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Um pouco da nossa história
Uma empresa com resultados, em constante evolução.

A HBR Brokers é empresa especializada no mercado
imobiliário, com expertise em lançamentos, concepção,
reestruturação e estruturações imobiliárias.
Trabalhamos na gestão de todo o projeto desde a
concepção e repaginação do produto até a conclusão
de vendas do empreendimento, implantação dos
processos e controles gerenciais.
Atuamos com análise profunda de mercado, inteligência
que nos dá direcionamento para potencializar leads,
aumentar conversões e, consequentemente, maximizar
lucros.

2019

Conte com a expertise da equipe que já atuou em mais
de 38 lançamentos em todo o Brasil.

2018

Forte expansão para o Estado
de Minas Gerais, onde estamos
presentes em 16 cidades
atualmente, estruturando mais de
20 empreendimentos no Estado.

2016

Fundada a
Empresa de
Administração de
Bens e Locações
– HBR Invest

Iniciou-se a expansão
de investimentos para
o interior de São Paulo.
Por meio de construção,
aquisição de terrenos
e participações
em Incorporações
Imobiliárias.

2009

2011

Expansão de
Investimentos para o
segundo Estado, Goiás.

2012

Início da participação
no mercado de
lançamentos
imobiliários, iniciando
o primeiro ano com
100 Milhões em VGV
lançados.

2013

2015
Expansão das operações
de lançamentos para
4 Estados, São Paulo,
Roraima, Tocantins e Goiás,
totalizando 360 Milhões em
VGV lançados.

Lançamento, no mercado, de uma
nova estrutura societária e de
investimentos. Desenvolvimento
da operação em intermediações
estratégicas de áreas.
Consolidação no mercado de
lançamentos imobiliários, com
presença em mais de 34 cidades
em 9 Estados do País.
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Nossos Serviços
Conheça nossas soluções para cada momento do seu negócio:

LANÇAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Somos a dose exata de estratégia em gestão comercial e o direcionamento preciso de marketing e vendas
que fazem total diferença no resultado de cada ação.
Fazemos a Gestão estratégica e operacional em todas as etapas do lançamento, desde o mapeamento de
mercado, validação do produto, execução e implantação dos processos e controles gerenciais, gestão de
Marketing, treinamento e motivação de equipe de vendas, até os controles na assinatura dos contratos
com clientes e pós venda.

CONCEPÇÃO DE PRODUTO E REESTRUTURAÇÃO DE REMANESCENTES

Preço de Venda e Velocidade de Venda.
Nossa atuação consiste em prever antecipadamente as variáveis negativas como o alto custo do estoque
parado e a consequente perda de investidores em negócios futuros, e, dessa forma, rebater com uma
estratégia que garanta a saúde da carteira de recebíveis e o custo de oportunidade, desencadeadas por
um processo rápido de vendas, que otimiza diretamente o resultado dos envolvidos.

ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E INTERMEDIAÇÃO DE ÁREAS
Possuímos Landbank validado com método exclusivo e estudo de viabilidade técnica e financeira das
áreas que são cadastradas em nosso sistema próprio. O Contato direto com o proprietário da área
aliado a equipe especializada em negociação, nos permite um índice de sucesso na estruturação de
empreendimentos muito acima do índice de mercado.
A assertividade e experiência que economiza tempo e potencializa os resultados.
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Empreendimento

