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RESEARCH - 1 ° SEMESTRE DE 2021 

Cidade do Panama 

Ap6s um ano de incertezas, empresas vem revelando interesse 

em retomar os pianos de instalar operag6es corporativas 

regionais no pafs. 0 interesse de empresas multinacionais dos 

setores financeiro, farmaceutico e de logfstica, alem de 

corporag6es regionais em breve sera retomado. Os incentivos 

dirigidos a investidores estrangeiros sao os principais drivers 

deste novo investimento. No entanto, alguns inquilinos reduziram 

seus espagos ocupados devido as tendencias recentes de 

trabalho remoto. Embora o trabalho remoto nao implique no 

abandono completo dos espagos de escrit6rio, o modelo hfbrido 

que combina o trabalho em casa com o presencial nos 

escrit6rios, pode retardar a recuperagao da absorgao, a segunda 

maior da regiao com 30,5%. 

Estatisticas por Cidade 

Lima, Peru 

Continuando a tendencia registada no infcio do ano, os inquilinos 

continuaram a desocupar espagos de escrit6rios durante o 

segundo trimestre, principalmente nas regi6es de San Isidro e 

Miraflores. Houve, portanto, uma absorgao lfquida negativa de 

33.566 metros quadrados. 0 numero de novas transag6es e 

baixo, levando ao excesso de oferta. Em consequencia, os pregos 

pedidos e locagao cafram para US$ 15,70 por metro quadrado 

por mes a partir do segundo trimestre. A segunda onda da 

pandemia tambem consolidou os modelos de trabalho remoto, 

sem data clara de retorno aos escrit6rios. Desse modo, varias 

empresas nao renovaram seus contratos de locagao ou reduziram 

o espago locado.

Estoque total Em constru�ao Taxa de Absor�ao Uquida Valor medio do m2 

(milhoes de m2) 

Buenos Aires 1,66 

Rio do Janeiro 2,31 

Sao Paulo 5,08 

Santiago 2,24 

Bogota 1,93 

San Jose 2,39 

Monterrey 1,33 

Guadalajara 0,75 

Cidade do Mexico 7,54 

Cidade do Panama 1,75 

Lima 1,40 

America Latina (total) 28,39 

(milhoes de m2) 

0,24 

0,16 

0,12 

0,13 

0,07 

0,32 

0,12 

1,18 

0,07 

2,40 

vacancia 1 ° semestre (m2) (US$/mes) 

16,7% (26.922) $23,96 

37,2% (21.573) $15,32 

25,1% (89.012) $17,73 

6,7% (32.690) $19,26 

12,3% 20.626 $17,66 

21,5% (81 708) $18,08 

26,1% 13.473 $18,95 

23,1% 4.052 $18,72 

22,5% (270.326) $22,65 

30,5% (20.013) $15,45 

21,3% (33.566) $15,70 

22,4% (537.659) $18,85 
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Diretor executivo regional para a América Latina

Argentina | Presidente

Brasil | Presidente

Chile | Diretor executivo

Colômbia | Diretor

América Central | Presidente

Peru | Gerente executivo

Informações adicionais:

Diretor de pesquisas de mercado 

para a América Latina

Especialista em pesquisas

para a América Latina

https://nmrk.lat/reportes-de-mercado/

