CURSO

ASPECTOS DA VIABILIDADE DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
25 e 26/6/2018 | Curitiba-PR

Realização:

Apoio:

SOBRE A ADEMI-PR

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR) é uma entidade sem fins lucrativos
criada por um grupo de empresários locais, no final da década de 70. Tem a finalidade de defender o interesse das construtoras, incorporadoras, imobiliárias, empresas de consórcio e fornecedores com atuação no Paraná, bem como qualificar e
valorizar as empresas associadas e seus gestores e profissionais.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS

Acesso, na íntegra, ao
conteúdo das pesquisas de
inteligência de mercado
sobre os lançamentos

Participação em cursos e
palestras, a preços promocionais

Acesso exclusivo aos
benefícios do Clube de
Vantagens

Preço especial de aquisição
do estande para a Feira de
Imóveis do Paraná

Participação e acesso aos
dados anuais do Perfil
Imobiliário

Inscrição para concorrer
ao Incorporador do Ano,
evento que premia os destaques do setor

Assessoria Jurídica especializada e gratuita

Representação junto ao
poder público para atendimento das demandas
setoriais

Recebimento de relatório
diário de clipping com as
principais informações do
setor

Divulgação das notícias da
empresa no site e mídias
sociais da associação

ASSOCIADOS

INFORMAÇÕES GERAIS

DATA: 25 e 26/6/2018

HORÁRIO: 19 às 21 horas

LOCAL: Sala Nelson Torres Galvão do Sinduscon Corporate (Rua da Glória, 175 – Centro
Cívico – Curitiba/PR)

CARGA HORÁRIA: 4 horas

INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETIVO
Apresentar, através de estudos de caso, o impacto de decisões envolvendo a estrutura de capital para financiar empreendimentos imobiliários e comentar sobre indicadores de performance financeira e métodos para análise de riscos.

PÚBLICO-ALVO
•
•
•
•
•

Executivos de incorporadoras, construtoras e imobiliárias
Engenheiros
Arquitetos
Corretores de imóveis
Estudantes

VAGAS
50 vagas

CONTEÚDO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Efeito do financiamento imobiliário, da permuta e da pré-venda de estoque na viabilidade de empreendimentos
• Indicadores de performance financeira de empreendimentos imobiliários: sugestão de indicadores, como interpretá-los e
quais os limites de aceitação
• Análise de risco de empreendimentos imobiliários

PROFESSOR

Eduardo Garcia Quiza
Engenheiro civil graduado pela UFPR e pós-graduado em Engenharia Econômica pela
FAE e em Finanças pelo IBMEC. Diretor de Incorporações da Invespark Empreendimentos Imobiliários. Professor, desde 1997, da disciplina de Engenharia Econômica
do Curso de Especialização em Gerenciamento de Obras da UTFPR. Participou da
concepção de Operações Estruturadas envolvendo a emissão de títulos mobiliários
(debêntures, certificados de recebíveis imobiliários e quotas de fundo de investimento
em direitos creditórios).

INSCRIÇÕES

Inscrições até 24/6 (conforme vagas disponíveis)

INVESTIMENTO *

BÔNUS

R$ 200,00 – Estudantes
R$ 250,00 – Associados Ademi-PR e Sinduscon-PR
R$ 500,00 – Público em geral

Para empresas com mais de 1 participante:

* Inclui: certificado de participação e coffee break. No caso de desis-

2 pessoas: 3% de desconto
3 pessoas: 5% de desconto
4 ou + pessoas: 7% de desconto

tência, será reembolsado 70% do valor total.

FORMAS DE PAGAMENTO
• Depósito em conta corrente
• Transferência bancária
• Pagamento em dinheiro na sede da Ademi-PR (Rua
João Viana Seiler, 116 – Parolin – Curitiba/PR)

INSCRIÇÃO: www.ademipr.com.br

PARTE DO VALOR ARRECADO
SERÁ DOADO AO HOSPITAL
ERASTO GAERTNER

Informações e inscrições: Ademi-PR
(41) 3253-6233 | 99607-2316 | ademipr@ademipr.com.br
www.ademipr.com.br

