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Oportunidade

A JLL foi contratada com exclusividade pela proprietária do imóvel para coordenar a venda de 8,5 andares do Edifício Mykonos 
localizado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, Vila Olímpia – São Paulo, um dos bairros mais valorizados da cidade.

Trata-se de uma excelente oportunidade de investimento para compra de 57% de um prédio de escritórios, 88% locado para 
sete empresas, localizado em uma região com ampla oferta de comércios e serviços. Está localizado em frente ao Shopping 
Vila Olímpia e a apenas 800 m da estação de trem Vila Olímpia e do Shopping JK Iguatemi. Possui fácil acesso às principais 
avenidas da cidade: Eng. Luís Carlos Berrini, Brigadeiro Faria Lima, Marginal Pinheiros, Bandeirantes e Juscelino Kubitschek.

Ocupação dos andares disponíveisTabela de áreas

Highlights

• Prédio construído em 1992
• 15 andares de escritório, térreo e 2 subsolos
• 8 vagas por andar 
• Pé-direito livre de 2,70 m
• Ar-condicionado central

• Forro mineral modular com luminárias
• Gerador para as áreas comuns
• Sistema de CFTV
• 5 elevadores sociais e um panorâmico
• Sistema de combate a incêndio

Andares disponíveis Área 
Locados para sete empresas 

(7,5 andares) 4.287 m²

Vagos (1 andar) 572 m²

Empreendimento

15 andares Área total: 8.581,05 m²

Porcentagem Término do contrato

18% 2017

47% 2019

24% 2020

12% vago

Vista aérea
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Estacionamento Hall

Hall principal Fachada

Stacking plan

Pavimento Conjuntos Área (m²) Ocupação
15º inteiro 572,07 ocupado
14º inteiro 572,07 ocupado

13º
1 289,55 vago
2 282,52 vago

12º inteiro 572,07 ocupado

11º
1 289,55 ocupado
2 282,52 ocupado

10º inteiro 572,07 ocupado
9º inteiro 572,07 ocupado
8º inteiro 572,07 ocupado

7º
1 289,55 ocupado
2 282,52 ocupado

6º
1 289,55 ocupado
2 282,52 ocupado

5º
1 289,55 ocupado
2 282,52 ocupado

4º
1 289,55 ocupado
2 282,52 ocupado

3º inteiro 572,07 ocupado
2º inteiro 572,07 ocupado

1º
1 289,55 ocupado
2 282,52 ocupado

 
 

 
 8.581 Total 

Empreendimento
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Conjunto 1

Conjunto 2

Localização Planta

Panorama geral do mercado
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+ 55 11 3043 6898

Estação Vila Olímpia
Trem - Linha 9

Hotéis

Clique no mapa para ampliar

Caixas eletrônicos

Estação de trem

Restaurantes

Shopping centers

Principais distâncias
• 350 metros da Avenida dos Bandeirantes
• 850 metros da Estação Vila Olímpia (CPTM)

• 2,5 km da Avenida Ibirapuera
• 6 km da Avenida Paulista
• 6 km do Aeroporto de Congonhas

A Vila Olímpia fechou o ano de 2015 com um volume total de estoque de alto padrão de 535 mil m², o que representa 11,6% 
do total de m² de edifícios Classes AA e A da região. Deste total, 48% foram entregues entre os anos de 2011 e 2015, ou seja, 
neste período a região apresentou um crescimento médio anual de estoque de aproximadamente 20%. 

Em virtude da escassez de terrenos na região e o esgotamento de estoque para uso “não residencial”, devemos ter novas 
entregas relevantes apenas em 2016 e/ou início de 2017 (se alguns desenvolvedores atrasarem as entregas de seus 
empreendimentos), não havendo assim previsão de grandes volumes de novos estoques nos anos seguintes.

Diante deste cenário, a expectativa é que a partir de 2019 haverá uma queda na taxa de vacância, seguida pela retomada dos 
preços e valorização dos ativos nessa importante região de escritórios.

Área privativa
Sanitários
Área de circulação
Escadas
Elevadores

Pavimento tipo

Elevador 
privativo 

panorâmico
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