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CASE: CONSULTORIA CBRE: SÃO PAULO CORPORATE
TOWERS
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
CBRE:
A CBRE é líder mundial em Real Estate. Presente no Brasil desde 1979, a empresa atua em todo o
território nacional por meio de departamentos especializados para garantir atendimento único a
todos os seus clientes.
A companhia oferece uma ampla gama de serviços integrados, incluindo venda e locação de
imóveis comerciais; gerenciamento de facilities, gerenciamento de projetos; gestão predial;
investimentos imobiliários; avaliação; consultoria estratégica; e serviços de desenvolvimento.
No mundo, a CBRE possui mais de 75.000 funcionários e atende investidores e ocupantes de
imóveis através de aproximadamente 450 escritórios. É uma companhia Fortune 500, figurando
pelo quinto ano consecutivo na lista das empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute.

COMERCIALIZAÇÃO DO COMPLEXO SÃO PAULO CORPORATE TOWERS
O caso de comercialização do Complexo Corporativo São Paulo Corporate Towers é um
marco no mercado imobiliário de São Paulo, por se tratar do maior complexo corporativo
“Triple A” do país, com mais de 125.000 m² de escritórios.
O sucesso do case está relacionado à estratégia de comercialização adotada pela CBRE em
conjunto com o grupo proprietário, que mesmo em um dos momentos mais desafiadores do
mercado imobiliário conseguiram locar 100% do empreendimento, se adaptando à realidade do
mercado para trazer ocupantes de qualidade para um dos edifícios ícones da cidade.
O desempenho associado ao Complexo São Paulo Corporate Towers teve grande influência de
fatores como: i) equipe altamente capacitada e treinada para prospecção focada no
empreendimento ii) capacidade de penetração, know-how e abrangência de mercado da CBRE, iii)
diferenciais estratégicos do empreendimento, iv) capacidade para posicionamento competitivo
frente ao cenário macroeconômico e político desafiador.
Durante a evolução de todo o projeto, a intensa participação da CBRE envolveu serviços
abrangendo desde a concepção do produto até sua comercialização final.
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Em 2008 a CBRE foi contratada pelo grupo proprietário para desenvolver os Estudos de Viabilidade
do projeto e na sequência de Building Consultancy (consultoria para infraestrutura mais adequada
conforme perfil do empreendimento).
Após os trabalhos relacionados ao processo de incorporação do São Paulo Corporate Towers, a
CBRE deu continuidade com o processo de comercialização, com foco na locação para inquilinos
de qualidade, visando o longo prazo.
O resultado dessa interação de serviços da CBRE e o comprometimento com as necessidades do
grupo proprietário geraram os excelentes resultados comerciais observados no complexo.
Atualmente, o complexo encontra-se 100% locado, com contratos sólidos e inquilinos com excelente
rating.

No total, a CBRE completou um circuito de trabalhos de aproximadamente 10 anos com o
empreendimento corporativo, envolvendo-se desde o início da incorporação até a maturação do
projeto, atingindo objetivo de manter o complexo totalmente ocupado.

RESPONSÁVEIS CBRE
LOCAÇÃO
Adriano Sartori – Vice-Presidente
Cristian Baptista - Diretor
Guilherme Meira – Gerente Senior
Kaian Ferraz – Consultor

PROPERTY MANAGEMENT & BUILDING CONSULTANCY
Thomaz Catunda – Diretor
Fabio Tierno - Gerente

