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SERVIÇOS
(Escritório, Retail e Industrial)

Estruturação e gestão de investimentos no mercado 
imobiliário, consultoria e desenvolvimento de 
negócios na área de real estate, criando soluções 
específicas com o objetivo principal de geração 
de valor para o cliente, com transparência e 
sustentabilidade.

• Consultoria e Gestão de Investimentos de Real 
Estate - Formatação do produto, análise da qualidade 
do investimento, estruturação de veículos de 
investimento e gestão de todo o ciclo de investimento e 
desinvestimento. Atuação na estruturação e gestão de 
novos produtos por meio de parceria com investidores, 
fundos de investimentos e incorporadores;

•  Estruturação de Investimentos - Estruturação de 
fundos de investimentos imobiliários (FIIs) e atuação 
como consultoria imobiliária de FIIs; 

• Gerenciamento Estratégico e Operacional do 
Desenvolvimento Imobiliário - Implantação de 
empreendimentos em diversos segmentos do 
mercado, com o acompanhamento de todas as 
etapas, como a definição da estratégia comercial e 
marketing, aprovações legais, gestão de projetos e 
obras, monitoramento do desempenho econômico e 
financeiro, até a implementação de políticas de gestão 
de riscos e monitoramento;

DESENVOLVIMENTO & 
INVESTIMENTO

• Administração Imobiliária – Controle de pagamentos, 
vistorias, documentação, representação em assembleias e 
órgãos públicos;

• Gerenciamento de Oportunidades – Comparativos de valores 
de aluguéis aplicados no mercado para identificação de 
oportunidades e estratégias de negociação;

• Gerenciamento de Datas Críticas – Reajustes, revisões, 
renovações, garantias e seguros;

• Negociação – Representação nas revisões de valores, 
renovações de contratos, rescisões, novas locações, venda e 
compra de imóveis.

Gerenciamento inteligente de carteiras imobiliárias e busca 
constante de eficiência na gestão administrativa e no 
monitoramento do mercado imobiliário.

ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE ATIVOS

Concretização de excelentes negócios 
por meio da identificação e da conexão 
rápida e eficaz da demanda com o 
imóvel.

• Gerenciamento da locação, 
identificando potenciais ocupantes;

• Gerenciamento de projetos de 
Build-to-Suit;

• Base de dados atualizada de 
proprietários, inquilinos, ofertas e 
transações;

• Coordenação da locação de imóveis 
em parceria com outros agentes do 
mercado;

• Estratégia de identificação de 
demanda no mercado;

• Representação de empresas na busca, 
análise e negociação de imóveis.

LOCAÇÃO

Avaliações imobiliárias de alto nível, 
realizadas por profissionais com 
larga experiência e credibilidade, 
certificados por instituições brasileiras 
de 1ª linha e, principalmente, por 
instituições internacionais como a 
RICS - Royal Institution of Chartered 
Surveyors.

• Serviços gerais de avaliações 
imobiliárias, incluindo avaliações de 
portfólios;

• Análise de viabilidade de 
empreendimentos industriais, 
comerciais e de serviços;

• Estudo de desenvolvimento 
imobiliário;

• Análises de melhores usos - vocação 
imobiliária;

• Avaliação patrimonial para fins 
contábeis.

AVALIAÇÃO &
CONSULTORIA

Inteligência, informação e eficiência 
na busca de oportunidades 
de negócios que atendam aos 
interesses de nossos clientes.

• Desmobilização de ativos 
imobiliários;

• Venda direta ou por meio de 
processo de licitação (Bid Process);

• Relacionamento com imobiliárias e 
players do mercado;

• Representação de investidores e/
ou incorporadores na aquisição de 
imóveis para desenvolvimento;

• Estratégia de marketing;

• Gerenciamento de operações 
de Sale & Leaseback;

• Representação de investidores e 
empresas na aquisição de imóveis 
para renda ou para ocupação própria.

VENDA &
AQUISIÇÃO

NEGÓCIOS NOS EUA

•  Novos Negócios Imobiliários nos EUA - Consultoria e 
Desenvolvimento de Novos Negócios - Financiamento de 
imóveis, pesquisa de imóveis e oportunidades de novos 
negócios nos EUA. Parcerias com advogados, contadores e 
agentes financeiros especializados no mercado imobiliário 
americano.



