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O BBP - Bianchini Business Park é um 
parque tecnológico localizado no Vale 
do Itajaí, próspera região de Santa 
Catarina. Tem como diferenciais o 
incentivo à inovação, uma 
governança corporativa atuante e 
criativa e a proximidade logística de 
importantes vias nacionais.

A área onde o empreendimento 
está localizado tem mais de 555 
mil metros quadrados. Com 750 
mil metros quadrados de área 
construída. Todo esse espaço é 
monitorado por câmeras de 
segurança, tem acesso controlado 
e registrado.

A localização é um dos grandes 
diferenciais. O Bianchini Business 
Park está próximo dos portos de 
Navegantes, Itajaí, São Francisco do 
Sul, Itapoá e Paranaguá. Os 
aeroportos de Navegantes, 
Blumenau, Florianópolis e Curitiba 
também são de fácil acesso. Isso sem 
contar a proximidade com as 
rodovias que escoam a maior parte 
da produção do Sul do país, como 
por exemplo, a BR-101 e a SC-470.

Um parque com uma relação muito 
próxima com a tecnologia, o BBP 
também se preocupa com a 
infraestrutura das empresas 
sediadas. Geradores de energia e 
datacenters internos fazem parte 
da estrutura do empreendimento.

O Bianchini Business Park acredita 
que os ativos de uma empresa não 
podem car imobilizados em 
espaço físico. Os investimentos em 
tecnologias, processos e produtos, 
que traduzem o core business do 
negócio, são muito mais 
importantes.
Ao mesmo tempo, entende que um 
local que abriga empresas de 
fundo tecnológico precisa estar 
apto para que elas cresçam e 
inovem, sempre.

Por isso, as empresas que locarem 
suas sedes no Bianchini Business 
Park, poderão contar com uma 
governança atuante e mobilizada 
para incentivar a inovação. As 
parcerias com universidades e 
incubadoras são fundamentais 
neste processo.
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SANTA CATARINA
ESTADO MÁXIMO DA INOVAÇÃO

BLUMENAU
SANTA CATARINA

BRASIL
AMÉRICA DO SUL

Oportunidades e Negócios

Santa Catarina está no topo do ranking brasileiro de 
desenvolvimento humano e econômico. Localizada na região 
Sul do Brasil, próxima das maiores cidades da América do Sul, 
historicamente tem atraído empreendedores de diversas 
origens. Aqui se vive bem, a natureza é generosa e há 
inúmeras oportunidades de crescimento. 

Localização estratégica

Santa Catarina tem uma localização 
privilegiada no Mercosul, bloco 
econômico formado por Brasil, 
Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela. O Estado ca a meio 
caminho entre os dois maiores polos 
industriais do continente – São Paulo e 
Buenos Aires – e a menos de duas 
horas de voo das capitais dos países 
vizinhos. A ligação terrestre está sendo 
facilitada com a duplicação do trecho 
Sul da rodovia BR-101, o “Corredor do 
Mercosul”.

Fonte: http://www.santacatarinabrasil.com.br/en/polos-economicos

Isso coloca o Estado numa posição 
privilegiada. Seus produtos são distribuídos 
com facilidade a milhões de consumidores 
da região mais rica da América do Sul. 
Além disso, há uma vantagem adicional: 
Santa Catarina tem um mercado interno 
com alto poder de consumo.

O NÚMERO DE HABITANTES
NO ESTADO DE SANTA CATARINA
É DE APROXIMADAMENTE  MILHÕES6,7Business Health
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Fonte: http://www.santacatarinabrasil.com.br/en/polos-economicos

Polos econômicos

A atividade econômica de Santa 
Catarina é caracterizada pela divisão 
em polos: agroindustrial (Oeste), 
eletrometalomecânico (Norte), 
madeireiro (Planalto e Serra), têxtil 
(Vale do Itajaí), mineral (Sul), 
tecnológico (Capital) e turístico 
(praticamente todo o Estado). Tal 
concentração não impede que muitas 
cidades e regiões desenvolvam 
especialidades diferentes, 
fortalecendo outros segmentos. É o 
caso, por exemplo, da tecnologia. Em 
1992, foi criado o primeiro parque 
tecnológico do Estado (Tecnópolis) em 
Florianópolis, para impulsionar a 
economia local com uma indústria 
não-poluente, que não 
comprometesse a vocação turística da 
ilha. Passados dez anos, Blumenau 
(têxtil) e Joinville (metalomecânico) 
abrigam núcleos para o 
desenvolvimento de softwares que 
rivalizam com a capital. 

