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“Somos os primeiros a investir em nossas propriedades.”
Christian Calusa, CEO & Fundador

Para mais informações: opisas.com.br

Quem somos nós

Company Profile

Especialistas em investimentos
imobiliários com alto retorno.
Desde 2008, oferecemos aos nossos clientes propriedades que geram, desde o primeiro
dia da compra, uma taxa de retorno significativa além da valorização do imóvel ao longo
do tempo, e com a garantia da propriedade exclusiva.
Somos uma empresa internacional focada na venda e na corretagem de investimentos
imobiliários e, na maioria dos casos, os primeiros a investir na região e nas propriedades
que oferecemos. Compramos, reformamos, alugamos para locatários confiáveis
que atendem aos altos requisitos de crédito, oferecendo, assim, um investimento
seguro em propriedades já alugadas.
Para realizar nossas atividades investimos em:
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• Recursos, ter diretamente a maioria das propriedades que vendemos em nosso portfólio
• Esforços, buscando continuamente os projetos mais interessantes no mercado
imobiliário internacional
• Parcerias, ano após ano, desenvolvendo uma extensa rede internacional de acordos
institucionais, comerciais e profissionais
fiscal e legal
Justamente por esses esforços que a OPISAS se tornou a melhor empresa
a entender as necessidades dos nossos clientes, começando pelos pequenos
investidores até as grandes empresas, nos tornando totalmente aptos
a satisfazer a todos com uma ampla gama de serviços de qualidade.

Para mais informações: opisas.com.br

• Conhecimento dos mercados em que estamos operando e em seu contexto contábil,

Nosso time

Company Profile

Uma rede de contatos internacional
com presença global.
Ter clientes em mais de 20 países em todo o mundo significa que estamos em
constante contato com mais de 20 culturas diferentes. Esta é uma grande oportunidade
para aprendermos com novas formas de pensar e eficientes formas de conduzir
negócios internacionais. Foi por esse motivo que montamos uma equipe diversificada
com profissionais capacitados para atender todas as demandas de nossos clientes
espalhados pelo mundo todo.

Para mais informações: opisas.com.br
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Rentabilidade e Segurança:
características de um excelente
investimento financeiro.

Nossa missão

Company Profile

Superar as expectativas e as necessidades
de cada investidor.
Aqueles que decidem investir se sentem, não raras vezes, inseguros.
Por um lado, há o desejo de um retorno financeiro imediato, resumido no velho
ditado “faça seu dinheiro trabalhar para você”. Por outro lado, há a necessidade
de proteger os ganhos dos investimentos realizados, sem colocar em risco o que
já fora ganho.
Com a OPISAS os dois caminhos se unem e seguem na mesma direção, duas
estradas da mesma rodovia financeira. Aqueles que optam por viajar conosco
diversificam e melhoram seu portfólio de investimentos, investindo em imóveis
da maneira mais lucrativa possível. Oferecemos uma assistência contínua e
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completa com atualizações sobre a legislação do região do investimento
e oportunidades imobiliárias internacionais. Desde 2008, um número crescente
de investidores contam com nossa credibilidade, transparência e profissionalismo,
tornando a OPISAS líder em investimentos imobiliários de alto rendimento.
Enxergamos a grande satisfação dos nossos clientes investidores através do
Retribuir a confiança e a lealdade dos clientes é, na verdade, o melhor
investimento para nós, a maior riqueza que poderíamos ter, nossa missão.

Para mais informações: opisas.com.br

elevado número de indicações de amigos e de familiares.

Nossa estratégia

Company Profile

Pesquisa, compra, gestão e avaliação
financeira sem fronteiras.
Para oferecermos investimentos imobiliários com alta rentabilidade em todos os negócios
que propomos, contamos com uma década de experiência no mercado. Ao fazermos isso,
e graças a um planejamento eficiente, nossos clientes se beneficiam, ao máximo, com
os melhores resultados frente as mais variadas modalidades de investimento, desde
a mais simples até a mais estruturada forma de se investir.
Pesquisa e Compra dos Imóveis
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Apenas focamos nas propriedades que estão em regiões, cidades ou zonas urbanas
lucrativas, considerando as taxas de aluguel com alto retorno e sólidas oportunidades
de valorização. Ao apresentarmos opções variadas de investimentos, podemos oferecer

Para mais informações: opisas.com.br

oportunidades selecionadas de acordo com as necessidades de cada investidor.

