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Existem barreiras que paralisam as
pessoas e impedem que elas se
desenvolvam no ramo imobiliário… Essas
barreiras se dividem em dois tipos: 

Medo de começar
Medo de fracassar
Crenças limitantes - Não sou tão bom
assim; é só pra engenheiro; é só pra
quem tem muito dinheiro pra investir

O segredo não revelado de como
ascender nesse mercado
Não democratização do tema da
incorporação.
Ditadura do egoísmo: “ não quero
que você saiba para não criar
concorrentes, assim eu não perco a
minha fatia do mercado e ganho
mais.”

Internas 

Externas



Conhecendo o segredo da
incorporação imobiliária 
Só o conhecimento vai te ajudar a
vencer todas as barreiras externas e
internas. Porque o conhecimento é a
arma poderosa de destruir barreiras.
Quando a pessoa tem conhecimento
ela não teme, pois conhece cada
pedra do caminho e como passar por
cada uma delas

Mas como quebrar essas barreiras?

"Podemos quebrar essas
barreiras afiando o

nosso machado!"

- R E N A T O  A R L É O



Abraham Lincoln disse:
”Se eu tivesse 8 horas para

derrubar uma árvore, passaria 6
horas afiando o meu machado.”

 Então, quanto mais conhecimento
eu tiver, quanto mais afiar o
machado, mais terei condições de
derrubar a barreira que é o tronco,
pois estarei equipado para isso.

-Afiar o machado é aprender

-Afiar o machado é conhecer



Incorporação Imobiliária

Na última década a incorporação
imobiliária cresceu 10X mais do que
todos os setores da construção civil
JUNTOS!

Um empreendimento que se vende
antes ou durante a construção.

Incorporador x Construtor

O incorporador é uma pessoa que pode
ser de qualquer profissão e de qualquer
nível de escolaridade. É isso aí, para ser
um incorporador, não necessariamente
você precisa ser um engenheiro,
arquiteto ou até mesmo já trabalhar no
ramo das construções. Eu diria que a
maioria dos incorporadores não são nem
engenheiros e nem arquitetos, a maior
parte deles são: advogados, padeiros,
mestres de obra...



Pessoas que buscaram aprender a
essência necessária para ser um
incorporador.

Porque a última coisa que você precisa
saber para ser um incorporador é a parte
técnica da obra em si. A maior
característica que define o incorporador
é a gestão de pessoas. O incorporador,
em uma linguagem mais popular, deve
saber lidar com gente. Tem que ser um
bom negociante, que tenha a expertise
necessária para convencer um dono de
terreno, por exemplo.

Já o construtor é aquele que constrói e
monta o projeto. Precisa ser habilitado
no conselho de engenharia ou
arquitetura. O incorporador, caso não
seja construtor, vai precisar contratar um
para uma parceria. Porque para construir
é preciso que tenha alguém habilitado
para tal função.



Construa mesmo sem ter muito
dinheiro
Você pode ter um lucro de acordo
com o porte do seu imóvel
Enorme possibilidade de
investimento
Envolve muitos itens

É regida pela lei 4591/64
Capitalização é possível
O negócio tem um passo a passo, um
método

Mas o que faz a incorporação ser tão
boa?

Características da Incorporação
Imobiliária:



Registro no cartório
Tratamento de pessoa jurídica,
independente de como você registre.
Faz a roda girar

-Compra do terreno
-Fluxograma de negócio

A NOVA ERA DAS CONSTRUÇÕES

A Nova Era vem para quebrar as
barreiras do passado. Quebrar as
barreiras do modelo retrógrado de
mercado, e assim construir um novo
momento para o ramo imobiliário. E
você precisa acompanhar o movimento…

O comportamento dos consumidores
muda a cada dia, e a nova era
acompanha essa mudança.



Comportamento da região
Ao perfil do público local
Faça um estudo geográfico social
Avanços tecnológicos
Tendência de compactação dos
imóveis
Tendência de Coliving
Compartilhamento de serviços
compartilhados

Espaços otimizados
Automatizados
Novas gerações não vão querer carro
- grandes garagens valem a pena?
Custo baixo de condomínio ( Área
enxuta )

E para isso precisamos estar atentos a (
aos):

QUAL O FUTURO DAS HABITAÇÕES?



Mulheres no mercado de trabalho -
Imóvel menor
Tendência de diminuir salões de festa
Preferência por varandas gourmet
Conexão com internet é primordial
2ª residência vai virar a 1ª

Jovem fica na casa dos pais até os 35
anos

Compram imóveis para locações
curtas;
Compra produtos compactados;

Investidor tradicional
Compra 5,6 apartamentos para
investir.

Casal sem filhos: 
Priorizam viagens
Apartamento com uma porta só.

Novos Públicos



Família de 3 pessoas
Casal + 1 filho
Tendência a ter animal de
estimação 
Este público pode ser dominante
nos próximos 10 anos
Casas perto de escolinhas
Querem condomínios fechados

Casais sem filhos c/ pet
Espaço para animais de
estimação
Área de lazer

Casais Viúvos + 60
Envelhecem e vendem
patrimônio

TENDÊNCIAS ECOLÓGICAS.