POLO ECONÔMICO ATIVO
EM SANTA CATARINA

Polo orestal

Abriga o maior parque moveleiro da 
América Latina, gerando postos de trabalho 
a 82 mil pessoas e atingindo exportações 
que ultrapassam a casa dos US$ 800 
milhões anuais – quase um quarto do total 
comercializado por Santa Catarina.

Polo agroindustrial

Envolve mais de 3,7 mil indústrias, que 
empregam 100 mil pessoas, e concentra 
a maior parte da produção de alimentos 
do Estado. O complexo agroindustrial 
responde por 38,3% das exportações 
catarinenses. São quase US$ 1 bilhão 
anuais em carnes de frango e suína.

Polo eletrometalmecânico

Formado por mais de 5,3 mil indústrias, é responsável 
por 24,8% das transações internacionais do Estado, 
contribuindo com cerca de US$ 700 milhões para a 
balança comercial. Conta com 112 mil empregados.

Polo têxtil / vestuário

Maior concentração de indústrias do setor na 
América Latina (8.321). O segmento exporta 
acima de US$ 260 milhões (3,2% do volume 
estadual) e, dos setores industriais, é o que 
emprega mais gente: 155 mil pessoas.

Polo tecnológico

O Estado tem mais de 1.600 empresas de 
tecnologia, que faturam R$ 1 bilhão ao ano e 
empregam 16,8 mil trabalhadores. Grande 
parte do setor está concentrada em Blumenau, 
Florianópolis e Joinville.

Polo turístico

Os municípios catarinenses recebem no verão 4,3 milhões de 
turistas – incluindo os 500 mil catarinenses que viajam dentro 
do próprio Estado – e arrecada em torno de US$ 1,5 bilhão. 
Há 2 mil meios de hospedagem instalados, com capacidade 
de 280 mil leitos. 

Importante destacar que o setor turístico gera 300 mil empregos 
diretos e indiretos. Os municípios que mais atraem visitantes são 
Florianópolis, Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville, mas os 
atrativos turísticos estão distribuídos por todo o Estado.
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Cortada pelo Rio Itajaí-Açú e fundada 
por imigrantes alemães em 1850, a 
cidade de Blumenau está localizada 
no Vale do Itajaí, em uma região de 
relevo montanhoso, de clima 
temperado e úmido. Sede de um dos 
maiores eventos festivos do sul do 
país a Oktoberfest, que transforma 
Blumenau em vitrine para o mundo 
atraindo visitantes aos milhares 
durante 19 dias de festa e alegria.

O Blumenau 2050 é um grande 
projeto que estabelece um plano de 
diretrizes para o município com 
relação ao desenvolvimento territorial 
da cidade no decorrer das próximas 
décadas, denindo as prioridades e 
os prazos para investimento e 
tornando a captação de recursos 
mais viável, 

BLUMENAU
SANTA CATARINA

BLUMENAU 2050: COMPROMISSO
COM O DESENVOLVIMENTO

Ao longo de sua história, Blumenau passou de 
produtor agrícola para um centro com uma 
economia diversicada, com forte participação 
no setor têxtil e de vestuário. A cidade possui um 
dos maiores centros industriais de Santa Catarina 
e atualmente é referência em tecnologia da 
informação, indústria têxtil, metalurgia e em 
desenvolvimento regional, assegurando assim a 
sua implementação.

UMA CIDADE 
QUE NÃO PARA

DE CRESCER
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Início das obras e início da operação 
Início das obras no primeiro trimestre 
de 2016 e início da operação no 
segundo semestre de 2018 (previsão 
máxima).
 