Tipologia

Unidades

Local

VGV

Aberto

1.326

Araguaína, TO

R$ 105.662.847,54

-

390

Goiânia, GO

R$ 89.700.000,00

Condominio

Casas

52

Araguaína, TO

R$ 4.440.000,00

Loteamento

Aberto

148

Boa Vista, RR

R$ 31.623.002,39

Loteamento

Aberto

560

Lins, SP

R$ 38.189.570,86

Chacaras

Aberto

746

Boa Vista, RR

R$ 49.982.000,00

Fechado

200

Boa Vista, RR

R$ 40.000.000,00

Chacaras

Aberto

633

Ouro Fino, MG

R$ 33.901.492,36

Loteamento

Aberto

59

Borda da Mata, MG

R$ 3.618.726,19

Vertical

MCMV

80

Poços de Caldas, MG

R$10.400.000,00

Vertical

-

6

Poços de Caldas, MG

R$ 4.365.159,69

Vertical

-

60

Poços de Caldas, MG

R$ 10.970.175,00

Vertical

-

10

Poços de Caldas, MG

R$ 6.973.173,40

Loteamento

Aberto

247

Monte Belo, MG

R$ 10.457.677,68

Loteamento

Fechado

57

Três Pontas, MG

R$ 5.100.900,00

Loteamento

Aberto

48

Três Pontas, MG

R$ 2.663.870,00

Loteamento

Aberto

36

Três Pontas, MG

R$ 3.260.000,00

Loteamento

Aberto

54

Borda da Mata, MG

R$5.652.953,96

Loteamento

Aberto

336

Boa Esperança, MG

R$ 18.589.715,91

Loteamento

Aberto

172

Ipuiúna, MG

R$ 14.604.478,67

Vertical

MCMV

219

Pouso Alegre, MG

R$ 27.876.000,00

Loteamento

Aberto

30

Boa Esperança, MG

R$ 3.890.465,58

Loteamento

Fechado

157

Guanhães, MG

R$ 44.437.775,46

MCMV

198

Caruaru, PE

R$ 34.885.000,00

Hotel

-

57

Pinda, SP

R$ 13.680.000,00

Hotel

-

45

Pinda, SP

R$ 12.600.000,00

Vertical

-

43

Pinda, SP

R$ 10.541.247,82

Condominio

Casas

15

Pinda, SP

R$ 4.408.040,00

Loteamento

Fechado

182

Pirapozinho, SP

R$ 19.486.998,80

Loteamento

Aberto

75

Ilicinea, MG

R$ 3.105.866,27

Loteamento

Fechado

168

Alvares Machado, Sp

R$ 21.050.982,00

Loteamento

Fechado

337

Silvania, GO

R$ 27.689.506,65

Loteamento

Fechado

317

Petrolina, PE

R$ 10.860.720,00

Loteamento

Aberto

420

Piranguinho, MG

R$ 34.045.000,00

Loteamento

Aberto

222

Campos Gerais, MG

R$ 16.824.141,00

Loteamento

Aberto

100

Eloi Mendes, MG

R$ 6.395.062,58

Loteamento

Aberto

45

Eloi Mendes, MG

R$ 3.311.491,20

Flat

46

Lavras, MG

R$ 7.404.000,00

Loteamento
Vertical

LANÇAMENTOS DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

Loteamento

Vertical

APROXIMADAMENTE
R$ 800 MILHÕES
EM VGV LANÇADOS

HBR Brokers Lançamentos e Estruturações Imobiliárias

Vertical

7.896

R$ 792.648.041,01
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Nossos Diferenciais
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Mobilização de Equipe
Mercado imobiliário não é supermercado, apenas colocar o produto em uma prateleira não
gera resultados expressivos. Nossa equipe vive e respira o produto.

Pesquisa de Mercado
Entender as necessidades dos consumidores e incorporadores para desenvolvimento de

Parceria com Imobiliárias e corretores locais, mais de 1.000 corretores cadastrados em nossa
plataforma.

um produto desejável e viável.
Possuímos Metodologia Exclusiva de Pesquisa validada em dezenas de empreendimentos.

Treinamento e Gestão de Equipe de Vendas
Uma equipe de Vendas bem treinada vende mais e transmite com mais segurança a imagem

Consultoria na Documentação

da sua empresa.

O sucesso está nos detalhes, na informação clara, objetiva e dentro da lei, que gera segurança

Treinamentos diários com equipes in loco, apresentação de empreendimentos a empresas

para todas as partes.

privadas e públicas, meeting de relacionamento do empreendimento com os formadores de

Auxiliamos na elaboração de dossiês e na conformidade com a legislação do mercado.

opiniões e autoridades da cidade.

Logística de Vendas
Não basta o produto ser bom e atingir o seu público alvo, é preciso levar em consideração

A logística para vender um imóvel é relativamente simples. Vender 300 imóveis em um dia, no

as condições do consumidor e as necessidades do incorporador.

entanto, requer uma logística muito mais complexa.
Formatação de vendas Exclusiva para cada empreendimento, logística de evento de

empreendimento

lançamento e organização.

