
Franquia imobiliária.
Já pensou nisso?
Um negócio
extremamente rentável.



Operação sustentável sem 
sazonalidade ou modismo

Custo operacional baixo com 
margem elevada sem imobilizar 

capital em estoque

Empresa Familiar profissional 
possibilitando decisões próximas e 

com alta agilidade 

Ao ingressar no sistema de franquia 
Leardi o empreendedor terá o seu 
escritório próprio fazendo parte de 

uma rede de respeito se tornando um 
player do mercado

Negociações centralizadas 
possibilitando benefícios 

gerados pelo poder de rede

Modelo flexível para adaptação 
ao mercado local

Consultoria e apoio para o 
melhor desempenho do negócio

Alta perspectiva de crescimento 
e lucratividade

Marketing especializado

Relacionamento direto com pessoas 
do mais alto nível econômico gerando 

um network de alta qualidade para 
potencializar o negócio 

Capacitação constante para todos 
os envolvidos  com programas 

diversos de treinamento, reciclagem e 
aperfeiçoamento

Software exclusivo permitindo o 
compartilhamento das informações 
de milhões de registros de imóveis 

disponíveis à todos da rede e totalmente 
fiel à metodologia de trabalho

Revista Paulo Roberto Leardi

DIFERENCIAIS E SUPORTE

Segurança de know how 
consolidado no país.  

Essa é a sua oportunidade de entrar num dos mercados mais cobiçados e rentáveis 
do mundo, apoiado na experiência de quem atua diretamente há anos na compra, 
venda e locação de imóveis. 

Possuímos uma metodologia consolidada que é constantemente atualizada por 
nossos princípios baseados na inovação e no pioneirismo do mercado.
 
Amamos o mercado imobiliário e estamos sempre prontos e atentos às tendências.

Venha conhecer esse método de sucesso e viver o “Orgulho de ser Leardi.” 

Você opera livremente o negócio e nós treinamos, aconselhamos e apoiamos você 
e sua equipe. Reduzimos a sua curva de aprendizado e agregamos conhecimento 
constante multiplicando as boas práticas aplicadas.

Leardi. Uma história secular de sucesso.

Invista na franquia 
que tem um século de 
experiência.

Esse é o negócio que oferecemos.

Algumas de nossas 
ferramentas de sucesso:

$

19741925 1937 1942 1954
1918 1935 1938 1950 1960

O 1º Iphone é lançado

Início da internet

1983 1989 1998 20142007
1986 1990 20001982 20182012

A Paulo Roberto Leardi 
Expande seu negócio em 

franquias

Universidade Paulo 
Roberto Leardi passa 

oferecer seus cursos de 
maneira online também
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SENSA‚Í ES
EM UM VISUAL 
DE EFEITO
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As in formações são de responsab i l idade dos propr ie tár ios  dos imóve is  e  poderão ser  a l te radas a qua lquer  momento.  Crec i  13.057

CADERNO DE OFERTAS DESTAQUES

CASA EM CONDOMÍNIO/ALPHAVILLE

COBERTURA/JARDIM EUROPA

COBERTURA/JARDIM PAULISTANO

CASA EM CONDOMÍNIO/RESIDENCIAL TAMBORÉ

CASA ASSOBRADADA/JARDIM EUROPA

R$ 18.500.000,00 Maravilhoso projeto do arquiteto João Armentano, casa térrea, 
construida em terreno plano e de esquina! Ref.:515401 - Tel.:11 4208-7208    

R$ 15.000.000,00 Cobertura com vista para o Clube Pinheiros. Totalmente re-
formada, 405 m² de área útil, 4 dormitórios, 3 vagas. Ref.:569323 - Tel.:11 3812-9770  

R$ 23.300.000,00 Cobertura duplex nova! Vista sky line, 776 m² de área útil, 4 suítes, 
7 vagas, piscina e lazer completo. Ref.:530029 - Tel.:11 3812-9770 

