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A CUSHMAN & WAKEFIELD
Fundada em Nova York, no ano de 1917, a Cushman & Wakefield é a
maior empresa privada de serviços imobiliários comerciais do mundo.
Conta atualmente com 250 escritórios em 60 países e 16 mil funcionários.
Oferece uma gama completa de serviços para todos os tipos de
propriedade, incluindo Gestão de Facilities; Gestão de Propriedades;
Gestão de Projetos; Compra, Venda e Locação; Representação de
Proprietários; Representação de Inquilinos; Consultoria Green Building;
Mercados de Capitais; Avaliação e Consultoria.

Industrial Agency Leasing
Os profissionais da Cushman & Wakefield trazem o máximo em benefícios para seus clientes no
que diz respeito à rapidez e segurança em operações de locação de galpões em todo o Brasil.
Todas as locações são precedidas de uma extensa análise das circunstâncias que envolvem o
processo, estabelecendo a estratégia mais assertiva para cada caso.
A Cushman & Wakefield possui o maior banco de dados de galpões industriais e logísticos e com
isso acompanha toda a movimentação do mercado para fornecer aos seus clientes as estratégias de
negócio mais adequadas e também para oferecer as melhores opções para seus clientes, trazendo
melhoria de desempenho e economia.
Ao contratar a Cushman & Wakefield para conduzir uma negociação, nossos clientes têm a certeza
de estar recebendo o melhor serviço no segmento imobiliário, contando com as seguintes vantagens:
• menor tempo de comercialização;
• maior segurança durante o processo até sua conclusão;
• maximização do resultado financeiro da operação;
• redução de riscos e de custos;
• garantia da inexistência de conflitos de interesses.

Entregamos:
• análise da propriedade para seu posicionamento dentro do mercado;
• definição do público-alvo ou da melhor opção para locação com alto grau de assertividade;
• análise do mercado e da concorrência;
• estratégia de marketing desenvolvida para cada situação;
• negociação profissional representando os interesses do nosso cliente;
• relatórios detalhados para acompanhamento dos trabalhos.

Expertise global em soluções
imobiliárias industriais
Com uma equipe de profissionais exclusivamente dedicados a atender às necessidades dos nossos
clientes da área industrial ao redor do mundo, a Cushman & Wakefield oferece os melhores serviços
imobiliários integrados do setor. Nossos especialistas estudam e entendem os objetivos de cada
negócio, sejam eles de curto ou médio prazo, o que nos permite desenvolver e implementar soluções
imobiliárias altamente customizadas para cada cliente.
Por meio de uma abordagem consistente e focada no cliente, entregamos estratégias imobiliárias
executáveis, que maximizam as possibilidades de redução de custos e contribuem de forma significativa
para melhorar o sucesso dos negócios dos nossos clientes.

