
Portfólio Yuca



Investidores:

Yuca
Somos uma proptech com a missão 

de ajudar pessoas a viverem melhor 

nas cidades.



Natural do Recife e CEO da Yuca, fundou sua 

primeira empresa de tech (Parafuzo) em março 

de 2014 Em 2018, co-fundou a ONEVC, fundo de 

Venture Capital do Rappi, Pipefy, Loggi e Kovi.

Eduardo Campos Paulo BichucherRafael Steinbruch

Os co-fundadores da Yuca
PORTA-VOZES

Co-fundador e COO, fez carreira em Real Estate e 

Healthcare no Pátria Investimentos. Atuou no 

Equity International, fundo do megainvestidor Sam 

Zell, e é investidor e venture advisor na LatAm e EUA.

Co-fundador e Head de Real Estate na Yuca, foi 

membro do time de investimentos da Starwood 

Capital Group e atuou em fusões e aquisições e no 

mercado de capitais do Banco Morgan Stanley.



1. A Yuca é a #1 em coliving no Brasil;

2. Entre as TOP 10 startups do Linkedin 2020;

3. Plataforma própria de oportunidades (Yuca Invest);

4. Mais de 2.000 interessados inscritos.

Referência em 
gestão de imóveis.



Exame Invest 21/11/2020Endeavor 29/09/2020 O Globo 29/10/2020

Época Negócios 22/09/2020

https://exame.com/invest/startup-garante-renda-mensal-para-proprietarios-em-alugueis-residenciais/
https://endeavor.org.br/sobre-a-endeavor/conheca-as-10-construtechs-que-estao-construindo-o-futuro-do-pais/
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/em-nova-parceria-start-de-coliving-yuca-vai-ajudar-gafisa-rentabilizar-estoque.html
https://epocanegocios.globo.com/Startup/noticia/2020/09/10-startups-em-alta-no-brasil-segundo-o-linkedin.html


Morar num Yuca é até 
50% mais econômico, 

além do bem-estar 
e todas as facilidades.

+ Conforto
+ Praticidade
+ Localização

SOLUÇÃO COMPLETA DE MORADIA



Profissionais de 18 a 35 anos pré-avaliados

Análise de crédito e antecedentes

Matching p/ boa convivência com outros yukers

Quem são os Yukers?





Nossa ferramenta identifica 
anúncios com potencial nas 

plataformas de imóveis.

Prospecção

Tecnologia + relacionamento
COMO FUNCIONA

Analizamos se o apê se 
encaixa no modelo Yuca e 

fazemos uma oferta.

Match-making

Assumimos a gestão, 
reformando e garantindo 

rentabilidade máxima.

Operação



Apês de até 200m² Edifícios inteiros

Do projeto à gestão da 

locação e do condomínio, 

transformamos seu imóvel 

em um apê Yuca.

Solução 
de ponta 
a ponta



Gestão da locaçãoCompra Aluguel

SOLUÇÕES PARA PROPRIETÁRIOS



apartamentos
em operação60

pessoas interessadas 
em morar num Yuca2k

unidades (quartos)
sob nossa gestão220

Nossos números
2020

Prospecção

Apês Yuca

Área de atuação



Aptos de 3 a 6 quartos para compartilhar com todos os serviços incluídos.
Contratos a partir de 6 meses.

Co-
living



Por dentro de um apê Yuca
TOUR VIRTUAL

Yuca Veneza Florença 21
Rua São Carlos do Pinhal n° 248

Yuca Maceió 41
Avenida Angélica n° 2.297

Yuca Lisy 104
Rua João Moura n° 501

https://my.matterport.com/show/?m=xXXhrSY2WNC
https://my.matterport.com/show/?m=77H7SoVVdCk
https://my.matterport.com/show/?m=h8ficGvSQpd
https://my.matterport.com/show/?m=h8ficGvSQpd
https://my.matterport.com/show/?m=h8ficGvSQpd
https://my.matterport.com/show/?m=h8ficGvSQpd
https://my.matterport.com/show/?m=xXXhrSY2WNC
https://my.matterport.com/show/?m=xXXhrSY2WNC
https://my.matterport.com/show/?m=xXXhrSY2WNC
https://my.matterport.com/show/?m=77H7SoVVdCk
https://my.matterport.com/show/?m=77H7SoVVdCk
https://my.matterport.com/show/?m=77H7SoVVdCk


renda 
garantida 
durante todo 
o contrato

quartos 
alugados para 
longa estadia 
(mín. 6 meses)

condomínio, 
iptu, água, luz 
e gás pagos 
em dia

reforma Yuca
e manutenção 
valorizam o 
imóvel

Fim das dores de cabeça do proprietário.

Além de não ter custos efetivos, o proprietário não se preocupa com mais nada:

nós assumimos o atendimento aos inquilinos e condôminos.



Área útil de 60m² a 200m² 
para criar mais um quarto

2 banheiros ou mais 
sem contar o de serviço

Pacote até R$ 40/m² 
conforme a localização

Aluguel



Área útil de até 200m² 
para criar mais um quarto

Gestão da locação

2 banheiros ou mais 
sem contar o de serviço

Pacote até R$ 60/m² 
conforme a localização



Gestão da locação Aluguel
Alugue seu apê diretamente pra Yuca A Yuca intermedia a locação pra você

Ganhe mais, rentabilizando com cada quarto

Sem stress com divulgação ou inquilinos

Modelo tradicional

Contrato mínimo de 60 meses

Contas e despesas pagas pela Yuca

Invista ou financie a reforma (parcelas pagas pela Yuca)Seu apê renovado sem custos

Renda fixa todo mês Em caso de vacância, renda mínima garantida

QUAL O SEU PERFIL?

x



Área útil de 75m² a 200m² 
para comportar 4 quartos

Compra

2 banheiros ou mais 
sem contar o de serviço

R$ 4.000 a R$ 6.000/m² 
conforme a localização



Trabalhamos em parceria com corretores 

e imobiliárias de São Paulo que nos ajudam 

a expandir a operação.

Queremos 
visitar 
imóveis.



Investimento via cotas

Crowdfunding
Através de cotas de valor acessível, seja sócio de imóveis 

reformados e decorados, com alta demanda e alto retorno 

financeiro, que serão geridos pela Yuca.

Investimento direto

Buy to Rent
Compre um imóvel recomendado pela Yuca e nós 

cuidamos de tudo. Aproveite um ativo rentável, sem as 

dores de cabeça de um proprietário comum.

Yuca Invest
Soluções para quem não é proprietário direto. Ir para Yuca Invest

https://www.paginas.yuca.live/investidores


Incorporadoras

Gestão de estoque
Parceria para operar e dar liquidez para unidades 

prontas através da plataforma 

Yuca Invest, conectando a investidores. 

Prédios inteiros

Full-Buildings

Oportunidades B2B

Aquisição de edifícios completos, 

para todas as unidades serem operadas

pela Yuca - como coliving ou studios.

Soluções para incorporadoras e aquisição de edifícios.



Vamos juntos?
imoveis@yuca.live