Keyrus/WeWork
Paulista 
São Paulo/SP
Expansão realizada em Junho/2018, processo coordenado pela RealtyCorp.

Após realizarmos o estudo e a relocalização da Keyrus, uma das maiores empresas 
francesas do setor de consultoria de Data Intelligence, para a unidade paulista da 
WeWork, fomos procurados novamente pelos responsáveis para dar suporte à rápida 
expansão da equipe. A solução que encontramos foi a locação de mais 104 estações 
no mesmo site.

CASES

Business Space Tower
Lapa 
São Paulo/SP
Relocalização realizada em Junho/2018, processo coordenado pela RealtyCorp.

O Grupo MRV, uma das maiores construtoras do Brasil focada em habitação para 
baixa renda estava à procura de economia nos custos fixos mensais, sem baixar 
muito o padrão de ocupação atual. A solução foi alugar um andar e meio no edifício 
BST (Business Space Tower) economizando fortemente nos custos fixos mensais em 
aluguel, condomínio e IPTU.

Atrium IX
 
Vila Olímpia 
São Paulo/SP
Relocalização realizada em Dezembro/2018, processo coordenado pela RealtyCorp.

Depois da venda de uma parte da sua operação, a Aditus – consultoria especializada no 
mercado brasileiro de capitais com foco em investimentos de alto risco – precisava reduzir 
o tamanho da sua locação. Para reduzir custos, foi relatada para nós a necessidade de que 
o novo espaço tivesse estrutura, com foco na redução de custos e na redução do prazo 
de obra. Além disso, a empresa indicou a necessidade de manter a região e o padrão 
corporativo da antiga locação. A solução foi encontrar um andar que era ocupado pela 
Heineken no edifício Atrium IX. Em uma rápida negociação, a RealtyCorp conseguiu um 
negócio que atendeu a todos os pedidos da empresa em relação ao preço, ao prazo, ao 
perfil corporativo e ao tamanho do andar.

Torres Empresariais Ibirapuera
Moema 
São Paulo/SP
Relocalização realizada em Novembro/2018, processo coordenado pela RealtyCorp.

Líder no país no segmento em projetos de tecnologia, a Star IT presta serviços de 
consultoria para o varejo, auxiliando as empresas por meio da preparação, da gestão e do 
desenvolvimento de negócios. A empresa necessitava de um novo espaço que atendesse 
à demanda de consolidação dos departamentos  comercial e  de operação. Com a diretriz 
de permanecer na região de moema, o cliente tinha muita pressa para fechar o negócio e 
iniciar o planejamento do escritório. Como de costume, focamos no atendimento rápido 
e na busca de informações precisas, pontos que foram fundamentais para o sucesso do 
trabalho. Com isso, o processo de transação foi concluído em aproximadamente 40 dias 
depois do primeiro contato da Star IT com a RealtyCorp.



ESCRITÓRIOS
São Paulo³

A absorção líquida em edifícios Corporate Classe A e A+ na 
cidade de São Paulo encerrou o ano de 2018 com o saldo 
positivo em mais de 285 mil m², a maior absorção líquida para 
esse nicho na série histórica. Como podemos observar no 
gráfico, diferentemente dos anos de 2013 a 2017, quando boa 
parte da absorção A e A+ veio do chamado movimento Flight 
to Quality, em 2018 a absorção líquida veio, principalmente, do 
movimento de retomada da economia brasileira, com a volta do 
crescimento das empresas e a queda na taxa de desemprego. 
A expectativa para 2019 é a que a absorção líquida seja positiva 
novamente e bata novos recordes, inclusive no universo dos 
edifícios Corporate Classe B e C (Outros), que também deve ter 
absorção líquida positiva.

Os dados deste gráfico referem-se ao universo de edifícios corporate da cidade de São Paulo.

