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RESUMO 

A qualidade das informações quanto ao mercado de locação de escritórios corporativos é tema relevante, 
sobretudo em momentos como o atual, cuja situação macroeconômica inspira cuidados. Informações de 
qualidade são essenciais para a tomada de decisão em empreendimentos de base imobiliária, em especial, 
no segmento de escritórios. Diante deste cenário, o objetivo desta pesquisa é verificar se a qualidade das 
informações fornecidas pelas principais fontes disponíveis no Brasil, para alimentar essa necessidade acerca 
do mercado imobiliário de escritórios corporativos, são adequadas para sustentar a tomada de decisão de 
todos que atuam neste segmento. Com especial destaque as duas maiores empresas existentes no território 
nacional voltadas para esse fim, Siila Brasil e Buildings, o objetivo inicial é estudar os métodos de coleta, 
tratamento e a forma como essas informações são apresentadas aos usuários destes sistemas. Em seguida, 
com o objetivo de entender a qualidade dos dados do país, no qual essas empresas atuam, foi estudado as 
dificuldades de se obter as informações no Brasil, tendo em vista a carência de transparência, seja por parte 
dos órgão públicos ou do próprio setor privado, destacando quais atitudes são tomadas por essas empresas 
para inibir que as informações cheguem de forma superficial ao até mesmo insuficiente aos usuários finais. 
Como resultado, espera-se identificar se as informações coletadas e fornecidas por esses sistemas são 
suficientes, atualizadas e com alto grau de confiança para contribuir com o desenvolvimento e gestão de 
empreendimentos de base imobiliária. 
 
 

Palavras-chave: Pesquisa imobiliária corporativa, real estate, escritórios corporativos, mercado 
imobiliário, sistemas de informações. 
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The quality of the information systems of the real estate market of 
corporate offices in Brazil 

ABSTRACT  

The quality of information regarding the corporate office leasing market is a relevant issue, especially in 
times like the current one, whose macroeconomic situation inspires care. Quality information is essential 
for decision-making in real estate-based ventures, especially in the office segment. In this scenario, the 
objective of this research is to verify if the quality of the information provided by the main sources available 
in Brazil, to feed this need about the real estate market of corporate offices are adequate to support the 
decision making of all that work in this segment. With special emphasis on the two largest companies in 
Brazil, Siila Brasil and Buildings, the initial objective is to study the methods of collection, treatment and 
how this information is presented to users of these systems. Then, in order to understand the quality of the 
country’s information in which these companies operate, it was studied the difficulties of obtaining the 
information in Brazil, due to the lack of transparency, either by public agencies or by the private sector 
itself, highlighting what attitudes are taken by these companies to inhibit that information arrives in a 
superficial form or even insufficient to final users. As a result, it is expected to identify whether the 
information collected and provided by these systems is sufficient, up to date and with a high degree of 
confidence to contribute to the development and management of real estate-based ventures. 

 

Key-words: Corporate real estate research, real estate, corporate offices, real estate market, information 
systems. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As informações acerca do mercado imobiliário de escritórios corporativos no Brasil, são 
de suma importância para implantação de novos empreendimentos, gestão de ativos já em 
operação e acompanhamento de mercado. Os players que atuam neste setor do Real Estate, tem 
utilizado sistemas de informações que se caracterizam como uma plataforma, frequentemente 
atualizada por uma empresa especializada, que detém processos para captar informações do 
mercado imobiliário e disponibiliza-las para os usuários destes sistemas, funcionando assim como 
um provedor de dados para que cada usuário faça sua analise.  

Diante  do cenário Brasileiro no qual a carência de transparência no setor imobiliário traz 
grande dificuldade para se obter informações, as empresas, provedoras de dados, se desenvolveram 
ao longo do tempo criando metodologias especificas para validação dos dados, atuando de forma 
imparcial e conquistando clientes que deixaram de ter suas estruturas próprias de pesquisa para 
passar a utilizar os dados fornecidos pelas plataformas. No Brasil, é difícil de se mensurar 
veracidade dos dados obtidos por conta de barreiras ao tentar obter informações das transações de 
compra e locação, sejam elas impostas por players ou órgãos públicos. Sendo assim, o processo 
de captação das informações deve refletir certa confiabilidade para garantir a qualidade destas. 

Para atender as necessidades de informações dos players, são necessárias informações 
técnicas e comerciais dos empreendimentos, necessitando assim de uma pesquisa robusta e 
constante por parte dos gestores das plataformas. Visando contextualizar esses processos, foi 
analisada a estrutura das duas principais plataformas de informações disponíveis no mercado, 
ministradas pela Buildings e SiiLA Brasil, a fim de relacionar quais e como as informações são 
buscadas, sem a finalidade de classificar ou validar esses sistemas, este trabalho visa pontuar 
possíveis melhorias que podem ser aplicadas. 
 
