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Bem-vindo ao 
GRI Fundos Imobiliários

É um prazer recebê-lo (a) na 1ª edição do GRI Fundos Imobiliários, o 
encontro que conecta os principais gestores e distribuidores de FIIs aos 
membros do GRI Club e investidores institucionais de todo o País.

Após as turbulências do cenário político neste ano e o turbilhão 
de mudanças e transformações no mercado, o GRI, incentivando o 
crescimento e o fortalecimento da indústria de FIIs, reúne as principais 
lideranças para discutir o novo cenário político-econômico, perspectivas 
do mercado imobiliário e oportunidades de investimentos neste novo 
ciclo.

Sabemos que o Fundo de Investimento Imobiliário é um importante 
fomentador de funding para o mercado de real estate e apresenta 
grande potencial de crescimento no Brasil. Para isso, é necessário acesso 
à informação e ao conhecimento. Esse é o objetivo do GRI ao criar este 
evento. 

Aproveite ao máximo o encontro onde a atração principal é você.

Um abraço e bom encontro,
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O GRI Club Real Estate é um clube global de líderes do setor imobiliário. Suas reuniões oferecem uma 
plataforma única para construção e aprofundamento de relações, desenvolvimento de parcerias 
e estímulo a negócios. São também palco de debates de alto nível sobre temas estratégicos ao 
mercado, considerado como um todo e em cada um dos seus segmentos: escritórios, hotéis, industrial 
& logística, loteamentos, residencial e shopping & retail.
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08:30 - 09:00
Café de boas vindas

09:00 - 10:00
Um novo Brasil
Quais as perspectivas político-econômicas para os próximos 4 anos?

- Carlos Kawall, Economista-chefe, Banco Safra
- Rafael Cortez, Sócio, Tendências Consultoria Integrada

10:00 - 11:00
The Game Plan
O que esperar do mercado imobiliário para os próximos 12 meses?

- Cesar Nasser, CEO, Goodman
- Claudio Dall’acqua Jr, Diretor de Gestão e Des. Imobiliário, Iguatemi
- Daniel Cherman, Senior Managing Director, Tishman Speyer
- Roberto Perroni, CEO, Brookfield Property Group

11:00 - 11:30
Investimentos pós-resolução nº 4.661/2018 
Mais desafios ou oportunidades?

- Arthur Vieira de Moraes, Professor e Consultor Financeiro

11:30 - 12:00
Por que o investidor institucional deve olhar para os FIIs?

- Alexandre Mastrocinque, Head de Real Estate, Empircus

12:00 - 13:30
Almoço

13:30 - 14:30
FIIs de Shopping Centers 
Atrativo perante o cenário atual?

- André Freitas, Partner & CEO, Hedge investments
- Caimi Reis, Partner, BFIN - Brookfield Financial 
- Leandro Bousquet, Partner and Head of Real Estate, Vinci Partners
- Pedro Carraz, Gestor Imobiliário, XP Asset Management

14:30 - 15:30
Fundos de Fundos
A porta de entrada para o investidor?

- André Freitas, Partner & CEO, Hedge Investments
- Arthur Vieira de Moraes, Professor e Consultor Financeiro
- Rossano Nonino, Diretor Executivo, Ourinvest Real Estate

15:30 - 16:10
Coffee Break

16:10 - 17:10
FIIs Corporativos  
Momento de apostas ou cautela?

- Alessandro Estevam, Gestor de Fundos Imobiliários, Kinea Investimentos
- Augusto Martins, Head Real Estate CSHG, Credit Suisse Hedging-Griffo
- Regis Dall’Agnese, Sócio Gestor, RB Capital
- Vitor Bidetti, CEO, Integral Brei Real Estate

17:10
Coquetel de encerramento & Rodadas de negócio

04 de Dezembro
Terça-feira



Programação

Um novo Brasil
Quais as perspectivas político-econômicas para os próximos 4 anos?

• A retomada econômica virá com qual velocidade? 
• Como está a visão dos investidores neste momento?
• Quais os pontos fortes e fracos do programa econômico do novo Governo?

09:00 às 10:00

CARLOS KAWALL
Economista-chefe

RAFAEL CORTEZ
Sócio

The Game Plan
O que esperar do mercado imobiliário para os próximos 12 meses?

• O que aprendemos com a crise? 
• Quais segmentos se mostram mais resilientes no momento atual?
• Quais os maiores desafios e oportunidades a curto e médio prazos?

10:00 às 11:00

Carlos Kawall é Economista-Chefe do Banco Safra. Antes, foi Diretor-Financeiro da BM&FBOVESPA, 
Secretário do Tesouro Nacional, Diretor Financeiro do BNDES e Economista-Chefe do Citigroup para 
o Brasil. É Doutor em Economia pela Unicamp e Professor do Programa de Mestrado Profissional da 
FGV/SP.

