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Flexibilidade e 
experiência para 

investir em diversos 
tipos de propriedade, 

mercados e ciclos 
econômicos; 

conhecimento para 
executar e captar 
recursos para a 

estrutura de capital

TRACK RECORD 
COMPROVADO

ESTRUTURAÇÃO 
CRIATIVA

Especialização em 
alavancar instrumentos 

não tradicionais em 
estruturas de capital 
criativas, incluindo 

financiamento subsidiado 
por incremento de 

impostos, programa 
de créditos tributários 
para novos mercados e 
zonas de oportunidade 

designadas com 
benefícios fiscais

ACESSO À 
TRANSAÇÕES FORA 

DE MERCADO

Relacionamentos 
confiáveis e de 

longo prazo com 
os principais 

desenvolvedores, 
credores e 

investidores do 
mercado fornecem 
um fluxo constante 
de negócios fora de 

mercado

SETOR IMOBILIÁRIO

 Experiência em todos os tipos de ativos imobiliários, 
incluindo residencial multifamiliar, residencial para idosos e 
mercado de escritórios

 Equipe interna de asset management, dedicada e experiente 
na originação e underwrite de negócios, bem como 
no monitoramento e gerenciamento da conclusão de 
empreendimentos

 Fornecedor de financiamento para toda a estrutura de 
capital - equity, operação mezanino e dívida sênior

 Investimento de impacto social

SETOR DE HOSPEDAGEM

 Habilidade de realizar a integração vertical em hospedagem

 Processo rigoroso e consistente de fornecimento e 
gerenciamento de investimentos em hospedagem

 Experiência em desenvolvimentos e aquisições de hotéis

 Relações profundas com a indústria hoteleira dos EUA

 Investimentos em fundos mistos e em ativos únicos no 
segmento de hotéis de negócio, com serviços selecionados 
e econômicos

GERENCIAMENTO 
DE RISCOS E 

COMPLIANCE 

Abordagem proativa 
na avaliação de riscos 
e no monitoramento 

do status de  
cada ativo

VANTAGENS DO CIVITAS 

OFERTAS COM 
QUALIDADE 

INSTITUCIONAL

Plataformas 
institucionais com 

investimentos 
integrados, 

gerenciamento de 
ativos e operações, 

incluindo fortes 
controles financeiros, 

relatórios e 
supervisão de 
conformidade



Os mais de 60 investimentos do Civitas atraíram instituições 
e investidores de mais de 40 países, incluindo companhias 
de seguros, fundos de pensão, private equity, family offices e 
investidores individuais. 

1. Em 30/06/2019. AUM inclui fundos gerenciados, compromissos de 
consultoria e capital confirmado menos capital devolvido.

INVESTIMENTOS 
641

TOTAL DE  
USD 1,7 BILHÕES  

EM AUM1
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CIVITAS HOJE
O CIVITAS CAPITAL GROUP  é um gestor global de investimentos 
alternativos que oferece oportunidades de nicho atraentes no 
setor imobiliário e de hospedagem nos EUA. Impulsionado por 
uma  criatividade implacável, o Civitas se aprofunda para descobrir 
oportunidades que outros não conseguem ver.

Fundada em 2009 por Daniel J. Healy e Rafael Anchia, os investimentos 
da empresa evoluiram para além das fronteiras de sua cidade natal, 
Dallas, Texas, abrangendo a Costa Oeste, a Costa Leste e os mercados 
do centro dos EUA. O Civitas atualmente opera uma plataforma 
de investimentos alternativos de bilhões de dólares, que inclui 
investimentos de impacto social e que atende investidores institucionais 
e investidores individuais qualificados do mundo todo.

Com uma competência cultural cada vez mais profunda e senso de 
cidadania global, Civitas cria oportunidades que geram valor para 
comunidades, investidores e funcionários.

Para mais informações, visite civitascapital.com.

Hotéis Residencial 
Multifamiliar 

Residencial 
para Idosos 

Escritório Outros

Digitalize o código QR ou acesse bit.ly/CivitasStory para ler sobre nossa história 
de fundação: De uma cafeteria à One Arts Plaza. O Civitas se concentra 
em estratégias de investimento diferenciadas e de nicho, aproveitando o 
conhecimento especializado, a estruturação criativa e o fluxo de negócios 
proprietários por meio de uma rede profunda de relacionamentos no setor.