Onde
Blumenau- sc - Bianchini Business Park 

Área do terreno
30.000 m².
 
Área construída 
23.643 m² - Térreo + 4 pavimentos – 
96 leitos de internação + 16 leitos de 
recuperação = 122 leitos.
 
Apartamentos
Serão 100 apartamentos tipo suíte.

Procedimentos
Concebido para procedimentos de 
média e alta complexidades.
 
Convênios
Hospital particular, credenciado para 
todos os planos de saúde. Não 
prestará atendimento pelo SUS.

Plano de negócio 

Concebido pela Ernst & Young e 
disponível na integra para análise, prevê 
faturamento de R$72 milhões já no 
primeiro ano e expansão física em cinco 
anos.
 
Gestão 

Toda a gestão será efetuada  pela Einsten 
Consultoria e Gestão, empresa ligada ao 
Hospital Israelita Albert Einsten.
 
Auditoria da gestão

A gestão do hospital será auditada pela 
Ernst & Young (contrato já assinado), 
inclusive a auditoria das obras.

Projeto arquitetônico 
O projeto arquitetônico foi concebido pela Kahn do Brasil, 
empresa internacional de projetos de arquitetura e 
engenharia especializada em construções de alta 
complexidade, com mais de 1.000.000 m² de hospitais e 
clínicas, incluindo a ampliação do Hospital Albert Einstein.

ClÍNICA HOSPITALAR
BAUM
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INVISTA EM UM FUTURO SEGURO

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO:
 Hoje há possibilidade de participação na cadeia 
acionária disponível sob consulta, com direito a 
cadeira no conselho e voto.  Poderão ser adquiridas 
cotas de 2% em valores sob consulta e moeda 
corrente (BR), com condições de pagamento 
exibilizadas.

Por que em Blumenau?
 
Ÿ Primeiro, porque os médicos que formam o 

corpo clínico e que são acionistas do 
hospital, atuam nos hospitais de Blumenau 
e têm seus consultórios e clínicas, também, 
em Blumenau.

Ÿ Segundo, Blumenau polariza cinquenta 
municípios, superando 1.000.000 de 
habitantes que dependem de Blumenau 
para tratamentos de saúde, principalmente, 
tratamentos de média e alta complexidade.

Ÿ Terceiro, a demanda supera 360 leitos.

NOVO HOSPITAL
BLUMENAU/SC
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SUSTENTABILIDADE
PALAVRA CHAVE PARA INOVAR

Desde que se propôs a erguer o 
empreendimento numa área total de 470 
mil m² na região norte de Blumenau, Santa 
Catarina, o Bianchini Business Park 
respeitou a fauna, ora e vegetação local. 
Prova deste cuidado com a natureza são 
todas as licenças ambientais conquistadas 
dentro dos padrões exigidos e o 
atendimento às especicações do 
Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED), o selo mais importante do 
Green Building Council, que certica 
instalações sustentáveis no mundo inteiro.

O empreendimento, que deve ter a primeira 
etapa construída até o m de 2016, tem por 
princípio desenvolver uma estrutura 

Para estimular hábitos de vida saudáveis, a prática de 
exercícios e momentos de confraternização entre os 
prossionais, o Bianchini Business Park terá um terraço 
ecológico, um espaço acolhedor e aconchegante, com pista de 
caminhada, academia ao ar livre, quadra poliesportiva, 
quiosques, churrasqueiras, espaço zen e espaço para 
restaurante e café. 

TerraçosEcológicos

sustentável com recursos próprios. Mais do 
que apenas uma questão de imagem 
institucional, a sustentabilidade se torna, em 
alguns casos, critério para seleção de 
negócios.

O parque priorizará questões como uso 
racional de água, espaços sustentáveis e 
acima de tudo a eciência energética. O 
empreendimento mantém uma parceria com 
a Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (Furb) e irá desenvolver pesquisas 
para construção de uma unidade de geração 
por meio de energia fotovoltaica e 
biomassa.
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A região norte de Blumenau 
está prestes a ganhar um 
parque ecológico. 