Sócio da Tendências Consultoria. Bacharel em Relações Internacionais pela PUC-SP. Doutor em 
Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Especialista em instituições política comparada e 
economia política.

CESAR NASSER
CEO

Cesar Nasser possui mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário e financeiro, com foco 
na área de originação, desenvolvendo empreendimentos como residenciais, comerciais (escritórios, 
galpões e fábricas), com um foco especial no desenvolvimento e estruturação de transações build-to-
suit e CMBS. Antes de se juntar à Goodman, o Sr. Nasser foi Partner e Managing Director da RB Capital. 
Atualmente é CEO da Goodman no Brazil, tendo desenvolvido um portfólio de aproximadamente R$ 1 
bilhão em ativos logísticos. Em junho de 2018, a Goodman lançou a parceria brasileira, em conjunto 
com a APG, CPPIB, GIC e FSS.



DANIEL CHERMAN
Senior Managing Director

ROBERTO PERRONI
CEO

Investimentos pós-resolução nº 4.661/2018
Mais desafios ou oportunidades?

• O que deve ser observado na nova resolução?
• Um comparativo com o mercado americano de REITs e o mercado brasileiro de FIIs
• Governança e transparência 
• Diversificação e gestão de patrimônio

11:00 às 11:30

Programação

Daniel Cherman chegou à Tishman Speyer em 2001 e é Brazil Country Head desde 2009, responsável 
por todas as atividades da companhia no Brasil. Antes de assumir esse papel, ocupou diversas 
posições no time brasileiro, incluindo a de COO, gerindo as aquisições e esforços de locação na região, 
e comandando os grupos de desenvolvimento residencial e comercial. Previamente à Tishman, Daniel 
trabalhou por 12 anos na Birmann.

Roberto Perroni é Managing Partner e CEO da Brookfield Property Group Brazil. Com mais de 25 anos 
de experiência no setor imobiliário, está na Brookfield desde 2012, onde foi responsável pela aquisição 
e desenvolvimento de um dos maiores portfólios de escritórios Classe AAA do Brasil. Entre 2010 e 
2012, foi Presidente da Cyrela Commercial Properties. Foi CEO da Camargo Corrêa Desenvolvimento 
Imobiliário por seis anos. Atuou por dez anos como Diretor de Negócios da Birmann S.A. Graduado em 
Engenharia Civil pela FAAP e com pós pela Universidade Politécnica de Milão. Por mais de dez anos, 
Roberto foi professor do MBA de Real Estate da Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, 
ligada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

CLAUDIO DALL’ACQUA JR
Diretor de Gestão e Desenvolvimento Imobiliário

Claudio é Diretor de Gestão e Desenvolvimento Imobiliário na Iguatemi Empresa de Shopping Centers 
e possui mais de vinte anos de experiência profissional. Atualmente responsável pelo desenvolvimento 
e gestão de Greenfields, Expansões, M&A e Desenvolvimento imobiliário e urbano no entorno dos 
Shoppings. Antes da Iguatemi, foi Diretor de Incorporações na Odebrecht Realizações Imobiliárias, 
responsável pela gestão de um portfólio de R$ 2.5 bn em Projetos Imobiliários. Anteriormente, 
desempenhou o papel de Director Técnico e Comercial na Dall’Acqua Engenharia Construções e 
Incorporações, atuou dois anos como CEO da Visual Desenvolvimento Imobiliário, e trabalhou na 
Odebrecht Construção Pesada (CNO).

ARTHUR VIEIRA DE MORAES
Professor e Consultor Financeiro

Advogado, Consultor Financeiro, Professor de Finanças e Apresentador. Especialista em Produtos 
Financeiros e Gestão de Risco pela FIA, Mestre em Administração com ênfase em Finanças pela FECAP. 
Possui vasta experiência com assessoria e consultoria para investidores desde 1999, é professor 
de finanças na B3 Educação, FECAP, FIA, FIPE, FIPECAFI, FGV e Ibmec. É também apresentador do 
programa Fundos Imobiliários TV InfoMoney.



11:30 às 12:00Por que o investidor institucional deve 
olhar para os FIIs?
• Quais os benefícios da maior diversidade de carteira e redução da concentração dos investimentos?   

• Uma comparação importante: Liquidez X Imóveis

• Quais FIIs são mais atrativos para o investidor institucional? 

• O que esperar dos FIIs em 2019?

ALEXANDRE MASTROCINQUE
Head de Real Estate

Alexandre Mastrocinque, é o responsável pela divisão de Fundos Imobiliários na Empiricus, a maior 
publicadora de ideias financeiras do país. Formado em economia pela USP e em Contabilidade pela 
PUC-SP, é detentor do CFA Charterholder, tem passagem por family office, banco de investimento e 
fundos de private equity.