Gestão de Marketing

Assessoria Administrativa

Tão importante quanto atingir o público-alvo é reduzir os custos deste alcance.

Da preparação da equipe de recepção até o treinamento da equipe interna do incorporador,
todos devem estar focados no resultado.

para cada empreendimento.
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Treinamento e seleção de todos os envolvidos.
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Blue Park
(Poços de Caldas - MG)
• 60 unidades
• R$ 11 milhões em VGV
• Lançamento de produto na planta, sem apartamento decorado e sem início de obra. O foco no
Institucional da Construtora e nos diferenciais do empreendimento com relação ao mercado, obteve 70%
das unidades vendidas em 3 meses de trabalho.

Califórnia
(Três Pontas - MG)

• 36 unidades
• R$ 3,3 milhões em VGV
• Trabalho com marketing reduzido e direcionado, loteamento 100% vendido na primeira semana.

EMPREENDIMENTOS
Alguns dos nossos cases de sucesso
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Colina Park
(Boa Vista - RR)

• 741 lotes
• R$ 45 milhões em VGV
repaginação de projeto e adequação do produto resultando na venda de 100% em 2 dias

Eldorado
(Três Pontas - MG)

• 48 Unidades

HBR Brokers Lançamentos e Estruturações Imobiliárias

Flamboyant Residence
(Lins - SP)

(Lins - SP)
• 560 unidades
• R$ 38 Milhões em VGV
a repaginação do loteamento e mudando toda a comunicação, passamos a vender 90 lotes por mês.

Garden Park
(Boa Vista - RR)

(Boa Vista - RR)

• R$ 2,7 milhões em VGV
• Fizemos um trabalho com marketing reduzido e direcionado, loteamento 100% vendido em poucos dias.

• Fizemos
represamento de 20 dias, com marketing agressivo, venda de 98% do empreendimento no dia D
• 148um
Unidades

• R$ 32 milhões em VGV
abertura de vendas.
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Garden Club
(Silvania - GO)
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Jardim Novo Horizonte
(Borda da Mata- MG)

• 337 Lotes

• 59 unidades

• R$ 27.7 Milhões de VGV

• R$ 3,7 milhões em VGV

• Remanescente lançado previamente em 2015, com venda de 3 unidades no lançamento, produto
desacreditado pelas imobiliárias da região, totalmente parado, sem obras. Fomos contratados em

assinatura do último contrato e conclusão da última venda do empreendimento haviam se passado 25 dias.

2018. Vendendo totalmente a 1ª fase do empreendimento em 2 meses.

Jardim Encantado
(Boa Esperança - MG)

Lago Sul
(Araguaiana - TO)

• 336 unidades

• 1.326 unidades

• R$ 18 milhões em VGV

• R$ 105 milhões em VGV

• Quando Assumimos a gestão encontramos diversos problemas. Trabalhamos com depoimentos de

• Empreendimento remanescente, quando assumimos o empreendimento fazia 3 vendas por mês, na nossa

várias autoridades da cidade para reestruturarmos a imagem do empreendimento que se tornou um

gestão passou a fazer 7 vendas por dia.

sucesso de vendas.
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Leão Dourado
(Caruaru - PE)

Recanto do Sol
(Piranguinho - MG)

• 198 unidades

• 420 Lotes

• R$ 35 milhões em VGV

• R$ 34 Milhões em VGV

de mercado para compreender as verdadeiras necessidades do cliente, reformulamos a comunicação e

HBR Brokers Lançamentos e Estruturações Imobiliárias

grande de lotes em uma cidade com pouco mais de 2500 residencias. Trabalhamos com um conceito diferenciado
para a região, de forma que atraísse tanto a nova moradia quanto o upgrade, no primeiro dia de abertura de venda
108 unidades vendidas, o boca a boca se espalhou nas cidades e o produto foi um sucesso.