Trata-se do Instituto Flora e Fauna 
Bianchini. 

Projeto este que o Grupo Bianchini 
está executando em seu terreno no 
Bairro Itoupava Central, onde está 
sendo construído o parque 
multissetorial Bianchini Business Park. 

Com 105 mil m² de extensão, a ideia é 
proporcionar a comunidade um 
parque que possibilite acesso à 
ecologia, além de cultura, artes, 
ciência e tecnologia. A expectativa 
para conclusão é de até sete anos.

INSTITUTO 
FLORA 
E FAUNA 
BIANCHINI
Pesquisa
Desenvolvimento
e Inovação
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PARQUE
AMBIENTAL
TEMÁTICO

Mapa modelo da
Reserva Ambiental

105.000 mil m² 

Espaços de lazer integrados ao 
meio ambiente são cada vez mais 
requisitados pela população. 

Blumenau não foge da regra, apesar de ter 
mais da metade da cidade coberta por área 
verde, cerca de 60%, o município ainda 
não possui nenhum parque ecológico.  

Contudo, essa realidade deve mudar com 
os 105 mil m² de área destinados ao 
parque ecológico, que será desenvolvido 
pelo Grupo Bianchini e vai contar com um 
centro de pesquisa, um observatório, 
planetário, clínica veterinária, espaço 
cultural, além de áreas para acampamentos 
de escoteiros, para o lazer e de bem-estar 
para convívio com o meio ambiente. 
O local terá ainda salas de aulas para que 
professores possam realizar aulas teóricas 
e práticas dentro do parque.
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Não importa em qual esfera: na vida pessoal, 
no setor privado ou na área pública, a 
tecnologia mudou a vida das pessoas. E as 
empresas que fazem parte desta transformação 
não param de crescer.

O Polo Tecnológico do Bianchini Business Park 
tem por objetivo, dedicar-se a estes negócios.

Construído através do método Built to Suit, a 
área pode ser da maneira e do tamanho que a 
empresa necessitar.
 
A área conta com uma infraestrutura 
tecnológica focada no atendimento das 
necessidades das empresas de base tecnologia, 
como, por exemplo, um datacenter 
compartilhado de alta disponibilidade e 
estrutura de telecomunicações de última 
geração.

Para quem quer oferecer um local diferenciado 
para os seus colaboradores, o Bianchini 
Business Park também aposta na qualidade de 
vida das pessoas através da Alameda de 
Serviços e de ações de sustentabilidade. 

UM POLO DE
INOVAÇÃO
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Uma das etapas do Bianchini Business Park 
tem por denominação Cronos Business 
Center e traz em sua essência a versatilidade 
de espaços  completos, integrados a um 
sistema construtivo personalizado.

Estas estruturas inovadoras contemplam 
áreas personalizadas, infra-estrutura de 
qualidade e ambientes desenvolvidos para 
empresas de tecnologia e serviços de alto 
padrão.

O uso continuo destas estruturas assim como 
a necessidade latente por horários especiais 
e prolongados, fazem do Cronos Business 
Center uma ótima opção de investimento, 
seja por sua localização ou por sua completa 
infra-estrutura.

O sistema construtivo de análise do cliente 
ligado a projetos personalizados fazem deste 
projeto uma das apostas mais elaboradas 
com Bianchini Business Park.
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TC-TRADE CENTER
TUDO EM UM SÓ LUGAR
Com o surgimento de um projeto tão 
complexo como um parque tecnológico, 
surge a necessidade de uma estrutura 
completa de suporte e serviços, que 
contemple todo aparato necessário para dar 
conforto e qualidade de vida a quem busca 
no Bianchini Busdiness Park estabelecer suas 
raízes de negócios, nasce assim o Trade 
Center.

Com infra-estrutura completa e área de 
serviços destinada aos usuários tanto do 
parque como da comunidade, fazendo deste 
um ambiente único e inovador quando se 
treta de integração.

O Trade Center segue os conceitos 
estruturais mais modernos que o mercado 
oferece e infra-estrutura de primeiro mundo.

