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O curso de Análise de Viabilidade para Estruturação de Loteamentos tem como pilares
estruturais a Engenharia Econômica, a Inteligência de Mercado e a Análise Técnica de uma
Gleba. Serão utilizadas técnicas especiais para solucionar problemas de análise de 
investimento, considerando variáveis como:

Legislação direcionada ao parcelamento do solo, mercado (demanda e oferta), taxas de 

absorção, produto, custos de implantação, taxas de desconto, velocidade de venda e os 

valores previstos em fluxo de caixa.

A análise de viabilidade está relacionada especificamente ao estudo de implantação de um
loteamento, onde o empreendedor poderá visualizar oportunidades e identif icar ameaças. 
Todo negócio voltado para o mercado imobiliário envolve investimentos de capital, onde seus
retornos são, em sua grande maioria, realizados bem após o pagamento das despesas e
investimentos.

Com este treinamento será possível encontrar o melhor modelo de entrada para os empreendedores 
do loteamento, bem como visualizar os cenários futuros que poderão ser enfrentados. O curso está 
formatado com o objetivo de gerar valor em curto espaço de tempo. Para tanto, utilizaremos de 
muita prática através de cases de inteligência, bem como de exercícios com modelagem em planilhas 
de Excel integradas e dinâmicas.

O CURSO
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MENSAGEM DO PROF. CRISTIANO

Início

O curso

Mensagem

Diferenciais

Objetivos

A quem se destina

Programa

Professor

Importante

Investimento

Inscrições

Informações

Este conhecimento não pode faltar em 
suas próximas decisões!

https://vimeo.com/677340102
https://www.youtube.com/watch?v=HzIKPsbHCVU&feature=youtu.be
https://vimeo.com/677340102


DIFERENCIAIS DESTE TREINAMENTO
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Upgrade do modelo matemático de viabilidade para o VINILEO II, modelo totalmente 
atualizado para comercialização, apresentando a adição das seguintes ferramentas:

Análise de sensibilidade ao risco, que permite entender os fatores críticos de sucesso 
correlacionando as variáveis do projeto (custo, venda...).

Financiamento PRODULOTE.

Fluxo de caixas para todos os players envolvidos (Empresa, Dono do Terreno, Loteador e 
investidor);

Mix de tabelas mensais com 4 tipos de percentual (até 300 meses) além das semestrais e 
anuais, podendo ser realizada a simulação de venda de acordo com a pesquisa de mercado;

Dashboard com gráficos comparativos dos players, velocidade de venda e muito mais, que dão 
o GONOGO no projeto.



A QUEM SE DESTINA

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

Terreneiros e Loteadores,

Construtores e Incorporadores

Empreendedores e Investidores

Corretores e Consultores que desejam obter um diferencial competitivo no mercado.

OBJETIVOS - O QUE ESPERAR DESTE CURSO

Visualizar a melhor alternativa para geração de valor da Gleba, fornecendo informações no tocante 
à sua viabilidade técnica, econômica e financeira. Este estudo servirá de parâmetro para a tomada 
de decisão pelos proprietários e empreendedores no interesse de desenvolvimento urbanístico de 
uma gleba.
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Parte 1 – Estudos de Viabilidade:

Viabilidade Legal. Viabilidade Ambiental. Viabilidade Técnica. Viabilidade Mercadológica. Viabilidade 

Econômico-financeira

Parte 2 - Avaliação da Absorção mercadológica do empreendimento – Viabilidade Mercadológica

Inteligência de Mercado Aplicada ao setor Imobiliário. Análise de Demanda. Análise de Oferta. Absorção 

Mercadológica

CONTEÚDO A SER ABORDADO - RESUMO

Continua...

Parte 3 - Avaliação da base econômico-financeira do projeto – Viabilidade Econômico-Financeira

Estruturando e Analisando um Fluxo de Caixa de um loteamento. Quadro de áreas do empreendimento. 

Formação dos custos e cronograma de desembolsos. Previsão das Receitas e sua Velocidade de 

realização. Análise Estática (utilização).Análise Dinâmica (utilização). Modelagem do fluxo de caixa 

consolidado do projeto (Proprietário do terreno, loteador, investidor). Como definir a melhor estratégia 

de permuta? Cálculo prático em modelo matemático. É vantagem consolidar uma parceria com o 

proprietário do terreno? Parametrização dos Principais Indicadores Financeiros e Técnicos do Projeto. 

