
 

 

 

 
Luiz Felipe Oller Junior 
COORDENADOR 

CAPITAL MARKET & INVESTMENT SERVICES  

    luiz.junior@colliers.com 

EDUCAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO 

 

ESCOLA POLITÉCNICA 

DA USP 

Engenheiro Mecânico | 

CREA 5060603081/D 

 

FIA USP 

Pós-Graduação em 

Administração de empresas 

 

CRECI 

Consultor Imobiliário | 

CRECI 103.758 

 

IBAPE 

Avaliador 

 

CONTATOS 

 

CEL +55 11 98244-8026 

DIR +55 11 3323-1829 

FAX +55 11 3323-0001 

 

Colliers International 

Av. das Nações Unidas, 14.171 

8º andar – conj. 803 

CEP: 04794-000 

São Paulo – SP  

 

www.colliers.com 

 

EXPERIÊNCIA 

 

Com 20 anos de experiência no setor 

imobiliário, Luiz Felipe tem profundo 

conhecimento de operações que envolvem 

ativos geradores de renda. Além desta 

especialidade, também já participou 

ativamente em outras modalidades de 

operações, incluindo intermediações de 

locações e venda de ativos para ocupantes 

ou proprietários, renegociação e renovação 

de contratos de locação, estudos de 

desenvolvimento e avaliações imobiliárias, 

além de gerenciamento de propriedades e 

instalações, o que faz de Luiz Felipe um 

profissional com domínio completo das 

variáveis que determinam as relações entre 

investidores e ativos imobiliários de renda. 

Profundo estudioso do setor, de sua 

dinâmica, ciclos, tendências e ocupação 

diversificada dos ativos comerciais, 

industriais e logísticos, acumula mais de R$ 

500 milhões em valor transacionado. 

Negociou mais de 3 milhões de metros 

quadrados ao longo de sua carreira, 

participando desde negociações simples de 

compra e venda, até a estruturação de 

operações de Built to Suit e composição de 

estratégias e portfolios para Fundos 

Imobiliários. 

Desta forma, Luiz Felipe é líder da divisão 

de Mercado de Capitais da Colliers, 

dirigindo a equipe responsável pelas 

operações de investimento da empresa 

desde fevereiro de 2019, representando os 

principais players do país na busca, análise 

e assessoria de suas decisões de 

investimento. 

 

 

 

 

CONQUISTAS PROFISSIONAIS 

 

Alguns projetos que Luiz Felipe participou: 

 Mais de R$ 200 milhões em volume 

transacionado na Colliers, representando 

investidores ou proprietários como Barzel, 

Delphi, GRU Airport, ODEBRECHT, Sol 

Panamby e outras. 

 Mais de R$ 330 milhões em volume 

transacionado nas outras empresas em 

que passou, representando proprietários 

e investidores como PREVI, Vector, 

Cameron, GAVEA, Banco Barclays, 

Elektro, CSN, Electrolux e outras. 

 Estruturação de operações de Built to 

Suit, Sale & Leaseback, Buy Lease e 

Análise estratégica de portfólios, 

atendendo players como Kimberly-Clark, 

Brenv, V2 Investimentos e FAPES. 

 Locações de mais de 40.000 m² de novas 

unidades operacionais e de escritórios 

para empresas como Smurfitkappa, OKI, 

Ericsson, Maplink, Tozzini Freire, e 

Machado Meyer. 

 Renegociação de contratos de locação 

para ocupantes como CGI, Galderma, 

Prosegur, NetCracker e outras. 
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