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Highlights
• Excelente flexibilidade de ocupação de 

87 m² a 1.287 m²

• Heliponto homologado

• Ótima relação de vagas de garagem 
1:40 m²

• Automação predial

• Alto padrão construtivo

• Entregue com forro modular,  
ar-condicionado e piso

• Sistema de ar condicionado central

• Autossuficiência de água

• Funcionamento 24 horas

• Fibra óptica

• Sistema DDR

• Atendimento SAC

• Mecânico autorizado

• Lavagem de carro

• Sala de videoconferência
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Marginal Pinhreiros Av. das Nações Unidas

Ponte Estaiada

Rua Arizona

Av. Eng. Luís Carlos Berrini

Estação Berrini - Linha 09 Esmeralda

Shopping D&D

Restaurantes Sheraton Hotel

Hotéis

É um dos endereços mais procurados pelas principais empresas nacionais e internacionais, pois oferece aos seus colaboradores toda a 
comodidade, conforto e segurança de um espaço multiuso com uma oferta ampla de serviços, como: restaurantes, academia, alameda de serviços, 
mecânica, shuttle para aeroporto de Guarulhos e muito mais. Além disso, reunimos recursos tecnológicos e humanos para oferecer diversas 
facilidades, tais como a integração ao D&D Shopping, ao Sheraton São Paulo WTC Hotel, ao WTC Events Center e ao WTC Business Club.

Acesso pelas Avenidas Nações Unidas e Engenheiro Luis Carlos Berrini.

A 450 m da Estação Berrini da CPTM (5 minutos a pé).

Localização

Ponte EstaiadaEstação Berrini Shopping D&D

Pontos de ônibus
Estação Berrini - Linha 09 Esmeralda
Sheraton Hotel
Shopping D&D
Restaurantes
Hotéis
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Pavimento tipo

Área locável Área comum Escadas

Sanitários

Elevadores

Copa Ar-condicionado Shaft

Andar tipo

Andar tipo

Flexibilidade de ocupação (andares modulares) de 80 a 1.270 m²
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WTC Tower

A moderna Torre de Negócios de 25 
andares e 26 mil m² de área locável, 
engloba 40 das mais conceituadas 
empresas do país e seus mais de 4 
mil funcionários, que se beneficiam 
de uma infraestrutura que dispõe de 
tecnologia de ponta em gestão de 
energia e manutenção exemplar dos 
recursos naturais. No WTC Tower é 
possível customizar o espaço para 
montar seu negócio exatamente do 
tamanho e formato que precisa – de 
80 a 1.300 m². WTC Tower

D&D Shopping

WTC Events Center

Uma das mais importantes plataformas de negócios e investimentos do mundo, com mais de 
1000 clientes ativos, com atuação no Brasil e no mundo através de 6 unidades: São Paulo, Belo 
Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Joinville e Fort Lauderdale (Flórida). São quase 200 eventos 
realizados anualmente, recebendo quase 6 mil participantes.
É o ambiente perfeito para realizar networking e fechar grandes parcerias.

Os membros são parte de um seleto grupo de executivos que têm acesso exclusivo a planos, 
conteúdos e ferramentas de geração de negócios baseados em 6 pilares:

- Geração de Negócios 
- Relacionamento Empresarial 
- Acesso a Mercados Regionais 
- Acesso a Mercados Internacionais 
- Conteúdo & Tendências de Negócios 
- Exposição & Comunicação Direcionadas

World Trade Center São Paulo
Um ambiente perfeito para o sucesso nos negócios. São mais de 180 mil m² de uma estrutura grandiosa, 
pulsante, formada por 5 unidades de negócios interligadas, que empregam 7 mil colaboradores diretos 
e indiretos. Profissionais que trabalham na mais perfeita sinergia para atender com qualidade e rapidez 
um fluxo estimado em 500 mil pessoas/mês. Isso dá uma média de 15 mil pessoas/dia, vindas de 
todas as partes do mundo, que movimentam por volta de R$ 800 milhões/ano. 

Com 12 mil m² divididos em mais 
de 60 espaços flexíveis, é um dos 
mais completos centro de eventos, 
considerado um dos melhores da 
América Latina, que pode acomodar 
desde grandes eventos corporativos 
e culturais até pequenas reuniões e 
encontros de negócios.

Os espaços estão aptos a receber 
até 8 mil participantes por dia. São 
cerca de 700 eventos nacionais e 
internacionais por ano. Infraestrutura 
completa, internet de alta velocidade, 
atendimento personalizado e 
uma equipe profissional garantem 
tranquilidade, segurança e as mais 
variadas opções de cardápios, 
minuciosamente estudados e 
preparados conforme a necessidade e 
característica de cada evento.

Conheça os três espaços dentro do 
Events Center.

WTC Ballroom - Uma área nobre com 
920 m² que pode ser dividida em 4 
salas, cercada por amplos foyers, para 
coffee breaks, montagem de estantes 
e muito mais.

WTC Teatro - Ampla visibilidade, 
infraestrutura e capacidade de 526 
poltronas fixas.

Golden Hall - Um espaço 
multifuncional, com mais de 3 mil m² 
de área livre, que permite inúmeras 
montagens e acomoda até 2,5 mil 
pessoas com conforto.

WTC Events Center
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D&D Shopping

Sheraton São Paulo 
WTC Hotel

Com 24 mil m² de área total, 17 mil m² 
de área bruta locável de um ambiente 
sofisticado e acolhedor, o D&D é o melhor 
e mais completo shopping de decoração e 
design do Brasil há 20 anos.