DESENVOLVIMENTO
Danilo Ferrari – Diretor
Denis Espinosa – Gerente

MARKETING
Fabio Ribeiro Ricardi – Gerente
Henrique Yoshio Fuzikava – Coordenador
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NATUREZA DO CASE E AMBIENTE EXTERNO
O COMPLEXO SÃO PAULO CORPORATE TOWERS
Localizado entre a Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Av. Chedid Jafet e Rua Funchal, o terreno de
38.000 m² abriga duas torres de escritórios de qualidade AAA. O complexo corporativo totaliza
uma área construída de 258.000 m² ao longo de duas torres, Torre Norte e Sul, com 30 pavimentos
cada, com áreas entre 1.805 e 2.570 m²
As Torres Norte e Sul foram entregues em 2014 e 2015, respectivamente, e cada uma oferece
aproximadamente 65 mil m² de área BOMA para locação. Ao todo são 4.526 vagas de
estacionamento, sendo destas 225 destinadas à veículos de baixa emissão de poluentes.
Tratando-se do primeiro projeto do arquiteto Pelli Clark Pelli no Brasil, sua arquitetura moderna foi
desenhada para ser apreciada de diversas perspectivas. Com duas torres dinâmicas, que, segundo
Pelli, dançam suavemente em meio a uma grande área de espécies nativas da Mata Atlântica.
O complexo oferece infraestrutura e especificações técnicas comparáveis aos projetos mais
modernos do mundo, o que garantiu o grau de certificação LEED Platinum 3.0, sendo o único
empreendimento no Brasil a atingir tal feito. Ainda, os 95 pontos atingidos para a certificação
colocaram o SPCT entre os 5 empreendimentos com maior pontuação no mundo naquele
momento.
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LOCALIZAÇÃO
O São Paulo Corporate Towers encontra-se em uma das mais nobres regiões de São Paulo, com três
acessos por diferentes avenidas, sendo a Av Presidente Juscelino Kubitschek um dos endereços mais
desejados da cidade. Atualmente a região abrangida pela confluência das Av. Brigadeiro Faria Lima e
JK é o centro financeiro do Brasil e da América Latina.

O terreno faz parte da Operação Urbana Faria Lima, setor Olimpíadas, que engloba toda a
extensão da avenida Brigadeiro Faria Lima, desde a Pedroso de Morais até a Av. Hélio Pelegrino,
bem como Av. Eusébio Matoso, Av. Cidade Jardim e Av. Presidente Juscelino Kubitschek.
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Na época do estudo, o terreno comportava quatro galpões e um edifício corporativo que abrigavam
as operações do grupo proprietário e empresas do grupo. Por conta da infraestrutura já existente,
foram feitos diversos cenários de análise, inclusive contemplando a possibilidade de retrofit do edifício
existente.

SERVIÇOS
O empreendimento situa-se anexo a dois importantes shoppings da região: JK Iguatemi e
VilaOlimpíaShopping, onde encontram-se diversos restaurantes, agências bancárias, farmácias,
academias, cinemas, cafés, entre outras facilidades para os usuários do complexo. Além dos
shoppings, os arredores do empreendimento também são ricos em serviços para o público
corporativo, e em um raio de 1km existem diversas opções de hotéis e flats, além do Parque do Povo
e diversas academias de modalidades distintas.

FLEXIBILIDADE
O pavimento tipo, com área variando de 1.805 e 2.570 m² BOMA, foi desenvolvido com excelente
aproveitamento de espaço devido às elevadas dimensões da laje, ao core centralizado e ao amplo
lease spam (distância entre o core e a fachada). Para maior

11 PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO 2018 |© 2018 CBRE

flexibilidade, os proprietários optaram por deixar duas áreas reservadas para construção dos
sanitários internos, além de diversos pontos de esgoto pressurizado, possibilitando a instalação de
áreas molhadas em qualquer parte do pavimento.

TECNOLOGIA
O empreendimento foi projetado para atender as mais exigentes necessidades das empresas em
termos de tecnologia e conta com sistemas de última geração para serviços de comunicação,
automação predial, segurança, combate a incêndio, sistema de ar condicionado e elevadores, entre
outros, todos automatizados e monitorados 24 horas. Além disso, o São Paulo Corporate Towers
oferece também geradores para 100% das cargas comuns e privativas (incluído ar condicionado),
possibilidade de geração de energia em peak shaving (promovendo economia) com usina interna de
cogeração de energia a gás, além de espaço para geradores privativos adicionais.

SUSTENTABILIDADE

O São Paulo Corporate Towers foi concebido seguindo as mais modernas práticas de
sustentabilidade, conquistando assim Certificação nível Platinum 3.0, com o selo “LEED® for
Core&Shell”. A certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), conferida pelo
U.S. Green Building Council (USGBC), atesta que o edifício cumpre os requisitos exigidos para
construções sustentáveis, também chamadas Green Buildings – prédios com baixo impacto
ambiental, que asseguram condições salutares de ocupação e maior retorno econômico. Obter tal
certificação significa atender a uma série de quesitos tais como a escolha do terreno, seleção dos
materiais utilizados na construção, procedimentos corretos de descarte do entulho, definição do
paisagismo, amplas janelas possibilitando ótima iluminação natural, retenção e reutilização de águas
pluviais, coleta seletiva de recicláveis, fácil acesso ao transporte público, luminárias e equipamentos
de baixo consumo de energia, , toaletes com sistema de baixa vazão de água, entre outros.

