifício Roque Petroni 850 é uma
oportunidade singular, em uma localização única, onde você quer estar.

The 850 Roque Petroni Building is located in one of the major entrepreneurial poles of São Paulo. Postcard of the
capital city with its beautiful Ponte Estaiada bridge and home to the most important players in the technology and
telecommunications sectors, the region has attracted a complete structure of services, including two shopping malls,
the best banners in worldwide hotel business and the first Apple store in town. Consequently, it has developed a wide
portfolio of urban mobility solutions, such as a train with easy access to subway and bus lines, a bike lane, a significant
availability of heliports and a short journey to Congonhas Airport. With SDI’s and Sanca’s excellence guarantee,
the 850 Roque Petroni Building is an exceptional opportunity in a unique location where you´ll want to be at.

Perspectivas artísticas ilustradas sujeitas à alteração. Illustrated artistic perspectives; subject to changes.

ONDE SÃO PAULO
ACONTECE

Situado em um terreno de três frentes, a poucos metros da Av. Engenheiro Luis
Carlos Berrini e da Av. Jornalista Roberto Marinho, o Edifício Roque Petroni 850 alia
imponência e funcionalidade. Seu projeto arquitetônico é assinado por Jonas Birger,
privilegiando a flexibilidade de layouts das lajes. A decoração das áreas comuns é de
Fernanda Marques, que concilia beleza e tecnologia, criando ambientes modernos
e funcionais. O conceito paisagístico é de Neusa Nakata e o projeto luminotécnico,
do escritório Senzi Lighting.
O resultado é uma solução única para empresas, com disponibilidade de espaços a
partir de 131 m2 até 531 m2 e uma infraestrutura de serviços e comodidades que
fazem do Edifício Roque Petroni 850 um endereço perfeito para investir e trabalhar.
Located in a three front plot and within walking distance of Engenheiro Luis Carlos Berrini and Jornalista Roberto
Marinho Avenues, the 850 Roque Petroni Building is functional as well as magnificent. Jonas Birger is the author of
its architectural project, which gives preference to the flexibility of layouts of the slabs.The decoration of the common
areas is by Fernanda Marques, who matches beauty with technology creating modern and functional environments.
The landscaping conception is Neusa Nakata’s and the lighting project from Senzi Lighting.
The result is a unique solution for firms, with an availability of spaces that start at 131 sqm to 531 sqm and an
infrastructure of services and conveniences which makes the 850 Roque Petroni Building a perfect address to invest
on as well as to work at.

Perspectivas artísticas ilustradas sujeitas à alteração. Illustrated artistic perspectives; subject to changes.

MORE FLEXIBILITY PER SQUARE METER

*Layout conceitual com vista do 10º andar meramente sugestivo. Conceptual layout with view from 10th floor merely suggestive.
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EFFICIENCY AS INSPIRATION
Fácil acesso e flexibilidade na ocupação. Esses são alguns dos
diferenciais do Edifício Roque Petroni 850, que conta com:
• Conjuntos comerciais livres a partir de 131 m2 até 531 m2.
• Pé direto de 2,65 m (piso ao forro).
• Lobby de entrada com pé direito duplo, recepção e 14 elevadores
com chamada antecipada de alta velocidade.
• Previsão de geradores de conforto para 100% da autonomia dos
conjuntos.
• Bicicletário com vestiários.
• Auditório com foyer, copa e banheiros.
• 3 salas de reunião independentes para uso dos condôminos.

Perspectivas artísticas ilustradas sujeitas à alteração. Illustrated artistic perspectives; subject to changes.

Easy access and flexibility of occupancy. These are some of the differentials
of the 850 Roque Petroni Building which has:
• Complexes starting at 131 sqm to 531 sqm.
• 2,65 m floor to floor height (from floor to ceiling).
• Entrance lobby with double floor to floor height, reception and 14 elevators with
high speed destination selection control.
• Planned comfort generators for a 100% autonomy of the blocks.
• Bicycle stand, dressing room.
• Auditorium with foyer, scullery and restrooms.
• 3 independent meeting rooms for the tenants’use.

Perspectivas artísticas ilustradas sujeitas à alteração. Illustrated artistic perspectives; subject to changes.

