
BUILD TO SUIT 
Parceira da sua empresa para crescer.



ATUAÇÃO

 A empresa também atua na área 

de investimentos, na 

terceirização de ativos 

imobiliários corporativos por 

meio de soluções sob medida 

para empresas que buscam 

resultados.



FOCO

 Desenvolvimento de operações 
imobiliárias nas áreas industrial, 
logística, de varejo e edifícios 
comerciais;

 Produtos de investimento de 
longo prazo lastreados em 
operações no setor imobiliário 
corporativo, com consistência de 
retorno e baixa volatilidade, 
tanto para as empresas que 
buscam as soluções quanto para 
os investidores.



DIFERENCIAIS 

COMPETITIVOS

 Intenso conhecimento de todo o 
processo de incorporação imobiliária, 
assim como das variantes construtivas 
necessárias para que um projeto 
corporativo traga o melhor que existe 
em qualidade técnica. 

 Eficiência no uso do espaço e controle 
de custos de construção foram somadas 
ao profundo conhecimento da legislação 
e estruturação de produtos financeiros 
para viabilizar as soluções mais 
adequadas às necessidades de nossos 
clientes.



INTELIGÊNCIA TÉCNICA E 
FINANCEIRA APLICADAS EM 
BENEFÍCIO DOS CLIENTES E 
INVESTIDORES

 Aplicação do know-how de 

mercado financeiro para 

potencializar a estrutura de 

capital dos projetos, visando 

maximizar o retorno dos 

investimentos realizados.



GERENCIAMENTO 
PRÓPRIO DE PROJETOS 
E OBRAS

 Aplicação do know-how 

imobiliário para desenvolvimento 

de projetos baseados nas 

melhores práticas construtivas 

disponíveis no mercado.



EXCELÊNCIA NA 

CONSTRUÇÃO 

 Trabalhos realizados apenas com 
construtoras e fornecedores 
especializados para cada tipo de 
operação, com o intuito de 
garantir que a obra seja 
executada dentro do prazo e 
preço acordados;

 Em todas as obras são exigidas 
garantias como, Seguro 
Performance Bond e Seguro Risco 
Engenharia, além da qualificação 
e análise de crédito dos 
parceiros.



BENEFÍCIOS DA 
TERCEIRIZAÇÃO DE 
ATIVOS 

 A empresa não fica com capital parado;

 O capital da empresa fica investido em 
sua atividade fim;

 Economia de impostos (IR e CSLL) em 
função da dedução do valor de aluguel 
da base de tributação. O aluguel entra 
como despesa do balanço da 
companhia;

 Melhoria nos indicadores de liquidez;

 Redução do capital próprio empregado 
na operação. 



BENEFÍCIOS DA 
TERCEIRIZAÇÃO DE 
ATIVOS 

 O valor da locação é conhecido 

desde a assinatura do contrato 

de Build to Suit;

 Terceirização da equipe e de 

todos os processos inerentes a 

execução,  aprovação de 

projetos, contratação e 

acompanhamento de obras;

 Garantia de capital para futuras 

expansões. e reformas.



BUILD TO SUIT –
CONSTRUÇÃO SOB 
MEDIDA

 Contrato de locação de longo prazo no 
qual o imóvel é construído para atender 
aos interesses do locatário, já pré-
determinados, tais como localização do 
imóvel, dimensões do terreno e 
construção dentre outras 
especificações.

 Deste modo se torna possível viabilizar 
projetos de empreendimentos 
imobiliários que atendam as 
determinações estabelecidas pelos 
futuros usuários quanto à construção e 
aos curtos prazos para execução.



BUILD TO SUIT –
CONSTRUÇÃO SOB 
MEDIDA

 É realizada busca e aquisição do 

terreno onde o imóvel será 

concebido e construído sob 

medida para atender às 

necessidades do cliente, fazendo 

com que a companhia faça o uso 

de um imóvel com localização 

estratégica, instalações 

modernas e espaços otimizados, 

sem a necessidade de imobilizar 

capital próprio. 



CONTATO

ENDEREÇO
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