A SITUAÇÃO DO MERCADO
Em termos quantitativos, o mercado de escritórios de São Paulo possui atualmente cerca de 15,6
milhões de m². No entanto, a qualidade deste estoque deixa a desejar, o que é evidenciado pela
ausência de ar-condicionado central em mais de 40% dos edifícios, sendo este o primeiro parâmetro
utilizado para estabelecer a qualidade dentre os edifícios. A região dos Jardins possui estoque misto,
com parte de edifícios antigos e com lajes menores (região mais próxima à Av. Paulista) e parte de
edifícios novos AAA, principalmente concentrados no eixo da Av. Brig Faria Lima.
O complexo São Paulo Corporate Towers encontra-se no limiar entre as regiões dos Jardins e subregião Vila Olímpia (Marginal Pinheiros). Como o complexo possui uma de suas entradas pela Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, este foi enquadrado na região Jardins, visto que pelo tamanho das
lajes e das torres, além do perfil do edifício, entendeu-se que o mercado concorrente está muito
mais relacionado com os novos prédios dos Jardins, em especial os edifícios com frente para a Av.
Brigadeiro Faria Lima, considerado o endereço mais nobre de São Paulo.
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Apesar do crescimento significativo do segmento de maior qualidade (AAA) no mercado geral, esta
categoria de prédios ainda representa fatia pequena do total de mercado (10%),
com
aproximadamente 1.570.000 m².

MAPA DE SÃO PAULO

Fonte: CBRE.
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Fonte: CBRE.

Classe AAA: São caracterizados por apresentarem um conjunto de atributos que respeitam o mais
alto padrão de construção em vigência, condições excelentes de tecnologias aplicadas ao imóvel,
sistemas de segurança elétricos e de prevenção à vida humana, além de uma qualidade superior
de acabamento de interiores com revestimentos de pisos, paredes e teto. A classificação de mais
alto padrão costuma ser mais prestigiada por usuários de grande porte, seja de instituições
financeiras, de investimento, etc., além de possuir uma presença destacada no mercado. Em função
do descrito, edifícios de padrão AAA geralmente alcançam preços elevados para locação/venda.

Classe AA: São caracterizados por apresentarem um conjunto de atributos de alto padrão de
construção, possuindo condições excelentes de tecnologias aplicadas ao imóvel, sistemas de
segurança elétricos e de prevenção à vida humana, além de uma qualidade superior de
acabamento de interiores com revestimentos de pisos, paredes e tetos. Mesmo apresentando um
alto nível qualidade não atinge excelênciavde todos requisitos. São edifícios que possuem um valor
de mercado altíssimo, são muito bem cotados por chegarem próximo da excelência.
Classe A: São caracterizados por apresentarem um conjunto de atributos que atendem a um bom
padrão de construção, possuindo ótimas condições de tecnologias aplicadas ao imóvel, sistemas de
segurança elétricos e de prevenção à vida humana, além de uma boa qualidade de acabamento
de interiores com revestimentos de pisos, paredes e tetos. Costumam ser bastante prestigiada, além
de possuir uma presença destacada no mercado.

