Alunos Incorporadores

de sucesso

Estes são alguns dos nossos alunos, que aplicaram o método
e já incorporaram alguns empreendimentos.

Venha ser um deles!

É um curso que vai lhe transformar
em profissional da incorporação!

Conheça a história do
Prof. Jamil Rahme
Formei em engenharia civil e logo fui contratado para ser engenheiro de obra na
maior empresa construtora do Estado de Minas Gerais. Pouco tempo depois fui
promovido a Gerente de Incorporação.
E foi aí que eu entendi o que era a incorporação; que quando surgia uma obra
para eu executar, na verdade, havia surgido pelas mãos da equipe de
incorporação, que, 1 ano antes, vinha trabalhando neste empreendimento,
havia captado um terreno, feito estudos de viabilidade, a negociação com o
dono do terreno, e todos os trâmites da incorporação, até que ele fosse
viabilizado para o início da construção.
Um dia, o óbvio aconteceu: como o setor gerava um mundo de dinheiro para a
empresa, eu acabei concluindo que meu caminho natural era ter a minha
própria incorporadora. Então, montei a minha empresa incorporadora e
construtora. E assim, comecei a minha vida empresarial e incorporei mais de
120 empreendimentos imobiliários, desenvolvendo e aprimorando o método que
chamei de “Incorporação Imobiliária Pura”.

Conheça a história do
Prof. Jamil Rahme
Portanto, há 2 décadas eu ministro o CURSO INCORPORAÇÃO DE EDIFÍCIOS.
Hoje, depois de mais de 400 turmas, eu conclui, com convicção, que a
extrema satisfação dos alunos se deu por 2 fatores: o conhecimento profundo
do tema e a didática para conseguir passar o conhecimento para o aluno.
Então, você não precisa seguir este árduo caminho que eu segui, trabalhando
numa empresa incorporadora para aprender sobre o tema, porque este curso
reflete exatamente toda a minha experiência profissional.

E assim, é com todo orgulho que ultrapassamos 15.000 alunos!
Esta é a minha missão hoje na vida: levar a informação sobre incorporação,
aprendida ao longo de mais de 30 anos no mercado como incorporador,
colocando a mão na massa (e aprendendo, lamentavelmente, muitas coisas
com o erro), ao maior número possível de pessoas. Sobretudo porque,
conforme constatei na sala de aula, as 2 tônicas dominantes na nossa área,
entre nós empreendedores, são lamentavelmente a desinformação e o
empirismo. O objetivo do Curso é exatamente acabar com estas 2 únicas
tônicas!
Depois de um tempo, com a grande experiência adquirida, fui convidado para
formatar a grade curricular sobre incorporação e ministrar uma disciplina num
curso de pós-graduação da PUC Minas, que se chamava “Incorporação de
Edifícios” e que é ministrada lá até hoje. De lá, derivou-se para outras
Universidades, como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundação
Getúlio Vargas, a Fundação Dom Cabral, dentre várias outras, em que esta
disciplina (Incorporação de Edifícios) é realizada em cursos de pós-graduação
ou MBA.

Visão geral

da
estratégia

(1)

CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO VIÁVEL

Você realizará o sonho dos seus clientes, mas realizará principalmente os
seus próprios sonhos! Quando iniciamos um empreendimento, devemos nos
apaixonar por ele. Mas temos que colocar o empreendimento certo, no local
certo! Vejo que um grande erro cometido por incorporadores é o de não
avaliar se o empreendimento dos SEUS sonhos é o empreendimento dos
sonhos dos CLIENTES DAQUELE LOCAL!
Esta é a fase inicial, em que você idealizará o perfil do empreendimento
que deseja executar. Muitas vezes o incorporador inicia a negociação de um
terreno só porque ele está em um local interessante, ou porque está com
um preço atraente, mas ignora esta importante etapa. No MiiP, ela é
valorizada e não seguimos adiante sem finalizá-la.
O terreno é a principal matéria-prima da incorporação. Portanto, para uma
perfeita avaliação do lucro que um determinado terreno produzirá, é
fundamental uma profunda investigação e estudo antes de fechar o negócio.
No MiiP você aprende técnicas para identificar o empreendimento viável e
a melhor forma de negociação com o proprietário do terreno, para a
obtenção do lucro ótimo!

(1)

CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO VIÁVEL

Fórmula-mãe da incorporação. Com esta fórmula, baseada no Estudo de
Viabilidade Econômica e Financeira Preliminar, você tem o “Raio X” do
empreendimento, e inicia a negociação com o proprietário do terreno com
a segurança de que obterá o lucro desejado, naquele terreno. Com a
Fórmula-mãe, fica claro o caminho para maximizar o lucro, envolvendo o
preço de venda das unidades, o custo de construção delas e a fração ideal
que será vendida. É o “mapa do tesouro”!