2. METODOLOGIA 
 
 Este trabalho foi dividido em cinco etapas, primeiramente a equipe se reuniu com os 
coordenadores de pesquisa da empresa SiiLA Brasil e Buildings, afim de conhecer a estrutura de 
trabalho de cada uma, assim como receber uma introdução de como utilizar as plataformas e 
entender a forma como as informações são captadas, ou seja, os bastidores que compõe o sistema. 
Na segunda etapa, a equipe utilizou as duas plataformas, contextualizando todas as informações 
disponíveis, assim como o modo que elas são apresentadas. Em seguida, foi comparado os dados 
macros do mercado imobiliário de escritórios corporativos e a forma de classificação das duas 
empresas, afim de identificar se há discrepância nos dados fornecidos. Na quarta etapa, foi 
verificado a forma como os sistemas permitem que os usuários operem os dados de forma 
particular e flexível, e por fim, foram identificados os pontos positivos, que destaca cada 
plataforma, assim como pontos que podem ser melhorados do ponto de vista usual. 
 
3. INFORMAÇÕES DO MERCADO DE ESCRITÓRIOS 
 
 As grandes metrópoles cada vez mais estão focadas em serviços, atividades de controle e 
decisão do setor produtivo. Sendo assim, observou-se um comportamento de aumento na demanda 
por espaços de escritórios nos últimos anos. Com o crescimento do setor, novos centros urbanos 
acabaram se formando, os famosos clusters*.  

O estudo da localização de escritórios pode ser feito em momentos diferentes da vida de 
um empreendimento. Desde no planejamento do produto, ao empreender, quando o mesmo já se 
encontra em operação e por fim de uma readequação. Como os empreendimentos são 
condicionados para atender as necessidades dos usuários, a escolha de localização, características 
dos empreendimentos são todas determinadas em função do mesmo. 
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A qualidade econômica do investimento depende da inserção de mercado do 
empreendimento, esta, por sua vez está associada a aspectos físicos e localizacionais. Sendo assim, 
para alcançar potenciais ocupantes e investidores, deve ser considerado um conjunto de atributos 
que contribuem para boa acessibilidade, infraestrutura urbana e oferta de serviços.  

O mercado de escritórios se caracteriza por dois tipos de empreendimentos, os que são 
direcionados para venda e aqueles explorados para locação total ou parcial de suas unidades. Como 
nos últimos anos observa-se escassez de espaço nas áreas mais valorizadas, nos clusters, o custo 
para aquisição de novos espaços está cada vez mais alto, sendo assim, o mercado de locação tem 
predominado nas grandes cidades.  

Para investidores, esse mercado e extremamente atrativo. Muitos deles são investidores 
individuais ou empresas, que podem ser de capital nacional ou estrangeiro ou também podem ser 
fundos de pensão, que são fundos de reservas de seguradoras e fundos imobiliários. 

Assim como todo investimento, os investimentos de base imobiliária também apresentam 
riscos e são principalmente associados a fatores macroeconômicos, portanto influenciam na 
demanda, nível de investimento e retorno, custos de implantação, riscos de inserção de mercado, 
nos valores de locação, taxa de vacância, riscos de movimentos de queda de demanda, entre outros. 

Os aspectos que irão garantir a segurança do investimento estão vinculados ao desempenho 
do empreendimento dentro do período de exploração, garantindo um fluxo de renda dentro dos 
patamares desenhados. Sendo assim, tanto o retorno e o payback** do investimento dependerão 
de seu desempenho no mercado. Para isso, ferramentas que monitoram o mercado imobiliário de 
escritórios corporativos são utilizadas. A fim de garantirem que os investidores monitorem que 
seus empreendimentos se ajustem as necessidades do mercado, tornando o empreendimento 
atrativo e competitivo. Desse modo, alguns parâmetros como preço, qualidade do 
empreendimento, vacância são analisados. Com intuito que os empreendimentos se mantenham 
adequados mesmo que ajam mudanças no perfil dos ocupantes, entre outras alterações que podem 
surgir. 

No mercado, alguns indicadores são utilizados como métrica a garantirem o desempenho 
dos empreendimentos. A oferta indica o grau de competitividade do mercado. Além dela, são 
analisados dados como absorção bruta e liquida, taxa de vacância, preços pedidos para locação. 
Todos esses parâmetros são levados em consideração ao planejar um novo investimento. Desse 
modo, o valor do empreendimento e atrelado a capitalização de renda. 

Para obtenção dos dados e indicadores relevantes a esse mercado, são utilizadas 
consultorias imobiliárias e empresas como a SiiLA Brasil e Buildings, que monitoram o mercado. 
Cada uma dessas empresas divide a cidade em regiões de forma própria, classificam as 
propriedades de maneiras distintas. Porém o conceito de formação do indicador é o mesmo. 

 
Dentro dos indicadores analisados, seguem os mais relevantes:  

 
1) Nível de estoque: pode ser definida como a área útil total construída de escritórios, 

independentemente de estarem ocupadas ou não. (Santovito, 2004) 
2) Nível de estoque disponível: entende-se como o estoque disponível para ocupação no 

período analisado. (Santovito, 2004) 
3) Novo estoque ou estoque projetado: são as áreas colocadas à disposição no período da 

análise. (Santovito, 2004) 
4) Absorção líquida: é obtida pela equação dos contratos locados no período diminuído das 

devoluções. De acordo com Santovito (2004), por meio da absorção líquida é possível 
capturar os movimentos na demanda. 

