
  

COMO INVESTIR NO MERCADO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO



Nosso objetivo nessa apresentação é fornecer ao investidor um panorama do

mercado de locação residencial de imóveis de luxo no Rio de Janeiro;

Acreditamos que o segmento de locação, de acordo com a nossa proposta,

poderá trazer boa rentabilidade ao imóvel.

1. SEJAM BEM-VINDOS À SAMBA 
IMOBILIÁRIA PREMIUM 



O contrato de locação residencial de longo

prazo é aquele que tem vigência superior a

90 (noventa) dias;

2. LOCAÇÃO DE LONGO PRAZO

Propomos o investimento em um produto

que permita atingir um público exigente e

diferenciado. Sendo assim, uma

rentabilidade acima da média do mercado

será viável;



O produto precisa estar modernizado, com

mobília elegante e eletrodomésticos de

primeira linha. Além disso, a localização é

um fator primordial;

2. LOCAÇÃO DE LONGO PRAZO

Os locais mais valorizados estão

apontados no mapa a seguir. Os bairros 

Leblon e Ipanema representam 85% dos

pedidos.



IPANEMA: “Quadrilátero do charme” é utilizado para a captação de imóveis de luxo.

Essa área vai das ruas Joana Angélica a Aníbal de Mendonça, englobando as avenidas

Vieira Souto e Epitácio Pessoa. Essa área é o “sonho de consumo” de quem se interessa

pelo bairro.

LEBLON: A avenida Delfim Moreira e as “quadras da praia” se destacam, além

da elevada procua na região conhecida como baixo Leblon.



O bairro do Flamengo tem algum apelo em razão das construções com arquitetura única

e enorme metragem;

A região do Joá e São Conrado: merece destaque a rua Jackson de Figueiredo,

com suas casas com vista panorâmica para o mar. Muitos concordam que é o

visual mais bonito da cidade.

Copacabana e Leme não têm a mesma procura que a apontada anteriormente. A avenida

Atlântica vale ser enfatizada, pois o investidor deve buscar os imóveis já reformados e

modernos;



É importante apontar que a zona sul do Rio de Janeiro ainda detém a maior e mais

lucrativa fatia do mercado;

O "contrato padrão" tem a vigência de 30 meses, isentando o inquilino da multa

rescisória após um ano, em média. Usualmente não é um aluguel por prazo

muito longo, mas é comum que a própria companhia empregadora garanta com

fiança a locação, dando elevada segurança ao negócio.

A Barra da Tijuca ganhou mercado neste setor. Seu destaque foi devido ao aumento de

imóveis de luxo com infraestrutura incomparável e total segurança;



A locação residencial de curto prazo cresce,

consideravelmente, a cada ano. A empresa Airbnb

aproveita muito esse fenômeno e serve como espelho

desse mercado como um todo;

3. O AVANÇO DA LOCAÇÃO DO 
IMÓVEL RESIDENCIAL DIANTE 

DA HOTELARIA

Dados da empresa Airbnb mostram que em 2016, no

Brasil, 1 milhão de pessoas usaram a plataforma

para encontrar uma hospedagem. E em 2017, esse

número aumentou para 2, 2 milhões, indicando um

acréscimo de 120%. 



O bom ritmo de crescimento no Brasil está associado

ao aumento da confiança no uso da plataforma à

opção cada vez maior de famílias pelo aluguel de

imóveis inteiros.

Alguns concorrentes da plataforma Airbnb são:

TripAdvisor & Booking, por exemplo.O preço para

esse tipo de acomodação é, em média, 35% menor

do que o da hotelaria tradicional.



O RJ é o quinto lugar mais procurado do mundo para esse

tipo de locação, além de ter um pouco mais de 30,3 mil

acomodações listadas no Airbnb.



Verifica-se que o preço médio da diária é o mais

baixo do ranking (US$ 58) - Isso mostra que o Airbnb,

no RJ, tem demanda de imóveis de baixo custo;

Isso ocorre porque os proprietários de bens de alto

padrão necessitam de diversos serviços e

comodidades que o site não oferece.



Dê um up no seu imóvel!

 

 

Foque no conforto do inquilino antes de mais nada;

 

 

 

4. ALGUMAS DICAS PARA ADAPTAR SEU 
IMÓVEL AO MERCADO

Paredes claras e recém pintadas são pontos positivos para investir,

pois a primeira impressão é a que fica;

 

A claridade proporciona uma sensação agradável e valoriza o imóvel.

“Se você fica dez anos sem dar uma nova cara para o imóvel, o aluguel desvaloriza”

- arquiteta Consuelo Jorge



Piso frio ou laminado: são de fácil manutenção;

 

Pisos frios são perfeitos para cozinhas, áreas de

serviço e banheiro;

 

Outros pisos, como o laminado, são mais bonitos

para sala e quartos;

Tomadas e disjuntores em dia: troque tomadas antigas pelas novas de três pinos, que se

adaptam a novos eletrodomésticos e evitam risco de adaptadores;

 

Ampliar a quantidade de tomadas é interessante;

Além disso, um guia de quadro de luz, que identifica a

função de cada disjuntor.



Revestimentos novos: mantenha os azulejos

originais em cozinhas e banheiros, se eles estiverem

bem conservados - azulejos neutros e novos agradam

mais facilmente;

 

Na pia do banheiro e da cozinha, opte pelo mármore,

um revestimento atemporal.

Armários embutidos: na cozinha, quartos e banheiros

aumentam as chances de alugar

Dependendo do inquilino,ter geladeira, fogão, por

exemplo, ajuda a locar o imóvel com mais facilidade,

mas disponibilize ou não os móveis dependendo do

perfil de inquilino que você procura.



Box e chuveiro a gás: a cortina de banho no chuveiro

não agrada. Já o box é um item de conforto

importante: protege do frio, é mais prático e, além de

tudo, deixa o banheiro mais bonito;

 

Investimento inteligente, pois dura muitos anos sem

precisar ser trocado;

 

Chuveiro a gás em vez de elétrico também é um item

de conforto que deixa a conta de luz mais barata;

Todos os metais da casa (torneiras e maçanetas, por

exemplo) precisam ser novos para funcionar bem.



Ar condicionado: Mantenha os aparelhos novos, para

economizar na conta de luz, além de limpos, para manter o

ar saudável.



5. COMENTÁRIOS FINAIS PARA 
O INVESTIDOR

A Maclaude Partners poderá sugerir o produto para a

compra, de acordo com o seu custo/benefício.

A Maclaude será responsável por orçar o investimento que realmente

agregará valor, e disponibilizará profissionais como arquiteto e sua

equipe, para a execução dos serviços necessários. Isso tudo será feito de

acordo com a estimativa de rentabilidade calculada por nossa equipe.

Além disso, prestará assessoria ao proprietário para

que adapte seu imóvel ao mercado.



A Imobiliária do nosso Grupo irá ofertar o imóvel,

captar o cliente, negociar os termos do acordo com o

novo inquilino, além de realizar o contrato de

locação, dando segurança jurídica à relação.

É importante mencionar novamente que a localidade é o item que mais

importa no segmento de locação por temporada. Ela determina o

potencial de retorno financeiro proporcionado pelo negócio. Em

seguida, o estado em que o imóvel se encontra irá destacá-lo das outras

ofertas.

Posteriormente, realizaremos a administração do

bem, possibilitando, assim, o fiel cumprimento do que

foi acordado.



 