Sub-rogação integral. É aqui que começa a nascer o empreendimento,
com a aquisição da principal matéria-prima da incorporação! Uma
negociação mal feita com proprietário do terreno pode inviabilizar uma
incorporação.
No MiiP você conhece todas as formas de negociação com o proprietário,
de forma a viabilizar o seu empreendimento sem a utilização de recursos
financeiros próprios, da forma mais lucrativa para você e atrativa para ele!

Se você ainda não incorporou, já vai começar aprendendo a conceber um
empreendimento viável, que será bem absorvido pelo mercado e lhe gerará
o lucro ótimo! Vai aprender as várias formas existentes para a compra do
terreno, sem pagá-lo com recursos financeiros, além de aprender a fazer o
Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira Preliminar.
Se você já incorpora, pode implementar melhorias que irão otimizar o seu
resultado e escalar seu negócio mais rapidamente!
O método MiiP impulsiona o incorporador porque gera mais credibilidade e
segurança, sem dispor de recursos próprios!

(2) FORMATAÇÃO TJC DO EMPREENDIMENTO (TÉCNICA,
JURÍDICA E COMERCIAL)
Após a compra do terreno, inicia-se a fase em que o empreendimento ganhará
vida! E tudo que for definido aqui não poderá mais ser alterado. Assim, até o
seu lucro estará definido nesta etapa! Esta é a razão de adotar os mecanismos
corretos e seguindo o MiiP você garantirá o lucro ótimo!

Com a metodologia MiiP, você configura o empreendimento sem a utilização
de recursos próprios, garante um projeto com o menor custo de obra possível,
implementa mecanismos de fomento às vendas e define preços que geram
desejo nos clientes! Enfim, com o MiiP e a perfeita formatação técnica,
jurídica e comercial do empreendimento, não haverá surpresas negativas!
Incorporação Imobiliária Pura. O MiiP – Método Incorporação Imobiliária Pura
preconiza a realização da incorporação imobiliária sem aportar recursos
financeiros próprios do incorporador. E nesta fase serão aplicados os primeiros
princípios do método na formatação de um empreendimento, para que não
seja necessário que o incorporador tenha recursos financeiros e, acima de
tudo, que alcance o lucro ótimo ao final da incorporação. Você terá o caminho
das pedras para se tornar um gestor, um arregimentador de forças, um
prestador de serviço!

Projeto de arquitetura otimizado. Uma vez finalizado o projeto de
arquitetura, o lucro máximo do empreendimento estará definido! Por isto é
fundamental que o projeto seja elaborado “a quatro mãos” com o arquiteto,
para a produção do chamado “Projeto de Arquitetura Otimizado”!

(2) FORMATAÇÃO TJC DO EMPREENDIMENTO (TÉCNICA,
JURÍDICA E COMERCIAL)
No Curso você conhece a melhor forma de gestão do projeto, com a aplicação
da estratégia “Melhorias técnicas que não imprimem P (preço)”, que tem o
objetivo de gerar o mais baixo custo de obra possível, sem perder a qualidade
pretendida. E, também, saberá como estabelecer uma relação sadia e profícua
com o arquiteto.
NBR 12.721 lucrativa. A NBR 12.721 é um dos documentos que compõem o
Memorial de Incorporação que será registrado no Cartório de Registro de
Imóveis, em que são relacionadas todas as informações do empreendimento,
como áreas, fração ideal, padrão de acabamento, orçamento da construção,
etc.
Como a NBR é a “alma” do empreendimento imobiliário, ela deve ser
elaborada corretamente não apenas na área técnica, respeitando o projeto,
mas, deve, sobretudo, estar correta na área comercial. No Curso você conhece
diversas estratégias a serem adotadas na NBR para que ela majore o lucro do
incorporador, fomentando a venda das unidades autônomas.

(2) FORMATAÇÃO TJC DO EMPREENDIMENTO
(TÉCNICA, JURÍDICA E COMERCIAL)
Tabela de Vendas randômica. No Curso você aprende a montar uma Tabela
de Vendas que gera a mesma chance de venda entre todas as unidades, em
uma espiral randômica, com variação exponencial nos preços de venda!
Nela, o cliente ficará em dúvida de qual unidade comprar! Não se trata
apenas de uma variação por andar, frente e fundo, é uma variação que gera
forte desejo de compra e gera o lucro ótimo! Veja a diferença entre uma
variação constante (normalmente usada no mercado) e uma variação
exponencial:

Com a metodologia MiiP, você configura o empreendimento sem a
utilização de recursos próprios, garante um projeto com o menor custo de
obra possível, implementa mecanismos de fomento às vendas e define
preços que geram desejo nos clientes! Enfim, com o MiiP e a perfeita
formatação técnica, jurídica e comercial do empreendimento, não haverá
surpresas negativas!