Classe B: São caracterizados por apresentarem um conjunto de atributos que atendem a um
padrão aceitável, mas não excepcional, de construção. Possuem condições adequadas, mas não
excelentes de tecnologias aplicadas ao imóvel, sistemas de segurança elétricos e de prevenção à
vida humana. Também apresentam uma qualidade intermediária de acabamento de interiores com
revestimentos de pisos, paredes e telhados. Esses edifícios competem no mercado disponibilizando
preços de aluguel mais competitivos tendo em vista seu público alvo.
Para compreensão do ambiente externo no momento da comercialização do SPCT, precisam ser
analisados alguns indicadores importantes como: “oferta disponível”, “taxa de vacância”,
“absorção líquida” e “novo estoque”. A partir da combinação do comportamento destas
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variáveis pode-se entender as vantagens no bom monitoramento e posicionamento de mercado
para aplicar e rever estratégias conforme a competitividade do setor.
-Novo Estoque: Volume de Edifícios Comerciais entregues ano a ano na cidade (em m²).
-Absorção Líquida: Crescimento, ou retração, da área total ocupada pelo mercado. Mede a
diferença entre o espaço total ocupado e o devolvido em um determinado período (em m²).
- Oferta Disponível: Área vaga disponível para ocupação imediata no mercado (em m²).
- Taxa de Vacância: Montante que a oferta disponível representa frente ao estoque Total (em %).

Fonte: CBRE.

No gráfico acima, entre 2005 e 2011, fica evidente um cenário de recuperação do mercado de
escritórios, onde a absorção de espaços vagos teve nível mais elevado do que a entrega, com novo
estoque médio no período abaixo de 150.000 m², levando à diminuição de estoque vago e
consequente diminuição da vacância.
Em 2008 a CBRE executou o estudo de viabilidade para o complexo São Paulo Corporate Towers.
Na época foram considerados diversos cenários, incluindo desde retrofit de imóveis existentes no
terreno até 8 diferentes opções de incorporação. São Paulo contava com um estoque total de cerca
de 11 milhões de m², sendo que apenas 5% eram representados por empreendimentos classe AAA.
Na época, os cenários traçados apontavam para entrega do projeto em meados de 2011 / 2012,
com vacâncias projetadas baixas, o que maximizaria os retornos, com rápida absorção das torres.
Desta forma, optou-se pela opção mais otimista do estudo apresentado pela CBRE, com duas torres
idênticas, compostas por lajes de grande porte, focadas ao público da região, principalmente
composto pelos setores financeiro, tecnologia e nichos específicos de serviços.
As principais vantagens para se adotar um projeto corporativo AAA: i) maior rentabilidade,
considerando o viés de longo prazo e patrimonialista do grupo, ii) região nobre e com alta
demanda por imóveis corporativos iii) Lajes maiores que 1.500 m², voltadas para locatários

15 PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO 2018 |© 2018 CBRE

de grande porte, consequentemente, número menor de contratos a serem administrados
posteriormente.

Fonte: Fundação Getúlio Vargas - Centro de Contas Nacionais - diversas publicações, período 1947 a 1989; IBGE.
Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais.

Em 2008, a visão da CBRE em relação à vacância era de queda acentuada nos anos seguintes,
impulsionada pela absorção líquida forte e capaz de superar o novo estoque projetado
relativamente controlado. Apesar de 2009 ter sido um ano em que a evolução do PIB passou por
uma “quebra”, de 5,1% de crescimento em 2008 para -0,1% em 2009, a projeção para 2010
era de um PIB próximo a 5% (segundo Relatório Focus do Banco Central). Esse cenário foi
observado até 2011, quando a vacância atingiu a mínima de 3,5%, menor valor desde 2000, e os
preços de locação atingiam patamares recordes.

Em 2012 o mercado de escritórios de São Paulo entrou em um novo ciclo. A queda da taxa de
vacância durante 2005 e 2011e consequente alta dos aluguéis motivava a entrega de novos
escritórios. Vimos em 2012 o novo estoque duplicar em relação à 2011, seguido por níveis de
entrega recorde em 2013 com volume de 450 mil m². Com a desaceleração econômica e o país
caminhando para a recessão, a absorção líquida de escritório ficou muito aquém dos patamares de
novo estoque, sendo que iniciava-se ciclo de alta na vacância da cidade e queda de preços.
Diferente do cenário entre 2005 e 2011, o mercado de escritórios de São Paulo em 2014 era
caracterizado pelo excesso de oferta e baixo crescimento de ocupação destes espaços vagos, com
grande parte da oferta concentrada nos segmentos de maior qualidade (classe A+).
No gráfico abaixo, podemos perceber que o volume de entrega de edifícios comerciais em São
Paulo aumentou consideravelmente a partir de 2012. Já em 2013, vislumbramos uma sequência
de anos difíceis, com projeções de “Novo Estoque” altas, além de diminuição considerável na
“Absorção Líquida”,
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Fonte: CBRE.

