
ONLINE AO VIVO



O que é?

XEQUE-MATE é um curso sobre a necessidade de ser estratégico.

São diversas as etapas do desenvolvimento de um projeto e vários os 
atores envolvidos entre projetistas, consultores, especialistas, profissionais 
de marketing e vendas que, juntos, chegam a uma solução final viável. 

Mas parece unanimidade, em todo o Brasil, que é a tramitação e 
aprovação de projetos a etapa mais difícil de toda essa jornada. Estudo 
da Booz&Co em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção estimou que a burocracia aumenta em até 12% o custo 
do imóvel, o que equivale a um prejuízo de R$ 18 bilhões por ano. 

Neste contexto, a tramitação e aprovação de projetos é o coração do 
desenvolvimento imobiliário, interferindo diretamente na sua viabilidade. 
Ser estratégico, portanto, é vital e um diferencial competitivo de mercado.

O curso é voltado para a utilização da tramitação a favor de negócios no 
âmbito do mercado imobiliário como um todo, em especial da 
incorporação, visando estratégia, tempo de trâmite e os impactos no 
negócio.

Imperdível! 



Público-alvo

Não é necessário conhecimento prévio ou pré-requisitos. O curso é 
direcionado a todos os interessados no assunto. 

Pessoas que gostariam de exercitar as habilidades trabalhadas no curso 
para aplicar na área de incorporação imobiliária ou fora dela. 

Construtores, incorporadores e gestores do mercado imobiliário.

Arquitetos e projetistas interessados em compreender detalhes de 
tramitação como diferencial de mercado. 

Estudantes de áreas afins que gostariam de se aprofundar em etapas de 
aprovação.

Demais profissionais do segmento interessados em tramitação de projetos.



1. O trâmite como coração da Incorporação

2. Análise de terreno antes da aquisição

3. Porte de empreendimentos

4. Mapeamento do trâmite na Prefeitura

5. Consequência do trâmite na viabilidade econômico financeira

6. Negociação de contrapartidas

7. Termo de Compromisso

8. Impacto do trâmite no negócio

9. Gestão dos parceiros

10. Custos de Registro

11. Mudanças de mercado

Tópicos de abordagem

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



Acesso ao curso

DIAS E HORÁRIOS

TERÇA-FEIRA        08/12
QUARTA-FEIRA     09/12
QUINTA FEIRA      10/12 

TERÇA-FEIRA       15/12
QUARTA-FEIRA    16/12
QUINTA FEIRA     17/12 

HORÁRIO: 18:30 às 20:30
 

COMO ACESSAR?

Ao ser confirmada sua inscrição você receberá 
um link de acesso às aulas.

As aulas ocorrem via Google Meet, ao vivo, com 
possibilidade de interação via chat e ao final de 
cada aula, para que você possa tirar todas as 
suas dúvidas da maneira que achar melhor.
 



Facilitadoras

JULIANA SISSON

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUCRS em 2009 e pós 
graduada em Gestão de Negócios Imobiliários pela FGV. Trabalha na 
área de Legislação e Tramitações desde o ano de sua formação. 
Atuou como Arquiteta e Coordenadora de Legislação em 
Construtoras e Incorporadoras como Rossi Residencial, Dib & Dib, 
Tenda e Kaufmann Construções e Incorporações. Em 2018 compôs 
a equipe do Escritório de Licenciamento – SMDE – da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre atuando como Coordenadora Técnica. 
Atualmente é proprietária da Legalizare e presta serviços de 
consultoria e tramitações para empresas. É Sócia Fundadora da 
Stúdio T Arquitetura e Consultoria.



Facilitadoras

PRYSCILLA ZAMBERLAN

Formada  em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário 
Ritter dos Reis em 2008, trabalha na área de Legislação e 
Tramitações desde 2013. Atuou como Arquiteta e Coordenadora de 
Desenvolvimento de Produto e Legalização em escritórios de 
arquitetura voltados à construção civil, tais como Nedeff Arquitetura 
e Ronaldo Rezende Arquitetura. Nos últimos 3 anos, compôs a 
equipe de Tramitações da Melnick Even. Atualmente é proprietária 
da Pryscilla Zamberlan Arquitetura e Consultoria e presta serviços de 
consultoria e tramitações para escritórios de arquitetura e empresas. 
É Sócia Fundadora da Stúdio T Arquitetura e Consultoria.



Sobre o Studio T

Somos especialistas em leis e as usamos a seu favor.

O Studio T nasceu do encontro de profissionais experientes com vasta 
vivência em assuntos imobiliários e empresariais, que por anos 
observaram as carências e deficiências na prestação de serviços 
oferecidos pelo setor.

Somos experts em procedimentos de legalização e licenciamento, 
desde a etapa de prospecção até a entrega final. 
Para nós, tamanho é documento! E quanto maior o empreendimento 
melhor o desafio. Fornecemos alternativas à legalização imobiliária de 
forma célere e comprometida, alinhando conhecimento e estratégia na 
concepção do negócio e na tratativa junto aos órgãos públicos.



Investimento

R$ 231,00
parcelamento em até 3 x 
5% desconto à vista via depósito em conta

Inscrições: oi@tracearquitetura.com ou tracearquitetura.com

O que está incluído?

Muito conteúdo compartilhado!
E-book e ferramentas
Networking

Horas aula
50%

Produção

6%

Marketing

16%

Materiais
7%

Impostos

12%
Taxas
9%

INSCRIÇÕES AQUI   



REALIZAÇÃO EM PARCERIA

Rua Santana, 490
Porto Alegre

tracearquitetura.com
oi@tracearquitetura.com

Porto Alegre 

pryscilla@studiotarq.com 
juliana@studiotarq.com