Company Profile

Administração
Quando o objetivo é garantir a lucratividade obtida com a propriedade, uma das nossas
vantagens é o nosso gerenciamento responsável. Este é um dos motivos pelo qual somos
escolhidos por nossos clientes investidores de vários países. A gestão de propriedades
é sempre confiada a empresas especializadas na administração, localizadas próximas
aos imóveis, com confiabilidade comprovada e sob nossa constante supervisão.
Avaliação
Apoiamos os clientes com a avaliação financeira de cada investimento, desde a
rentabilidade imediata até a posterior valorização do imóvel. Isso porque acreditamos
firmemente que o crescimento futuro do capital investido é um componente crucial
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Colocamos nossa
experiência a serviço
do cliente.

Para mais informações: opisas.com.br

na compra das propriedades.

Nossos serviços

Company Profile

Profissionais de alto nível disponíveis
em cada etapa do investimento.
Da compra à administração do imóvel, do planejamento de um pacote de investimento
imobiliário à sua efetiva concretização, do entendimento da importância da
diversificação dos investimentos para a gestão patrimonial, nossos clientes
investidores recebem o apoio e a orientação de nossa equipe de especialistas
orientando-os em cada etapa do processo de investimento.
Serviço Contábil e Fiscal
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Trabalhamos em estreita colaboração com profissionais de renomada experiência
experiência e habilidade, capazes de gerenciar todos os aspectos dos procedimentos
contábeis e fiscais em nível internacional. Acreditamos que realizar um investimento
utilizando as melhores ferramentas fiscais permite aos nossos clientes obter os
melhores resultados ao se investir em imóveis.
Serviços Jurídicos

Para mais informações: opisas.com.br

Graças a vários acordos de parcerias de trabalho de longa data, podemos fornecer
consultorias jurídicas altamente qualificadas. Nossos clientes podem confiar
e conversar diretamente com os nossos profissionais em relação aos seus investimentos.
Serviços de Gerenciamento de Propriedade
Ser capaz de fornecer a cada cliente um serviço de administração cuidadoso e preciso
em todos os locais em que operamos é fundamental. Nosso compromisso contínuo em
oferecer serviços de qualidade resultam em inquilinos mais sólidos, pagamentos

Company Profile

pontuais, arrecadações com aluguéis e fiscalização da estrutura física da propriedade
através de constantes vistorias. O administrador da propriedade também é responsável
pela preparação e pelo envio de relatórios contábeis mensais referentes aos
rendimentos e despesas das propriedades.
Serviços de Consultoria
Oferecemos aos nossos clientes o serviço de assessoria imobiliária e gestão de ativos.
Auxiliamos nossos parceiros na identificação, avaliação, planejamento e gerenciamento
de produtos imobiliários que sejam, simultaneamente, sustentáveis e rentáveis.

Assistência ampla
e atualizada.

Para mais informações: opisas.com.br
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Para mais informações: opisas.com.br

Investimentos
personalizados
para todos.

Quem procura a Opisas

Company Profile

Do pequeno investidor aos fundos imobiliários estruturados, aqueles
que procuram investimentos em imóveis com ótimos rendimentos
escolhem a OPISAS.
Todos os dias analisamos o mercado imobiliário internacional buscando ativos
altamente atrativos, com grande potencial de valorização, altamente rentáveis
e com preços competitivos. Fazemos isso para apresentar investimentos
imobiliários com ótimo rendimento para:
• Os investidores que procuram renda suplementar e valorização do imóvel ao
longo do tempo
• Os investidores interessados em Casa de Férias ou Propriedades de Luxo,

12

com a certeza de que as propriedades foram cuidadosamente pré-selecionadas
• Investidores que desejam diversificar sua carteira em ativos imobiliários
• Investidores profissionais em busca de um Gerente de Ativos Imobiliários
encarregado de estruturar e gerenciar soluções financeiras ou fornecer

Para todos eles oferecemos nosso profissionalismo, nossa expertise e todos
os nossos anos de experiência.

Para mais informações: opisas.com.br

consultorias sobre estes assuntos.

Nossas parcerias
Para que a OPISAS possa oferecer a cada cliente
um serviço personalizado, nos dedicamos
a compreender a realidade de cada país em
que atuamos, especialmente sobre as tendências
de mercado e sobre as últimas alterações
legais e financeiras.

Para mais informações: opisas.com.br
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Company Profile
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Para mais informações: opisas.com.br

Por este motivo, a OPISAS mantém fortes parcerias
com as mais importantes instituições internacionais,
associações profissionais e outros parceiros
comerciais. Todos os anos, essa sinergia
com nossos parceiros nos permite produzir
centenas de workshops, webinários, pesquisas
e análises de mercado, além de relatórios
precisos sobre os vários países em que
operamos.

INFO@OPISAS.COM
OPISAS.COM.BR

