
FLEX 
OFFICE
Inovação em locação de 
escritórios MA I O  D E  2 0 2 0



Comodidade, flexibilidade e ótima 
relação entre custo e benefício são 
algumas das vantagens oferecidas às 
empresas que optarem pelo formato 
FLEX OFFICE para contratação de 
espaços corporativos

Além do formato tradicional de locação 
que a São Carlos oferece ao mercado há 
mais de 20 anos, agora existe mais uma 
opção para atender às necessidades dos 
clientes: FLEX OFFICE

São Carlos Flex Office: 
inovação aliada à tradição



No produto FLEX OFFICE, você pode escolher entre 
alugar um escritório inteiramente mobiliado e pronto 
para uso, até delegar toda a responsabilidade pela 
operação do dia-a-dia à São Carlos, incluindo serviços 
de limpeza e manutenção do seu espaço privativo

FLEX OFFICE 



Ao adotar o FLEX OFFICE para a sua empresa, 
você contará, ainda, com o benefício de deixar 
toda a responsabilidade sobre a reforma inicial do 
espaço, inclusive o investimento (CAPEX) com a 
gente, colocando fim à necessidade de contratar 
arquitetos, gerenciar a obra e se preocupar com o 
prazo e o custo da adequação do espaço para seu 
uso. Você receberá tudo pronto

FLEX OFFICE 



Escritório privativo, mobiliado
e customizado para a sua empresa

FLEXMOB



Escritório privativo, mobiliado e 
customizado para a sua empresa, 
incluindo os serviços necessários para o 
seu dia-a-dia

FLEXSERV



Escritório privativo

Forro e iluminação

Ar condicionado central

Condomínio de alto padrão com controle de acesso

Boleto único para pagamento mensal

Flexibilidade de prazo para locação

Acabamento interno e layout customizado

Escritório mobiliado

Internet instalada

Serviço de limpeza

Serviço de manutenção

Reposição de insumos (lâmpadas, sanitários e copa)

Eletrodoméstico

Serviço de copeira

Serviço de recepcionista

Locação 

tradicional
FlexMOB FlexSERV

Opcional

Opcional

FLEX OFFICE 



o ABL: 4,6 mil m2

o Térreo com Mezanino para uso compartilhado

o Cobertura com lounge, copa e sala de aula

o 8 andares com escritórios privativos

o 17 Cabines para calls

o 9 Salas de reunião

o 1 Sala de Bem Estar

o 1 Business Center

o Lounge para eventos
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Escritório privativo

Ar condicionado central

Condomínio de alto padrão com controle de acesso

Segurança e Monitoramento 24h

Boleto único para pagamento mensal

Flexibilidade de prazo para locação

Lounges e salas de reunião mobiliados

Business center

SERVIÇOS
Serviço de limpeza

Serviço de manutenção

Serviço de copa, café e insumos

Internet Wi-fi

Serviço exclusivo de Van para o metro

Serviços de correspondência e postagem

Atendimento e suporte local

COMODIDADE
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Contratos a partir de 12 
meses com boleto único 
para pagamento mensal 
do aluguel e encargos

Possibilidade de adaptar o 
seu espaço conforme a
necessidade da sua 
empresa, mudando de 
endereço ou de tamanho 
com maior facilidade

Reforma inicial do 
escritório, incluindo 
infraestrutura, sob 
responsabilidade do 
locador



FLEX
OFFICE
Escritórios privativos e mobiliados, 
com ou sem serviços, para você se 
preocupar apenas com o seu negócio



Para saber mais sobre a São Carlos e conhecer nossos imóveis, acesse: 
www.scsa.com.br

A São Carlos é uma empresa brasileira, proprietária e 
operadora de imóveis comerciais no Brasil. Atuamos há
mais de 20 anos no mercado de escritórios, oferecendo 
espaços corporativos nas principais capitais brasileiras.

Nossos imóveis recebem investimentos constantes para
garantir a qualidade e a eficiência da operação. Nosso time 
de profissionais é totalmente preparado para proporcionar 
a melhor experiência aos nossos clientes.

Somos uma empresa de tradição no mercado, empenhada 
em oferecer serviços de excelência e a melhor relação entre 
custo e benefício em espaços corporativos.



FLEX 
OFFICE
Para mais informações entre em contato conosco: 

flexoffice@scsa.com.br

São Paulo (11) 99842-9082 – Caio Scarpetti

Rio de Janeiro (11) 99659-7256 – Renata Fernandes


