




A LOG COMMERCIAL PROPERTIES

A LOG Commercial Properties, empresa do grupo MRV Engenharia, atua na incorporação, construção 
e locação de propriedades comerciais, como Condomínios logísticos, Loteamentos industriais, 
Shopping center´s, Strip mall´s e Offices.

A LOG se empenha desde a etapa de pesquisa e identificação da localização mais estratégica para 
potencializar o sucesso dos empreendimentos industriais e comerciais que ali irão se instalar, até 
a busca incessante por valor agregado, inovação, sustentabilidade e redução de prazos e custos, 
otimizando, assim, resultados para clientes, investidores e acionistas.

Está presente, hoje, em 26 cidades de nove Estados brasileiros (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe) e conta com um portfólio superior a 1,5 
milhões de m², com projeção de atuação em âmbito nacional.

MISSÃO
Atuar com qualidade, agilidade, 
transparência e ética para manter laços 
duradouros de confiança com os nossos 
clientes, colaboradores e parceiros.

VISÃO
Nosso objetivo é nos tornarmos a empresa 
líder, proprietária e desenvolvedora de 
imóveis comerciais e industriais do Brasil. 

VALORES
• Compromisso com nossos clientes.
• Ética, transparência e qualidade.
• Orientação para resultados.
• Meritocracia.
• Antecipação, inovação e realização. MINAS GERAIS
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CONDOMÍNIOS
LOGÍSTICOS
Os condomínios logísticos LOG se destacam pela 
localização em pontos estratégicos, priorizando a 
acessibilidade. Assim, ganha-se praticidade no fluxo 
de recebimento e envio de mercadorias, agilidade 
operacional e redução de custos. Outra característica 
marcante e prezada pela LOG é a infraestrutura. Os 
projetos incluem pé direito de até 12 metros, piso 
industrial com capacidade de carga de até 8t/m², 
pátio de manobra, amplo estacionamento, vestiários, 
restaurante, vigilância por circuito de TV, portaria 
blindada 24 horas e serviços de limpeza, jardinagem e 
manutenção em geral.



LOG JUNDIAÍ . SP

ABL: 34.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.300 m²



LOG SUMARÉ . SP

ABL: 43.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.100 m²



LOG PAPA GUARULHOS . SP

ABL: 14.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.400 m²



LOG GAIOLLI . GUARULHOS . SP

ABL: 33.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.700 m²



LOG HORTOLÂNDIA . SP

ABL: 53.500 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 3.300 m²



LOG BETIM . MG

ABL: 51.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.300 m²



LOG CONTAGEM I . MG

ABL: 58.500 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.500 m²



LOG CONTAGEM II . MG

ABL: 14.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 900 m²



LOG JUIz DE FORA . MG

ABL: 52.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.200 m²



LOG RIO DE JANEIRO . RJ

ABL: 54.500 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.500 m²



LOG ITATIAIA . RJ

ABL: 26.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.400 m²



LOG VIANA . ES

ABL: 60.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.300 m²



LOG LONDRINA . PR

ABL: 60.500 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.500 m²



LOG SÃO JOSÉ DOS PINHAIS . PR

ABL: 25.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.200 m²



LOG GOIÂNIA. GO

ABL: 78.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.300 m²



LOG FEIRA DE SANTANA . BA

ABL: 18.000 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.300 m²



LOG FORTALEzA . CE

ABL: 107.500 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.300 m²



LOG ARACAJÚ . SE

ABL: 41.500 m²
MÓDULOS A PARTIR DE: 1.200 m²



SHOPPING CENTERS
E STRIP MALLS
A LOG possui grande experiência na construção de 
shoppings e strip malls próximos a grandes complexos 
residenciais urbanos. Os projetos visam proporcionar 
um alto potencial comercial a lojistas, empreendedores 
e investidores em centros de compras, além de levar 
o desenvolvimento e a infraestrutura de comércio e 
serviços, atendendo à demanda crescente por centros de 
conveniência de qualidade.