A torre Norte do São Paulo Corporate Towers foi concluída no último trimestre de 2014, quando o
mercado de escritórios já enfrentava oferta superior a 900.000 m² e vacância acima de 12%.
No início da comercialização do São Paulo Corporate Towers, já víamos a curva da vacância em
uma ascendente acentuada, devido ao “Novo Estoque” e projeções de “Absorção Líquida” baixas,
com pior performance registrada em 2016, marcado pela primeira vez com valores negativos no
acumulado do ano. Vale ressaltar que muitas dessas entregas foram de outros edifícios AAA, o
que acarretou em aumento abrupto da vacância AAA, atingindo o pico de 25,3% em 2015.
A comercialização do complexo São Paulo Corporate Towers ocorreu ao longo dos anos de 2014
a 2018, prazo em que o mercado de escritórios paulistano sofreu com altas ofertas e taxa de
vacância superior a 12%.
Conclui-se que o momento do mercado de escritórios de São Paulo, durante a comercialização do
São Paulo Corporate Towers foi extremamente desafiador. A estratégia foi acertada ao
ancorarmos a primeira torre com grandes locatários antes da entrega da segunda torre, que
começou efetivamente a ser comercializada com a Torre Norte mais de 80% comercializada, em
um momento onde não havia crescimento de empresas, com absorção líquida próxima à zero.
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OPORTUNIDADE
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OPORTUNIDADE
Em meados de 2007 o grupo proprietário, planejava investir no terreno que foi durante muitos
anos, a sede própria e de outras empresas do grupo. No entanto, pairava a dúvida do melhor
modelo a ser seguido, uma vez que se tratava de terreno único, que possibilitaria o maior projeto
da região dos Jardins.

A CBRE, com inteligência e expertise de mercado, poderia tanto aconselhar o grupo proprietário
sobre a viabilidade e o projeto mais indicado, considerando os interesses patrimonialistas do
grupo, quanto atuar na comercialização do mesmo.
Após contratação de Estudo de Viabilidade executado pela CBRE, o grupo proprietário passou a
enxergar claramente as possibilidades de desenvolvimento faseado, com possíveis retrofits, até
completa demolição e incorporação de um projeto do zero, sendo a última a melhor opção para
o longo, apesar de exigir maiores investimentos.
A parceria com a CBRE se fortaleceu, sendo que os estudos de viabilidade precederam a
contratação para realização de uma concorrência internacional de arquitetos, para definição de
que seriam responsáveis pelo projeto. Além de organizar a concorrência, a CBRE participou
ativamente junto ao grupo proprietário nesta escolha, fornecendo todos as diretrizes principais que
um projeto corporativo desta magnitude deveria possuir.

Building Consultancy
A equipe de Building Consultancy da CBRE, formada por profissionais de arquitetura e
engenharia, assessorou o grupo proprietário nos seguintes passos:
1ª fase: Elaboração de concorrência internacional para definição dos arquitetos que
desenvolveriam o projeto.
19 PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO 2018 |© 2018 CBRE

2ª fase: Formação de um comitê, com participação dos principais tomadores de decisão das
empresas do grupo proprietário e time da CBRE, que levou definição do escritório Pelli Clark Pelli,
como o vencedor da concorrência e responsável pela elaboração do projeto
3ª fase: Análise crítica dos projetos, visando sempre melhor funcionamento do edifício, com
eficiência e flexibilidade exigida pelos locatários de alto padrão que seriam o foco do
empreendimento posteriormente.
Uma vez definido o projeto e trabalhos de Building Consultancy em andamento, o grupo proprietário,
que com suas diversas empresas, tem expertise em construção pesada e incorporação para venda
imobiliária, precisava se preparar para uma obra corporativa própria. Este perfil de investimento era
uma novidade para a empresa, que deveria utilizar da ampla vivência em obras gigantes de
infraestrutura, combinada ao requinte e cuidado empregados em seus desenvolvimentos residenciais.
Em 2013, aproximadamente um ano e meio antes da entrega prevista da primeira torre, o
departamento de locação da CBRE deu início ao processo de comercialização do complexo, já em
busca de pré-locações para a Torre Norte. Na época, o momento de mercado era de muita cautela,
visto que a taxa de vacância aumentava a cada trimestre, mostrando potencial descasamento entre
oferta de novos projetos e a demanda por espaços corporativos.
Além do desafio do momento de mercado, pelo perfil que havia se definido para o empreendimento
(com lajes superiores a 2.000 m²), também existia a limitação no número de empresas com tamanho
e apetite suficiente para ocupar o São Paulo Corporate Towers, em meio à uma recessão iminente.
O bom posicionamento do complexo perante ao mercado seria vital para que a equipe de Locação
conseguisse atrair os locatários certos, atingindo ainda os patamares de valores que tornavam o
projeto viável.
A equipe de Locação da CBRE debruçou-se sobre o projeto, de forma a entender todos os
diferencias e pontos principais, para desenvolver desde a estratégia a ser adotada na
comercialização até o tour de visita adequado para este tipo de empreendimento.
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Capítulo 4