EFICIÊNCIA COMO
INSPIRAÇÃO
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ATRACTIONS IN THE SURROUNDINGS:
• The best banners in worldwide hotel business.
• Surrounded by 2 Shopping Malls.
• The first Apple Store in São Paulo.
• Restaurants, banks, services.
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AIR TRANSPORTATION:
• Congonhas Airport : 5,7 km.
• Guarulhos Airport: 50,7 km.
• Heliports: abundant offer in the area.
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URBAN TRANSPORTATION:
• Train with easy access to the subway: 1 km to Morumbi Station.
• Wide array of buses.
• Marginal Pinheiros bicycle lane.
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ATRATIVOS NAS PROXIMIDADES:
• As melhores bandeiras da hotelaria mundial.
• Cercado por 2 Shoppings Centers.
• Primeira Apple Store de São Paulo.
• Restaurantes, bancos, serviços.
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TRANSPORTE AÉREO:
• Aeroporto de Congonhas: 5,7 km.
• Aeroporto de Guarulhos: 50,7 km.
• Helipontos: farta oferta na região.
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TRANSPORTE URBANO:
• Trem com fácil acesso a metrô: 1 km até a Estação Morumbi.
• Ampla oferta de ônibus.
• Ciclovia Marginal Pinheiros.
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IMPLANTAÇÃO TÉRREO

GROUND FLOOR INSTALLATION
01

Entrada e saída de veículos
Entrance and exit of vehicles
Acesso de pedestres

02 Pedestrians’ access

Acesso aos estacionamentos
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07

S

06
D

TORRE BACAETAVA / BACAETAVA TOWER

07
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Acesso à Torre Central

04 Access to Central Tower
Acesso aos subsolos

05 Access to undergrounds
Recepção das torres

06 Reception of the Towers

TORRE JACERU / JACERU TOWER

Hall de elevadores

07 Elevators Hall

Acesso ao auditório e às salas de reunião

01

02

02

AV. ROQUE PETRONI JÚNIOR

01

08 Access to auditorium and meeting rooms
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QUADRO DE ÁREAS

ÁREA BOMA / BOMA CRITERIA (BUILDING OWNERS AND MANAGERS ASSOCIATION)

FLOOR PLAN 2nd/20th FLOORS

LEASEABLE AREA TABLE

TORRE BACAETAVA / BACAETAVA TOWER

TORRE JACERU / JACERU TOWER

ÁREA LOCÁVEL POR ANDAR

2º ao 20º
2nd to 20th

531,14 m2 / 531.14 sqm

ÁREA LOCÁVEL POR ANDAR

2º ao 20º
2nd to 20th

531,14 m2 / 531.14 sqm

ÁREA LOCÁVEL MEIO ANDAR

Final 01 e/and 04
Final 02 e/and 03
Final 01 e/and 02
Final 03 e/and 04

265,57 m2 / 265.57 sqm
265,57 m2 / 265.57 sqm
268,76 m2 / 268.76 sqm
262,38 m2 / 262.38 sqm

ÁREA LOCÁVEL MEIO ANDAR

Final 01 e/and 04
Final 02 e/and 03
Final 01 e/and 02
Final 03 e/and 04

265,57 m2 / 265.57 sqm
265,57 m2 / 265.57 sqm
268,76 m2 / 268.76 sqm
262,38 m2 / 262.38 sqm

Final 01/02
Final 03/04

134,38 m2 / 134.38 sqm
131,19 m2 / 131.19 sqm

ÁREA LOCÁVEL POR CONJUNTO

Final 01/02
Final 03/04

134,38 m2 / 134.38 sqm
131,19 m2 / 131.19 sqm

LEASEABLE AREA PER FLOOR

LEASEABLE AREA HALF FLOOR

ÁREA LOCÁVEL POR CONJUNTO
LEASEABLE AREA PER COMPLEX

VAGAS POR CONJUNTO

PARKING SPACES PER COMPLEX

VAGAS POR ANDAR

PARKING SPACES PER FLOOR

PLANTA TIPO 2º/20º ANDAR

ÁREA LOCÁVEL 531,14 m² | LEASEABLE AREA 531.14 sqm

LEASEABLE AREA PER FLOOR

LEASEABLE AREA HALF FLOOR

LEASEABLE AREA PER COMPLEX

VAGAS POR CONJUNTO

03

03

PARKING SPACES PER COMPLEX

VAGAS POR ANDAR

12

12

PARKING SPACES PER FLOOR

ÁREA TOTAL LOCÁVEL / TOTAL LEASEABLE AREA

20.183,32 m2 / 20,183.32 sqm

TORRE CENTRAL (AUDITÓRIO)
CENTRAL TOWER (AUDITORIUM)
TORRE BACAETAVA
BACAETAVA TOWER
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TORRE JACERU
JACERU TOWER

LAYOUTCONCEITUAL
ANDAR INTEIRO

LAYOUT CONCEITUAL
MEIO ANDAR

ÁREA LOCÁVEL 531,14 m² | LEASEABLE AREA 531.14 sqm

ÁREA LOCÁVEL 265,57 m² | LEASEABLE AREA 265.57 sqm

Layout interno dos conjuntos meramente sugestivo. Internal layout of the blocks merely suggestive.

