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O CURSO
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O negócio imobiliário envolve vultosos investimentos, quase sempre na casa dos milhões 

de reais. Neste mercado competitivo, não há espaço para análises de viabilidade 

econômicas subjetivas, decisões aleatórias nem amadorismo. O empreendedor precisa 

de decisões fundamentadas, para tornar seus investimentos lucrativos e manter sua 

empresa vitoriosa.

Através de estudos de viabilidade econômica, é possível entender os riscos econômicos 

envolvidos no empreendimento, gerar cenários e desenhar estratégias que auxiliam a 

tomada de decisão.

O curso Análise de Viabilidade para Empreendimentos Verticais compartilha os 

conhecimentos essenciais para o profissional tomar as decisões possam atender os 

propósitos do empreendedor, do investidor, do cliente e da sociedade como um todo.

O curso equilibra teoria e prática.

Além de conceitos e fundamentos, elaboraremos mais de 10 cenários com as melhores práticas da 

análise de investimentos imobiliários de novos negócios. Um curso hands on, maximizando a 

aprendizagem. Para elaborar os exercícios práticos, o aluno receberá, sem qualquer custo 

adicional, uma planilha Excel para Viabilidade Econômica.
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OBJETIVOS - O QUE ESPERAR DESTE CURSO

O curso equilibra teoria e prática. 

Oferecer aos participantes conceitos. fundamentos e ferramentas para o 
desenvolvimento imobiliário levando em consideração a prospecção de novos 
negócios baseada em sua viabilidade técnica e econômica.

Proporcionar maior segurança na elaboração de estudos de viabilidade

econômica de empreendimentos imobiliários, auxiliando na tomada de

decisões mais assertivas.
Além de apresentar os conceitos e fundamentos, elaboraremos mais de 10 
cenários com as melhores práticas da análise de investimentos imobiliários 
de novos negócios. 

Um curso hands on, maximizando a aprendizagem.
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OBJETIVOS - O QUE ESPERAR DESTE CURSO
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Compartilhar conhecimentos que lhe permita obter o máximo de segurança na 

tomada de decisão! Este é o principal objetivo deste curso.

1. Quer saber qual a projeção de resultado de empreendimento 

imobiliário?

2. Quer saber se o preço do terreno é justo? 

3. Quer saber se pode vender as unidades com desconto sem afetar o 

resultado mínimo desejado?

4. Quer saber qual o impacto no resultado do empreendimento se a obra 

ficar 5% mais cara?

5. Quer saber se comprar este terreno com permuta é mais vantajoso do 

que pagar em dinheiro?

Ao final deste curso, você será capaz de responder estas e muitas 

outras perguntas.  
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A QUEM SE DESTINA

Destinado a todos os profissionais das áreas imobiliárias ligados ao 
desenvolvimento de negócios imobiliários, tais como:

▪ Construtores e Incorporadores

▪ Engenheiros e arquitetos

▪ Empreendedores e Investidores

▪ Corretores e Consultores Imobiliários que desejam fazer um upgrade na sua 
carreira e aproveitar as melhores oportunidades do mercado.
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EMPRESAS QUE PRECISAM DESTE CURSO

Construtoras - Incorporadoras de Edifícios - Incorporadoras de 
Empreendimentos Horizontais - Empresas Imobiliárias - Agentes

Financeiros - Cooperativas Habitacionais - Empresas de 
Investimento - Empresas de Engenharia Consultiva - Escritórios

de Arquitetura - Consultoria Econômico-financeira.



Este conhecimento não pode faltar em 
suas próximas decisões!

DIFERENCIAIS DESTE CURSO
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1. Conceitos, técnicas, ferramentas e práticas: mão-na-massa para 
facilitar e desmitificar a complexidade do tema.

2. Passo a passo abrangendo todo o processo para a análise da 
viabilidade de um empreendimento imobiliário.

3. Modalidade Online, via videoconferência, com instrutor Ao Vivo, em 
tempo real, com total interação entre os participantes.

4. Professor Consultor Sênior, que há mais de 20 anos faz com sucesso 
o que vai ensinar.

5. Suporte e Monitoria pós-curso para garantia do aprendizado.

6. Para elaborar os exercícios práticos, o aluno receberá, sem qualquer 
custo adicional, uma planilha Excel para Análise de Viabilidade.
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PROGRAMA – PRINCIPAIS ITENS ABORDADOS

01

02
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ECONÔMICA

1. O que é Análise de investimentos
2. O que é Viabilidade econômica
3. Viabilidade econômica e seus estágios de aplicação
4. Passos da viabilidade econômica
5. Análise estática versus Análise Dinâmica
6. A inflação e engenharia econômica
7. Análise de risco
8. Fluxo de caixa e sua modelagem

O SEGMENTO IMOBILIÁRIO

1. O mercado imobiliário 
2. Tipos de empresas
3. Classificação do produto imobiliário
4. Riscos
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PROGRAMA – PRINCIPAIS ITENS ABORDADOS
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PRINCIPAIS VARIÁVEIS NOS INVESTIMENTOS DE INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA

1. Principais variáveis dos empreendimentos imobiliários

PRINCIPAIS INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÔMICA

1. Indicadores de viabilidade econômica
2. Resultado nominal
3. Taxa Mínima de Atratividade (TMA)
4. Valor Presente Líquido (VPL)
5. Índice de lucratividade
6. Taxa Interna de Retorno (TIR)
7. Payback
8. Exposição máxima de caixa
9. Análise gráfica
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PROGRAMA – PRINCIPAIS ITENS ABORDADOS
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MÃO NA MASSA: GERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE CENÁRIOS

1. Geração de Cenários
2. Cenários referencial, pessimista, otimista e alternativo
3. Cenários com Inflação
4. Análise e comparação de cenários
5. Análise de Risco

!
IMPORTANTE! 

