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• Apresentação da cidade de Boituva
▪

Boituva é reconhecida como a Capital Nacional do Paraquedismo e Balonismo.

▪

Foi fundada em 1937 – está localizada na Região Metropolitana de Sorocaba, na

Mesorregião de Itapetininga e Microrregião de Tatuí, estado de São Paulo. Possui
cerca de 57.300 habitantes, sendo 94% de sua população urbana e 6% rural.
Apresenta atualmente uma taxa média de crescimento populacional de 2,9% a.a,
superior à média do estado que é de 1,5% a.a.

▪

Sua altitude média é de 637 metros, seu território tem cerca de 249,0 km² e faz
limites com os municípios de Cerquilho, Iperó (conurbado), Porto Feliz, Tatuí e
Tietê.

▪

Distante 41 km de Sorocaba e 116 km da capital São Paulo, tem uma boa
localização e fácil escoamento de pessoas e mercadorias, a mobilidade por
veículos é facilitada pelas rodovias Castelo Branco (SP-280), Vicente Palma (SP-129)
e Quarentena (BTV 40), Av. José Sartorelli, Av. Joaquim Trujilo, Av. Cel. Eugênio
Motta, Av. dos Trabalhadores e R. Manoel dos Santos Freire.

• Apresentação da cidade de Boituva

•

Sua região era conhecida como lugar de muitas cobras (em tupi, M-Boituva), e por
isso teve sua colonização tardia. Seu desenvolvimento se deu com a inauguração da
estação terminal da linha férrea Sorocabana em 1883.

▪

A cidade serve-se ainda do ramal ferroviário, a ferrovia Sorocabana, e possui
eficientes unidades de integração logística para o escoamento da produção

industrial e rural. Seu terminal rodoviário é de porte regional e atende 29 cidades.

▪

Ocupa a 71ª posição no Estado e a 133ª posição no país no IDHM, com 0,780 pontos.

▪

Indústrias: Grupo Petrópolis, GMAK, Qualitec, Linetec, Schneider Plásticos,
International Plastic, Rodan, Tasco, dentre outras.

▪

Comércio e serviços: Setores de comércio varejista e prestação de serviços de boa
qualidade, polarizam consumidores de Iporó e população flutuante que procura a
cidade por atrativos turísticos.

▪

Educação: FIB (Instituto de Educação superior de Boituva) e Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

• Principais Eventos e locais turísticos da cidade

Paraquedismo

Balonismo

• Principais Eventos e locais turísticos da cidade

Paint Ball

Cavalgada

Ciclismo

Rafting

• Principais Eventos e locais turísticos da cidade

Produção de cachaça na Fazenda do Pinhal

Hotel Boitupesca

Parque da Cidade (Egídio Labrocini)

• Acessos e Localização
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• Área de Influência
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• Plano Social e de Sustentabilidade

Geração de empregos
Durante a obra (18 a 24 meses): 340 funcionários
• Após inauguração
Diretos – Administração: 90 funcionários
(Administrativos/ técnicos/ Segurança/ Limpeza)
Indiretos – Terceirizados: 98 funcionários
(prestação de serviço para a administração do Shopping)
Lojistas funcionários : 550 funcionários.
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: Obra: 340 funcionários
Pós Inauguração: 738 funcionários

• Plano Social e de Sustentabilidade

Receita de
Estacionamento
Conforme acordo entre os sócios do
empreendimento, ficou acordado que,
da receita do estacionamento será
estipulado um percentual para doação a
entidades sociais, o controle desse
repasse e a indicação dessas entidades
será feito Pela Prefeitura Municipal de
Boituva por intermédio da secretaria de
Assistência Social.

Bolsa de empregos
Será criado junto a Prefeitura Municipal de
Boituva um programa intitulado “Bolsa de empregos”
especifico para o empreendimento, onde o cadastro,
indicação e seleção serão centralizadas em um setor a
ser criado para a coletânea dessas informações
(currículos) ficando a disposição para as seguintes
etapas:
Durante
a
obra:
(não
qualificados/
semiqualificados e qualificados) os empreendedores, na
contratação, estipularão no contrato que um percentual
a ser contratado durante a obra deva ser da cidade
e/ou região.
Durante a Pré inauguração: 3 meses antes,
durante
preparativos
(não
qualificados
e
semiqualificados) para limpeza e ajustes, mão de obra
esta que se disponibilizem a trabalhar somente durante
3 meses (temporários) e que não estejam qualificados
para trabalhar depois da inauguração.
Durante e pós inauguração: (semiqualificados e
qualificados) mão de obra para a administração,
terceirizadas e lojas.

• Plano Social e de Sustentabilidade

Primeiro Emprego
Verificar se a Prefeitura Municipal de
Boituva possui algum programa de geração de
emprego intitulado como “primeiro emprego”
em que poderão ser ocupados cargos por
menores de idade até 18 anos, que sejam
cadastrados no órgão criado ou a ser criado.
Essa medida tem como objetivo principal
se aliar a sociedade local, bem como iniciar
treinamento de novos funcionários que serão
treinados
dentro
do
conceito
do
empreendimento e sem vícios de outras
atividades.

• Plano Social e de Sustentabilidade

Reciclagem de lixo
(seco e úmido)
Será implantado um depósito de compostagem
(lixo úmido) para geração de adubos.