5) Taxa de vacância: representa a relação entre o estoque disponível e o estoque total, medida 
em porcentagem (Cesar, 2007) 
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6) Taxa de absorção:  representa a relação entre a absorção líquida e o nível de estoque 
disponível (Brito e Alencar, 2016) 

7) Categoria dos empreendimentos: representa o nível de qualidade em que o 
empreendimento está classificado. Esta informação costuma variar entre as empresas do 
setor. 

8) Preço médio: representa o preço médio pedido na região; 
9) Condomínio médio: representa o preço médio de condomínio praticado na região; 
10) IPTU médio: representa o preço de IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano) médio na 

região. 
 

 É comum os agentes envolvidos utilizarem os indicadores apresentados acima nos relatórios 
das empresas do setor, para obterem um panorama do mercado. As informações contidas nestes 
relatórios costumam ser divididas por regiões (Paulista, Berrini, Faria Lima, entre outros) e por 
categoria de empreendimentos (AAA, AA, A, B, C). Algumas empresas ainda colocam 
informações como a área de atuação das empresas locatárias, para que os usuários consigam avaliar 
de forma mais precisa os dados disponibilizadas e assim capturar um panorama mais completo do 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Clusters representam a formação de aglomerados de empresas, concentração setorial e 
geográfica de empresas. Faz-se necessário identificar uma série de características inerentes 
aos clusters, independentemente de seu nicho de atuação, do tipo de produto ou serviço que 
proporcionam. Entre as várias características, a mais importante é o ganho de eficiência 
coletiva. 

**O payback é o tempo de retorno desde o investimento inicial até aquele momento em que os 
rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor desse investimento. Dá ao gestor a 

estimativa de quanto tempo vai levar até que ele recupere sua aplicação inicial. 
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4. CENÁRIO BRASILEIRO QUANTO AS INFORMACÕES 
 
O mercado imobiliário de escritórios corporativos brasileiro carece de informações sobre 

as transações realizadas, isto se deve em grande parte, pelo fato dos contratos de locação não serem 
registrados nos cartórios de Registro de Imóveis.  

Segundo Lima Jr. e Alencar (2004), no Brasil a construção de séries de comportamento 
nos mercados de real estate para conhecimento público é inexistente ou muito precária. Os dados 
vinculados às transações efetivadas envolvendo escritórios corporativos geralmente ficam restritas 
aos agentes envolvidos. 

Como as transações, no mercado de escritórios corporativos, de um produto de mesma 
categoria não ocorrem em alta frequência, segundo Tonegtti (2013), isto torna mais difícil a 
arbitragem de preço pelo valor médio dos últimos negócios realizados, como é feito no mercado 
de ações por exemplo.  

Justamente pelo fato das transações imobiliárias não ocorrerem com alta frequência faz-se 
necessário um histórico de informações de alta precisão, para que as premissas e referências a 
serem utilizadas para a arbitragem de preços, possam ser as mais precisas possíveis. De acordo 
com Tonegtti (2013), negociações de produtos similares, na mesma região, que o produto que está 
sendo estudado, poderia sugerir o valor do empreendimento em questão, contudo essa prática não 
é recomendada com amostras pobres. 

Quando se trata da descrição das características dos imóveis de escritórios corporativos 
brasileiros, disponíveis nas matrículas dos Cartórios de Registros de Imóveis, muitas vezes estas 
são confusas e não claras, principalmente quando se trata de imóveis antigos, dificultando ao 
usuário desta informação obter os dados de forma correta.   

Deste modo, as principais fontes de pesquisa e de coleta de dados no Brasil acabam sendo 
empresas privadas que monitoram o mercado imobiliário, sistemas de informação como SiiLA 
Brasil e Buildings. A confiabilidade dos dados coletados é tanto maior quanto maior a certeza de 
que preços utilizados para a avalição são os mais verdadeiros possíveis, ou seja, valores efetivos 
de compra e venda. Contudo, nem sempre há disponibilidade desses dados efetivos de transação 
com devida proximidade temporal. 
 
5. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
 

Os sistemas de informações são plataformas online, pagas, destinadas especificamente para 
o fornecimento de dados do mercado. Essas plataformas permitem aos usuários pesquisar dados 
de forma geral, por região, ou até mesmo por empreendimento. Fornecem dados técnicos dos 
empreendimentos como área privativa, útil e BOMA (área BOMA pode ser definido como a soma 
da área privativa e o rateio de áreas comuns, excluindo escadas, fosso de elevador e áreas técnicas), 
projetos, fotos e matricula, assim como dados comerciais como, ocupantes, ofertas e transações. 
Cada sistema possuí sua particularidade, porém, de forma geral, não são focados em fazer análises 
de mercado, possuindo assim, apenas disponibilidade dos usuários emitirem relatórios e gráficos 
quanto a estoque, absorção, vacância e preço. As informações são atualizadas trimestralmente. A 
estrutura física dessas empresas é composta por pesquisadores que trabalham dentro do escritório 
e equipes de campo que visitam os empreendimentos. Quanto a classificação dos 
empreendimentos, cada empresa classifica de forma singular, sendo os mais comuns A, B e C, 
com algumas derivações dos mesmos. 
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6. ESTUDO PLATAFORMA BUILDINGS 
 
6.1. Introdução 
 

A empresa é focada em pesquisa de mercado no setor de escritórios corporativos, 
condomínios industriais e logísticos das principais cidades do país. Possui histórico de 12 anos 
para o universo de escritórios e quase 6 anos para industrial e logístico. 

