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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.



Ventura Corporate Towers
Centro 
Rio de Janeiro/RJ
Locação realizada em Abril/2019. Processo coordenado pela RealtyCorp.

Com exclusividade nos andares da UFRJ do edifício Ventura Corporate Towers, a 
RealtyCorp recebeu a demanda por um espaço para escritórios por parte da Daniel 
Advogados – que estava sendo representada por outra consultoria – que já havia 
visitado alguns andares no edifício. Vendo uma possibilidade de que o negócio 
acontecesse, a agilidade da equipe foi muito importante para o fechamento, já que 
dentro de um mês foram feitas as visitas, negociação e o fechamento das bases 
comerciais. A RealtyCorp negociou as melhores condições possíveis para o nosso 
cliente, que ficou extremamente satisfeito – tanto que deu nota máxima (excelente) 
na avaliação dos serviços prestados .

CASES

Atrium VI
Vila Olímpia 
São Paulo/SP
Locação realizada em Fevereiro/2019. Processo coordenado pela RealtyCorp.

Fundado em 2011, o Chediak é um dos principais escritórios Full Service, com sede em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. A empresa ocupava meio andar do edifício JK 1600 na 
cidade de São Paulo e pelo crescimento da operação precisava de uma área maior. 
Porém, buscavam um escritório pronto, sem custos tão altos de implantação. A solução 
foi alugar um imóvel mobiliado, com toda a estrutura que o escritório precisava. 

WRK
 
Liberdade
São Paulo/SP
Locação realizada em Maio/2019. Processo coordenado pela RealtyCorp.

O Banco Santander estava com suas operações da Cabesp e de   Previdência Privada 
espalhadas em três prédios antigos, no centro de São Paulo, e precisava unificar essas 
operações em um imóvel mais moderno, também na região central da cidade e que fosse 
de fácil acesso por meio dos transportes públicos, por conta do seu público-alvo. Com 
as premissas alinhadas junto ao cliente, a RealtyCorp fez um mapeamento com algumas 
opções. Após as visitas o edifício WRK se mostrou a opção perfeita para o Santander, que 
acabou alugando cinco andares do edifício.

Boulevard Sul
Vila Olímpia 
São Paulo/SP
Locação realizada em Agosto/2019. Processo coordenado pela RealtyCorp.

A Intrials Clinical Research – empresa do segmento da saúde – procurou a RealyCorp para 
encontrar um novo espaço, próximo à matriz do grupo que a comprou recentemente. Após 
as expectativas alinhadas com o cliente, em seguida fizemos um mapeamento de opções 
na região selecionada e identificamos uma possibilidade que se encaixava nas premissas 
do cliente. Após algumas rodadas de negociação, concluímos o negócio com sucesso. 



ESCRITÓRIOS
São Paulo³

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, 4

A cidade de São Paulo possui 10,97 milhões de m² de escritórios 
em edifícios corporativos (Corporate¹) e 5,05 milhões de m² de 
escritórios em edifícios Office¹ (pequenas salas comerciais). Do 
estoque total, 14,14% estão em edifícios Corporate A+, 10,51% 
em edifícios Corporate A e 43,82% em edifícios Corporate 
Classes B e C (conhecidos como Outros), totalizando 68,47% de 
escritórios Corporate na cidade de São Paulo.

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva
3, 4

No 3º trimestre de 2019, registramos um recorde na absorção 
bruta de escritórios corporativos na cidade de São Paulo:  foram 
mais de 350 mil m² transacionados em um único trimestre. Do 
volume total de m²  transacionados no  período, 30,71% refere-
se  a edifícios Corporativos A+, 19,90% a edifícios Corporativos 
A e 49,39% a edifícios Corporativos B e C. Além desta grande 
movimentação no 3º trimestre, o 1º e o 2º trimestres de 2019 também tiveram volume alto de movimentações, sendo que a  soma 
da absorção bruta dos 3 primeiros trimestres de 2019 atingiu 900 mil m² transacionados, conforme demonstra o gráfico ao lado .



