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Case: Atendimento de Investidores de Dubai 
no Reino Unido

Um pequeno Grupo de Investidores de Dubai 
gostaria de localizar uma propriedade em torno 
do Reino Unido. Eles gostariam de envolver sua 
equipe para localizar uma propriedade adequada. 
Necessitam suporte para localizar sites sobre a 
regulamentação dos mercados de bens 
imobiliários e exigências de negócios no país.



Levantamento Pormenorizado - Entendendo 
o Cliente

• Qual a expectativa de retorno financeiro
• Qual o volume disponível para investir

• Há necessidade de aporte de capital por terceiros (bancos) ou capital próprio

• Há algum tipo de negócios (tipo de investimento) preferível ?
• Qual o tipo de propriedade

• Terreno
• Construído
• Residencial
• Comercial

• Tamanho, dimensionamento
• Qual a finalidade (público alvo a utilizar a propriedade)
• Qual as necessidades básicas que a região tem que atender?



• Estudar a cultura do país dos investidores
• Buscar referências sobre as redes (esferas) de contato dos 

investidores
• Levantar informações de negócios já operados/realizados 

pelos investidores
• Contatar parceiros de negócios CIPS afim de conhecer 

casos análogos já realizados, gerando maior confiança na 
interações

Levantamento Pormenorizado - Entendendo 
o Cliente



Operando no Reino Unido

Pontos Relevantes
• Plano diretor das cidades mais atrativas:

• Os ”Big 8” além de Londres: Bristol, Birmingham, Cardiff, 
Edinburgh, Glasgow, Leeds, Manchester, e Corredor Oeste

• Infra estrutura e entorno (pontos de referência no 
entorno )

• Zoneamento
• Questões tributárias, fiscais para aporte de investimentos 

oriundos de outras nações



Operando no Reino Unido

Fontes de Pesquisa

Guide to UK Taxation link

Gov.UK link

Invest in Great link

Zonas Empresariais  link

Check if you need a UK visa  link

Investor visa  link

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183408/A_guide_to_UK_taxation.pdf
https://www.gov.uk/
https://invest.great.gov.uk/pt/
https://www.gov.uk/business/local-enterprise-partnerships-leps-and-enterprise-zones
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/tier-1-investor


Operando no Reino Unido

7 passos para a Aquisição Imobiliária
1. Comprador  Agente Imobiliário
2. Comprador faz oferta
3. As partes apresentam o tabelião e ou procuradores 

(avaliador | compliance )
4. Depósito inicial de 5% a 10%  Assinatura Contrato
5. Documentos para Transferência
6. Dia de Conclusão  Escritura
7. Registro  Paga Taxa Selo e Registro 



Apresentando Oportunidades de Negócio

• Os imóveis de primeira linha são desejados por todos, portanto 
apareceu a oportunidade  Compra Imediata

• Os custos de ganho de capital são baixíssimos

• A aquisição de moradias de Luxo podem significar ganhos garantidos

• É um ótimo negócios comprar terrenos em áreas valorizadas e 
construir imóveis de Luxo.

• A estabilidade monetária é um excelente indicador de que há 
perenidade nos ganhos futuros



Gerando Novos Negócios Com Outros 
Investidores
• Filiar-se ao WTC / Demais Câmaras de Comércio
• Solicitar indicação dos clientes já atendidos
• Participação de Feiras que investidores semelhantes 

frequentam
• Buscar aproximar-se do meio Acadêmico para chegar-se 

aos patriarcas dos estudantes com potencial do nicho
• Conhecido o perfil do cliente, é possível direcionar 

campanhas específicas para novos prospects semelhantes
• Contato com outros CIPS para promover negócios em 

parceria
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