(3) CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nesta fase, apresento os pontos que o incorporador deve se atentar na
execução do empreendimento, principalmente nos quesitos jurídicos,
porque é ele que irá entregar a obra ao comprador. Portanto, mesmo que
você não seja o construtor do empreendimento, deve honrar o compromisso
que assumiu com o cliente, entregando-lhe as chaves do imóvel comprado
em planta.
Gestão transparente. No Curso, você conhece a melhor forma de gerar
transparência e credibilidade durante a obra, com os meios de comunicação
e a “janela de paz”, eliminando qualquer possibilidade de conflito com os
compradores. A gestão transparente é de vital importância para o sucesso
da incorporação e para a prosperidade do incorporador!
Construção corresponsável
Você vai conhecer a sua responsabilidade e a do construtor, caso terceirize a
obra. E, ainda, vai aprender como estabelecer uma relação profissional e
eficiente com o construtor, com estratégias de blindagem do custo da obra.

(4) ESTRUTURA DE CRESCIMENTO PROGRESSIVO
DO NEGÓCIO
Nesta fase vou apresentar um modelo de gestão, baseado em gabaritos, que
definirá o plano de crescimento do seu negócio, além de mecanismos de
blindagem definitiva, para a obtenção do lucro ótimo!
Modelo Super incorporador. Com este modelo, você definirá os Gabaritos da
Incorporação, que representam a sua expectativa financeira em relação ao
VGV (Valor Geral de Vendas) e avaliará o resultado da incorporação no
instante zero. Esta análise permitirá que você faça uma projeção de
resultados a longo prazo e planeje com segurança seus empreendimentos.
Taxa de administração interessada. Com esta técnica você vai adotar uma
remuneração do construtor que blinda o custo de construção da obra,
evitando a redução no lucro da incorporação, que chamo de taxa de
administração interessada com a fiscalização pela qualidade! É uma
metodologia perfeita, porque garante a realização da obra com menor custo
possível, para ter o máximo resultado financeiro tanto para o incorporador,
quanto para o construtor, mas mantendo a qualidade da obra!
Seguindo os critérios definidos no modelo Super Incorporador e com a adoção
de mecanismos de blindagem definitiva, só o céu será o limite! O
crescimento será progressivo e sustentável!

3 PRISMAS
Que fazem da Incorporação Imobiliária uma atividade altamente lucrativa e promissora:

Déficit habitacional do País de 11,9
milhões de residências

Os dados mostram que há muito espaço
para a expansão da incorporação
residencial, devido à alta demanda, em
que serão necessários 11,9 milhões de
casas para cobrir a demanda das famílias
brasileiras.
Fonte: Abrainc

Intenção de compra de imóveis de
41%

Os financiamentos imobiliários atuais
representaram o maior volume nominal
mensal registrado na série histórica
iniciada em 1994.

Fonte: Abecip

Expansão do crédito imobiliário
incentiva o setor

Pesquisa realizada aponta elevada intenção
de compra de imóveis para os próximos 2
anos, sendo as principais motivações: sair
do aluguel, trocar por residência maior e
investimento para alugar.
Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC

Estrutura do Curso
I – CONCEITOS BÁSICOS DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
Aqui você vai aprender todos os conceitos técnicos e jurídicos da
incorporação. Vai entender as principais características dos regimes de
construção (Preço de Custo e Preço Fechado), além de mecanismos como
SPE – Sociedade de Propósito Específico, SCP – Sociedade em Conta de
Participação, Patrimônio de Afetação, etc.
II – LEI 4.591/64 (COMENTADA)
Neste módulo você vai conhecer os pontos em que a Lei 4.591/64 “pega” o
incorporador no dia a dia! Faremos uma análise detalhada e comentada,
para lhe auxiliar na condução de seus empreendimentos. Abordaremos
também todas as demais leis envolvidas na Incorporação Imobiliária.
III – OBRIGAÇÕES DO INCORPORADOR
Aqui você vai conhecer, de forma organizada e sucinta, todas as atividades
e procedimentos que a lei definiu como obrigações do incorporador.
IV – DIREITOS DO INCORPORADOR
Da mesma forma, aqui você vai conhecer todos os direitos atribuídos ao
incorporador pela lei.
V – COMISSÃO DE REPRESENTANTES
Em toda e qualquer incorporação, seja a Preço de Custo ou a Preço
Fechado, independentemente do número de unidades autônomas, deverá
haver a instituição da Comissão de Representantes. E neste módulo,
apresentarei todas as atribuições, poderes e responsabilidades prescritos
pela lei, para esta Comissão.