O Empreendimento criará juntamente com
órgãos municipais uma cooperativa de coleta de
lixo, para sua seleção e separação (vidro/metal/
plástico/papelão), com o objetivo de venda a fim de
gerar renda para a cooperativa, que terá a
finalidade de gerar empregos para pessoas da
melhor idade que não tenham oportunidade.
O adubo gerado pela compostagem, será
utilizado pelo empreendimento e o excedente a
cooperativa poderá comercializar.

• Plano Social e de Sustentabilidade
• Plano Social e de Sustentabilidade

Reuso de água – tratamento de esgoto
No empreendimento ALAMEDAS Brooklyn será instalada uma estação
de tratamento de esgoto, com dimensões extremamente menores que as
convencionais, que não gera cheiro nem lagoas de decantação. O sistema
gera água limpa que é reutilizada pelo sistema de ar condicionado,
banheiros (vasos sanitários) e irrigação.

O sistema não gera resíduos, logo não há despejo na rede pública,
nem em lagoas. Esse projeto é intitulado “Esgoto ZERO”, projeto e
equipamento de exclusividade dos Empreendedores.
Os empreendedores tem como objetivo divulgar para as classes mais jovens
a conscientização de preservação da água e novos meios de tratamento de
resíduos.
É montada uma mini escola junto da estação de tratamento para
aulas teóricas de como se fazer uma reciclagem de água, essas
apresentações são destinadas aos alunos de 1o e 2o grau.

• Plano Social e de Sustentabilidade
• Plano Social e de Sustentabilidade

Consumo de água - ZERO
No empreendimento ALAMEDAS Brooklyn será instalada equipamentos
nos sanitários, que não geram cheiro e nem utilizam água.

• Plano Social e de Sustentabilidade
• Plano Social e de Sustentabilidade

Iluminação artificial
O projeto de iluminação interna e externa
( artificial) , está projetada para ser na sua
totalidade com tecnologia “ LED ” , alem de
gerar considerável economia de energia ,
estaremos dentro dos padrões de
sustentabilidade.

Iluminação Natural
O projeto comtempla iluminação natural de
forma confortável e harmoniosa, a fim de
garantir o “conceito “ de Alamedas.
Esse conceito vai propiciar os clientes uma
satisfação de se sentir em uma calçada
comercial, porem com o conforto e variedades
de um grande empreendimento de varejo.

• Plano Social e de Sustentabilidade
• Plano Social e de Sustentabilidade

Paisagismo
O projeto de paisagismo do empreendimento será
contemplado de plantas naturais nativas
(regional) sendo que cada planta terá sua história
descrita a fim de que os clientes e
frequentadores do empreendimentos conheçam
suas características e origem, dando assim um
conceito
de
“orquidário”.
Esta sendo projetado aulas culturais, sobre a
flora da região afim de mostrar espécies que
serão adotadas no paisagismo do ALAMEDAS
Brooklyn.

• Ficha Técnica / Pesquisa Mercadológica
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Categoria

Potencial de Vendas Total
(R$ x mil / mês)

Venda Média /m²
(R$)

Área Bruta Locável
Recomendada (m²)

2016

2018

2020

2016

2018

2020

2016

2018

2020

Vestuário

1.219

1.313

1.414

750

765

768

1.625

1.716

1.812

Gêneros Alimentícios

2.415

2.597

2.793

1.600

1.632

1.665

1.509

1.591

1.678

Artigos Diversos

727

782

842

800

816

832

909

959

1.012

Artigos do Lar

678

731

787

900

918

937

754

796

840

Alimentação

742

798

858

1.200

1.224

1.249

619

652

687

Entretenimento

240

258

278

200

204

208

1.202

1.266

1.335

Construção

40

43

46

700

714

728

57

60

63

Serviços Diversos

150

162

174

300

306

312

500

528

557

Conveniência

271

291

314

1.300

1.326

1.353

208

220

232

Total

6.482

6.975

7.507

878

896

914

7.382

7.787

8.216

• Ficha Técnica / Pesquisa Mercadológica
•
•
•
•

EMPREENDEDORES:
PLANEJAMENTO: SACS CONSUT
ARQUITETURA: CARLOS BRATKE
COMERCIALIZAÇÃO: URBANITY

•

POPULAÇÃO: 48.314 HABITANTES (2010)

•
•
•
•
•

ÁREA CONSTRUÍDA: 24.056,60 M²
ÁREA DO TERRENO: 22.161,24 M²
ABL: 9.927,57 M²
PAVIMENTOS: 2 PAVIMENTOS E 2 SUBSOLOS
PÉ DIREITO: 6 METROS

•

Nº DE LOJAS:

PREVISÃO DE
INAUGURAÇÃO
1º SEMESTRE / 2019

89 LOJAS SATÉLITES – 14 FAST FOOD – 3 MEGA LOJAS – 1 SUPERMERCADO 1 CINEMA
•
•

ESTACIONAMENTO: 683 VAGAS
ENDEREÇO: AV. PEREIRA IGNÁCIO X R. HERMÍNIO PRIMO X RUA MANOEL
FREIRE X RUA CEL. EUGÊNIO MOTTA, BOITUVA - SP

Sociedade

Implantação e Coordenação

Arquitetura

Comercialização