(m locáveis)2Os dados deste quadro são referentes ao universo de edifícios Corporate. 1

A cidade de São Paulo possui, hoje, 10,85 milhões de m² de escritórios em edifícios corporativos (Corporate¹) e 5,03 milhões de 
m² de escritórios em edifícios Office¹ (pequenas salas comerciais). Do estoque total, 14% são compostos por edifícios Corporate 
A+, 10% por edifícios Corporate A e 44% por edifícios Corporate 
Classes B e C (conhecidos como Outros), totalizando 68% de 
escritórios Corporate na cidade de São Paulo.

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva ³



Berrini³

Painel de Tendências²

(m locáveis)2Os dados deste quadro são referentes ao universo de edifícios Corporate. 1

A região da Berrini é composta por 136 edifícios, com um estoque total de 1,17 milhões 
de m². Deste universo, temos 83% em edifícios corporativos e 17% em edifícios Office. 
Especificamente no universo Corporate, temos 34% de edifícios classe A+, 22% de 
edifícios classe A e 27% de classe Outros (B e C).

Nos últimos seis anos, foram entregues 425 mil m² em edifícios corporativos na região 
da Berrini, que vai desde a Avenida dos Bandeirantes até o Shopping Morumbi, na Av. 
Dr. Chucri Zaidan.  Apesar deste grande volume de novo estoque, hoje a região possui 
uma taxa de vacância de apenas 7,58% para o universo de edifícios Corporate Classe 
A+, enquanto que a taxa de vacância para todo o universo corporativo, considerando 
todas as classificações, é de 16,90%, sete pontos percentuais a menos que no início 
de 2016, quando a taxa de vacância Corporate chegou a ultrapassar 23% na região.

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva ³

(m locáveis)2



Painel de Tendências²Rio de Janeiro³

(m locáveis)2Os dados deste quadro são referentes ao universo de edifícios Corporate. 1

(m locáveis)2Os dados deste quadro são referentes ao universo de edifícios Corporate. 1

Zona Sul³

O estoque total de escritórios da Zona Sul do Rio de Janeiro é composto por 1,29 
milhões de m², sendo que 58% deste total é composto por edifícios corporativos 
(Corporate¹) e os outros 42% por edifícios Office¹ (pequenas salas comerciais). Do 
estoque total, 4% são de edifícios Corporate Classe A+, 7% de edifícios Corporate 
Classe A e 47% de edifícios Corporate Classes B e C (Outros), totalizando 58% do 
estoque em edifícios Corporate.

A Zona Sul fluminense é formada, predominantemente, por edifícios antigos. São 
apenas 14 edifícios com menos de 20 anos que compõem o mercado Corporate 
Classe A e A+ da região. Entretanto, trata-se da localização mais valorizada da cidade 
do Rio de Janeiro, com o preço pedido médio de locação no patamar de R$ 94,65/
m² para o universo de edifícios corporativos (Corporate¹), com picos de até R$ 260/m² 
para os melhores edifícios da Zona Sul, incluindo os que oferecem vista privilegiada. 

Em função da escassez de terrenos para construção de novos empreendimentos e da 
boa demanda por espaços, a Zona Sul da cidade possui, hoje, uma das menores taxas 
de vacância do Rio de Janeiro: são 138 mil m² disponíveis para locação em edifícios 
corporativos (Corporate¹), com taxa de vacância de 18,50% para todo o universo 
Corporate, sendo que a média da cidade é de 23,04%.

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva³

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva³

(m locáveis)2



Painel de Tendências - Industrial SP

[1] A metodologia de classificação da RealtyCorp para os edifícios de escritório é baseada na classificação Buildings, sendo: Office: Edifícios com conjuntos menores que 100 m²; Corporate: 
Edifícios com conjuntos maiores ou iguais a 100 m²; A+: Edifícios equivalentes ao AAA e AA da Classificação Buildings; A: Edifícios equivalentes ao A da Classificação Buildings; Outros: 
Edifícios equivalentes ao BB, B e C da Classificação Buildings;
[2] Os dados estatísticos de Alphaville não estão contabilizados juntamente com os dados da cidade de São Paulo; 
[3] Os dados estatísticos deste Analytics referem-se ao 4º trimestre de 2018 e foram consolidados em 31/12/2018.