R$ 18.000.000,00 Linda mansão, luxo e requinte! Casa com belíssima área externa, 
árvores frutíferas e vista maravilhosa! Ref.:452091 - Tel.:11 4208-7208  

R$ 30.000.000,00 Casa nova estilo clássico! 900 m² de terreno, 5 suítes, amplo living com 
varanda, piscina, 8 vagas. Ref.:563849 - Tel.:11 3812-9770    

R$ 29.000.000,00 Mansão no Tamboré, única, com 10 suítes e área inigualável! 
Ref.:515744 - Tel.:11 4208-7208  

Para saber mais, l igue para o telefone indicado em cada oferta.
CASAS, APARTAMENTOS
E IMÓVEIS COMERCIAIS 

DESTAQUES

As in formações são de responsab i l idade dos propr ie tár ios  dos imóve is  e  poderão ser  a l te radas a qua lquer  momento. 

Pensando em nossos cl ientes especiais, inauguramos essa área da Revista
Leardi para levar até você o que há de mais luxuoso e 
único entre nossa vasta carteira de imóveis. Nossos profissionais 
conhecem como ninguém o perf i l  desses consumidores tão especiais. 
Fale com nossos corretores.

CASA ASSOBRADADA/JARDIM EUROPACASA TÉRREA/VILA NOVA CONCEIÇÃO

R$ 12.000.000,00 Próximo ao museu MIS, projeto moderno, 534 m² de terreno, 
4 suítes completas, living amplo, 4 vagas. Ref.:563845 - Tel.:11 3812-9770  

R$ 12.500.000,00 - 800m², terreno 1160m², 3 suítes, 10 vagas. Casa térrea. 
Projeto Sérgio Freire, 1 quadra do Ibirapuera. Ref.:542476 - Tel.:11 2348-1188  

R$ 12.695.000,00 Imóvel cinematográfico com máxima sofisticação e elegância. 
Possui 616 m², 4 suítes e 6 vagas. Ref.:515486 - Tel.:11 3674-5000  

R$ 13.000.000,00 - 450m², 4 dormitórios, 2 suítes, 4 vagas, Vista espetacular 
do Clube Paulistano e Jardim Europa. Ref.:538302 - Tel.:11 2348-1188  

APARTAMENTO/HIGIENÓPOLIS

APARTAMENTO/JARDIM AMÉRICA

R$ 12.800.000,00 Cobertura duplex em rua fechada, 540 m² úteis, 4 suítes, 
ar condicionado central, lazer completo, 5 vagas. Ref.:569166 - Tel.:11 3812-9770  

R$ 15.000.000,00 - 950 m², 6 suítes, 6 vagas, Cobertura Triplex, vista espetacular, 
rua tranquila, perto do Ibirapuera. Ref.:554076 - Tel.:11 2348-1188  

DUPLEX/ITAIM BIBI

COBERTURA/JARDIM PAULISTA

CASA EM CONDOMÍNIO/TAMBORÉ

360º



Cada agência é jurídica e financeiramente independente.
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Para mais informações:  

franquias@leardi.com.br   www.leardi.com.br

@paulorobertoleardi

Um mercado milionário.

Ter sua imobiliária é possível!

Modelos de franquia:

Veja exemplos de faturamento da franquia imobiliária:

Valor do imóvel
R$ 6.000.000,00
Comissão da imobiliária
R$ 360.000,00

Valor do imóvel
R$ 1.300.000,00
Comissão da imobiliária
R$ 78.000,00

Valor do imóvel
R$ 450.000,00
Comissão da imobiliária
R$ 27.000,00

A Franquia com maior potencial de resultado sobre o investimento. 
Não há limite de imóveis a serem comercializados.
 

Executivo – para 6 profissionais*
Taxa de franquia
R$ 15.000
Instalações: a partir de
R$ 15.000
Capital de Giro: a partir de
R$ 20.000
 

Padrão – para 15 profissionais ou mais*
Taxa de franquia
R$ 40.000
Instalações: a partir de
R$ 40.000
Capital de Giro: a partir de
R$ 60.000
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