Pontal das Amoras
(Campos Gerais - MG)

• 222 unidades
• R$ 17 Milhões em VGV
• Remanescente, na época em que assumimos a gestão comercial o produto não tinha vendas há anos.
infraestrutura. Produto se transformou em sucesso de vendas e objeto de desejo na região.
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Reserva 372
(Poços de Caldas - MG)
• 80 unidades
• R$ 10,4 milhões em VGV
• Estruturamos toda a correspondência bancária, gestão de vendas e marketing do produto. O Produto apresentava
avaliação de crédito dos clientes. No dia do lançamento, comercializamos R$ 1 milhão de VGV por Hora de abertura
do estande, encerrando 90% do empreendimento no primeiro dia.
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Reserva do Vale
(Ouro Fino - MG)

Valência

HBR Brokers Lançamentos e Estruturações Imobiliárias

-

(Pirapozinho - SP)

• 633 Lotes

• 182 unidades

• R$ 34 milhões em VGV

• R$ 19,5 milhões em VGV

• Na época em que assumimos a gestão do produto ele já havia sido relançado duas vezes, com venda aproximada

• Remanescente. Quando assumimos o empreendimento, a infraestrutura já estava pronta, mas muitas
vendas haviam voltado. Vendemos o status do empreendimento, com eventos sociais nunca vistos

case de sucesso com mais de 80% das unidades vendidas em 3 meses de trabalho.

Serra Verde
(Três Pontas - MG)

• 57 unidades
• R$ 5,1 milhões em VGV

antes na região. O empreendimento foi um sucesso e hoje é referencia na cidade.

Valência III

-

(Álvares Machado - SP)

• 168 unidades
• R$ 21 milhões em VGV
• Assumimos a gestão comercial no ponto zero, pesquisamos o mercado e desenvolvemos um produto

de revitalização e repaginação do empreendimento. Vendemos a experiência de morar no empreendimento, e foi

diferente de todos da região. Em um momento complicado da economia brasileira, vendemos 100% do

um sucesso e se tornou objeto de desejo na região.

empreendimento em 3 meses, sucesso absoluto na região.
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O SUCESSO DE UM PRODUTO
ESTÁ PAUTADO NA EFICIÊNCIA
DA VENDA.
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Nosso DNA
Veja como trabalhamos para o sucesso do seu negócio

Foco na velocidade das vendas
Expectativa de vendas aceleradas, histórico de empreendimentos zerados no lançamento ou em poucas
semanas após o lançamento.

Melhoria na qualidade nas vendas
Vendas mais assertivas, ganhos progressivos nas tabelas de preços, foco no target do empreendimento,
clareza de informação para os clientes sobre os produtos e condições.

Aumento da visibilidade institucional do Incorporador
Geração de referências construtivas, referenciais sociais e posicionamento no mercado.

Valorização da equipe multidisciplinar

empreendimento, gerando assim mais resultados.

Excelência em todas as etapas do processo
Estratégias de vendas, novas tecnologias, planejamento estratégico, inovação, operação com gestão na
qualidade, Business Intelligence, Marketing & Publicidade, processos assertivos, parcerias estratégicas,
treinamentos, ações criativas e resultados consolidados.

NOSSO DNA
Trabalho intenso - Meritocracia - Idoneidade - Iniciativa - Comprometimento - Inovação - Aperfeiçoamento
contínuo - Estratégia - Velocidade e Resultado.
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ANÁLISES QUALIFICADAS
PARA UM PRODUTO
POTENCIALMENTE
MAXIMIZADO.
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CONCEPÇÃO E
REFORMULAÇÃO DE PRODUTO
Nossa atuação consiste em prever antecipadamente todas as variáveis envolvidas na concepção de um
produto e, a partir disso, criar uma estratégia que garanta a saúde da carteira de recebíveis e o custo de
oportunidade, desencadeadas por um processo rápido de vendas, que otimiza diretamente o resultado
dos envolvidos.
Público Alvo
Incorporadores ou loteadores desenvolvendo produtos novos ou reformulando produtos que não
obtiveram resultado de vendas ou que querem maximizar/otimizar resultados e diminuir seus riscos.
Objetivo
Tornar o produto um sucesso Comercial, com o desenvolvimento de um projeto que seja viável e rentável
para o Incorporador e desejável e ao alcance dos consumidores, de modo a melhorar todos os índices