A empresa se caracteriza como provedora de dados, sendo que a função primária não é 
gerar análises, mas sim abastecer os clientes com dados brutos e assertivos para que eles mesmos 
possam fazer suas análises, com o olhar e viés de cada segmento. Porém o CRE Tool (nome da 
plataforma) permite análises automáticas, principalmente sobre os dados históricos, mostrando 
evolução de estoque total, vacância, preços, atividade construtiva (estoque futuro) e também 
diversas análises por empresas, por localização, padrão de ocupação, segmentos, etc. 

 
6.2. Pesquisa e atualizações 
 

Quando a Buildings inicia a pesquisa em uma cidade, primeiramente é feito um 
levantamento via imagens de satélite, posteriormente, é feita visita in-loco para mapear a cidade e 
obter o máximo de informações com os gestores e construtores da região. Após esta pesquisa, 
inicia-se o período de tratamento das informações que é feito no escritório da empresa em São 
Paulo – SP, as informações são confirmadas através de pesquisa na internet e telefone e 
posteriormente publicadas na plataforma.  

As principais informações buscadas inicialmente são: dados sobre a administradora do 
empreendimento, disponibilidades, ofertas, valores de locação, condomínio, IPTU, ocupantes dos 
edifícios, área privativa, área construída, matricula, área boma, e até mesmo área útil quando 
consegue-se o projeto em autocad da planta do edifício, calculado pela própria buildings e 
disponibilizada na plataforma. 
 
Para se obter informações, são utilizados os seguintes meios: 
 

1) Contato com proprietários dos edifícios; 
2) Contato com a administração dos edifícios; 
3) Visitas locais por equipe própria para contato com funcionários; 
4) Contato com empresas de comercialização de edifícios corporativos; 
5) Contato com incorporadoras e construtoras; 
6) Pesquisa na internet; 
7) Pesquisa na prefeitura; 
8) Pesquisa em sites de órgãos públicos. 

 
Esses contatos podem ser feitos via e-mail ou telefone, no qual é registrado e disponível 

para visualização dos usuários todo o histórico e o pesquisador responsável pelas atualizações. 
Todas as informações técnicas e transações são atualizadas diariamente, de forma que a 

cada trimestre, a buildings passa por todos os edifícios registrados no sistema a fim de atualizar os 
dados sobre disponibilidades, ofertas e ocupantes. Normalmente o processo de atualização é feito 
no próprio escritório, com pouca necessidade de ir uma equipe para os edifícios. 

Segundo Jonas Libardi, coordenador de pesquisas da empresa “a Buildings possui um 
processo criterioso e automatizado onde, do ponto de vista sistemático, o grau de confiabilidade 
aponta para 100%. É um sistema desenhado para ser “anti-erro”, com diversos gatilhos 
programados que não permitem dados discrepantes com o histórico e etc. Porém no processo de 
captação temos um papel importante para essa tarefa que são os interlocutores. Nossos e os 
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terceiros. Nossos pesquisadores são treinados, possuem avaliações periódicos, mas são suscetíveis 
à erros de interpretação, erros de cálculos, entre outros, além do terceiro, administrador da 
propriedade, proprietário, que pode passar dados incorretos, que nesses casos é difícil criarmos 
processos para evitar. Em todos os casos, temos diversos processos desenhados para solução de 
erros, uma vez que são detectados.” 
 
6.3. Clientes 
 

Os clientes da Buildings estão divididos em 03 grupos de empresas: 
 

1) Consultorias imobiliárias: de todos os portes: pequenas, médias, grandes, globais. 
2) Proprietários: empresas típicas de properties, administradoras de fundos imobiliários, 

gestoras de ativos, bancos, incorporadores, etc; 
3) Demais empresas: empresas de diversos segmentos como provedores de serviços para 

prédios, para inquilinos, para o mercado de construção, empresas de análises de mercado, 
análises financeiras, etc. 