ABORDAGENS DE INVESTIMENTO

ATIVOS ÚNICOS FUNDOS 
PRIVADOS

CONTAS 
INDEPENDENTES

VISÃO GERAL

A principal estratégia do 
Civitas tem sido estruturar 
joint-ventures para realizar o 
desenvolvimento e aquisições 
de propriedades comerciais.  
Os investimentos incluem 
hotéis, residenciais 
multifamilares, residenciais 
para idosos, e projetos 
de edifícios de escritórios 
localizados em mercados 
orientados para o crescimento.

Para investidores que buscam 
um perfil de investimento 
mais diversificado, com uma 
estratégia definida, o Civitas 
oferece fundos combinados 
por tipo de propriedade e 
alinhamentos estratégicos.

O Civitas também trabalha 
diretamente com investidores 
e realiza todos os esforços para 
atender aos parâmetros de 
investimento especificados. 
Historicamente, essas aquisições 
envolveram, principalmente, 
edifícios de escritórios e 
propriedades de varejo de alto 
padrão, em localização premium 
e com contratos de locação de 
longo prazo.

PRODUTOS

SETOR IMOBILIÁRIO 

HOSPEDAGEM 

CRÉDITO ALTERNATIVO

INVESTIDORES

INSTITUIÇÕES

INDIVÍDUOS QUALIFICADOS



DANIEL J. HEALY
Co-fundador e CEO

O Sr. Healy fundou o Civitas em 
2009 e supervisionou a originação, 

estruturação e administração 
de mais de US $ 1,7 bilhão 

em investimentos nos setores 
imobiliário, de hospedagem 

e de crédito alternativo. Ele é 
responsável por todas as facetas 

do crescimento estratégico da 
empresa, identificando talentos 

e aportando conhecimentos. 
O Sr. Healy tem quase 20 anos 

de experiência na área de 
investimentos.

RAFAEL ANCHIA
Co-fundador e Diretor Geral 

Como co-fundador, o Sr. Anchia é 
responsável pelo desenvolvimento 

de novos mercados, políticas 
públicas e parcerias público-
privadas. Ele trabalhou como 

advogado corporativo num dos 
principais escritórios de advocacia 
internacionais dos EUA por mais de 

20 anos. O Sr. Anchia atualmente 
exerce cargo de Deputado 

Estadual, sendo Presidente do 
Comitê de Relações Internacionais 
e Desenvolvimento Econômico da 
Câmara de Deputados do Texas. 

NOSSA LIDERANÇA

JONATHAN KERN
Presidente e CIO

O Sr. Kern administra todo o 
ciclo de vida dos investimentos 

em imóveis comerciais e de 
hospedagem do Civitas, garantindo 

que todos os aspectos de nossa 
função de gestor de investimentos 

estejam alinhados com os 
valores e propósitos principais 

da empresa. Ele tem mais de 30 
anos de experiência na criação e 
gerenciamento de várias equipes 

de investimento em todas as 
classes de ativos, incluindo 

imobiliário, private equity e capital 
de crescimento.

INVESTIMENTOS RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES

GESTÃO  
DE ATIVOS

CONTABILIDADE  
E FINANÇAS

OPERAÇÕES



CIVITAS CAPITAL GROUP   
1722 Routh Street  |  Suite 800  |  Dallas, Texas 75201 USA 

+1 214 572 2300  |  info@civitascapital.com  |  civitascapital.com

PORTUGUESE 3/2021

civitas - [siv-i-tas; Latin kee-wi-tahs]

Civitas em latim significa tanto "cidade" como 
"cidadania". Ao iniciarmos nossa segunda década de 
negócios, ainda acreditamos firmemente que nosso 

crescimento está vinculado à criação de oportunidades 
que geram riqueza para nossos investidores, empregados 

e comunidades onde atuamos. 

SOLICITE SEU

FOLHETO DIGITAL