Método
Pesquisa de mercado detalhada com duração
de média de 35 dias, sendo 15 dias in loco e
20 dias desenvolvimento e analise interna,
compreendendo:
• Consulta detalhada dos produtos existentes
• Análise de demanda presente e futura
• Análise de oferta presente e futura
• Mapeamento da cidade do empreendimento
e cidades circunvizinhas com potencial de
consumo
• Pesquisa de clima do mercado, como ele está
na região do empreendimento, o que os
clientes buscam
• Análise do potencial de sucesso com base
nas informações levantadas

Diferenciais Estratégicos

vivência em pesquisa e lançamentos em
mais de 10 Estados do Brasil.
• Recebemos pela concepção do negócio
em unidades, ou seja, somente através do
sucesso.
• As pesquisas têm o acompanhamento
até depois do lançamento do
empreendimento, o que permite a
validação das suposições iniciais e
aprimoramento contínuo do método.
• A pesquisa tem foco no resultado. Os
dados irrelevantes são omitidos, ou seja,
informação mais objetiva e clara.
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ESTRUTURAÇÃO DE
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E
INTERMEDIAÇÃO DE ÁREAS
Possuímos comprovada expertise na área de Intermediação de áreas e estruturação de negócios
imobiliários, com dezenas de projetos realizados.
Um dos fatores decisivos em nosso sucesso é a constante captação e validação sistemática das áreas
cadastradas em nosso Land Bank. Possuímos captadores full time, com acesso direto aos proprietários
de terras, o que facilita a e negociação e mantém a assertividade dos parâmetros negociados.

de áreas, o que garante maior segurança e visibilidade aos envolvidos. Uma equipe especializada em

NOSSA EXPERTISE
É TRANSFORMAR
TERRAS EM VALOR DE
MERCADO

direcionada para conduzir as negociações.
Para nós, não é importante apenas fechar negócios, o importante é fechar negócios que sejam
e imobiliárias através de um contrato de comissionamento diferenciado para indicação de negócios.
Assim, quando recebemos indicação de uma área e obtemos uma negociação bem sucedida, quem nos
contatou recebe uma comissão pela indicação.
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Por que a HBR Brokers?
Algumas defesas relevantes para tomada de decisão.
• Reduzimos alguns custos de manutenção dos plantões de vendas com algumas opções
diferenciadas;
• Reforçamos a imagem da empresa junto ao seu público-alvo e a sociedade local pelo marketing
agressivo;
• Expandimos a força de venda do empreendimento para outros mercados ainda não atendidos e
inexploráveis;

• Estabelecemos padrões de apresentação, comunicação e atendimento;
• Ações preventivas para possíveis erros que possam sabotar resultados;
• Criamos históricos de vendas e transportamos para ações futuras;

NÓS APRESENTAMOS
O FORMATO IDEAL PARA
POTENCIALIZAR SEUS
RESULTADOS.

• Treinamentos de Vendas & Negociação, Estratégias, Defesas, Técnicas de persuasão, Motivação,
Comportamental e do produto;
• Ajudamos na concepção e desenvolvimento de um produto para fazer a equipe atender o mix de
clientes como Investidores, novos entrantes, conservadores, especuladores, dentre outros itens;
• Desenvolvimento de múltiplos canais de vendas;
• Modelos de remuneração por meritocracia para garantir a motivação da equipe e o direcionamento
para as metas mais agressivas;
• Dispomos de ferramentas práticas para diagnosticar e avaliar o desempenho da equipe de vendas
em todos os empreendimentos. A partir destas análises feitas, implantamos o que chamamos de
“SuccessModel”, que é a soma das características e atitudes dos vendedores e empreendimentos
de sucesso. Isso servirá como espelho e modelagem para equipe de vendas dos próximos e
futuros lançamentos.

CONCLUSÕES
Viabilizamos, potencializamos e maximizamos seus resultados.
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NOSSA EQUIPE ESTARÁ
EMPENHADA EM TEMPO
INTEGRAL ATÉ A EFETIVAÇÃO
DO SEU PROJETO.