13:30 às 14:30FIIs de Shopping Centers
Atrativo perante o cenário atual?

ANDRÉ FREITAS
Partner & CEO

Com 35 anos de experiência no mercado financeiro, foi um dos fundadores da Hedging-Griffo, tendo 
desenvolvido diversos produtos de investimento. Em 2003 estruturou e atuou por mais de 10 anos 
como diretor da área de Real Estate. Membro da Comissão de Acompanhamento de Fundos e do 
Comitê de Produtos Financeiros Imobiliários da ANBIMA. Figura como sócio controlador e responsável 
pela gestão das carteiras de valores mobiliários na Hedge Investments.

CAIMI REIS
Partner

Atual Partner da Brookfield Financial (BFIN), atuando em assessoria estratégica, M&A, estruturação 
de fundos imobiliários, securitização e operações de mercado de capitais para o setor imobiliário. 
Anteriormente foi Partner and Head de Real Estate do banco Brasil Plural e VP do Deutsche Bank, 
responsável pela cobertura de empresas de real estate na America Latina. É formado em engenharia 
pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e possui mestrado em engenharia pela POLI/USP.



14:30 - 15:30Fundos de Fundos
A porta de entrada para o investidor?

ANDRÉ FREITAS
Partner & CEO

Com 35 anos de experiência no mercado financeiro, foi um dos fundadores da Hedging-Griffo, tendo 
desenvolvido diversos produtos de investimento. Em 2003 estruturou e atuou por mais de 10 anos 
como diretor da área de Real Estate. Membro da Comissão de Acompanhamento de Fundos e do 
Comitê de Produtos Financeiros Imobiliários da ANBIMA. Figura como sócio controlador e responsável 
pela gestão das carteiras de valores mobiliários na Hedge Investments.

LEANDRO BOUSQUET
Partner and Head of Real Estate

Sócio responsável pela área de Real Estate. Anteriormente foi CFO e IRO da BRMALLS, responsável 
pelo relacionamento com investidores, estratégia de financiamento, aquisições e monitoramento 
do desempenho das operações financeiras. De 2004 a 2006 integrou o Banco Pactual na divisão de 
Investment Banking na cobertura do setor de Real Estate. De 1999 a 2004, foi sócio e head da equipe 
de Real Estate do Banco CR2 e antes disso, co head do time de Real Estate do Banco BBM. É formado 
em Economia pela PUC-Rio e possui um EP Degree pela Stanford University.

PEDRO CARRAZ
Gestor Imobiliário

Responsável pela originação dos fundos de renda e líder da estratégia de investimento no setor de 
shopping centers do núcleo de Fundos Estruturados da XPG. Possui mais de 11 anos de experiência 
no mercado imobiliário, tendo trabalhado na BRMalls Participações S/A durante 9 anos e meio, desde 
a criação da empresa em 2007. Passou pelas áreas de finanças corporativas, análise de investimentos 
dos projetos greenfields e expansões das Cia., planejamento financeiro, novos negócios e M&A. 
Também foi responsável pelas áreas financeira e comercial do Shopping Tijuca entre 2011 e 2012, 
sendo este um dos maiores shoppings da BRMalls. 
É formado em Engenharia de Produção pela PUC-RJ e possui a Certificação de Gestores ANBIMA.

Programação

ARTHUR VIEIRA DE MORAES
Professor e Consultor Financeiro

Advogado, Consultor Financeiro, Professor de Finanças e Apresentador. Especialista em Produtos 
Financeiros e Gestão de Risco pela FIA, Mestre em Administração com ênfase em Finanças pela FECAP. 
Possui vasta experiência com assessoria e consultoria para investidores desde 1999, é professor 
de finanças na B3 Educação, FECAP, FIA, FIPE, FIPECAFI, FGV e Ibmec. É também apresentador do 
programa Fundos Imobiliários TV InfoMoney.



16:10 às 17:10FIIs Corporativos
Momento de apostas ou cautela?

AUGUSTO MARTINS
Head Real Estate CSHG

Augusto Martins é responsável pela área de Fundos Imobiliários da Credit Suisse Hedging-Griffo 
(CSHG). 
O executivo possui 17 anos de experiência profissional, sendo 10 anos dedicados aos fundos 
de investimento imobiliário. Uniu-se ao time em 2017 como gestor do portfólio de escritórios e 
responsável pelo time de operações da área, vindo da Rio Bravo Investimentos, onde era o sócio 
responsável pela área imobiliária da gestora. 
Augusto é diretor estatutário da CSHG desde outubro de 2017, administrador de carteira de valores 
mobiliários autorizado pela CVM e tem o certificado CGA da Anbima.

