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Como crescer no mercado

ainda é um segredo.

Não democratização da

técnica das incorporações

Ditadura do egoísmo ( "Não
quero que você saiba para
não criar concorrentes").
No Brasil, as faculdades não

preparam empresários.

Medo de começar
Medo de fracassar
Pensamentos limitantes

Isso não é pra mim
Não sou bom o suficiente
É só pra engenheiro
É só pra quem tem muito dinheiro pra
investir

1.
2.
3.
4.
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ExternasExternas InternasInternas



Da legislação
Da estruturação empresarial
Do negócio em si
De relações Humanas
Da regularização



De 2010 a 2018 Indústria de
prestação de serviços e obras na

construção aumentou apenas 6%.

As Incorporações Imobiliárias
aumentaram mais de 55% neste

mesmo período! É quase 10x mais
que todos os outros setores da

construção civil JUNTOS!
- IBGE (PAIC)





Um empreendimento que se
vende antes ou durante a
construção.

Construir com o dinheiro de
terceiros
Lucro em função do tamanho do
imóvel
Envolve muitos itens
Enorme possibilidade de
investimento



Organização do negócio como ciência
Compra do terreno / Viabilidade                       

Fluxograma de negócio ( DIA 3)

Contratos necessários

Imobiliárias

Projeto arquitetônico

Viabilidade 

Fluxo de caixa
Registro no cartório

Tratamento de pessoa jurídica
- mesmo que registre como
pessoa física (Artigo III do
decreto nº 3000/99, para
efeito de imposto de renda)

Fazer a roda girar - ser
disciplinado financeiramente

LEI 4591/64
Possibilidade de capitalização

Influência do mercado

Público

Preço

Análise de demanda

VGV

Incorporador x Construtor



Obra

Expertise com pessoas

Responsabilidades

"Entrega das unidades ( Manual de utilização)





Comportamento da região

Opção do mercado financeiro

SELIC 2,7% 

Definir perfil de público

Estudo geográfico social

Avanços tecnológicos

Compactação

Coliving

Compartilhamento de

serviços agregados..
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Custo de condomínio menor (Área Enxuta);

 

Só 20% dos casais tem o 2º filho; 

 

Em Salvador, um estudo de mercado revelou 3,3

indivíduos por casa;

 

Mulher fora de casa trabalhando – Imóvel menor;

 

Salão de festas menor – Varanda gourmet;

 

Conexão – Primordial

( em salvador famílias com renda acima de 13 mil reais

passam em média 9 horas no celular)  

 

Lançamento – Entrega 42 meses – Está ultrapassado; 

2º residência vai virar a 1º residência  11

Menor espaço possível

Automatizados;

Novas gerações não vão querer carro

Nós tivemos a revolução digital 2020

( 7,7 bilhões) 

• A revolução interdigital/ Intradigital

2100 ( 11,2 bilhões )
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O ciclo da incorporação é longo para imóveis grande porte

Busque um caminho mais flexível

6 anos desde a permuta até a

entrega

Novos PúblicosNovos Públicos

  

Outros para alugar (Não sabem comprar o imóvel e ficam na mão com IPTU e Manutenção)

Jovem que fica com os pais até 35 anos, adquire o imóvel e continua com os pais;

Compram imóveis p/ locações curtas

Compra produtos compactados
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Casal + 1 filho

Tendência de ter um animal de estimação;

Este público pode ser dominante nos próximos 10 anos;

Procuram casas perto de escolas pequenas;

Exige um condomínio

Investidor tradicional 

 Compra 5,6 apartamentos para investir;

Casal sem filhos: 

 - Priorizam viagens

- Apartamento com 1 porta só

Família de 3 pessoas

Pet place

Área de lazer

Casais sem filhos c/ pet

Envelhecem e vendem o patrimônio

Imóveis práticos

São modernos, passeiam

Casais Viúvos + 60



Outros grupos

          Lofts

          Decoração
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Imóveis pequenos e práticos

Condomínio baixo

Solteiros convictos da era digital
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Nano apartamentos - 25 m²

(Compartilhamento)

COVID - Trabalho em casa

Apartamentos compactos

Apartamentos e casas para idosos +70

Plano habitacional verde e amarelo

Bairro planejado

Salas comerciais ( Coworking)

Multipropriedades para lazer

Locações por aplicativo ( Airbnb)

Multipropriedades para primeira

residencia

                              Locação por hora

                              

                              Dias

Inovações Chegando



São mais críticos

Querem a melhor experiência possível

Exigentes

Comunicação online ( querem a noite

estar conectados)

Levam carregador pra todo lugar
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Novos clientes



Reservatório de água pluvial

Reutilização de água

Coleta seletiva

LED

Muita automação

Tudo no celular

Energia solar
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Mais ventilação

IPTU verde ( salvador)

Mais permeável possível

" O imóvel do futuro vai vender enegía"