Para o bom aproveitamento das aulas, especialmente das prática, 
recomendamos assistir as aulas em computador - notebook ou
desktop, com aplicativos MS Excel e Adobe Reader instalados.

MÃO NA MASSA: PLANILHA EXCEL DE VIABILIDADE

1. Apresentação geral da planilha Excel de Viabilidade
2. As abas e suas funcionalidades 
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PROGRAMA DAS AULAS

1º DIA – FUNDAMENTOS 

• Apresentação do curso

• Introdução ao mercado imobiliário

• Principais características do mercado 

imobiliário

• Introdução ao estudo de viabilidade 

econômica

2º DIA – FUNDAMENTOS E PRÁTICA 

• Introdução ao estudo de viabilidade 

econômica

• Apresentação da planilha Excel de 

Viabilidade Econômica

• Exercícios: lançamentos iniciais e cenários 

preliminares

• Indicadores de viabilidade

• Interpretação de resultados e indicadores

3º DIA - PRÁTICA

• Introdução ao estudo de viabilidade 

econômica

• Comportamento das principais variáveis 

da viabilidade econômica 

• Exercícios: geração e análise de cenários

• Exercícios: cenário pessimista, otimista e 

provável

• Exercícios: com permuta e sem permuta

4º DIA – FUNDAMENTOS E PRÁTICA

• Exercícios diversos

• Conceitos iniciais de variação de preços 

(inflação)

• Exercícios: cenários com inflação

• Introdução a análise de viabilidade 

avançada: simulação
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PROGRAMA DAS AULAS

5º DIA – ATIVIDADE PRÁTICA

· Elaboração pelos alunos de Estudo de Viabilidade de um empreendimento.

· Aula Ao Vivo com análise e discussão do Estudo feito pelos alunos.

· Sessão Tira-dúvidas sobre entendimento e aplicação do conteúdo do curso.
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EXTRA

Convide seu Parceiro para 

participar desta aula com você!



INSTRUTOR
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Prof. PEDRO BECK DI BERNARDI, M.Sc.

Administrador, Mestre em Viabilidade Econômica de
Empreendimentos imobiliários e Perito Judicial no
segmento imobiliário. 

Consultor Sênior na área de Novos Negócios e Viabilidade
Econômica. 

Professor Universitário  e Diretor da Beck Gestão & Pericias.

Possui mais de 20 anos de experiência em consultoria
empresarial e viabilidade econômica de empreendimentos imobiliários.

Foi responsável pela elaboração oficial dos Encargos Sociais do CUB SC da 
nova metodologia de 2006.

Autor de Professor de cursos livres sobre Viabilidade Econômica de 
Empreendimentos Imobiliários.

Início

O curso

Diferenciais

Objetivos

A quem se destina

Programa

Professor

Agenda

Quanto custa

Inscrições

Informações



AGENDA

Horário: de 14:00 às 18:00 horas.
Duração: 16 horas-aula + 2 horas-aula extraclasse..

PRÓXIMA TURMA: AGOSTO de 2022 Consulte!

Este conhecimento não pode faltar em 
suas próximas decisões!

Modalidade: Aulas Ao Vivo - Via Videoconferência
Local: em sua casa ou escritório, onde você estiver

VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM
A mais usada no mundo!

Pré-requis i tos para as aulas v ia  v ideoconferência :

1. Computador: notebook ou desktop.
2. Webcam embutida ou externa.
3. Microfone e saída de áudio, embutidos ou externos, preferencialmente fone de ouvido.
4. Conexão com a internet estável.
5. Aplicativo do Pacote Office instalados.
6. Aplicativo para leitura de arquivos em PDF.
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QUANTO CUSTA - INVESTIMENTO

▪ De R$ 1.460,00 por R$ 1.350,00 por pessoa.

FORMA DE PAGAMENTO:

▪ À vista - com PIX ou Transferência bancário - TED.
▪ A prazo - pague com seu cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 139,40.

DESCONTOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS:

▪ Desconto para inscritos ou associados de Entidades Parceiras e Ex-alunos: 10%..
▪ Descontos para: 2 pessoas - 5%; 3 pessoas - 7,5%; 4 ou mais pessoas - 10%.

PEÇA SEU DESCONTO!

INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO

▪ Material didático em meio eletrônico para uso durante e após o curso.
▪ Material didático ESPECIAL: planilha em Excel para Análise de Viabilidade.
▪ Suporte pós-curso através de Grupo de WhatsApp por 60 dias.
▪ Mentoria / Consultoria exclusiva com desconto de 50% nos 06 primeiros meses pós-curso.
▪ Certificado: emitido pela Educ.eng e pelo Instrutor.

Veja se sua
ENTIDADE é parceira.

EXTRA - ESPECIAL PARA ESTA TURMA - AULA PRÁTICA AO VIVO com análise e discussão do Estudo 
feito pelos alunos + Sessão Tira-dúvidas.
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http://www.vetreinamentos.com.br/quem-somos/parceiros
http://www.vetreinamentos.com.br/quem-somos/parceiros


INSCREVA-SE JÁ!

As vagas são limitadas.

Faça já sua inscrição e garanta a sua!

AINDA TEM DÚVIDAS?

Fale com o Coordenador do curso. Ele dará as 
informações que você precisa para decidir. Mande uma 
mensagem e ele lhe retornará.

WhatsApp (27) 9-8805-9668

Clique aqui e 

INSCREVA-SE!

Este conhecimento não pode faltar em 
suas próximas decisões!

Telefone: (27) 9 8805 9668

MAIS INFORMAÇÕES

educ@educ.eng.br

WhatsApp: (27) 9-8805 9668
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