DIAGNÓSTICO
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DIAGNÓSTICO
Conforme exposto anteriormente, a partir de 2012 o mercado imobiliário passou a apresentar
maior competitividade por locatários, principalmente as empresas de grande porte e rating
expecional. O core buisiness do grupo proprietário não envolvia comercialização de lajes
corporativas e o grupo contava com a CBRE para tornar o complexo São Paulo Corporate Towers
atrativo às empresas dispostas a serem as primeiras locatárias.
Por se tratar de um empreendimento grande, em uma região com vacância crescente de
empreendimentos AAA prontos, a estratégia inicial deveria ser inteiramente focada em ocupantes
de grande porte, com menos oportunidades de áreas grandes consecutivas e ainda, que pudessem
esperar a conclusão da primeira torre.
A equipe da CBRE teria de usar toda expertise e banco de dados único para definir o público alvo
adequado. Considerando que a prospecção tradicional não seria suficiente por conta do momento
de mercado, a escolha dos alvos das abordagens se torna ainda mais vital, uma vez que cada um
destes demandaria uma série de estudos para justificar a mudança. O timing da comercialização
também era de suma importância, uma vez que a segunda torre, se estivesse vazia no momento
da conclusão, poderia trazer reflexos negativos para os potenciais locatários, encorajando-os a
solicitar barganhas.
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SOLUÇÃO
O trabalho multidisciplinar em equipe realizado pela CBRE, envolvendo profissionais de diversas
áreas de atuação foi essencial para o sucesso no case São Paulo Corporate Towers.

A equipe comercial, liderada pelo Departamento de Locação, contou com o apoio direto das áreas de
Locação, Building Consultancy, Desenvolvimento e Serviços a Ocupantesbem como suporte de outras
áreas como Pesquisa e Marketing.
A estrutura abaixo mostra o organograma da CBRE e identifica as equipes envolvidas:

Fonte: CBRE.

As equipes de Locação e Retail foram contratadas com exclusividade para atuar na locação do
complexo, focando na estratégia de ocupação e prospecção de locatários capazes de oferecer
segurança e rentabilidade aos contratantes.

Retail, com foco específico nas lojas do térreo e 1º andar, trouxe operações qualificadas, de acordo
com perfil dos usuários, a fim de prover serviços de cafés, alimentação e conveniência ao complexo
corporativo.
A equipe de Serviços a Ocupantes/Corporativo representa milhares de empresas ao redor do mundo
na busca por escritório e espaços para operação. O trabalho técnico desta equipe foi decisivo para
propagar e dar credibilidade às vantagens do São Paulo Corporate Towers no mercado.
Ambas as equipes, de Locação e Serviços a Ocupantes identificaram os locatários para o
empreendimento, concretizando diversas transações no empreendimento, que atingiu 100%
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de ocupação, passou por alguns turnovers e foi novamente locado pela CBRE. Hoje o
empreendimento encontra-se 100% locado.
A equipe de Landservices foi contratada para prestar consultoria para estudo de viabilidade de
possíveis empreendimentos no terreno para definir o melhor projeto a ser desenvolvido, sempre
com foco nas diretrizes do grupo proprietário.
A equipe de Building Consultancy prestou serviços de consultoria na fase de concepção e
elaboração dos projetos do SPCT.
Os departamentos de Pesquisa e Marketing funcionaram como suporte para as áreas comerciais.
Pesquisa ofereceu as informações essenciais para balizar os valores a serem praticados, as
informações dos empreendimentos concorrentes e os demais dados sobre o desenvolvimento do
mercado usados na abordagem do público-alvo.
Marketing foi responsável pela assessoria de imprensa, anúncios institucionais e posicionamento do
São Paulo Corporate Towers no mercado, bem como coordenou a confecção dos dois books
desenvolvidos (anexos) e do website do empreendimento (www.saopaulocorporatetowers.com.br/)
em conjunto com os times responsáveis do grupo proprietário.
O fato da CBRE atuar em todas as fases do ciclo imobiliário - Planejamento, Transações e
Gerenciamento - faz com que a empresa crie um grande volume de informação, beneficiando a
empresa como um todo por meio do intercâmbio entre os departamentos, o que resulta em um
número maior de negócios.