Estrutura do Curso
VI – ASSEMBLEIA DOS ADQUIRENTES
Se negligenciadas, as Assembleias podem ser palcos de conflitos numa
incorporação imobiliária. Por esta razão, aqui você conhecerá todos os
protocolos, quóruns e competências das Assembleias.
VII – ROTEIRO DE UMA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
Aqui está o “ouro” do Curso! Você vai desenvolver o seu empreendimento
imobiliário seguindo o roteiro que será apresentado, linha por linha! Neste
módulo, além do passo a passo, você receberá um volume enorme de
informação, envolvendo a estratégia completa para o sucesso da sua
incorporação imobiliária.
Todos os pontos serão interligados numa perfeita harmonia, na área
técnica, jurídica e comercial Você vai conhecer todas as etapas da
incorporação imobiliária, de forma lógica e cronológica! Vai receber todos
os modelos de documentos necessários para o registro da incorporação, e
vai aprender a formatar uma Tabela de Vendas perfeita, que eliminará os
descontos e as unidades encalhadas! Enfim, ao final deste módulo você
estará totalmente preparado para incorporar!
VIII –EXERCÍCIO PRÁTICO
E, para finalizar, nada melhor do que a prática para a perfeita assimilação
do conteúdo! Faremos alguns estudos de casos, de empreendimentos reais
incorporados por mim, para validarmos o conhecimento adquirido!

Algumas premiações
recebidas

Prêmio IMEC - Instituto
Mineiro de Engenharia
Civil

Prêmio Top Brazil Quality

Prêmio da Sociedade
Brasileira de Educação e
Integração

Prêmio Qualidade Brasil

Benefícios exclusivos
Material didático

Satisfação garantida

Apostila, Planilhas de Estudo de
Viabilidade, Modelos de contratos (com
o proprietário do terreno e com os
adquirentes), Convenção de
Condomínio, Memorial de Incorporação
e Exercícios práticos.

Durante 7 dias, se quiser cancelar (não
importa o motivo), basta um único email e, seu dinheiro é 100% devolvido,
sem burocracia – Curso EAD.

Certificado de
conclusão de curso

Se eu comecei do zero,

você também pode!

Eu trabalhava na maior construtora do Estado de Minas
Gerais, gerando muito dinheiro para o departamento de
incorporação. Enquanto estava no cargo de gerente de
incorporação, fui aprimorando técnicas, estudos de
viabilidades, e tudo mais que já era utilizado na empresa há
anos. Dediquei 100% a esta área.
Comecei com obras populares, numa edificação de 2
pavimentos, com 4 apartamentos por pavimento, ou seja, 8
apartamentos apenas. Este edifício foi muito marcante na
minha vida, mais pelo aspecto sentimental, porque foi
então a primeira obra que eu fiz, e dei a ele o nome da
minha mãe. Na época eu não sabia o que era o lucro da
incorporação, propriamente. Então, eu peguei todo este
dinheiro e fiz um segundo empreendimento de 16
apartamentos. do zero, sem recursos financeiros!

Este segundo leva o nome da minha avó. Cada centavo que
eu ganhei naquele primeiro, eu coloquei no segundo. E deu
100% de lucro novamente. Então, destes 16, fiz um terceiro
de 32 apartamentos, e deste de 32 eu fiz um de 64, sempre
dobrando, dobrando, dobrando. O lucro era de 100%.
Neste momento, fazendo uma nova pesquisa de mercado, vi
que teria um nicho bom na área de alto padrão. Foi aí que
fiz uma mudança de rota na minha empresa e comecei a
atuar na área de alto padrão. A primeira obra, que se
chamava Golden Parc, com 8 apartamentos, mas de 300
metros quadrados da porta para dentro, alto padrão, e
décadas depois ainda é um dos melhores edifícios de Belo
Horizonte. E a partir daí abriu o mercado, porque o
resultado foi tão bom (agora eu tinha um bom
empreendimento para mostrar), que eu passei a ter muita
receptividade no mercado com obras deste padrão, e assim
fiz vários empreendimentos de alto luxo. Eu me lembro que
cheguei a ter 19 grandes empreendimentos simultâneos.
Com a minha experiência, posso afirmar: todos podem ter
sucesso como incorporador, mesmo começando

Prof. Jamil Rahme

Escolha a modalidade
que melhor lhe atende.
ONLINE EAD Comece a estudar já!

AGENDA TURMA 9 / 2022 – ONLINE AO VIVO
Data: 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de AGOSTO.

ONLINE AO VIVO Veja a agenda.

HORÁRIO: das 18:15 às 22:45 horas.

DURAÇÃO: 30 HORAS-AULA + 3 HORAS EXTRACLASSE.

Wpp (27) 98805-9668
Wpp (27) 98805-9669

Quero fazer minha inscrição!

Fale conosco!