Selecionando projetos imobiliários com restrição de capital. Devemos utilizar a Inflação no estudo de 

viabilidade econômica? Qual impacto no resultado do projeto caso a velocidade ou tabela de venda 

sejam alterados? Qual melhor estratégia de captação de recursos (funding)? (Cálculo na prática)

Veja o conteúdo completo
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http://www.vetreinamentos.com.br/Treinamentos/conteudo-programatico-avelot.pdf
http://www.vetreinamentos.com.br/Treinamentos/ead-loteamento-ementa-programa.pdf


INSTRUTOR

Prof. Cristiano Rabelo

Diretor da Prospecta Inteligência Imobiliária, Cristiano Rabelo possui MBA em 
Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas-FGV, MBA em Real 
Estate Development pela University of Southern Califórnia/FGV. 

Graduado em Ciências Contábeis e especialista nas áreas de gerenciamento de 
projetos, originação e estruturação de empreendimentos, análise de 
viabilidade e Valuation. 

Atualmente é professor da Fundação Getúlio Vargas no MBA Gestão de 
Negócios Imobiliários e da Construção Civil e Diretor de novos negócios da 
Prospecta Inteligência Imobiliária, empresa especializada em estudo de 
viabilidade mercadológica e econômico – financeira para o segmento de Real 
Estate.

Sua experiência profissional inclui cargo de diretoria em várias empresas do segmento 
imobiliário e diretoria da divisão econômico-financeira.
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CARGA HORÁRIA

16 horas (entre aulas e dinâmicas). Tempo de Estudo: 12 (doze) meses.

TUTORIA

Durante o prazo de vigência da matrícula, nossa equipe de tutores estará à disposição dos

alunos para esclarecimento de quaisquer dúvidas referentes ao que foi dito no curso.

FÓRUM DE DÚVIDAS

Ambiente exclusivo para discussões entre os participantes em cada aula.

CERTIFICADO

Ao término do curso, o aluno receberá um link para impressão do certificado de conclusão.

IMPORTANTE

A metodologia adotada objetiva em gerar valor em curto espaço de tempo. Assim, trabalharemos na 
prática, cases de inteligência, bem como exercícios com modelagem em planilhas Excel integradas, 
dinâmicas e destravadas.

Será apresentado o modelo matemático de viabilidade: VINILAN II (Modelo totalmente adaptado para 
simulação de estudos de viabilidade de um loteamento.
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INSCREVA-SE JÁ!

Clique aqui e 

INSCREVA-SE!
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INVESTIMENTO

▪ À vista: R$ 997,00, com boleto bancário ou com cartão.
▪ A prazo: em até 12 parcelas de R$ 99,70, com cartão de crédito.
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1. Crescimento das Cidades
2. Metodologia Charretes
3. Planilha Análise de atratividade e priorização de terrenos
4. Planilha Simulação de preço máximo suportado dentro da 

viabilidade estática do negócio

MAS, TEMOS UMA PROPOSTA MELHOR PARA VOCÊ!

http://bit.ly/Análise-de-viabilidade-online
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+
INVESTIMENTO

Valor: R$ consulte...

Forma de pagamento: Boleto à vista ou Cartão em até 12 vezes

Prazo de acesso: 150 dias

INSCREVA-SE JÁ!

Clique aqui e 

INSCREVA-SE!

http://www.vetreinamentos.com.br/Treinamentos/tecnica-inteligente-de-viabilidade.pdf
http://bit.ly/Análise-de-viabilidade-online
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O QUE ESTÃO FALANDO DO

Venha se juntar aos milhares 
de profissionais treinados 

nos últimos 5 anos. 

https://youtu.be/XqxsNfuWnd0?list=PLjxvWG5A_Ea-VZShZElEadG8guMmOvGI-
https://youtu.be/SCXhbmCTYQM?list=PLjxvWG5A_Ea-VZShZElEadG8guMmOvGI-
https://youtu.be/RBOw-_dyeWM?list=PLjxvWG5A_Ea-VZShZElEadG8guMmOvGI-


(11) 2626 1674

MAIS INFORMAÇÕES

educ@educ.eng.br

WhatsApp: (27) 9-8805 9668
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