
A maior grife imobiliária do mundo



Uma tradição com mais de dois séculos, desde sua fundação em 1744.

Negociou os maiores tesouros do mundo, como a herança de Jacqueline 

Kennedy Onassis e “O Grito” de Edvard Munch.

Com 90 escritórios em 40 países, 9 salões e galerias de vendas privadas.

Realiza cerca de 250 leilões por ano em mais de 70 categorias.

Dos 100 homens mais ricos do mundo, 70 são clientes da Sotheby’s.

Imagine uma marca 
extraordinária



Em 1976, a casa de leilões fundou a Sotheby’s 

International Realty, buscando atender a demanda 

dos seus clientes no segmento real estate.

Atualmente, a marca está presente em 69 países, 

com 900 escritórios nos destinos mais exclusivos 

do mundo.

A Bossa Nova Sotheby’s International Realty é a 

representante da marca no Brasil, desde 2015.



A Bossa Nova Sotheby’s Internacional Realty conta com 

corretores especializados, exclusivas soluções tecnológicas 

e assessoria jurídica e financeira para todos os segmentos. 

Esses serviços proporcionam um atendimento altamente 

personalizado e ágil.

Porque para nós, seu lugar no mundo é mais que um espaço 

físico, é o espaço que você preenche no mundo com a sua vida.

Suas aspirações não 
têm fronteiras, nosso 
atendimento também não.
Nossa vocação é encontrar o imóvel que 

reflete o estilo de cada cliente.

Personalizado - Único - Incomparável



Áreas de atuação
Rio de Janeiro

São Paulo

Prontos para morar

Lançamentos

Só quem conhece muito bem o 

mercado de alto padrão pode oferecer 

exatamente o que você procura. 

Reunimos em um só lugar os melhores 

empreendimentos de alto padrão.

Conte com a nossa assessoria 

imobiliária e acesso direto aos principais 

incorporadores para escolher um imóvel 

com seu perfil, sem pagar mais por isso.



Se o seu desejo é ter uma propriedade 

na praia, conte com nossos 

especialistas locais. Nós oferecemos as 

melhores propriedades no litoral de São 

Paulo, Rio de Janeiro e sul da Bahia

Praia

Conte com nossos especialistas locais 

para conhecer projetos diferenciados 

nos condomínios mais exclusivos e 

destinos mais procurados do interior de 

São Paulo e Rio de Janeiro.

Campo



Internacional

Quando o assunto for segunda residência ou 

mudança de país, conte com a força da marca, 

presente em 69 países com mais de 21.000 

sales associates.

Especialização regional com alcance global



 
 

Você identifica o país 

onde deseja comprar 

ou vender seu imóvel

Nossa área 

internacional aciona 

o escritório local

Junto com o corretor

especialista 

apresentaremos as 

melhores oportunidades

Assessoramos para

encontrar a melhor 

solução jurídica, 

financeira e fiscal

Suporte no pós-venda

e de ambientação 

em seu novo endereço

Toda assessoria para aquisição do seu imóvel no exterior.



Na hora de vender 
e comprar seu 
imóvel, conte com
a nossa estratégia.
Corretores Especialistas

Especializada no mercado de luxo, em seus bairros 

de atuação, nossa equipe de corretores conta com 

todo suporte tecnológico que a Bossa Nova Sotheby’s 

International Realty oferece e está sempre dedicada e 

preparada para tornar sua experiência única e exclusiva.  



Estratégia de Marketing

 

 

Fotografia e redação 

profissional 

Presença nas principais redes 

sociais: Facebook, Instagram,

LinkedIn e Pinterest

site bnsir.com.br mais 

de 60 mil visitantes 

únicos/ mês

Campanha no Google, Facebook, 

Instagram e Youtube, e-mail 

marketing, newsletter para base 

de 60 mil nomes Parceria com os principais veículos de 

mídia global como The Wall Street Journal, 

The New York Times, The Telegraph

Publicação no sir.com: com mais de 

2 milhões de visitantes únicos/ mês. 

Sistema Global the referral: conexão 

com toda a rede de afiliados ao redor 

do mundo, com mais de 100 mil 

corretores associados.

Presença nos principais 

portais imobiliários: Viva Real, 

Zap, 123i, Imovelweb, Moving Brochuras e ficha de produtos



 
 

Assessoria Jurídica Assessoria Fiscal Tributária Inteligência Imobiliária

Escritório especializado 

em direito imobiliário 

Análise completa da 

documentação do imóvel

Exclusiva plataforma de 

consulta. Avaliação do imóvel 

pelo corretor especialista

Atendimento sob demanda
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