 
 
6.4. Classificação dos empreendimentos 
 

A empresa utiliza do método de classificação dos empreendimentos descrito na Figura 1. 
Fig. 1: Classificação Buildings 

 
 

6.5. Informações disponíveis 
 
A plataforma disponibiliza informações técnicas e comerciais dos empreendimentos, sendo estas 
expostas abaixo 
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6.5.1. Ficha técnica e informações dos empreendimentos 
 

Neste espaço é possível buscar os empreendimentos por nome e assim, encontrar todas as 
informações técnicas. Na primeira pagina, é possível visualizar nome do empreendimento, foto da 
fachada, endereço completo, mapa com a localização, data da entrega do edifício, pé direito do 
pavimento tipo, tipo e especificações do sistema de ar condicionado, numero de andares, se possui 
certificação green buildings e detalhamento desta, se possui habite-se, quantidade de vagas de 
estacionamento, quantidade de subsolos, se possui gerador de emergência nas áreas comuns e 
privativas, quadro de área locavel por andar, área locavel total, taxa de vacância, detalhamento dos 
banheiros (quantidade, adequado para deficientes, etc.), se possui heliponto e capacidade deste em 
toneladas, nome da empresa administradora das áreas comuns, se possui bicicletário e depósito, 
website do empreendimento, detalhamento da estrutura de combate a incêndio (escadas, detector 
de fumaça, sprinklers, etc.), detalhamento dos elevadores, detalhamento do sistema de segurança 
(controle de acesso, CFTV, etc.). 
 Em outro espaço, consta as informações dos ocupantes e proprietários, no qual é possível 
identificar qual o nome de cada empresa que esta ocupando cada andar, assim como a área ocupada 
e o proprietário da laje. Em seguida, pode-se obter os conjuntos e valores por andar, com diversas 
informações de locação dos ocupantes, como preço pedido de locação (R$/m2/mês), valor do 
IPTU, condomínio, preço pedido de venda e vagas disponíveis na garagem. Na próxima página, 
os dados sobre as áreas do empreendimento são fornecidos, como área locavel, privativa, BOMA, 
construída e útil. Também é possível acessar na pagina do empreendimento panfletos, plantas, 
fotos internas e externas e documentos. 
 As atualizações quanto as informações do empreendimento estão disponíveis na 
plataforma, e neste espaço, é possível identificar a data, o nome do pesquisador, o nome e dados 
da pessoa contatada, e qual informações foi recebida para justificar a atualização.  
 No ultimo espaço, é possível ter acesso aos dados históricos do empreendimento, onde 
consta, por trimestre, estoque total, vacância, taxa de vacância, preço pedido, média de preço 
pedido na região, média de preço pedido na cidade, Status da obra, absorção líquida e absorção 
bruta. 
 
6.5.2. Estatísticas de mercado e gráficos 
 
 A pesquisa de estatísticas de mercado pode ser feita selecionando a cidade, região da 
cidade, classificação dos empreendimentos, sendo AAA/AA/A/BB/B/C e perfil, sendo corporate 
e office. Os dados fornecidos são: numero de edifícios considerados na pesquisa mediante o filtro 
selecionado, estoque total, novo estoque, atividade construtiva, ocupação, vacância, taxa de 
vacância, média de preço pedido, absorção líquida e absorção bruta. 
 Quatro gráficos são disponíveis e é possível visualizar com linha de tempo trimestral: 

1) Desenvolvimento da taxa de vacância (%), ocupação (m2), vacância (m2) 
2) Média ponderada de preços pedidos (R$/m2/mês) 
3) Absorção líquida 
4) Absorção bruta 
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7. ESTUDO PLATAFORMA SIILA BRASIL 
 

7.1. Introdução 
 
A empresa atua no mercado desde 2015, com foco na obtenção de informações do mercado 

de escritórios corporativos, condomínios logísticos e shoppings. 
A SiiLA Brasil, além dos índices do mercado imobiliário, desenvolve também mais 

analises para os dados disponibilizados, contribuindo assim para que os usuários tenham um 
melhor panorama do cenário do mercado de escritórios corporativos. 

 
7.2. Pesquisa e atualizações 
 

A SiiLA Brasil atua em vários estados Brasileiros, porém, as informações são todas 
analisadas na sede da empresa localizada em São Paulo - SP, de forma que, somente os 
especialistas de mercado atuam nas regiões de cada estado, onde as coletas de informações são 
necessárias. A SiiLA Brasil utiliza os seguintes meios para obter informações: 

 
1) Contato com proprietários de lajes corporativas seja via telefone ou e-mail; 
2) Contato com gestores e administração dos empreendimentos a fim de obter contratos de 

locações (atualmente mais de 3000 contratos na plataforma); 
3) Pesquisa de campo através de profissionais especializados na área imobiliária, que buscam 

informações diretamente nos empreendimentos, seja com funcionários ou gestores destes 
(estas informações são confirmadas antes de serem registradas na plataforma); 

4) Visitas locais por equipe própria para averiguação e fotos do empreendimento; 
5) Contato com corretores; 
6) Contato com e incorporadores e construtoras dos empreendimentos; 
7) Compra de matricula de imóveis; 
8) Pesquisa na internet; 
9) Pesquisa em órgãos públicos. 

