
APRESENTAÇÃO 
COMERCIAL



Temos um espaço para sua empresa se 
transformar com a gente. Áreas com até 
2.000m².





Somos uma empresa com anos de 
trajetória, localizados em um prédio 
que transmite uma história de afeto 
com a cidade. 

Conectados com as transformações que 
a  todo tempo mudam o mundo, mais 
uma vez, renovamos para oferecer um 
novo serviço  a cidade. 

Envoltos em um ambiente de cultura e 
tecnologia em movimento constante de 
transformação, agora somos o Paço 
Alfândega Office & Mall, o primeiro 
Office Mall no  coração do Recife. 

Não somos um Hub de negócios. 
Vamos além.



Nossa essência pode ser
resumida em algumas 
palavras:



Além de uma localização privilegiada no centro histórico e dentro do Porto 
Digital, com mais de 300 empresas de tecnologia catalogadas, também 
possuímos a vista mais bonita da cidade. 
Muita coisa mudou por aqui, mas a nossa vista, essa continua a mesma.



Possuímos vários espaços
Disponíveis que vão de
50m² a 2.000m² que podem
ser personalizados de 
acordo com a necessidade
da sua empresa. 



PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Para possibilitar uma experiência 
mais interessante a rotina da sua 
empresa,  temos uma praça de 
alimentação com o  melhor da 
culinária, entre pratos regionais 
e diversificados, e uma cervejaria é 
claro.

ESTACIONAMENTO  NO PRÉDIO 
ANEXO

Para maior comodidade dos 
colaborados de sua empresa,
existe um prédio anexo que oferece 
um serviço de estacionamento. 

Assim, eles poderão trabalhar livre
de preocupações, focando no  que 

realmente importa.





Primeira unidade da Cervejaria Babylon Station, 
criada para levar a atmosfera de praia para a 
cidade. Por isso, cadeiras de praia compões o 
ambiente, reforçando o costume do recifense de 
papear com amigos. Além dos chopes e drinks, o 
cardápio também conta com burgers artesanais e 
petiscos como cupim desfiado e batatas-fritas para 
acompanhar as bebidas.



Para os amantes de churrasco, o Parrillada é 
uma boa opção. A Steak House conta com 
cortes especiais, vinhos do mundo e cervejas 
exclusivas, estupidamente geladas. Tudo para 
adicionar mais sabor no seu happy hour.



Em dias quentes, DeGusta é a melhor escolha. 
Uma empresa jovem e divertida, criada com o 
objetivo de levar momentos leves e alegres 
para o dia a dia dos degustadores. São a 
primeira paleteria 100% pernambucana que 
com muita criatividade, qualidade (de 
produtos e serviços) e aumentam diariamente 
o mix de delícias além das famosas paletas já 
existentes.



Como negar uma sobremesa depois do 
almoço, não é mesmo? O McDonald’s é a 
principal rede de alimentação rápida em toda 
América Latina e Caribe. Além dos diversos 
combos de fast food, a empresa também 
possui o segmento de sobremesas bastante 
famosas e irresistíveis, como o sorvete de 
casquinha, Mc Flurry, Milkshake de 
ovomaltine e muito mais. 

SOBREMESA



Multinacional 
americana, atua como 
prestadora de serviços 
eletrônicos na área do 

transporte privado 
urbano. Através de 
aplicativo de celular 
permite a busca por 

motoristas baseada na 
localização do usuário. 

Uma empresa que oferece a 
melhor solução para o cliente 

através do modelo de Business 
Design. Desde a ideação até 

entrega final, tudo é pensado 
nas necessidades do cliente e 
no impacto que os produtos 
terão no usuário final. Um 
serviço de ponta a ponta.

A maior agência da Caixa 
Econômica Federal, com 1.500m² 

de área, uma instituição financeira, 
sob a forma de empresa pública, 

com patrimônio próprio e 
autonomia administrativa com 

sede em Brasília, no Distrito 
Federal, e com filiais em todo o 

território nacional. 



Fundada em 2000, a Tempest Security 
Intelligence é a maior empresa 

brasileira especializada em 
cibersegurança e prevenção a fraudes 
digitais. Com um time de mais de 400 

profissionais em seus escritórios no 
Recife, São Paulo e Londres.

A livraria possui sua primeira filial 
sediada em Recife, ocupando 2,7 

mil metros quadrados. O local 
também conta com uma cafeteria. 
É um espaço que acredita no poder 

do encontro, para sua rotina ser 
mais leve, acolhedora e conectada.



HÉLIO AZEVEDO - SUPERINTENDENTE 

(81) 3194.2100 

(81) 9 9249.6833

helio.azevedo@alfandegaonline.com

Entre em contato e alugue seu 
espaço agora!

PAÇO ALFÂNDEGA OFFICE & MALL       

Rua Alfândega, 35 | Bairro do Recife

Recife - PE | CEP: 50030-030