CENTRO DE CONVENÇÕES
HOTEL
CENTRO CLÍNICO
MEDICAL BUSINESS
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Esse pelo menos é o resultado da 
avaliação realizada pela Revista 
IstoÉ e Editora Três, em parceria 
com a Austin Rating. O ranking é 
denominado “As melhores 
Cidades do Brasil 2015”.

Segundo a revista Exame, 
Blumenau também cou em 4º. 
Lugar em um ranking inédito das 
melhores cidades do Brasil para 
criar os lhos. 

A lista elaborada pela Delta 
Economics & Finance, leva em 
consideração 48 variáveis que 
medem as condições que cada 
cidade oferece para o 
desenvolvimento de uma criança 
ou adolescente, como 
infraestrutura de saúde, dados 
sobre longevidade, educação e 
segurança pública. 

Ao todo, 100 cidades com mais 
de 260 mil habitantes foram 
analisadas.

EDUCAÇÃO E CULTURA
A BASE PARA O FUTURO

Blumenau é a melhor 
cidade de grande 
porte do país, em 
indicadores sociais e 
educação. 
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Blumenau é reconhecida pelas belezas 
naturais, a riqueza histórica e a 
vocação empreendedora, seu Índice de 
IDH é de 0,806, onde gura como 6º. 
lugar entre os municípios catarinenses 
e 25º. entre os brasileiros.
Educação e qualidade de vida, 
associados a um trabalho eciente de 
segurança pública, são atributos que 
reetem diretamente nos índices de 

violência. Com isto temos um perl 
diferenciado de prossionais: 
esforçados, empreendedores, que 
buscam a evolução permanente de 
seus conhecimentos. Como resultado, 
os trabalhadores Blumenauenses são, 
em geral, bem qualicados, 
produtivos e abertos a investimentos 
na sua formação.

FOCADOS EM
QUALIDADE DE VIDA

A qualidade de vida é denida como o 
nível de prazer na vida de uma pessoa, 
baseada em vários fatores. No mínimo, 
as necessidades básicas de uma pessoa 
devem ser atendidas para que elas 
tenham uma elevada qualidade de vida 
- elas devem estar saudáveis, ter o 
suciente para comer e um lugar para 
morar. Uma vez que essas necessidades 
são atendidas, a qualidade de vida de 
uma pessoa é determinada pela sua 
própria personalidade, seus desejos e 
seu nível de realização pessoal. 

A qualidade de vida só será entendida e 
promovida considerando todo o 
contexto em que está inserido sua 
família, seu ambiente de trabalho e 
escolar, sua cultura, seus amigos entre 
outros.

Neste sentido, conhecida como 
Alemanha Tropical, Blumenau tem 310 
mil habitantes e é a terceira cidade 
catarinense em população. Localizada 
no vale do Itajaí, região que ostenta alto 
IDHM (Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal). Isso implica altas 
taxa de alfabetização, baixa mortalidade 
infantil, alta renda per capita, além de 
outras marcas que se distanciam 
positivamente da média brasileira.

Business Health
and Technology
Sustainable
 



Assim como os falcões que se  
diferenciam das demais aves 
de rapina pelo fato de terem 
evoluído no sentido de uma 
especialização no voo em 
velocidade, nós do Grupo 
Bianchini nos diferenciamos 
em fazer de nosso sonhos 
uma realidade presente e não 
apenas nossa, pois contamos 
sempre com colaboradores, 
parceiros e investidores que 
fazem toda diferença quando 
se trata do desenvolvimento 
de projetos consistentes e da 
mais alta qualidade.

Inovar para nosso Grupo 
signica investir em parcerias 
e buscar por novos 
investidores que permitam 
uma rápida evolução de 
nossos projetos.

Estamos sempre de prontidão 
e a postos para alçar novos 
voos sem tirar os olhos do 
que realmente importa, a 
qualidade de nossos projetos 
e o resultado justo para 
todos, que reete 
diretamente no futuro de 
nossa cidade.  

PENSAMENTO
E OLHAR ATENTO UM DIFERENCIAL

MUITO ATRAENTE
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