 
Quanto ao tratamento das informações, a SiiLA analisa todos os dados obtidos de cada 

empreendimento e organiza de forma que os usuários consigam acessa-las através de busca 
específica, filtros e relatórios gerais. Quanto ao tratamento das áreas, a empresa tem como padrão 
a analise de área privativa dos escritórios corporativos, também fornecendo a área BOMA quando 
possível obter a informação (BOMA pode ser definido como a soma da área privativa e o rateio 
de áreas comuns, excluindo escadas, fosso de elevador e áreas técnicas). A plataforma foi se 
expandindo e seu desenvolvimento se deu conforme a necessidade dos utilizadores, no qual foram 
sendo agregados filtros e relatórios para atender a demanda específica de cada cliente. As 
informações são atualizadas de forma geral, trimestralmente, porem todas as atualizações obtidas 
com relação específica dos empreendimentos, são adicionadas na plataforma instantaneamente.  

 
7.3. Clientes 

 
Os clientes da SiiLA são bem diversificados, sendo que cada um utiliza o sistema para um 

propósito específico que muitas vezes são distintos, de forma que é difícil caracterizar os usuários 
da plataforma como um padrão. Dentre os clientes, os principais são fundos de pensão, nacionais 
e internacionais, fundos imobiliários, incorporadoras, investidores, empresas de Facilities e 
Coworking. 
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7.4. Classificação dos empreendimentos 
 
A Siila desenvolveu o seu próprio método de classificação dos empreendimentos, sendo 

A+, A, B e C. 
Os critérios de classificação são discriminados e devem ser atendidos em pelo menos 75%, 

caso o empreendimento não atenda esse percentual mínimo, recebe uma classificação mais baixa. 
Na Figura 2 segue o exemplo de classificação para escritórios corporativos em São Paulo. 

Fig. 2: Classificação dos Escritórios Siila Brasil 

 
 
7.5. Informações disponíveis 
 
A plataforma disponibiliza informações técnicas e comerciais dos empreendimentos, sendo estas 
expostas abaixo 
 
7.5.1. Ficha técnica e informações dos empreendimentos 
 

Neste espaço é possível buscar os empreendimentos por nome, por palavras que estejam 
relacionadas ao empreendimento ou por busca avançada no qual pode ser filtrado 
empreendimentos com base na área privativa total, ano de construção, pé direito, preço pedido, 
classificação, entre outros, e assim, encontrar todas as informações técnicas. Na primeira pagina, 
é possível visualizar nome do empreendimento, foto da fachada, endereço completo, mapa com a 
localização, latitude/longitude, classificação, data de entrega, nome da incorporadora, dados do 
FII (fundo de investimento imobiliário) se houver, área privativa total, área BOMA, privativa total 
disponível, BOMA total disponível, laje média área privativa e BOMA, status da obra, pé-direito, 
se possui gerador na área privativa, se possui ar condicionado central, certificado de 
sustentabilidade, numero de pavimentos, tipo de estacionamento, numero total de vagas, nome da 
empresa administradora das áreas comuns, contato do gerente predial, valor do condomínio, IPTU 
e plantas do empreendimento. 
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 Em outro espaço, consta as informações da ocupação, no qual é possível saber a taxa de 
ocupação e o preço pedido de locação. Também é possível visualizar o detalhe dos ocupantes, 
como andar ocupado, conjunto, numero da matricula, área, área BOMA, nome da empresa 
ocupante, setor que a empresa atua e o proprietário da laje.  
 
7.5.2. Estatísticas de mercado e gráficos 

 
Neste espaço a SiiLA Brasil aprofunda a analise das informações, no qual é possível filtrar 

as estatísticas de forma personalizada, ou pelos parâmetros comuns como cidade, região da cidade 
e classificação, sendo A+/A/B/C. É possível identificar trimestralmente, o estoque total, taxa de 
vacância, novo estoque, absorção bruta, absorção líquida, taxa de vacância, valor do condomínio 
e IPTU. Em forma de gráficos, é possível visualizar diversas combinações divididas por regiões 
definidas pela própria SiiLA, no qual é disponibilizada na própria plataforma como mostra a figura 
3. 

Fig. 3: Divisão de Regiões SiiLA 
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Diante desta divisão de regiões, a plataforma fornece os seguintes gráficos 
 
1) Estoque total por espaço vago 
2) Taxa de vacância 
3) Espaço vago por classe e região 
4) Taxa de vacância – Variação em relação ao último trimestre 
5) Preço pedido - Variação em relação ao último trimestre 
6) Absorção bruta x Absorção líquida x novo estoque 
7) Absorção líquida x taxa de vacância 
8) Absorção líquida x preço pedido de locação 
9) Desenvolvimento do novo estoque por trimestre 
10) Taxa de vacância x preço pedido x estoque total (movimentações ao longo dos 

trimestres) 
 

Também é possível visualizar gráficos quanto a ocupação, sendo possível identificar: 
 

1) Composição da ocupação dos setores (figura 4) 
2) Composição da ocupação dos setores por classe 
3) Composição da ocupação dos setores por região 
4) Área média ocupada por setores 
5) Detalhe de ocupação dos ocupantes 

 
Fig. 4: Composição da ocupação dos setores 
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Ainda na análise do mercado, a plataforma disponibiliza o detalhamento das transações, 
indicadores de mercado de capitais e CAP Rate, lista de fundos de investimento, com o 
detalhamento dos empreendimentos dentro do fundo, símbolo BOVESPA, patrimônio líquido, 
valor líquido por cota e valor por m2 de área privativa. 
 Dentro do sistema, ainda existe uma comunidade entre os usuários, no qual é possível 
contatar um ao outro através de mensagens, possibilitando a troca de experiência e conhecimento, 
além da oportunidade de gerar novos negócios. 
 