PLAZA CAPITAL
CAMPINAS . SP

• ABL de 1.500 m²

• Previsão de 19 lojas

• Lojas de 55 a 200 m²

• Estacionamento com 120 vagas



PLAZA MIRANTE SUL
RIBEIRÃO PRETO . SP

• ABL de 2.500 m²

• Previsão de 34 lojas

• Lojas de 30 a 330 m²

• Estacionamento com 117 vagas 



PLAZA TOP LIFE
SERRA . ES

• ABL de 6.328 m²

• Previsão de 44 lojas

• Lojas de 11 a 3.000 m²

• Estacionamento com 307 vagas 



PLAZA TAPAJÓS
BETIM . MG

• ABL de 1.000 m²

• Previsão de 15 lojas

• Lojas de 40 a 115 m²

• Estacionamento com 30 vagas



SHOPPING CONTAGEM
CONTAGEM . MG

• ABL de 35.000 m²

• 220 lojas satélite

• 7 âncoras

• 4 mega lojas

• 8 salas de cinema

• Estacionamento com 2.300 vagas

• Projeto para construção de três torres corporativas



BuSINESS CENTERS
O mercado corporativo brasileiro cresce em ritmo 
acelerado. Para atender às diversas demandas 
imobiliárias, a LOG desenvolve centros empresariais 
localizados em pontos estratégicos e dotados de 
completa infraestrutura tecnológica, facilitando a 
sistematização de processos e agregando praticidade 
ao dia a dia corporativo.



CENTRO COMERCIAL CONTAGEM-MG

• ABL de 46.000 m²

• 4 torres corporativas 

• Supermercado

• Strip Mall

• 1.015 vagas de estacionamento



CENTRO COMERCIAL SÃO PAULO - SP

• ABL de 90.000 m²

• 5 torres corporativas 

• Lojas de até 80m² e lajes corporativas de até 3.000 m²



LOTEAMENTOS
INDUSTRIAIS
Antes de desenvolver os loteamentos industriais, a LOG estuda as 
melhores possibilidades de localização com o intuito de fazer com 
que as futuras empresas instaladas consigam explorar ao máximo 
o potencial econômico. A LOG desenvolve empreendimentos 
de grande porte e com completa infraestrutura, possibilitando 
que empresas de diversas dimensões encontrem o lote mais 
adequado para suas futuras instalações. Planejados visando 
o futuro, os loteamentos industriais LOG valorizam a questão 
ambiental através de práticas sustentáveis, como a preservação 
de áreas verdes.



PIB . PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM

• Pensado para fazer bem às empresas e à natureza, causando o mínimo impacto ambiental.

• 27% da sua área é formada por reservas naturais, preservando a fauna e a flora nativas.

• Extensa alameda arborizada, com ciclovia que percorre todo o parque industrial.

• Lotes de dimensões variadas para que empresas de diferentes portes possam se instalar.

• Área total com cerca de 6.000.000 m².

O PROJETO



PRÁTICAS LOG DE
SuSTENTABILIDADE



PRÁTICAS LOG DE SUSTENTABILIDADE

A LOG investe na preservação das áreas 
com maior quantidade de espécies nativas 
na implantação do terreno. O objetivo é 
preservar a biodiversidade local, melhorar a 
qualidade do ar e manter a memória visual 
e cultural da região.

Os galpões de permanência prolongada contam com 
iluminação e ventilação natural, reduzindo o consumo 
de energia elétrica e aumentando o conforto ambiental. 
Para uma sensação térmica mais agradável, as fachadas 
possuem cores claras e o projeto paisagístico prioriza o 
controle do microclima. Árvores frutíferas são plantadas 
com o intuito de preservar a biodiversidade local.

Visando o bem-estar dos portadores de necessidades 
especiais, a LOG investe em acessibilidade e reserva 
vagas para PNE nas áreas comuns. Com isso, o acesso 
a todas as dependências, a segurança e o conforto estão 
garantidos. Para que o trânsito flua, há vaga de carga e 
descarga no entorno do empreendimento.

TERRENO SuSTENTÁVEL

CONFORTO

EQuIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

A preferência por bacias sanitárias com caixa acoplada de duplo acionamento e torneiras com fechamento 
automático nos lavatórios das áreas comuns, promove o consumo consciente de água. A instalação de 
caixas de retenção de chuva ajuda a armazenar a água para ser utilizada na irrigação dos jardins. Também 
retardam o lançamento de água pluvial no momento de pico, evitando enchentes.