ROSSANO NONINO
Diretor Executivo

Sócio diretor da Ourinvest Real Estate e da REICO Gestora, desde março de 2017. Antes da REICO, 
Rossano foi chefe da área imobiliária do JP Morgan Brasil e sócio responsável por investimentos 
imobiliários na Gávea Investimentos. Antes disso, de 2002 a 2012, foi diretor da Brazilian Capital, 
responsável pela gestão de FIIs. Antes da Brazilian Capital, foi sócio diretor da Rio Bravo Investimentos, 
diretor do Santander e auditor internacional no Grupo Saint Gobain. Rossano é bacharel em 
administração pela FGV-SP, MBA pelo INSEAD (França) e professor no Insper, em São Paulo.

ALESSANDRO ESTEVAM
Gestor de Fundos Imobiliários

Alessandro Estevam é responsável pela gestão do fundo Kinea Renda Imobiliária desde 2010. 
Dentre as suas atribuições está a aquisição de novos ativos imobiliários bem como a gestão dos 
processos de locação e property management. Antes da Kinea, Alessandro trabalhou na Jones Lang 
LaSalle por 10 anos. 
Alessandro é formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado - 
FAAP.



REGIS DALL’AGNESE
Sócio Gestor

VITOR BIDETTI
CEO

Régis Dall’Agnese, administrador de empresas pela UFRGS/Rio Grande do Sul (1997), onde também 
obteve Pós-Graduação em Economia (2000), é Sócio Gestor e membro da Diretoria da RB Capital, 
responsável pela divisão de Asset Management, tendo ingressado na empresa em 2000. Régis 
participou ativamente de uma larga gama de operações imobiliárias, tanto residenciais quanto 
comerciais (shopping centers, escritórios e centros de distribuição), além de diversas transações de 
securitização.

Vitor Bidetti é sócio fundador e CEO da BREI. É bacharel em Ciências Econômicas pela Faap. Foi 
um dos fundadores da Brazilian Finance & Real Estate, foi diretor geral da Brazilian Mortgages e BM 
Sua Casa, responsável pela estruturação e administração de mais de R$ 10 bilhões em fundos de 
investimento imobiliário, portfólio de crédito para pessoas físicas e jurídicas e rede com mais de 
100 pontos de venda. Antes disso, foi diretor do BankBoston, respondendo por áreas de marketing e 
produtos do Retail Banking.

Programação



Fundada em 1997, é uma empresa de consultoria imobiliária que opera nacionalmente, porém com serviços de alcance global com supervisão de nossa 
matriz sediada na Filadélfia, EUA. Com sede em São Paulo, a Binswanger Brazil possui um time de profissionais na gestão de bens imobiliários com 
experiência na prestação de serviços a clientes corporativos e institucionais no Brasil e no Exterior. 

A Binswanger Brazil oferece uma extensa gama de serviços que incluem: venda e aquisição de propriedades, gerenciamento de portfólio imobiliário, 
consultoria de localização, administração de locação, avaliação imobiliária, gerenciamento de projeto, assessoria financeira, recomendação tributária, 
estudo de redesenvolvimento imobiliário, elaboração e coordenação de processos “Built to Suit” e “Sale Lease Back”, além de processos de concorrência 
para venda e/ou locação.

www.binswangerbrazil.com.br

Club
Partners

Reconhecida mundialmente como a melhor e maior consultoria 
imobiliária, a CBRE estabeleceu-se no Brasil em 1979 e constituiu uma 
das maiores plataformas de negócio do país e da América Latina. A 
empresa atua em todo território nacional através de departamentos 
especializados e equipados para proporcionar o melhor atendimento 
a todos os seus clientes. Dentro de uma política internacional 
agressiva, através de aquisições de várias empresas ao redor do 
mundo, a empresa expandiu extraordinariamente sua atuação para 
ocupantes e usuários de escritórios e de indústrias, tanto no Brasil 
como no exterior. A abrangência dos serviços oferecidos, o crescente 
volume de transações realizadas e a expertise adquirida durante 
seus 238 anos de existência no mundo proporcionam à CBRE um 
conhecimento diferenciado do mercado, permitindo identificar as 
melhores oportunidades e aconselhar seus clientes com excelência, 
sejam eles investidores, incorporadores, construtoras, ocupantes ou 
proprietários.

WALTER CARDOSO
Presidente

FERNANDO FARIA
Vice-Presidente

www.cbre.com.br



Club 
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O Grupo Souza Lima é reconhecido no mercado nacional de 
segurança e serviços terceirizados como portaria, limpeza e facilities 
como uma empresa de excelência operacional, soluções completas 
e inovadoras e um cuidado especial com todos os colaboradores. 
Com 28 anos de mercado e atuação em 15 filiais em 11 estados, é 
considerada a empresa que mais cresce no segmento com mais de 
18.000 colaboradores, que treinados e capacitados ajudam, junto 
as melhores práticas do mercado, na entrega eficiente dos serviços 
oferecidos. Sejam serviços de Segurança Patrimonial, Escolta 
Armada, Segurança Eletrônica ou nos demais serviços conhecidos 
como facilities. O DNA do Grupo Souza Lima está diretamente 
ligado ao comprometimento com os colaboradores que no dia-a-
dia fazem toda a diferença, são eles que carregam em cada ação, 
todos os valores que trouxeram a empresa ao patamar atual de 
reconhecimento. Essa postura, atenção e cuidado fazem da Souza 
Lima uma empresa diferente.