8. ANÁLISE DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 

Como resultado deste trabalho, identificou-se que diante do cenário brasileiro no qual as 
informações são difíceis de serem obtidas, as empresas que atuam como provedoras de dados, 
possuem uma estrutura adequada para captação das informações, utilizando de metodologias 
sofisticadas para mitigar erros fornecendo informações atualizadas e confiáveis. No entanto, a 
quantidade das informações, principalmente de transações, sejam estas de compra ou locação são 
restritas, com baixa precisão quanto ao valor efetivamente transacionado e ao período de carência. 

As informações de oferta são mais fáceis de serem obtidas, haja vista, os anúncios 
disponíveis, já as informações das transações realizadas, muitas vezes é necessário um trabalho 
árduo para a sua obtenção devido à falta de transparência tanto de órgãos públicos quanto do 
próprio setor privado, que muitas vezes, por fazer parte de sua política estratégica, não divulgam 
os dados. 

Um fato interessante é que as empresas conseguem informações de edifícios de classe A 
com maior facilidade, pois normalmente estes possuem um único proprietário, já edifícios de 
classe B e C, possuem uma administração com diversos proprietários, o que dificulta o contato e 
a obtenção das informações devido estas estarem muito dispersas. 

Em situações como no cenário atual macroeconômico, no qual os valores transacionados 
podem ter grandes diferenças se comparados com os valores ofertados, devido à baixa demanda e 
alta oferta, os dados podem ter discrepâncias significativas se for necessário o uso destas bases 
para a análise. 

Se as empresas registrassem na matricula do imóvel o valor transacionado, como seria o 
correto, os dados poderiam ser mais precisos, mesmo que os interessados tivessem um custo para 
obtenção destas matrículas. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao utilizarmos as plataformas, foi possível observar que ambas fornecem o mesmo tipo de 
informação, com algumas pequenas variações. A Buildings está consolidada no mercado há mais 
de 10 anos, sendo possuidora de um histórico importante, enquanto a SiiLA é uma plataforma mais 
recente, contudo, a SiiLA, além dos índices do mercado imobiliário, desenvolve também mais 
analises para os dados disponibilizados. 

As duas empresas possuem um sistema robusto com pesquisadores treinados para obter as 
informações com o maior grau de confiabilidade possível, neste sentido, a Buildings é bem 
transparente ao deixar aberto na plataforma o histórico de atualizações com os dados do 
pesquisador que fez a atualização e os dados de quem forneceu as informações, assim como dia, 
hora e forma como o contato foi feito. 

Não foi identificado na plataforma da buildings, relatórios ou gráficos quanto a composição 
da ocupação por setores, estes devem ser solicitados a empresa, no entanto, são dados bem 
interessantes para serem disponibilizados e que permitem aos usuários terem um panorama do 
potencial dos setores que ocupam certa região. Poucos gráficos são disponibilizados e não é 
possível saber o numero exato exposto em determinado período que compõe o gráfico. 

Ao mesmo tempo que a SiiLA se aprofunda nos gráficos e analise de mercado, os gráficos 
na plataforma se dividem por regiões, dificultando uma analise do panorama geral da cidade de 
São Paulo por exemplo, muitos gráficos exigem que seja visualizado trimestre por trimestre, sem 
a possibilidade de verificar o desenvolvimento ao longo do tempo de um dado índice do mercado. 

É importante ressaltar que as empresas classificam os empreendimentos com certa 
divergência, embora isto não impossibilite uma comparação entre os dados. No entanto, faz com 
que possa haver pequenas alterações e/ou divergência nos índices ao serem comparados. Na tabela 
1, foi comparado a classificação de 30 empreendimentos entre as duas empresas. 
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Tab. 1: Comparação de classificação 

 

 
 

Exemplificando o exposto no parágrafo anterior: A Buildings classifica empreendimentos 
em AAA, AA e A enquanto a SiiLA Brasil classifica como A+ e A. Ao se comparar os edifícios 
classificados, pode-se encontrar uma divergência no tamanho do estoque, assim como alterações 
na taxa de vacância, preço pedido, entre outros indicadores. Desse modo, é necessário entender 
claramente o critério de classificação de cada empresa, para que o mercado tenha mais 
transparência e permita a comparação de dados entre as empresas. Os critérios de classificação da 
Buildings apresentam fatores subjetivos, o que dificulta a identificação imediata da classificação 
de um empreendimento. 

