


SOBRE NÓS

q Atuamos no ramo de Investimentos, Gestão e
Administração de Ativos de Investidores desde 2010,
com matriz em Curitiba/PR e filiais em São Paulo/SP
e Florianópolis/SC.

q São mais de 11 bilhões em ativos geridos.

qMais de 500 milhões de metros quadrados (m²)
administrados.

q Atendendo mais de 300 Investidores ativos em todo
Brasil.



NOSSA ESPECIALIDADE

q Prospectar OPORTUNIDADES de acordo com o perfil
de Investimento, atendendo de forma personalizada e
com extrema seriedade as necessidades de cada
Investidor, através de um levantamento específico.

q Analisamos de forma minuciosa o mercado de
interesse, levantando todos os dados necessários
para o Investidor obter o melhor Retorno sobre o
Capital Investido (RCI).



NOSSA EQUIPE

q Administrativo: Responsável pela análise prévia dos lotes,
bem como pelo acompanhamento de toda a documentação
referente às opções de Investimentos sinalizadas pelo Grupo.

q Campo: Analisa a região do lote, localização, estado do bem,
potencial construtivo, ocupação, entre outros.

q Comercial: Considera o potencial de comercialização do lote no
mercado, valor de venda forçada para liquidez e atua no
levantamento personalizado de informações para estruturação do
portfólio de Fundos de Investimentos adequado com as
necessidades e expectativas de cada Investidor.



q Vendas: Responsável pela administração das operações de
negócios referentes aos lotes Arrematados e Carteira de
Patrimônio dos Investidores do Grupo.

q Financeiro: Responsável pela análise sobre a rentabilidade do
Investidor, levantamento dos lucros brutos, lucros líquidos, Retorno
sobre o Capital Investido (RCI), comparativos e cruzamentos de
Investimentos futuros e paralelos, projeções, índices, etc.

q Jurídico: Especializado em pregões imobiliários atuando nos
processos desde a vista dos Autos Processuais até a emissão da
Carta de Arrematação, baixa de penhoras, imissão na Posse e
Registro do Imóvel, bem como toda estruturação Jurídica e
acompanhamento para a modelagem de Fundos de Investimentos,
Gestão de Ativos e Patrimoniais.

NOSSA EQUIPE



ü Nosso foco está centrado no relacionamento
pessoal, estratégico e de longo prazo com nossos
Investidores.

ü Com esse objetivo, os sócios participam ativamente
do planejamento, implantação e desenvolvimento
dos projetos e na assessoria legal dos negócios,
compondo regularmente conselhos de administração
e conselhos estratégicos.

CONSIDERAÇÕES 



üDispomos de equipe de profissionais de elite para
atender com eficiência e competência em todas as
etapas.

üAcreditamos na busca contínua de aperfeiçoamento,
capacitação e melhorias em todo o processo,
mantendo a qualidade de nossos negócios à altura
de nossos Investidores e Parceiros.

CONSIDERAÇÕES 



“FAZEMOS COMO SE FOSSE PARA NÓS!”

Visite:  www.grupoawakebrasil.com