Fonte: CBRE.
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IMPLEMENTAÇÃO / EXECUÇÃO
Em 2013 a CBRE iniciou os trabalhos de comercialização. A equipe de Locação trabalhava no
posicionamento do empreendimento perante ao mercado, visando distinguir o complexo dos
demais e abordagem de potenciais locatários, sempre embasada por dados de como o
empreendimento traria melhoras à empresa em questão.
Entre 2012 e 2016, o mercado imobiliário se mostrou mais sensível quanto à competição, visto
que em momentos como este, a comercialização organizada, sendo a CBRE uma voz única pelo
empreendimento perante ao mercado contribuiu para o sucesso desde o início.

O PROCESSO DE LOCAÇÃO
Com o avanço das obras, a CBRE iniciou os trabalhos de locação primeiramente focados na Torre
Norte, em função da sua data de entrega.
Diante do momento de mercado de locação desafiador, a CBRE traçou a estratégia de prospecção
de locatários. Existia um enorme desafio em convencer as empresas a se mudarem, pois na maior
parte dos casos não existia necessidade imediata de mudança nem projeção de investimento para
tal. Dessa forma, a estratégia adotada em conjunto com o proprietário, foi de oferecer às
empresas a oportunidade de ir para um dos melhores edifícios da cidade, com condições
comerciais mais favoráveis do que os edifícios sede atuais, principalmente quando considerado o
ganho de eficiência e sinergia proporcionados pelas amplas lajes.

A CBRE selecionou o público alvo para o empreendimento e iniciou a prospecção. A
estratégia seria “ancorar” o empreendimento primeiro com alguns grandes locatários.
A Equipe de Locação da CBRE abordou empresas para expor as vantagens de uma relocalização
para um edifício AAA, com estudos de ocupação e principalmente análises financeiras
demonstrando a viabilidade da mudança, muitas das vezes com economia de custos. O alto índice
de aproveitamento dos pavimentos, as características técnicas, além das vantagens da localização
ao lado de dois shoppings centers, hotéis, parques e ainda em uma das regiões mais nobres da
cidade contribuíram para o convencimento.
Inicialmente, para se obter o tamanho geral do mercado, catalogaram-se todas as empresas de
São Paulo de acordo com o tamanho ocupado pela área de escritório e seus setores de atividade.
Esta divisão foi feita para identificação da participação de cada ramo de atuação dentro do
público-alvo geral.
Em seguida, essas empresas foram subdividas em blocos de área ocupada. O principal critério
para a classificação do público-alvo, foi identificar as empresas conforme setores de atividade que
demonstravam uma qualidade de ocupação ineficiente em edifícios antigos.

Também foi realizado filtro em relação aos valores pagos pelas empresas em seus atuais
endereços. Tendo em vista que a estratégia também passava por atingir determinados patamares
de valores, considerando ainda o cenário da economia e do mercado, um incremento de preços
parecia improvável para qualquer empresa.
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A partir desta classificação, o critério estabelecido para selecionar as primeiras empresas a serem
abordadas foi a área de escritórios ocupadas, ou seja, empresas dentro do perfil foram filtradas dos
maiores ocupantes para os menores, com prioridade inicial nos grandes ocupantes para
ancoragem do empreendimento