CONCEPTUAL LAYOUT HALF FLOOR

Layout interno dos conjuntos meramente sugestivo. Internal layout of the blocks merely suggestive.

CONCEPTUAL LAYOUT PLAIN FLOOR
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CORTE
ESQUEMÁTICO

TORRE JACERU
JACERU TOWER

TORRE BACAETAVA
BACAETAVA TOWER

CROSS SECTION

TORRE BACAETAVA / BACAETAVA TOWER

07

01 Lobby Torre Bacaetava / Bacaetava Tower Lobby

08 Rampas de Acesso / Access Ramps

Torre Bacaetava / Bacaetava Tower Mezzanine
02 Mezanino
Sala gerente predial, sala de segurança e sala de automação, banheiros

09 1º pavimento Garagem / 1st floor Garage

Térreo / Ground Floor

Bicicletário. Bicycle stand.

masculino e feminino e depósito.
Building manager’s room, security’s room, automation room,
male and female restrooms and deposit.

10 2º pavimento Garagem / 2nd floor Garage

03

1º subsolo Torre Bacaetava / 1st underground Bacaetava Tower

TORRE JACERU / JACERU TOWER

04

2º subsolo Torre Bacaetava / 2nd underground Bacaetava Tower

11 Lobby Torre Jaceru / Jaceru Tower Looby

Depósito de lixo reciclável. Recyclable garbage deposit.

Vestiário para manobrista, refeitório, vestiários PNE, masculino e feminino para funcionários.
Dressing room for valet, canteen, male, female and disabled dressing rooms for employees.

05 3º subsolo Torre Bacaetava / 3rd underground Bacaetava Tower
TORRE CENTRAL / CENTRAL TOWER
Central / Central Tower
06 Torre
Auditório, 2 salas de reuniões, foyer, copa, banheiros feminino e masculino.
Auditorium, 2 meeting rooms, foyer, scullery, male and female restrooms.

Torre Jaceru / Mezzanine Jaceru Tower
12 Mezanino
Sala de reunião, copa, banheiros masculino e feminino.
Meeting room, scullery, male and female restrooms.

13 1º subsolo Torre Jaceru / 1st underground Jaceru Tower
subsolo Torre Bacaetava / 2nd underground Bacaetava Tower
14 2º
Vestiário ciclistas (masculino e feminino).
Dressing room for bikers (male and female).

15 3º subsolo Torre Jaceru / 3rd underground Jaceru Tower

20º andar / 20th floor

20º andar / 20th floor

19º andar / 19th floor

19º andar / 19th floor

18º andar / 18th floor

18º andar / 18th floor

17º andar / 17th floor

17º andar / 17th floor

16º andar / 16th floor

16º andar / 16th floor

15º andar / 15th floor

15º andar / 15th floor

14º andar / 14th floor

14º andar / 14th floor

13º andar / 13th floor

13º andar / 13th floor

12º andar / 12th floor

12º andar / 12th floor

11º andar / 11th floor

11º andar / 11th floor

10º andar / 10th floor

10º andar / 10th floor

9º andar / 9th floor

9º andar / 9th floor

8º andar / 8th floor

8º andar / 8th floor

7º andar / 7th floor
6º andar / 6th floor
5º andar / 5th floor
4º andar / 4th floor

6º andar / 6th floor
5º andar / 5th floor
4º andar / 4th floor

06

3º andar / 3rd floor

3º andar / 3rd floor

10

2º andar / 2nd floor
mezanino / mezzanine

7º andar / 7th floor

TORRE CENTRAL
CENTRAL TOWER

02

térreo / ground floor

01

2º andar / 2nd floor

09

11
08

1º subsolo / 1st underground

03

2º subsolo / 2nd underground

04

3º subsolo / 3rd underground

05

12

mezanino / mezzanine
térreo / ground floor

07
13
14
15

1º subsolo / 1st underground
2º subsolo / 2nd underground
3º subsolo / 3rd underground