 
 
 

 

Siila Buildings
1 Vila Olímpia Corporate - Torre B A+ AA
2 Tower Bridge Corporate A+ AAA
3 Pátio Victor Malzoni - Torre Sul A+ AAA
4 The One A+ A
5 WT Nações Unidas - Torre 2 A+ A
6 São Paulo Corporate Towers - Torre Norte A+ AAA
7 Thera Corporate A+ AAA
8 Rochaverá Corporate Towers - Torre A (Ebony Tower) A+ AAA
9 Jatobá Green Building A+ A

10 Sky Corporate A+ AA

11 Cidade Jardim Corporate Center - Capital Building A A
12 CENESP - Bloco A A C
13 Maria Cecília Lara Campos A AA
14 Plaza São Lourenço A A
15 Morumbi Corporate - Golden Tower A AA
16 Panamérica Park - Bloco 7 A A
17 Cidade Jardim 350 Corporate A BB
18 Santa Catarina A AA
19 Centro Brasileiro Britânico A A
20 Pedro Mariz - Birmann 31 A AA

21 Paddock I B B
22 Arandu B BB
23 Midas B B
24 New Century B AA
25 LWM Corporate Center - Torre A B A
26 WMC - Wilson Mendes Caldeira B BB
27 Edifício Asahi B C
28 Eloy Chaves B C
29 Berrini 1511 B A
30 World Trade Center B BB

Classificação
Empreendimento

Comparação de classificação

Amostra
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Tab. 2: Comparação de estatísticas 

 

 
 

Comparando uma amostra considerada como homologa (Classe A), no mesmo período de 
estudo, de ambas empresas, na tabela 2, observa-se uma discrepância mínima na taxa de vacância 
e preço pedido, porem, há grande diferença no estoque total, novo estoque, absorção líquida e 
absorção bruta. Essas distorções ocorrem principalmente devido às diferenças nos critérios de 
classificação. Além disso, também podem ocorrer devido às diferenças nos critérios de divisão de 
regiões, onde uma empresa pode considerar uma área maior e mais abrangente do que outra. Nas 
Figuras 5 e 6, encontram-se dados extraídos de ambos os sistemas para efeitos de comparação (já 
mencionados na tabela 2). 

 
Fig.5: Estatísticas Siila Brasil 

 

  

 

 

 
 

Siila Brasil Buildings
Classificação A+/A AAA/AA/A

Região São Paulo São Paulo

Tipo do imóvel Escritórios Corporate

Trimestre 1 de 2018 1 de 2018

Estoque total 3.371.693                      3.850.043                      

Taxa de vacância 20,56% 20,53%

Novo estoque 91.859                          205.435                        

Absorção bruta 102.241                        167.554                        

Absorção liquida 57.874                          132.708                        

Preço médio pedido R$83,19 R$80,44
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Fig. 6: Estatísticas Buildings 

 

Tendo em vista os fatos apresentados, conclui-se que ambas plataformas disponibilizam 
ferramentas necessárias para tomada de decisão de investidores, a principal diferença está na forma 
como as informações são disponibilizadas, bem como o fato da SiiLA desenvolver análises mais 
profundas sobre os índices dentro da própria plataforma enquanto na Buildings, algumas análises 
podem ser solicitadas via e-mail. 

Quanto a flexibilidade do manuseio das informações pelo usuário, as duas plataformas 
permitem que os dados dos empreendimentos possam ser exportados para o Excel, permitindo que 
o usuário filtre e elabore analises conforme sua necessidade. As duas empresas também fornecem 
dados de forma personalizada conforme a necessidade dos usuários se solicitado. 

Como o mercado ainda é muito carente de informações, essas empresas acabaram se 
tornando as principais fontes de informações e também balizadoras do comportamento do 
mercado. No entanto, o acesso a estas plataformas possui um custo elevado, limitando, assim, a 
abrangência das informações.  

Para maior transparência do mercado imobiliário brasileiro, este estudo sugere haver 
regulamentações e/ou normativas, com o intuito de tornar públicas as informações das transações 
realizadas. Com isso, as empresas estudadas poderiam dispender mais esforços no 
desenvolvimento de análises e não na obtenção dos dados, assim como acontece no mercado dos 
Estados Unidos. 

Uma melhoria sugerida, é que fosse disponibilizado um canal na plataforma, onde os 
próprios usuários possam cadastrar os dados das transações, tanto de aluguel, como de venda e 
que, após validações, essas informações se tornassem publicas para que assim haja um incentivo 
entre os usuários para o compartilhamento das informações e disseminação de transparência no 
mercado. 

Outra sugestão de melhoria, seria que as empresas deixassem claro na página que consta 
os dados de cada empreendimento, o detalhamento da classificação deste, de forma que o usuário 
consiga identificar com clareza o porque aquele empreendimento ter certa classificação, sem dados 
subjetivos. Também pode-se criar uma maneira que o próprio usuário defina seu critério de 
classificação dos empreendimentos, assim a plataforma busca as especificações selecionadas pelo 
usuário nos empreendimentos do banco de dados e faz um relatório específico para ele, utilizando 
o critério personalizado. 
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