Credentials
empreendimento
Outliers, Adminitradores, Business Intelligence (Inteligência de negócio),
Sales Strategist (Estrategista em vendas), entre outras pessoas fora de série,
trabalhando full time no empreendimento para maximizar resultados e
quebrar paradigmas.
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Raphael Duduch é Graduado em Administração de

Henrique Duduch Costa é formado pela Universidade de

Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP). Possui

São Paulo (USP/SP), com diversos cursos de especialização nas
principais instituições de ensino do País, desenvolveu trabalhos

atuando nas mais diversas indústrias e segmentos, como,

em 9 Estados do Brasil, ajudando milhares de famílias a realizar

por exemplo: Serviços Bancários, Indústria Automotiva,

o sonho do imóvel próprio. É diretor de Business Intelligence

Varejo, Recursos Naturais e Saúde. Possui ainda, experiência

desde 2012, reponsável pela Pesquisa de Mercado, concepção

como consultor na área de Crédito Imobiliário, tendo atuado

e reformulação de produtos de forma a garantir o sucesso dos

na avaliação estratégica e melhoria de processos/resultados
das áreas de CI dos Bancos Bradesco e Banco do Brasil.

de mais de 800 milhões em Valor Geral de Vendas, utilizando

Empreendedor e Investidor do ramo Imobiliário há mais

metodologia Própria. Tem vasta experiência e é consultor de

de uma década, possui participação em diversos projetos

diversas empresas do mercado em desenvolvimento e gestão

no segmento, citando como exemplo a Concepção, Gestão

de Data Warehouse, avaliação e implantação de ferramentas de

e Construção de casas de médio/alto padrão; Elaboração

análise de mercado, ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM

e Aprovação projetos de prédios e loteamentos em diversos Estados do Brasil; Expert em negociações,
estruturações e Valuation para parcerias/aquisições de áreas; Master Plan em empreendimentos Imobiliários de

de fontes primárias e secundárias de informação, além da operação de coleta de dados, ajudando no planejamento de
médio e longo prazo e nas avaliações de metas e ações de resultado de curto prazo.

Vice-presidencia
MBA de Gestão de Negócios Imobiliários e Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas e mais de 3.000
horas de treinamentos em Negociações, Investimentos, Finanças, Gestão de Projetos, Parcelamento de Solo
e Loteamentos. Atualmente administra um portfolio de investimentos e gestão de ativos/projetos com seus
VGVs estimados em meio Bilhão de reais.
Presidência

Claudia Lopes: é Bacharel em Turismo com ênfase em Gestão de

Marcio Borba é Bacharel em Psicologia pela Universidade USF. Atuação

Negócios, formada pela Universidade São Francisco. Especializou-se em
gestão de pessoas, liderança, comunicação e planejamento. Acumula

e aplicação de projetos, treinamento e desenvolvimento de equipes,

vasta experiência em coordenação e vendas porta a porta, além da

recrutamento e seleção por competências. Vasta experiência no ramo

experiência de coordenação de equipes por mais de 4 anos. Atuou na

imobiliário como Gerente de equipe em imobiliárias do segmento de

área da Construção Civil por mais de 2 anos, no setor administrativo.

lançamentos e vendas de terceiros, facilitador em treinamentos e na

Em lançamentos, tem experiência no segmento de Lançamentos

formação de equipe para negócios imobiliários.

imobiliários com pesquisas de mercado, Treinamento e execução de

Especialista há mais de uma década em estruturação de negociações
para incorporação de prédios e casas para projetos MCMV, negociação de
áreas de pequeno a grande porte para loteamentos abertos e fechados. Atuação com grandes Empresas e
Indústrias na aquisição de áreas para implantação de Projetos de mudança e novas plantas. Relacionamento

contratos, recepção, reservas e gestão de vendas. Já no segmento de Incorporação, atuou com Captação e
validação de áreas, prospecção de clientes, intermediação entre as partes. Já coordenou empreendimentos

direto com as principais Incorporadores do estado de São Paulo de Construção e loteamentos. Gestor de

em 3 estados (São Paulo, Roraima e Minas Gerais), lançando mais de R$180 milhões em VGV.