Painel de Tendências²

(m locáveis)2Os dados deste quadro são referentes ao universo de edifícios Corporate. 1, 4

Chácara Santo Antônio
3, 4

O estoque total de escritórios da região Chácara Santo Antônio⁴ é de 564 mil de m².  
Deste estoque total, 11,10% estão em edifícios Office¹ (salas comerciais pequenas), 
22,20% em edifícios Corporate¹ Classe A+, 9,89% em edifícios Corporate A e 56,81% 
em edifícios Corporate B e C (Outros), resultando em 88,90% do estoque total em 
edifícios Corporate.

A taxa de vacância para o universo de edifícios Corporate ainda é muito elevada, 
33,96%, porém, ela vem caindo mês a mês desde o início de 2018, quando estava 
em 44,47%. A tendência de queda na taxa de vacância deve continuar ainda mais 
acentuada nos próximos meses, uma vez que os preços de locação em regiões mais 
consolidadas da cidade, como Faria Lima e Vila Olímpia, estão cada vez mais altos, 
ao mesmo tempo em que essas mesmas regiões registram taxas de vacância abaixo 
de 10%.

Enquanto o estoque Corporate da região (501.556 m²) representa 4,57% do estoque de 
São Paulo, a Chácara Santo Antônio apresenta uma vacância de 170.000 m², ou seja, 
10,57% de toda cidade.

(m locáveis)2

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva
3, 4



Painel de TendênciasRio de Janeiro³

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

O estoque total de escritórios da região Portuária é de 382 mil de m². Deste estoque total, 
apenas 18,41% estão em edifícios Office¹ (pequenas salas comerciais), enquanto 45,26% 
estão em edifícios Corporate¹ Classe A+, 12,18% em edifícios Corporate A e 24,15% em 
edifícios Corporate B e C (Outros), resultando em 81,59% do estoque total em edifícios 
Corporate.

O estoque de edifícios Corporate praticamente dobrou de 2014 a 2016 na região 
Portuária, ao mesmo tempo em que o Rio de Janeiro enfrentava a sua maior crise 
histórica. Este cenário fez com que a taxa de vacância chegasse a 60% no 4º trimestre 
de 2017 no universo de edifícios Corporate. Desde então, a vacância vem diminuindo 
trimestre a trimestre, porém ainda está muito elevada, em 34,13%.

Apesar do quadro econômico no Rio de Janeiro estar um pouco mais estável do que há 
dois anos, os investidores/proprietários ainda estão praticando condições comerciais 
bem agressivas na região, visando, principalmente, atrair as empresas que atualmente 
ocupam escritórios no centro da cidade.

(m locáveis)2

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva
3, 4

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva
3, 4

Portuária
3, 4

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



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 3º trimestre de 2019 e foram consolidados em 30/09/2019.
[4] A partir desta edição do Analytics a RealtyCorp passou a adotar a nova divisão de regiões da Buildings, conhecida como Regiões Buildings 2.0. Acreditamos que esta divisão está mais 
coerente com a realidade das regiões de escritórios das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. No caso da cidade de São Paulo, a mudança mais significativa foi a extinção da região Marginal 
e a inclusão dos edifícios desta região dentro de outras regiões com núcleos competitivos mais definidos.

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 22,07 milhões de m² em galpões que estão em condomínios industriais e/ou logísticos, sendo que somente a 
região Sudeste detém 16,86 milhões de m² deste estoque, ou seja, 76,38% do estoque total brasileiro. O estado de São Paulo 
possui 57,72% do estoque total do Brasil, o Rio de Janeiro 11,21% e Minas Gerais 6,47%.

A taxa de vacância no Estado de São Paulo caiu de 20,35% no 2º trimestre de 2019 para 18,63% no 3º trimestre de 2019. A média 
atual dos preços pedidos de locação para todo o Estado é de R$ 18,10/m², uma queda de 0,55% em relação ao trimestre anterior. 
Os preços pedidos de locação variam de R$ 8,80 a R$ 32,40/m²/mês, dependendo da região e das especificações técnicas dos 
galpões.

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

O eixo Bandeirantes/Anhanguera é o que possui o maior estoque em condomínios industriais e/ou logísticos no Estado de São 
Paulo, com 5,76 milhões de m² de estoque, o que representa 44,52% do estoque total do Estado de SP. A taxa de vacância do eixo 
está em 20,34% nos condomínios industriais e logísticos.

Ocupação, Vacância e Atividade Construtiva³ ⁴



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.


