
APRENDA	A	INVESTIR	EM	IMÓVEIS	A	
PREÇO	DE	CUSTO	PAGANDO	MENOS	

DE	R$2MIL	POR	MÊS

E-BOOK



Quando	vale	a
pena	investir
no	mercado	
imobiliário?

C
om a queda da taxa Selic e consequentemente um baixo retorno sobre 

investimentos em renda fixa, por exemplo, boa parte dos investidores 

voltaram a apostar no mercado imobiliário.

É uma forma segura de proteger seu patrimônio e lhe traz a opção de obter um 

retorno mensal com aluguel ou um lucro com a revenda futura.

Mas como se sabe, nem sempre é um bom negócio.

Em quais casos vale investir?

Normalmente em imóveis pequenos e mais novos, bem localiza-

dos, de fácil liquidez e com um bom retorno de locação (a partir de 

0,5% ao mês sobre o valor do imóvel).

A localização é o fator mais importante, pois está ligada direta-

mente à liquidez e à procura por aluguel. Por isso é recomendado 

regiões centrais, próximas de comércio, escritórios, universida-

des ou com algum apelo turístico.
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Como	investir	em	
imóveis	com	preço	
de	custo	pagando	
menos	de	R$2mil	
por	mês?

V
ocê já imaginou se você pudesse investir em um imóvel pagando o 

preço de custo e ficando com todo o lucro que as grandes 

incorporadoras ganham, além desse retorno tradicional sobre a 

valorização e aluguel?

Foi justamente esse pensamento que alguns investidores tiveram quando 

decidiram se reunir em um grupo de amigos para construir pequenos prédios.

O negócio deu tão certo que se expandiu e se tornou a nova “moda” entre os 

grandes investidores que tinham condições disso, mas era preciso um 

investimento muito alto.

E agora essa modalidade de investimento está se tornando uma realidade até 

mesmo para pequenos investidores ou pessoas que queiram começar a 

investir em imóveis investindo menos de R$2mil por mês. Eu vou explicar 

tudo isso pra você nesse e-book.
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C
om o crescimento desse mercado, os novos investidores encontravam 

dificuldade na parte de administração e execução da obra. Isso porque, 

apesar da disponibilidade de capital para investir,  nem sempre o grupo 

era composto por arquitetos e engenheiros.

Com o aumento dessa demanda no mercado, surgiram as administradoras 

responsáveis por todos processos da obra, que vão desde a escolha do terreno 

até a criação do projeto, execução e finalização da obra.

Por	que	os	investidores	
estão	apostando	em
imóveis	com	preço	
de	custo?

Além de ser , esse modelo de negócio dá aos mais lucrativo maior segurança	

investidores, porque você entra como um sócio de uma empresa. 

Mais	Lucro	&
Maior	Segurança

1 2 3
Grupo investidores

formam uma 
sociedade e criam

uma empresa.

O terreno é
comprado em
nome desta

empresa. 

A empresa irá 
contratar uma 

construtora para
executar a obra.

4
A construtora é
uma empresa 
terceirizada.

Desta forma se a construtora tiver qualquer tipo de problema, a empresa 

simplesmente contrata outra para a execução da obra e não perde nada. 

Em contrapartida, isso não acontece no modelo de incorporação 

tradicional, onde  você precisa entrar na justiça e rezar pra receber de 

volta o que investiu.
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Imóveis	a	preço	
de	custo:	um	
investimento	
feito	para	você.

E
u imagino que você esteja com algumas dúvidas e prometo que vou 

explicar tudo aqui até o final. Mas antes vou explicar o passo a passo 

de como funciona e apresentar a grande novidade que realmente irá 

fazer a diferença pra você.

Isso	quer	dizer	que	agora	você	pode	
investir	sozinho	em	cotas	de	participação	
dessas	empresas.	

Diferenciais		Atrativos
Nos modelos antigos de construção, além de precisar ter muito dinheiro, você 

ainda teria que contar com a ajuda de alguns amigos também dispostos a 

investir. Mas com a expansão desse modelo de negócio, as próprias 

administradoras passaram a:

   Buscar terrenos com boa localização e valor atrativo;1.

  Desenvolver o projeto;2.

  Calcular o custo da obra; e 3.

  Abrir para o mercado. 4.
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Passo	a	Passo:	
Como	funciona.>>

A administradora encontra o 

terreno, cria um projeto, calcula o 

custo total e o custo por unidade 

do empreendimento (cada cota se 

refere a um apartamento);

Abre a oferta para o mercado e 

forma-se um grupo de investido-

res;

É criada uma SPE (Sociedade de 

Propósito Específico) para o 

empreendimento, onde cada 

cotista investidor entra como 

sócio;refere a um apartamento);

O terreno é comprado em nome 

dessa SPE;

1

2

3
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Passo	a	Passo:	
Como	funciona.>>

Com o grupo formado, é feita uma 

assembléia com todos os sócios 

para definir o conselho de fiscali-

zação da obra, dos recursos, etc. 

Qualquer sócio poderá se candida-

tar ao conselho;

Além do conselho, todos os sóci-

os terão total acesso a todas as 

informações e prestação de con-

tas da empresa. Existe ainda uma 

assessoria contábil da empresa 

para esclarecer qualquer questão 

financeira;

A empresa começa a captar os 

recursos dos sócios para a execu-

ção da obra;
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Passo	a	Passo:	
Como	funciona.>>

Após a formação do grupo e do 

conselho e com uma parte dos 

recursos captados, a obra é inici-

ada. Em geral, o prazo de início 

ocorre 12 meses após formação 

do grupo e 24 meses para a exe-

cução da obra;

Com a conclusão da obra, cada 

unidade terá sua matrícula 

individualizada, sendo transferi-

da* para o nome do sócio inves-

tidor e podendo ser revendida, 

utilizada para moradia própria 

ou alugada**;

Após a expedição das matrículas 

individualizadas, a empresa 

(SPE) é extinta.