ALEX BORTOLETTI
Diretor Presidente

CACÁ FERNANDES
Diretor de Marketing

www.gruposouzalima.com

A Levitar é uma empresa de engenharia que presta serviços 
integrando operação com drones, sensores de alta precisão e análise 
de dados. Digitalizamos e automatizamos o processo de inspeção 
técnica de ativos e de acompanhamento de obras e áreas, assim 
como processos de suporte a operação e logística. Oferecemos 
soluções “end to end”, desde a operação, processamento e análise 
de dados, e plataforma digital inteligente. Nossa proposta de valor é 
aumentar a eficiência e produtividade dos setores de infraestrutura, 
construção e imobiliário, mudando a forma como as decisões de 
negócios são tomadas.

LUIS CARLOS FILHO
CEO

JEAN ELIAS
COO

CESAR THOMÉ NETO
CFO

www.levitartech.com



A Regus é líder mundial em soluções flexíveis de espaços de trabalho. 
Sua rede de mais de 3.000 centros de negócios em 120 países 
fornece espaços convenientes e de alta qualidade para as pessoas 
trabalharem, seja por alguns minutos ou alguns anos. Empresas 
como Google, Toshiba e GlaxoSmithKline escolheram a Regus para 
trabalhar de forma flexível e tornar seus negócios bem-sucedidos. A 
chave para o trabalho flexível é a conveniência e, pensando assim, a 
Regus está onde quer que seus 2,1 milhões de membros necessitem. 
Fundada em Bruxelas, na Bélgica, em 1989, a Regus fica baseada em 
Luxemburgo e está listada na Bolsa de Valores de Londres.

TIAGO ALVES
CEO Brasi

TÂNIA COSTA
Diretora de Desenvolvimento

Club
Partners

Co-host

Desde 2009, a Empiricus ajuda pessoas comuns a conquistarem a 
sua independência financeira. Não somos um banco, nem uma 
corretora. Vendemos assinaturas, onde publicamos ideias com 
as melhores sugestões de investimentos, em várias estratégias 
diferentes. De A a Z. Diariamente, também impactamos mais de 
1.800.000 de pessoas com conteúdo de finanças e investimentos. 
E o melhor: esse conteúdo é legível e acessível a todas elas. Não 
ganhamos ou perdemos nada ao publicar essa ou aquela ideia de 
investimento. A única fonte de receita da Empiricus é proveniente 
da comercialização de suas assinaturas, ou seja, não administramos 
o patrimônio de nenhum assinante, o que nos dá o conforto de 
atuar livremente e sem qualquer conflito de interesses. O diferencial 
da Empiricus e de suas ideias, está justamente no seu compromisso 
absoluto em falar simples e de entregar ideias que possam gerar 
valor. Seja aprendendo ou potencializando os seus investimentos.

ALEXANDRE MASTROCINQUE
Head de Real Estate

CAIO MESQUITA
Sócio-fundador

www.regus.com.br

www.empiricus.com.br



Talk Show
Sponsors

ALEXANDRE MACHADO
Managing Partner

A Hedge Investments é um grupo independente formado por uma 
equipe com ampla experiência e reconhecimento de mercado. A 
atuação alinhada com os interesses do investidor é nossa principal 
premissa: investimos e compartilhamos oportunidades em que 
acreditamos. Fomos responsáveis pela estruturação da área de 
investimentos imobiliários na Hedging-Griffo, posteriormente 
CSHG, e após 14 anos juntos e um track record de sucesso, em 
2017 demos início à Hedge Investments. Nosso time é composto 
por profissionais exclusivamente dedicados à administração e 
gestão ativa de produtos imobiliários. Atualmente possuímos R$ 2,2 
bilhões de ativos sob gestão, entre fundos e carteiras administradas.

