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Filiações 

MRICS 

CRECI - SP: 169.543-F 

CREA: 5.060.339.429-SP 

  

Paula Casarini, MBA, MRICS 

 Área de Especialidade 

Executiva com mais de 25 anos de 

experiência, atualmente lidera um 

time formado por pessoas 

empreendedoras e colaborativas, 

flexíveis e com alto senso de 

urgência, capaz de atender aos 

clientes em todas as suas 

necessidades na área imobiliária. 

Responsável pelo dia a dia das 

operações da Colliers no Brasil, pelas 

definições dos planos estratégicos 

organizacionais e de negócios, pela 

gestão dos resultados e sua adesão às 

políticas e práticas da organização, 

com foco em alcançar resultados 

positivos sustentáveis e crescentes. 

Supervisiona todas as diretorias 

comerciais, dirige a plataforma de 

serviços corporativos. 

Membro do Comitê de Privacidade e 

do Comitê de Gestão de Risco da 

Colliers. 

 Histórico Acadêmico e Profissional 

Atua como COO da Colliers desde 

Jan/19, com reporte para o CEO do 

Brasil e o CEO da América Latina, 

com mais de 140 colaboradores. 

De Mar/14 a Dez/18 ocupou a 

posição de Vice Presidente da 

Colliers e de Jun/2006 a Mar/14 as de 

Gerente Executiva, Diretora e 

Diretora Executiva na área de 

avaliação e consultoria. 

Anteriormente, trabalhou como 

gerente de avaliações na Amaral 

d´Avila Engenharia de Avaliações. 

Palestrante e professora convidada 

na ANBIMA (Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais), na FGV 

(Fundação Getúlio Vargas), na FDC 

(Fundação Dom Cabral) e na UFABC 

(Universidade Federal do ABC). 

   
Realizações 

Consolidação das operações da 

Colliers no Brasil, como empresa que 

atua em todos os campos do 

segmento de consultoria imobiliária. 

Dentre os principais prêmios e 

conquistas destacam-se: 

• 2020: Conquista do selo Great 

Place to Work para as 

operações da Colliers no Brasil. 

• 2015: Capacitação como 

Instrutora - The Colliers Way 

(Cidade do México) 

• 2013:  Prêmio de Ideia 

Inovadora - Conferência das 

Américas da Colliers 

• 2012 e 2010: LATAM Top 

Producer 

• 2012: Certificação Knowledge 

Partner pela Colliers University 

 Responsabilidade Social 

Patrocinadora e incentivadora do 

Comitê de Diversidade e Inclusão e 

responsável pela implantação de 

ações afirmativas relacionadas à 

igualdade de raça e de gênero na 

Colliers.  

Patrocinadora e incentivadora do 

Comitê Força de Trabalho e de seus 

trabalhos guiados pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Membro do Infra Women Brazil - 

Facilities, grupo dedicado à 

promoção e ao incentivo da 

presença das mulheres no setor de 

infraestrutura. 

Voluntária do IAMC (Industrial Asset 

Management Council) no Brasil. 

Participação como voluntária do APC 

Assessor e membro do comitê 

brasileiro da RICS – Royal Institution 

of Chartered Surveyors. 



 

 

Clientes e Projetos  

Sob sua liderança e supervisão a operação da Colliers no Brasil 

realizou: 

• 4 bilhões de m2 de áreas avaliadas em mais de 8.000 

propriedades em todo o território nacional, incluindo áreas 

conectadas a portos e aeroportos. 

• Vendas de mais de 20 milhões de m2 em propriedades para 

logística. 

• Mais de 7,7 milhões de m2 em transações de terrenos 

industriais e áreas fabris. 

• Mais de R$ 1 bilhão transacionados na área de escritórios. 

• Estruturação de operações de Built-to-Suit, Sale & Leaseback e 

Buy Lease, atendendo a empresas como DHL, Pátria, Rio Bravo 

e Bresco. 

• Coordenação de venda de portfólio de ativos não produtivos 

para P&G, Bayer, SOS Aldeias Infantis, Eternit, Alpargatas 

e Souza Cruz, dentre outras. 

• Gestão de projetos e obras, due diligence técnica e wokplace 

advisory para clientes como TokStok, Mercado Livre, Avalara, 

Loggi e outros.  

• Gestão de contratos de locação, atendimento ao proprietário, 

para clientes como Economus, RB Capital e outros 

importantes fundos de investimento e family offices. 

• Facilities Management para clientes como Banco Societè 

Generalli e grandes empresas de cosméticos. 

• Property Management em condomínios industriais e edifícios 

de escritórios corporativos, em todo o território nacional. 
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 Qualificações  

MBA Executivo – Fundação 

Dom Cabral, 2018 

Especialização e Certificação 

como Membro Avaliador e 

Avaliador Registrado na RICS, 

2012 

Pós-Graduação em Avaliações 

e Perícias de Engenharia – 

FAAP, 2000 

Graduação em Engenharia Civil 

– UNIP, 1994 

  