Abriga as lojas mais conceituadas em 
seus segmentos, entregando soluções 
perfeitas para clientes finais, decoradores 
e arquitetos que valorizam o estilo, o 
conforto, a qualidade e as grandes marcas 
- seguindo a mesma linha dos maiores 
centros comerciais dos Estados Unidos e 
da Europa.

Oferece um mix completo: São 90 lojas, 
sendo: 60 de decoração, design, reforma 
e construção além de 30 opções de uma 
gastronomia variada.
Também contamos com um Concierge que 
presta serviços de A a Z, garantido que o 
cliente resolva tudo em um só lugar.

Ponto de encontro dos maiores eventos 
de conteúdo e relacionamento para 
profissionais de arquitetura e decoração 
e por apresentar sempre as últimas 
tendências, vem atingindo um sucessivo 
crescimento de vendas e firmando-se 
como referência no setor, também por 
conta do seu programa de relacionamento 
i/D que reúne mais de 5.000 profissionais 
cadastrados.

Integrado ao grupo WTC e classificado 
como hotel de luxo 5 estrelas, que segue 
as normas internacionais, o Sheraton São 
Paulo WTC Hotel tem 298 suites, sendo 
67 apartamentos exclusivos, decorados 
por arquitetos de renome que compõem o 
conceito Design das Suites Executive.

São mais de 3 mil hóspedes/mês, que 
contam com uma estadia de altíssima 
qualidade e um conforto que vai além do 
requinte e se estende ao atendimento 
personalizado de serviços exclusivos, 
como: o armário sob rodas, possibilidade de 
correr em uma esteira dentro do seu próprio 
quarto, trazer seu animal de estimação 
aproveitando nosso conceito “pet friendly” 
e curtir uma tarde no agradável e moderno 
lounge. Tudo para garantir uma experiência 
única para os executivos mais exigentes.

Sheraton Hotel

WTC Business Club
Uma das mais importantes plataformas de negócios e investimentos do mundo, com mais de 
1000 clientes ativos, com atuação no Brasil e no mundo através de 6 unidades: São Paulo, Belo 
Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Joinville e Fort Lauderdale (Flórida). São quase 200 eventos 
realizados anualmente, recebendo quase 6 mil participantes.
É o ambiente perfeito para realizar networking e fechar grandes parcerias.

Os membros são parte de um seleto grupo de executivos que têm acesso exclusivo a planos, 
conteúdos e ferramentas de geração de negócios baseados em 6 pilares:

- Geração de Negócios 
- Relacionamento Empresarial 
- Acesso a Mercados Regionais 
- Acesso a Mercados Internacionais 
- Conteúdo & Tendências de Negócios 
- Exposição & Comunicação Direcionadas

World Trade Center São Paulo
Um ambiente perfeito para o sucesso nos negócios. São mais de 180 mil m² de uma estrutura grandiosa, 
pulsante, formada por 5 unidades de negócios interligadas, que empregam 7 mil colaboradores diretos 
e indiretos. Profissionais que trabalham na mais perfeita sinergia para atender com qualidade e rapidez 
um fluxo estimado em 500 mil pessoas/mês. Isso dá uma média de 15 mil pessoas/dia, vindas de 
todas as partes do mundo, que movimentam por volta de R$ 800 milhões/ano. 
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Especificações técnicas

Diferenciais do WTC

Responsabilidade sócio-ambiental

Lobby de entrada Pé-direito duplo. Serviços de recepção e vallet.
Pé-direito escritórios Laje a laje: X,XX m. Piso a forro: 2,70 m.
Piso Canaletas de piso. 
Ar-condicionado central Sistema do tipo expansão indireta (fan-coils). Central de água gelada composta por chillers de alta eficiência e baixo nível de ruído.
Geradores Geradores para 100% do edifício (área comum e privativa).

Elevadores O edifício é equipado com 10 elevadores separados em 2 zonas (baixa e alta), além de 3 elevadores de baldeação entre os 
subsolos e o térreo.

Docas para carga,
descarga e expedição Área de docas isolada, destinada exclusivamente para carga e descarga, correspondência, malotes, entre outros materiais.

Heliponto Heliponto homologado com sky lobby.
Subsolo Quatro níveis de subsolo.
Carga de piso 250 kgf/m²
Sanitários 1 sanitário masculino e 1 sanitário feminino por andar.
Fachada Painéis de vidro com transmissão de luz e isolamento térmico.

Segurança patrimonial Central de segurança com sistema de CFTV e 120 câmeras de altíssimo padrão, acesso inteligente, equipe de vigilantes 
treinados com comunicação 24 horas.

Sistema de combate a 
incêndios

Sistema de alarme, detectores de fumaça, escadas de emergência, hidrantes e extintores de incêndio, extração de fumaça dos 
andares e subsolos, brigada de incêndio e linha com ligação direta com bombeiros.

BMS (Building Manage-
ment System) BMS completo - sistema inteligente de gerenciamento predial.

• Complexo multiuso integrado ao D&D Shopping, ao Sheraton São 
Paulo WTC Hotel, ao WTC Events Center e ao WTC Business Club. 
• Flexibilidade de ocupação: Disponibilidade de conjuntos a partir de 80 m²;
• Heliponto homologado;

• Geradores de emergência
• Autossuficiência de água;
• Atendimento SAC;

Além dos negócios, o WTC São Paulo também tem um olhar dedicado à Responsabilidade sócio-ambiental, com ações sustentáveis como reuso da água 
por osmose reversa, programa de reciclagem, centro de iniciativas de doação de sangue,  campanha do agasalho, entre outras.
O WTC também apoia ONGs e incentiva projetos de alto valor social, transformando a vida de centenas de crianças das famílias, nas comunidades ao nosso redor. 
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