ANDRÉ FREITAS
Partner & CEO

www.hedgeinvest.com.br

AUGUSTO MARTINS
Head Real Estate CSHG

Com 46 mil funcionários em mais de 50 países, o Credit Suisse 
oferece aos clientes a sua experiência nas áreas de International 
Wealth Management, Investment Banking & Capital Markets e Global 
Markets, e tem por objetivo estar entre os mais importantes gestores 
de fortunas com excelentes capacidades de investment banking.
No Brasil desde 1990, o Banco combina a solidez de uma das maiores 
instituições financeiras do mundo com a força de duas partnerships: 
o Banco Garantia e a Hedging-Griffo.

www.cshg.com.br
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A Kinea Investimentos é uma plataforma de gestão de fundos que 
nasceu em 2007 em sociedade entre o Itaú Unibanco e profissionais 
do mercado financeiro. A gestora possui fundos em diversos 
segmentos: Multimercados, Fundos Imobiliários, Previdência, 
Ações, Infraestrutura e Private Equity. Composta por um conjunto 
de talentos e processos diligentes, permite ter ao mesmo tempo 
especialização e diversificação, arrojo e solidez.

CARLOS MARTINS
Sócio Executivo

ALESSANDRO ESTEVAM
Gestor de Fundos Imobiliários

www.kinea.com.br

VITOR BIDETTI
CEO

Somos uma plataforma independente, especializada em 
investimentos alternativos e com R$ 5 bilhões em recursos sob 
gestão. Possuímos um portfólio completo de soluções em crédito 
estruturado e fundos de investimentos para os diversos segmentos 
do setor imobiliário.

www.brei.com.br
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A Ourinvest Real Estate (ORE) é uma plataforma integrada de serviços 
financeiro-imobiliários, compreendendo 3 empresas operacionais 
(Ourinvest Securitizadora, Ourinvest Asset e Reico Gestora) e 02 
empresas associadas (Ourinvest DTVM e Banco Ourinvest). Desde 
2017, a ORE já emitiu mais R$ 500 milhões em CRIs e R$ 1,3 bilhão em 
CRAs, além de ter hoje cerca de R$ 1,5 bilhão em fundos sob gestão 
e R$ 2,0 bilhões em fundos sob administração.

ROSSANO NONINO
Diretor Executivo

www.ourinvest.com.br

REGIS DALL’AGNESE
Sócio Gestor

MARCELO MICHALUÁ
CEO

Criada em 1999, a RB Capital é especializada nas atividades de Asset 
Management e Mercado de Capitais.

A RB Capital conta com uma equipe altamente qualificada, cujo 
principal objetivo é buscar sinergias e oportunidades diferenciadas 
para os investidores, traduzidas em rentabilidade e segurança..

Com foco no longo prazo, os fundos oferecidos na área de Asset 
Management são concentrados em três principais classes de ativos: 
Imobiliários (Desenvolvimento e Renda), Crédito e Infraestrutura.

www.rbcapital.com
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LEANDRO BOUSQUET VIANA
Partner and Head of Real Estate

RODRIGO COELHO
Partner - Real Estate

A Vinci Partners é uma das maiores gestoras de recursos 
independente do Brasil com foco em investimentos alternativos 
com mais de R$ 20 bilhões sob gestão com atuação nos setores 
de Private Equity, Real Estate, Infraestrutura, Crédito, Multimercado, 
Ações, Investments Solutions e Assessoria.

A área de real estate, criada em 2012, possui atualmente R$1,8bi de 
ativos sob gestão. Uma história de sucesso investindo em diferentes 
setores e estratégias.

www.vincipartners.com

A XP Asset Management oferece um portfólio completo de 
produtos para investidores institucionais e pessoas físicas que 
buscam independência, robustez e consistência.

Com mais de R$ 23 bilhões de ativos sob gestão, divididos entre 
renda variável, multimercados, renda fixa e fundos de investimentos 
estruturados/alternativos, buscamos sempre investir com um 
mindset baseado na inovação e no compartilhamento de ideias.

MARCELO RAINHO
Gestor Imobiliário

PEDRO CARRAZ
Gestor Imobiliário

www.xpasset.com.br

asset
management



BRAIN é empresa de inteligência, pesquisa e estudos de mercado 
em Real Estate. Desenvolve pesquisas quantitativas, qualitativas, 
testes de produto, estudos vocacionais e análise concorrencial, com 
metodologia própria em todo território nacional. Atua especialmente 
nos mercados residenciais e de urbanização, com incorporadores, 
loteadores e investidores nacionais e internacionais. A empresa já 
desenvolveu estudos que geraram mais de R$ 40 bilhões em Valor 
Geral de Vendas em mais de 300 cidades brasileiras ao longo de 15 
anos de atuação.