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FACHADA
Fachada dos conjuntos em pele de vidro laminado, refletivo e
termoacústico, do piso ao forro. Esquadrias em alumínio com
pintura eletrostática branca e revestimento de pilares em
painéis ACM branco.
TÉRREO/LOBBY DE ENTRADA
Lobby de entrada com pé direito duplo, com acabamentos em
granito, vidro e madeira; acesso independente para veículos
de visitantes e usuários.
ESTACIONAMENTOS
608 vagas de fácil acesso, sendo distribuídas em 3 subsolos,
térreo e 2 sobressolos.
ANDARES TIPO
• Pé direito livre dos andares:
piso a piso: 3,42 m
piso elevado ao forro: 2,65 m
• Forro: área de escritório preparada para receber forro
modular termoacústico.
• Piso Elevado: área de escritório preparada para receber piso
elevado com altura de 10 cm.
• Iluminação: área de escritório preparada para receber
luminárias fluorescentes ou LED de alto desempenho.
• Sanitários: 08 sanitários por andar e previsão para futura
instalação de mais 04 sanitários por andar.
• Carga de Piso (capacidade): 450 kg/m².

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEVADORES
Total de 14 elevadores com chamada antecipada e alta
velocidade, sendo: 5 elevadores sociais e 1 de emergência
por torre e 2 elevadores sociais na torre central.
AR CONDICIONADO
Dutado e individualizado por conjunto, tipo VRF com
capacidade de 82.000 btu’s/h por conjunto.
TELECOMUNICAÇÕES
Infraestrutura para centrais telefônicas, acesso para diversas
operadoras de telecomunicações.
ENERGIA
• E ntrada de energia com 2000 kva, transformada para
220/380v.
• C apacidade de 10,89 kw por conjunto, com medição
individual.
• G erador de emergência para um elevador por torre e
iluminação de emergência.
• P revisão de geradores de conforto.
DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
•M
 oderno sistema de segurança de prevenção e combate
a incêndio com sistema sonoro e visual de alarme, sprinklers,
detectores de fumaça, hidrantes e extintores.
• E scadas pressurizadas com capacidade de resistência
ao fogo de duas horas, com extração de fumaça e portas
corta-fogo.

AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL
Gerenciamento de ar condicionado, sistema de detecção,
alarme de incêndio e segurança. Previsão para iluminação,
geradores e elevadores.
SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL
Sistema de controle de acesso e segurança patrimonial
com central de segurança com sistema de CFTV, alarme
de intrusão, portaria com segurança e vigilância 24 horas,
catracas e cancelas.
BICICLETÁRIO
Localizado no térreo, conta com vestiários feminino e
masculino no 2º subsolo para usuários.
AUDITÓRIO
Para 29 pessoas com foyer, copa e sanitários feminino e
masculino.
SALAS DE REUNIÕES
3 salas de reunião independentes para uso dos condôminos.

FACADE
Facade of the complex with structural reflective and thermo acoustic glazing,
from floor to ceiling. Powder coated aluminum frames and white ACM panels
that coat the pillars with white powder coating and pillars coated in white
ACM panels.
GROUND FLOOR/ENTRANCE LOBBY
Double floor to floor height entrance lobby, with granite, glass and wood
finish; independent access for visitors ‘and users´ vehicles.
PARKING
608 spaces of easy access distributed along 3 underground floors, ground
floor and a two-floor parking garage.
STANDARD FLOORS
• F ree floor to floor height of the floors:
floor to floor: 3,42 m
raised floor to ceiling: 2,65 m
• C eiling: office area prepared to have modular thermo acoustic ceiling
installed.
• Raised floor: office area prepared to have a 10 cm high raised floor.
• L ighting: office area prepared to have fluorescent light fixtures or high
performance LED.
• R estrooms: 8 restrooms per floor and an estimate of four more
per floor in the future.
• Floor Load (capacity): 450 kg/sqm.

ELEVATORS
A total of 14 elevators with destination selection control and high speed,
being: 5 social elevators and an emergency one per tower, plus 2 social
elevators in the central tower.

AUTOMATION AND BUILDING SUPERVISION
Air conditioning management, detection system, fire alarm and security
interconnected to elevators. Lighting, generators and elevators scheduled.

AIR CONDITIONING
Ducted and individualized per block, VRF type with a 82.000 btu’s/h capacity
per block.

PERSONAL AND PROPERTY SECURITY
Access and property security control system with a security central of video
surveillance system, security alarm, entrance of the building with security
and vigilance 24 hours, turnstiles and gates.

TELECOMMUNICATION
Infrastructure for telephone switchboards, access for various
telecommunication operators.