equipe multidisciplinar atuando em negócios imobiliários

Adm/Financeiro e Obras
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Thiago Batista Formado em Administração de Empresas possui vasta
experiência em Negociação, Gestão Estratégica, Gestão de Pessoas,
Investimentos e Estruturação de Negócios voltados para o mercado
imobiliário. Atuou por mais de 10 anos como gestor de equipes e projetos nas multinacionais Robert Bosch e IBM obtendo alto grau de
reconhecimento pelos resultados obtidos em redução de custos operacionais, otimização de investimentos e reformulação/desenvolvimento
de processos operacionais que tornaram-se base sólida de gerenciamento para diversos setores. Conquistou varias certificações voltadas a
Negociações e Comportamento Humano em renomadas instituições
internacionais de ensino, tais como: MIT - Massachussets Institute Technology (USA), University of Auckland (NZ), Harvard Business School
(USA) e na instituição Canadense LeaderArt®.
Hoje destaca-se principalmente em Gestão de Ativos Imobiliários com foco em alavancagem patrimonial
para organizações e investidores contribuindo diariamente com o crescimento expressivo da empresa.
É responsável direto por desenvolver análises e prospecções, acompanhamento de equipe multidisciplinar
aumentando a produtividade e engajamento da equipe. Aplica treinamentos de desenvolvimento pessoal
e profissional nas áreas de Negociação, Vendas, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Gestão de Processos,
Investimentos, Aquisições e Estruturações de Negócios entre outros.

HBR Brokers Lançamentos e Estruturações Imobiliárias

Talita Luvizon é formada em Tecnologia de Eventos, possui uma vasta
experiência em atendimento ao público, organização e execução de
eventos e treinamentov voltados ao mercado imobiliário. Conta com
expertise em Intermediação de Áreas, Gestão de Contratos, Gestão de
locações e Gestão de Carteira de clientes. Trabalhou com atendimento e
treinamento a corretores, formando parcerias para indicação de área e
também fazendo o gerenciamento de todo o processo de captação e
negociação de terrenos. Responsável pelo contato direto a diversos
incorporadores, construtores e corretores conduziu reuniões de negociações entre incorporadores e terrenistas, formulando propostas e
modelos de negócio.
Possui entendimento do processo de aprovação de empreendimentos,
amplo conhecimento em plataformas que ajudam na captação de um te
rreno, tais como google earth e sistemas de Inteligencia voltados ao mercado Imobiliário (IVIS - sistema de
viabilidade financeira imobiliária). Hoje destaca-se com a Gestão de Locações, análise de perfis para locação,
gestão de contratos, vistoria de imóveis, recebimento e cobrança de alugueis, atendimento e suporte ao
inquilino, organização e administração de todo o processo de locação e a gestão de parceria com corretores
e imobiliárias locais.
Locações

Ativos e Gestao Patrimonial

Anderson Rodrigo Iniciou sua experiência com gestão de pessoas atuando na indústria farmacêutica onde liderava equipes no setor de produção/sólidos, gerenciando uma equipe de aproximadamente 100 pessoas, sendo responsável também pelo recebimento de matéria prima,
desenvolvimento de fluxograma de processo, redução de perdas e
otimização de processos. Nesse período obteve certificações em Administração de conflitos, Comunicação, Feedback e Auditoria de Qualidade. Ingressou no mercado imobiliário em 2016 onde atuou na gestão de
lançamentos nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas
Gerais e Goiás conquistando a marca de R$ 280 milhões em VGV lançados. Hoje destaca-se atuando na elaboração de estratégias comerciais,
Briefing de campanha para novos produtos, apresentação de empreendimentos em empresas públicas e privadas, treinamentos de equipes de
vendas, visitas e relacionamento com imobiliárias locais e de cidades vizinhas, pesquisa de mercado,
concepção do produto, precificação, análise mercadológica, concorrência atual e a longo prazo. Conta com
amplo conhecimento em liderança de equipes, já liderou grupos com mais de 400 corretores envolvidos
em um lançamento gerando engajamento e buscando sempre alavancar os resultados individuais com
foco sempre no resultado final de cada produto.

Lançamentos e Pesquisa de Mercado
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