FÁBIO TADEU ARAÚJO
Sócio Dirigente

MARCELO GONÇALVES
Sócio

GUILHERME WERNER
Sócio Consultor

MARCOS KAHTALIAN
Sócio Dirigente

www.letsbrain.com.br

A BR Properties é uma das principais empresas de investimento em 
imóveis comerciais de renda no Brasil, com foco na aquisição, locação, 
administração, incorporação e venda de imóveis comerciais, incluindo 
edifícios de escritório, galpões industriais e de logística localizados 
nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Atualmente a BR 
Properties conta com 46 imóveis comerciais no portfólio, com área 
bruta locável (ABL) de 684 mil m², que representam valor de mercado 
de aproximadamente R$ 7,5 bilhões de acordo com avaliação 
periódica elaborada por consultorias imobiliárias especializadas. 
A BR Properties adota uma postura dinâmica de monitoramento 
do mercado imobiliário comercial brasileiro a fim de antecipar 
tendências de oferta e demanda nas diversas regiões onde atua de 
forma a avaliar as melhores oportunidades de aquisição ou venda, 
com o fim de maximizar a rentabilidade dos seus investimentos.

MARTIN JACO
CEO

Sectoral
Club Partners

www.brpr.com.br



A GLP é líder em instalações logísticas modernas com presença na 
China, no Japão, nos EUA e no Brasil. É uma das principais fornecedoras 
do mundo de parques, condomínios e galpões de altíssimo padrão 
de qualidade, sempre nas melhores regiões. São 60 milhões de m², 
atendendo mais de 4 mil clientes, gerando valor para as empresas 
mais dinâmicas do mundo. A GLP está posicionada para capitalizar 
todas as crescentes oportunidades nos melhores mercados como 
um fornecedor global de soluções logísticas. Conta com um time de 
gestão experiente e mais de mil colaboradores, todos com foco em 
construir relacionamentos sólidos e parcerias duradouras. No Brasil, 
gerencia uma rede de ativos imobiliários com 4,1 milhões de m² 
em 36 cidades. Somando a experiência mundial e o conhecimento 
de Brasil, a GLP está preparada para oferecer soluções eficientes e 
atender às demandas específicas dos seus clientes.

Sectoral
Club Partners

MAURO DIAS
Presidente 

RICARDO ANTONELI
Chief Development Officer

www.glprop.com.br

RICARDO BETANCOURT
Presidente - Brasil 

PAULA CASARINI
Vice-Presidente 

A Colliers International oferece um portfólio completo de soluções 
imobiliárias em todo o mundo. 
Através de uma forte cultura de especialização e de uma visão 
compartilhada de iniciativas, integramos os recursos de 16.000 
profissionais em mais de 485 escritórios com a finalidade de entregar 
experiências memoráveis para clientes e parceiros. 
Isso significa escutar e compreender as necessidades dos clientes, 
elaborar estratégias personalizadas e propor serviços integrados 
que realmente agreguem valor a cada novo negócio imobiliário. 
Contamos ainda com uma sólida plataforma global que nos permite 
conhecer com profundidade o mercado local, regional e global. 
É assim que nossos profissionais trabalham, sempre com o objetivo 
de construir uma parceria duradoura e de confiança com cada 
cliente.

www.colliers.com



O Grupo Haganá foi fundado em 1997 e alia potencial humano com a 
mais avançada tecnologia. Entre outras, o Grupo Haganá é composto 
pelas empresas de Segurança, Projetos Especiais, Serviços e Tecnologia 
e oferece um pacote completo de soluções de terceirização de mão de 
obra e facilities, tais como: segurança pessoal, vigilância, escolta armada, 
ronda, portaria, recepção, limpeza, bombeiro civil, monitoramento 
de alarme e imagens, comercialização de equipamentos eletrônicos, 
controle de acesso e rastreamento veicular. Além de possuir uma filial 
na cidade do Rio de Janeiro, que oferece os mesmos serviços. 

O Grupo Haganá é uma organização completa e busca proteger e 
valorizar aquilo que considera ser o maior patrimônio de todos: a vida!”

CHEN GILAD
Co-CEO

www.hagana.com.br

MURILO TOPORCOV
Diretor Executivo
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Club Partners

A IT’S Informov, há 26 anos, desenvolve soluções integradas de 
Arquitetura, Engenharia e Design. Inovou o mercado através do 
Sistema Turnkey Informov, pioneira metodologia que consiste 
em oferecer desde o conceito de arquitetura, projetos técnicos, 
implantação da obra até a entrega das chaves, tudo em único 
contrato. Atua fortemente em design & build, implantação de 
interiores, retrofit de empreendimentos e construção, nos segmentos 
de Office, Coworking, Centros de Inovação, Educação, Hotelaria, 
Saúde, Varejo, Food Service, Industrial e Espaços Culturais.

www.itsinformov.com.br



A Libercon Engenharia é uma construtora que, há mais de quinze 
anos, entrega empreendimentos com grande diferenciale qualidade 
para os segmentos Industrial e Logístico, onde é líder nacional de 
mercado, e também para os nichos Corporativo e Educacional. 
Com uma carteira de clientes composta por grandes empresas 
nacionais, multinacionais e fundos de investimentos, a empresa 
ultrapassou, nos últimos oito anos, a marca dos 2 milhões de metros 
quadrados edificados, com 100% de performance, altíssimo índice 
de recorrência de contratos e completa ausência de contenciosos. 
Desenvolve soluções completas em Engenharia, do projeto 
à construção, através de diversas modalidades de contratos e 
técnicas construtivas, ao mesmo tempo que mantém em seu DNA 
os valores que garantiram seu sucesso e destaque no mercado 
desde sua criação : transparência, lealdade, comprometimento, 
competitividade e aprimoramento constante.