BICYICLE STAND
Located on the ground floor, has male and female dressing rooms on the
second underground floor for users.

ELECTRIC POWER
• Entrance of 2000 kva power, transformed to 220/380v.
• 10,89 kw capacity per block with individual monitoring.
• Emergency generator for one elevator per tower and emergency lighting.
• Future plans for comfort generators.

AUDITORIUM
For 29 people, with foyer, scullery and male and female restrooms.
MEETING ROOMS
3 independent meeting rooms for tenants´use.

DETECTION AND FIREFIGHTING
• Modern security system of prevention and firefighting with sound and visual
alarm system, sprinklers, smoke detectors, hydrants and fire extinguishers.
• Pressurized stairs with a two-hour resistance to fire capacity, with smoke
extraction and fireproof doors.

As informações contidas nesse impresso podem sofrer alterações sem aviso prévio, devendo ser confirmadas no ato do contrato.
The information given here may be altered without prior notice; therefore, it must be confirmed on the signing of the contract.
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HISTÓRICO DE
EXCELÊNCIA

HISTORY OF EXCELLENCE

A SDI é uma empresa privada brasileira de gestão e desenvolvimento imobiliário com
foco permanente em seus clientes e acionistas, tendo desenvolvido mais de 1.600.000m².
Uma marca inovadora no mercado imobiliário que desde 2005 vem trazendo todo o
vanguardismo de uma equipe diretiva com mais de 35 anos de experiência. Priorizamos
o desenvolvimento social com foco no bom relacionamento com as comunidades onde
atuamos com apoio ao Childhood, Associação Obra do Berço e ICE, Instituto de Cidadania
Empresarial. A SDI sempre buscou por qualidade no desenvolvimento dos seus produtos
reduzindo, sempre que possível, emissões de carbono em suas obras. Como membro
do Green Building Brasil, a SDI conta hoje com cinco projetos com certificação LEED,
sendo dois deles na categoria Gold. Unimos o melhor na tradição imobiliária a soluções
modernas e eficientes. Isso gera valor e garante bons negócios.
SDI is a private Brazilian company of real estate management and development that focuses permanently
on its clients and shareholders and has developed more than 1.600.000 sqm. An innovative brand in the
real estate market that since 2005, has shown the avant-garde sight of a leadership team with more
than 35 years’ experience. We support social development focusing on a good relationship with the
communities where we perform, giving support to Childhood, Associação Obra de Berço and ICE, Instituto
de Cidadania Empresarial.
SDI has always searched for quality in the development of its products, reducing carbon emissions in its
sites whenever possible. As a member of Green Building Brasil, SDI has, at present, five LEED certified
projects, two of which in the Gold category. It brings together the very best of real estate tradition with
modern and efficient solutions. This generates value and guarantees good business.

Incorporação e Desenvolvimento
Incorporation and Development

A Sanca oferece serviços de qualidade, comprovada pelo mercado desde 1977. Nosso
objetivo é agregar o máximo de valor aos empreendimentos dos quais participamos.
Atuamos no desenvolvimento urbano, em loteamentos, residenciais, na construção
de residências (horizontais e verticais) e de prédios comerciais. A empresa também
desenvolve projetos nas áreas industriais, logística e hoteleira em diversas cidades do
País. Ao longo de sua existência, a empresa soma 650 mil metros quadrados de área
construída. É um número que comprova a dimensão do envolvimento da Sanca com o
avanço da indústria da construção civil. Nossos projetos iniciam sempre com um amplo
trabalho de pesquisa, que avalia o porte e as necessidades da região.
Nosso foco está em superar as expectativas dos clientes, investidores e parceiros,
consolidando cada vez mais a imagem de qualidade, conquistada com projetos
inovadores e diferenciados.
Sanca offers quality services witnessed by the market since 1977. Our goal is to add the utmost value to
our enterprises. We perform in urban development, residential allotments, in the building of residences
(horizontal and vertical) and commercial buildings. We also develop projects in the industrial, logistic and
hotel industry areas in various cities of the country. Throughout our existence, we have attained 650.000
sqm of constructed area, a figure that proves the extent of Sanca’s commitment to the advancement
of the civil construction industry. Our projects always begin with extensive research that evaluates the
magnitude and needs of the region.
We focus on surpassing the clients, investors and partners’ expectations, increasingly strengthening the
image of quality achieved with innovative and differentiated projects.

Incorporação e Construção
Incorporation and Construction

www.sanca.com.br
www.sdiweb.com.br
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