PROJETO PAISAGÍSTICO

O projeto paisagístico tem grande relevância nas práticas sustentáveis da LOG. Para manter a biodiversidade 
local, o uso prioritário nos jardins é de plantas nativas da região, aumentando a longevidade da vegetação 
escolhida e diminuindo a quantidade de água da irrigação, visto que as plantas já são adaptadas ao clima 
local e ao regime de chuvas. Todas essas práticas reduzem o custo do condomínio.

A opção da LOG pelo uso de sistema de aquecimento solar, 
equipamentos eficientes, como lâmpadas, reatores, bombas 
centrífugas e motores elétricos de indução trifásicos, reflete 
diretamente na redução do consumo de energia, promove 
uma utilização consciente de energia e reduz o custo do 
condomínio.

ÁGuA

ENERGIA



PRÁTICAS LOG DE SUSTENTABILIDADE

A instalação de baias para separar e armazenar resíduos produzidos na obra e 
a reserva de um espaço para recipientes de coleta seletiva tem três benefícios: 
promover a coleta e reuso de materiais, diminuir o descarte em aterros 
sanitários e áreas de bota-fora e incentivar a reciclagem. Já a implantação 
do empreendimento sem gerar grandes movimentações de terra, reduz a 
emissão gases nocivos, como CO2, evita transporte e carregamento de terra 
pelas vias públicas e diminui o descarte de terra em áreas de bota-fora.

GERAÇÃO DE RESÍDuOS

O uso de madeira certificada ou de reflorestamento na execução da obra preserva as florestas 
nativas e garante que o material seja oriundo de um processo produtivo, ecologicamente 
adequado, socialmente justo, economicamente viável e no cumprimento de todas as 
leis vigentes. As portas, pisos laminados e espécies vegetais dos jardins são exemplos 
desse principio. As tintas, revestimentos, selantes e adesivos utilizados nas obras são, 
preferencialmente, com baixo nível de toxicidade, reduzindo a emissão de gases nocivos, 
melhorando as condições de trabalho dos funcionários da obra e diminuindo a poluição 
ambiental proveniente de produtos químicos. Os minerais, como solo, areia, pedriscos, seixos 
e rochas são oriundos de jazidas e lavras autorizadas, de acordo com as leis vigentes. Visando 
diminuir o desperdício de material, reduzir a produção de resíduos e otimizar a construção, 
a LOG modula os acabamentos e compra, preferencialmente, o aço para concreto armado já 
cortado e dobrado. Por fim, a escolha de fornecedores localizados próximos às obras resulta 
numa menor emissão de gases nocivos à camada de ozônio e estimula a economia local.

MATERIAIS

A LOG concebe projetos compatibilizados já prevendo possíveis 
interferências que surgirão durante a obra e desenvolve as 
soluções mais adequadas considerando todas as suas interfaces, 
evitando o retrabalho. Outra inovação é a implantação de 
bicicletário, que incentiva o uso de transporte alternativo, reduz 
a emissão de gases nocivos à camada de ozônio e ameniza os 
impactos ambientais causados pela utilização de veículos. A 
LOG estende a possibilidade de adotar práticas ecologicamente 
corretas a seus futuros moradores. Para isso, desenvolve um 
manual explicando como utilizar as propostas sustentáveis do 
empreendimento. Há também o controle do fumo na obra, que 
visa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e reduzir a 
emissão de gases tóxicos.

Para reduzir a poluição sonora, a LOG utiliza os equipamentos que geram ruídos acima 
de 70 dB(A), preferencialmente, no período de 10h as 17h. Com o intuito de evitar o 
carregamento de terra pelas vias públicas, reduzir a poluição do solo e a emissão de 
partículas finas no ar, lava-rodas para caminhões são construídos nas obras. Canaletas 
também são construídas a fim de drenar a água no entorno do terreno e evitar que 
a terra se espalhe pelas ruas. A madeira utilizada nas formas pode ser reaproveitada 
em vários pavimentos, diminuindo o desperdício e a produção de resíduos, além de 
incentivar a reciclagem.

INOVAÇÕES

PREVENÇÃO DE POLuIÇÃO NAS ATIVIDADES DE CONSTRuÇÃO



Av. Raja Gabaglia, 2720 . Estoril . BH . MG
www.logcp.com.br


