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COMPARATIVO DE BAIRROS 
 

Muito solicitada por nossos clientes, fizemos uma análise comparativa das principais 

regiões de escritórios da cidade de São Paulo. Neste boletim, focado nos escritórios de 

médio porte, com áreas entre 100m² e 400m², verificamos milhares de ofertas 

disponíveis. 

 

Um primeiro ponto a se observar é a grande diferença de estoque entre os bairros, o que 

impacta os valores. Porém, é preciso cruzar com outros fatores para fazer uma análise 

melhor. 

 

A região da Chácara Santo Antônio e Santo Amaro não possuem um estoque (em número 

de unidades) elevado, mas a distância em relação às regiões mais centrais faz com que a 

demanda seja inferior e consequentemente os preços se mantenham baixos. Certamente 

uma ótima opção para inquilinos que queriam economizar e não tenham tanta 

preocupação com a localização. 

 

No extremo oposto, vemos Pinheiros com valores pedidos muito elevados e ao mesmo 

tempo tendo grandes estoques e com demanda intermediária. Para os proprietários 

localizados nesta região, é preciso reduzir os valores se quiserem locar suas unidades. Não 

adiantará dizer “sou flexível na negociação”, pois o imóvel poderá não ser encontrado no 

meio de tantas opções. 

 

 
 
 
Terminamos nosso boletim chamando a atenção para a Vila Olímpia e Itaim que estão 

readequando seus preços e conseguindo escoar os estoques. Berrini segue, porém num 

ritmo mais lento. 

 
 

 

A Inovação Imobiliária trabalha exclusivamente no mercado de imóveis comerciais, 

realizando locações, compra, venda e consultoria. 
 
Metodologia: Analisamos, além dos imóveis em carteira, milhares de ofertas de escritórios comerciais. As amostras passam por filtros estatísticos para 

eliminar dados incoerentes. O tamanho da amostra é muito significativo, aproximando-se do universo de ofertas. Entretanto, é possível que existam 

ofertas duplicadas e informações divulgadas erroneamente, gerando eventual distorção. 
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