INDUSTRIAL
Estado de São Paulo ³

*As Tendências não devem ser tomadas como indicativos de resultados futuros.
*A RealtyCorp não se responsabiliza por decisões tomadas com base neste informativo.

(m locáveis)21Os dados deste quadro são referentes ao universo de condomínios logísticos do Estado de São Paulo

(m locáveis)2

O Brasil possui 20,80 milhões de m² em galpões que estão em condomínios industriais e logísticos, sendo que somente o 
Estado de São Paulo detém 12,37 milhões de m² deste estoque, ou seja, quase 60% do estoque total brasileiro. O segundo maior 
mercado, o Estado do Rio de Janeiro, possui apenas 2,36 milhões de m², 11,35% do estoque brasileiro.

A taxa de vacância no Estado de São Paulo caiu de 23,83% no 3º trimestre de 2018 para 22,91% no 4º trimestre de 2018. A média 
atual dos preços pedidos de locação para todo o Estado é de R$ 17,82/m². Os preços pedidos de locação variam de R$ 9,36/m²/
mês a R$ 32,40/m²/mês, dependendo da região e das especificações técnicas dos galpões.

As médias dos preços pedidos de locação para galpões em condomínios industriais e logísticos cairam nos eixos Fernão Dias, 
São Paulo (Capital), Dutra SP, Castelo Branco e Bandeirantes/Anhanguera. Já nos eixos Anchieta/Imigrantes e Regis Bittencourt, 
a média subiu, conforme demonstra a tabela abaixo.

O eixo Bandeirantes/Anhanguera é o que possui o maior estoque em condomínios logísticos no Estado de São Paulo, com 5,59 
milhões de m², o que representa 45,2% do estoque total do Estado de São Paulo. A taxa de vacância do eixo está em 23,68% nos 
condomínios Classes A e A+ e em 21,36% nos condomínios Classes B e C (Outros).

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva³



A RealtyCorp possui um grupo de profissionais, com grande experiência imobiliária, que 

está focado no atendimento de investidores, incorporadores, proprietários e empresas 

usuárias de espaços corporativos e industriais. A RealtyCorp é caracterizada por seus 

clientes pela sua habilidade nas negociações e pelo seu conhecimento de mercado, 

é conhecida ainda, por evidenciar oportunidades de negócios e por gerar vínculos de 

relacionamento de longo prazo. Com ética e profissionalismo, a RealtyCorp sempre 

busca, primordialmente, atender aos interesses e necessidades de seus clientes.

DIFERENCIAIS

SP: Rua Américo Brasiliense, 1.923 - 9º Andar - Conj. 906 - Ch. Santo Antônio, 04715-003 - São Paulo

RJ: Rua Lauro Müller, 116 - 32º Andar - Sala 3201 - Botafogo, 22290-160 - Rio de Janeiro

+55 11 3199 2930 SP | +55 21 3195 0390 RJ

CRECI: SP: 25548-J | RJ: 007353-J 

www.realtycorp.com.br

AGILIDADE
Propiciamos maior agilidade no 
desdobramento de todo o processo de 
negociação e fechamento dos negócios.

INTELIGÊNCIA
Atuamos de forma ampla e estratégica, 
propiciamos aos nossos clientes uma visão 
mais transparente do mercado imobiliário, 
além de opiniões e recomendações 
fundamentadas em dados e em pesquisa.

EXPERIÊNCIA
Larga e sólida experiência de nossa equipe 
de profissionais em Corporate Real Estate.

RELACIONAMENTO
Valorizamos uma parceria comercial que 
seja duradoura, não meramente lucros 
imediatos.

COMPROMISSO
Somos comprometidos com os valores 
e a missão de nossos clientes. Assim, 
atuamos ativamente como suporte para 
o jurídico do cliente, de forma que todas 
as premissas, princípios e necessidades 
de nossos clientes sejam atendidas e 
observadas nos contratos firmados.

ÉTICA
Nossa postura nos processos e nas 
negociações contempla todos os princípios 
legais e éticos da boa governança. 
Valorizamos a transparência, a equidade e a 
responsabilidade corporativa. Rechaçamos 
a corrupção.


