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O BANDEIRAS

O Bandeiras Centro Empresarial está situado na região de 
Sorocaba, uma das mais bem localizadas do estado de São 
Paulo e ponto ideal para empresas que buscam agilidade, 
redução de custos e mão de obra qualificada.
Nosso foco é com o sucesso, segurança e satisfação de 
nossos parceiros, mais do que um empreendimento imobiliário, 
o Bandeiras faz questão de valorizar a região onde atua, 
promovendo melhorias urbanas, respeito com o meio ambiente 
e projetos sociais.
Nosso senso de colaboração se estende além de apenas 
fornecer um espaço, queremos que as pessoas sintam que 
realmente fazem parte de algo especial, tanto do ponto de 
vista pessoal, quanto profissional, que sejam motivadas pelo 
mesmo propósito que somos, ter sucesso no que fazemos, criar 
oportunidades, empregos e contribuir para o crescimento da 
economia de nosso país.

80.000m² 
de terreno

40.000m² 
de área construída

200 
unidades multiuso

1.500 
pessoas/dia

70 
empresas instaladas

Geração de negócios 
estimada em R$ 1 bilhão/ano



INFRAESTRUTURA

Funcionamento 24/7

Unidades de 4 a 4.000m²

 Coworking temático 
by Atila Abreu

Salas privativas 
mobiliadas

 Sala de treinamentos/
eventos

Salas de reunião

Self-storage

Área de descompressão

 Restaurante com vista 
panorâmica

Área verde preservada

 AVCB J4 
(Corpo de Bombeiros)

Brigada de incêndio

Zoneamento ZPI-3

Heliponto homologado

 Estacionamento e 
bicicletário

Facilities

 Limpeza e jardinagem 
das áreas comuns

Gerador (áreas comuns)

Energia fotovoltaica

Lava rápido



SEGURANÇA

Portaria e vigilância 
24 horas

Avançado controle 
de acesso

Ronda motorizada

Gravação digital 
de imagens

Câmeras de vigilância 
com ampla cobertura

Equipe de controle e 
gestão de riscos



GALPÕES

Soluções sob medida para a sua empresa.

Galpões de diversos tamanhos e ocupações, o espaço ideal 
para o seu negócio crescer com solidez. 

Tranquilidade jurídica, mantemos todas as licenças, matrículas, 
certidões e alvarás sempre atualizados em nossos arquivos.



CO.SPACE

O mais completo e moderno espaço empresarial multiuso 
do Brasil.

Conceito inovador, pensado para fomentar o networking, com 
estrutura completa que vai da limpeza, passando pela copa, 
serviços de facilities até a área de descompressão.

Tudo isso para você se dedicar ao que realmente interessa: 
O SEU NEGÓCIO!



COWORKING

Compartilhe ideias e crie novas oportunidades.

Novo modelo de trabalho, que reduz custos e 
maximiza resultados.



SALAS: 

REUNIÃO 
EVENTOS 
TREINAMENTO

Seja para reuniões, treinamentos, workshops ou palestras, 
um ambiente moderno e produtivo com todo o suporte e 
tecnologia que seu evento precisa.



STORAGE

SOLUÇÕES EM 
ARMAZENAMENTO 

PARA VOCÊ OU 
SUA EMPRESA.

STORAGE



ESCRITÓRIOS 
SALAS PRIVATIVAS

Escritórios em ambiente moderno com diversos tamanhos 
e layouts.

Salas privativas já mobiliadas, com wi-fi e ar-condicionado.



ÁREA VERDE

Para momentos de inspiração, aproveite a nossa área 
preservada as margens do Rio Sorocaba, com grande 
diversidade de plantas nativas e animais silvestres.



RESTAURANTE 
PANAPANÁ

O prazer além do paladar. Experimente uma deliciosa refeição 
com vista panorâmica para a lagoa.



HELIPONTO 
HOMOLOGADO 

(SWST)

23º32’12”S / 047º26’58”W



LOCALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA

CENTRO EMPRESARIAL

Acesso que 
facilita a logística 
do seu negócio!
Localização é tudo, no 
Bandeiras você tem fácil 
acesso as principais 
rodovias do estado além de 
estar a um raio de 1km dos 
principais serviços:

• Corpo de Bombeiros
• Transporte Coletivo
• McDonald’s
• Delegacia
• Correios
• Posto de Combustível
• Prefeitura
• Fármacia
• Shopping Iguatemi Esplanada
• Bancos
• Supermercado
• Rod. Raposo Tavares
• Aeroporto de Sorocaba
• EADI (Porto Seco)
• Rod. Castello Branco
• Rodoanel
• Aeroporto de Viracopos
• São Paulo

0,2km
0,3km
0,3km
0,4km 
0,4km
0,5km
0,8km
0,8km
0,9km
1,0km
1,0km
1,5km
9,0km
9,0km
20km
78km
79km 
85km

https://www.waze.com/live-map/directions/brazil/sao-paulo/flags-business-center?navigate=yes&utm_medium=send_to_phone_QR&to=place.ChIJS0dVvN9hz5QRjjm4laO4J64
https://www.google.com/maps/dir//bandeiras+empresarial/@-23.5334739,-47.4498626,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x94cf61dfbc55474b:0xae27b8a395b8398e!2m2!1d-47.4474351!2d-23.5366156


Todas essas soluções e muito mais em único lugar!
Entre em contato e receba um atendimento personalizado.

bandeirasempresarial.com.br  15 99767-5151

contato@bandeirasempresarial.com.br
Av. Ireno da Silva Venâncio, 199 – Votorantim – SP

http://bandeirasempresarial.com.br
http://bandeirasempresarial.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5515997675151
https://www.facebook.com/bandeirasempresarial/
https://www.instagram.com/bandeirasempresarial/
http://www.linkedin.com/company/bandeiras-centro-empresarial
http://www.youtube.com.br/bandeirasempresarial
https://www.waze.com/live-map/directions/brazil/sao-paulo/flags-business-center?navigate=yes&utm_medium=send_to_phone_QR&to=place.ChIJS0dVvN9hz5QRjjm4laO4J64
https://www.google.com/maps/dir//bandeiras+empresarial/@-23.5334739,-47.4498626,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x94cf61dfbc55474b:0xae27b8a395b8398e!2m2!1d-47.4474351!2d-23.5366156