A estratégia de comercialização de um empreendimento deste porte passa pelo cruzamento dessas
informações. Ao analisar a situação de cada empresa dentro desses critérios escolhidos,
conseguiu-se determinar planos de ação e definir a prioridade de abordagem do público-alvo.
Um empreendimento com as especificações técnicas do São Paulo Corporate Towers é voltado
preferencialmente para grandes ocupantes. Assim, no início do trabalho decidiu-se prioritariamente
pela abordagem das empresas com capacidade para locar mais de 2.000 m².
Parte importante da estratégia é também como alocar as empresas dentro dos andares disponíveis
do edifício. Dado o fato que empresas dos mesmos segmentos podem ser alvos de prospecção,
parte fundamental do desenho do projeto foi a divisão do edifício em 3 zonas de elevadores, uma
vez que além de otimizar o fluxo, possibilitou a locação de empresas do mesmo grupo, porém que
precisavam estar fisicamente separadas no empreendimento.
Para a ancoragem da Torre Sul, a estratégia seguiu padrão semelhante e primeiro foram
abordados potenciais grandes locatários.
Todo trabalho de prospecção, divulgação e estratégia de ocupação do São Paulo Corporate
Towers foi minuciosamente discutido e analisado juntamente com o contratante, através de
reuniões semanais entre a equipe da CBRE e os diretores da contratante. Este trabalho foi
desenvolvido ao longo de três anos e seguiu à risca a missão da CBRE de buscar a plena
satisfação dos seus clientes e maximização dos resultados.
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RESULTADO
Conforme exposto, o caso de comercialização do São Paulo Corporate Towers se deu em
meio ao mercado extremamente ofertado, além do cenário macro de recessão econômica.
Mesmo assim, foram atingidos resultados surpreendentes, tanto em termos de velocidade de
absorção, quanto em valores.
No primeiro semestre de 2015, logo após a emissão do “Habite-se” da Torre Norte, concluímos
quatro locações importantes, que ancoraram o empreendimento e marcaram o início da operação
dos mesmos: VISA, Aceco TI, Publicis e E&Y, totalizando quase 28.000 m² BOMA.
Na sequência, com a Torre Norte já performada, foi possível abrir o leque de abordagem para
ocupantes menores. Ainda em 2015, já no segundo semestre, atingimos mais 19.000 m² locados,
para empresas como HSBC, Bain Company e Embraer.
Em 2016, no ápice da crise do mercado imobiliário, com a vacância próxima de 20% (maior nível
histórico registrado na cidade de São Paulo), o empreendimento também sofreu. Ainda neste cenário,
registramos mais três locações para Comerc Energia, Lone Star Fund e IBM, totalizando 7.500 m²
BOMA.
Em 2017, com cenário político e econômica mais estável (pós impeachment), entendemos que era o
momento de intensificar a comercialização focada nos segmentos que já apresentavam resultados de
melhorias econômicas: Tecnologia e Finanças. O resultado veio em forma de sete transações:
Microsoft, Uber, BNP Paribas, XP Investimentos, Reckitt Benckiser, Fox e Pacific Hydro, com total de
50.000 m² BOMA.

Em 2018, com o empreendimento já 80% locado, mercado corporativo paulistano mostrando sinais
de melhora e vacância dos Jardins decrescendo, a estratégia foi modificada novamente, agora com
foco em demandas de média porte e em busca de melhores valores de locação. Em 2018, após
nove novas transações / expansões, concluímos a comercialização com o complexo 100% locado,
ainda com cumprimento da meta de valores buscados naquele ano.
Ainda em 2018, em paralelo à comercialização das áreas corporativas, também foram locadas as
áreas de apoio / retail para grandes nomes como Timo Cucina e Suplicy. O centro de eventos do
complexo, com capacidade para mais de 500 pessoas é operado pelo grupo Trio, referência em
gastronomia e eventos. Todo o térreo do complexo fornece ambiente agradável, com espaços de
convivência, comodidades e gastronomia, tudo envolto na exuberante área verde, composta por
mais de 170 espécies nativas da Mata Atlântica preservadas.
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Apesar dos desafios enfrentados por conta de todos os motivos já expostos aqui, o São Paulo
Corporate Towers teve a melhor performance de absorção entre os edifícios AAA no período, com
média de mais de 15.000 m² locados por semestre.
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