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É o ponto de partida

É uma representação mental

O princípio - algo só pode existir com um princípio

Ideias podem impactar vidas

A maior empresa de hotelaria não tem espaço físico alugado 

A maior frota de taxi do mundo não tem nenhum automóvel

Para ter as ideias, devemos desapegar da ideia genial



Estude o mercado;

Conheça a cultura;

Conheça a dor da população

Day hospitals

Sinalizador para enfermeiras

Sugador de gáses pesados

Pequenos centros comerciais

Crise no setor de shopping

Lojas pequenas

Nano Imóveis ( até 25 m²)

Villages de 2/4 ( 47 m²)



Ideia

Pesquisa de

Mercado

Qual é a

oportunidade no

mercado?

Crie soluções para

seus clientes

Desenvolva seu

negócio

Qual o ramo?

 - Abra
possibilidades
- Ouça as pessoas

VCC ( Vantagem
competitiva
circunstancial

Conquistar os
primeiros clientes

Fluxograma da
incorporação
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VCS ( Vantagem
competitiva
sustentável)



Os apartamentos vão ter áreas menores,

menos áreas privativas

Os terrenos terão suas áreas diminuídas nos

loteamentos;

Comparativo de áreas úteis, menos salão de

festas + academia + rooftop – playground;

Coworking, áreas para refeições rápidas com

qualidade;

As prefeituras terão que se adaptar as

novas tendências - Garagens



Melhor negócio na escolha do terreno

Parâmetros na prefeitura

Residencial

Comercial

Mista

Industrial

Escambo sem torna

IU

IO

IP

Afastamentos

Gabarito

AOP
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Melhor negócio na escolha do terreno

Parâmetros na prefeitura

Residencial

Comercial

Mista

Industrial



 
A viabilidade serve para revela se

o seu projeto vale a pena.

Coloca os seus pés no chão

Desilude o emotivo ou Confirma

uma boa expectativa

 

P= C + FI