Sectoral
Club Partners

HAILTON LIBERATORE
Sócio-diretor

PAULO HENRIQUE LIBERATORE
Sócio-diretor

www.libercon.eng.br

RICARDO MANARINI
Regional VP Development Brazil

SALO SMALETZ
VP Development 
Latin America

A IHG® é uma organização global com um amplo portifólio de 
marcas hoteleiras que inclui InterContinental®, Kimpton®, Hotel 
Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE®, Crowne Plaza®, Holiday Inn®, 
Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, 
avid™ hotels, Staybridge Suites® e Candlewood Suites®. 

A IHG franqueia, aluga, administra ou é proprietária de mais de 
5.200 hotéis, aproximadamente 780.000 quartos em quase 100 
países, contando com mais de 1.500 hotéis em desenvolvimento 
no pipeline. A IHG também administra o IHG® Rewards Club, nosso 
programa de fidelidade global, o qual tem mais de 100 milhões 
de membros cadastrados. A InterContinental Hotels Group PLC é 
a holding do grupo que está sediada na Grã-Bretanha e registrada 
na Inglaterra. Mais de 350.000 pessoas trabalham na IHG através dos 
hotéis e em nossos escritórios corporativos espalhados pelo mundo. 

Visite www.development.ihg.com para informações de 
desenvolvimento de novos hotéis.

www.development.ihg.com



SiiLA Brasil é uma plataforma de dados e análises do mercado 
imobiliário comercial. Além do mapeamento e descritivo dos 
condomínios logísticos e escritórios, assinantes acessam quadro de 
ocupantes, transações e muito mais. Já as Estatísticas de Mercado 
trazem indicadores como vacância, estoque e preço pedido, enquanto 
as Estatísticas de Ocupação oferecem análise inédita dos inquilinos 
dos imóveis comerciais do país. Dados e análises de shoppings são 
apresentados no módulo adicional GROCS.

GIANCARLO NICASTRO
CEO

MURILO MARCACINI
Research Manager

www.siila.com.br
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A Hectare Capital é uma gestora de recursos com investimentos alternativos focados em ativos imobiliários. Analisamos empreendimentos em todas as fases de 
desenvolvimento e oferecemos estruturas de investimentos inteligentes e flexíveis que se adequam às necessidades de cada empreendedor. Nosso portfólio 
de investimentos abrange várias classes de ativos, incluindo loteamentos, resorts fracionados, shoppings, incorporação, e habitação estudantil, distribuídos por 
todo o território brasileiro.

www.hectarecapital.com.br
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RODRIGO CARDOSO DE CASTRO
Sócio-fundador

O Clube FII é o maior site de Fundos Imobiliários do Brasil e possui 
mais de 55 mil usuários que usufruem de uma poderosa plataforma 
de análise e centro de informações cobrindo todos os fundos 
listados na B3. O Clube FII visualiza um extraordinário potencial de 
crescimento do mercado de Fundos Imobiliários nas próximas 
décadas, e por isso, também tem atuação relevante à fomentação 
desta indústria, através de programas educacionais que buscam 
atingir públicos ainda não participantes do mercado. 

Exclusivamente aos participantes deste evento, o Clube 
FII está oferecendo um cupom de 15% de desconto 
(código GRICLUB) que poderá ser utilizado para 
aquisição de qualquer serviço oferecido no Clube FII, até 
o dia 10/12/2018.

www.clubefii.com.br



www.latamgri.org

SPONSOR

COUNTRY CLUB PARTNERS

CLUB PARTNERS LATAM

Chile Mexico

Brazil Brazil Brazil Brazil

LATIN AMERICA
GRI 2019

4ª EDIÇÃO

GRI HOSPITALITY  
LATAM 2019

2ª EDIÇÃO

GRI RESIDENTIAL  
LATAM 2019

1ª EDIÇÃO

NEW YORK, 27 & 28 DE MARÇO  |  THE ROOSEVELT HOTEL



Próximos eventos
GRI Club



SAIBA MAIS

WWW.GRICLUB.ORG



PROGRAM SPONSOR INDUSTRY PARTNER

PARTNERS

CO -HOST

SECTORAL CLUB PARTNERS

CLUB PARTNERS

TALK SHOW SPONSORS

www.griclub.org

asset
management