8
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* Outra grande vantagem é que como você não está comprando um imóvel, mas 

sim fazendo parte de uma sociedade, é possível solicitar isenção da taxa de ITBI;

**Por se tratar de umas empresa com vários sócios, é muito comum o grupo se 

reunir para comprar os móveis e eletrodomésticos em grande quantidade e com 

um desconto significativo.



Dúvidas	frequentes
sobre	construções
a	preço	de	custo

A inadimplência é tratada no contrato de adesão e caso algum sócio fique 

inadimplente por 3 parcelas consecutivas ou não, ele será excluído da 

sociedade. As cotas dele poderão ser adquiridas pelos demais sócios ou por 

terceiros.

O histórico de inadimplência em todos os empreendimentos é praticamente 

nulo. Em nenhum dos projetos tivemos casos de exclusão de sócios.

Por se tratar de um investimento onde você entra como sócio da empresa e não 

como um cliente final comprando um imóvel, é preciso ter recurso próprio para 

cobrir o valor integral, sem poder fazer financiamento, consórcio ou utilizar 

FGTS, por exemplo.

Sim. O custo final da obra não é determinável no início do processo. Como o 

cotista paga pelo custo da obra, pode ocorrer alguma variação, o que nunca 

ocorreu em nenhum dos projetos que tivemos, até mesmo pois a nossa 

administradora parceira é também a construtora que executa as obras, tendo 

assim uma percepção mais apurada sobre o investimento necessário.   

E	se	algum	sócio	deixar	de	pagar?		

Quais	a	desvantagens	desse	modelo	
de	negócio?

Pode	haver	chamada	de	capital?
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Dúvidas	frequentes
sobre	construções
a	preço	de	custo

A segurança da Construção a Preço de Custo se dá pela maneira como ela é 

estruturada. O terreno e os valores arrecadados são propriedade da SPE, cujos 

sócios são os próprios investidores, a SPE tem contabilidade e conta corrente 

própria. Além de estes fatores garantirem que os valores destinados à obra não 

possam ser utilizados para outra finalidade, os cotistas da SPE estão 

protegidos de qualquer eventualidade que possa acontecer com a 

administradora. Além disso, o processo de prestação de contas é transparente. 

Todos os sócios de uma SPE têm direito de fiscalização durante o processo, 

com acesso aos documentos pertinentes à SPE, caderno contábil e acesso ao 

canteiro de obras.

·Como estamos falando de investimento, resolvemos respeitar a principal lei de 

mercado: Oferta e demanda. Pensando nisso, escolhemos um local que soma 

a infraestrutura de comércio e indústria, universidades, turismo e ainda possui 

uma limitação geográfica por se tratar de uma ilha: Florianópolis-SC. 

Qual	a	segurança	desse	tipo	de	
investimento?	

Onde	estão	sendo	realizados	esses
projetos?	

>>

Outras	dúvidas	poderão	surgir	e	estamos	à	
disposição	para	esclarecer	qualquer	uma
delas.	Basta	entrar	em	contato	conosco.		



>>

Florianópolis:
mais	conhecida
como	Ilha	da	Magia.



A
presentamos o modelo tradicional de investimento e talvez você até 

tenha achado interessante, mas de repente não dispõe no momento 

de recursos para investir em uma cota ou ainda tem algum tipo de 

receio e prefere entrar investindo um valor menor.

É	aí	que	vem	a	grande	novidade:
Existe uma modalidade de investimento que já vem sendo praticada com 

muito sucesso nos Estados Unidos e nós estamos trazendo em primeira mão 

para os nossos projetos.

É o  onde é possível um sócio cotista investir sistema de cota compartilhada,

apenas 25% de uma cota (uma cota se refere a uma unidade no prédio).

Como	fazer	parte
investindo	menos
de	R$2mil	por	mês?

Ou	seja,	uma	unidade	que	tem	um	
preço	de	custo	total	de	R$280mil,	pode	ser
dividida	em	4	cotas	de	 .R$70mil	cada

Levando	em	consideração	que	o	prazo	
para	captação	de	recursos	é	de	36	meses,	
o	valor	mensal		nesse	caso	é	em	
média	R$1.944,44.



or enquanto sim. 

P
Mas eu não preciso nem dizer que essa 

oportunidade está atraindo novos investidores do mundo todo e que 

temos um número limitado de cotas disponíveis.

Então, se você também quer fazer parte desse grupo de investidores e garantir 

seu patrimônio e sua segurança financeira, entre em contato conosco para 

receber a tabelas de disponibilidade, valores e book de apresentação dos 

projetos.

Se preferir, podemos marcar uma reunião presencial onde eu poderei 

apresentar todos os detalhes e esclarecer eventuais dúvidas. 

Mas	existem	
unidades	por	esse	
valor?

Estamos	à	disposição	através	dos	
nossos	canais	de	comunicação.	
Basta	clicar	e	entrar	e	contato	agora.	

https://www.instagram.com/penseimoveisfloripa/
mailto:penseimoveisfloripa@gmail.com
https://www.facebook.com/penseimoveisfloripa/
https://web.whatsapp.com/send?phone=5548999998727


Nós	abrimos	portas	
para	você	fechar	negócios!

	(48)	9	9999-8727 (48)	3304-7237 www.penseimoveis�loripa.com


