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PROGRAMA OFICIAL DO CT SINDUSCON-RS 

DEZEMBRO DE 2021 A 23 DE JUNHO 2022 

  

2/12 -  Edmundo Cavalcanti Eichenberg  - Cirne Lima & Eichenberg Advogados  (Módulo: Jurídico) 

Titulo: Tributação Imobiliária: Reflexos do projeto de reforma tributária 

Breve exposição sobre a tributação do mercado imobiliário e os principais reflexos do projeto de 

reforma tributária (PL nº  2.337/2021) – Projeto que altera a legislação do Imposto sobre a Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas Físicas e das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido. 

 

9/12 -  Yago Martins - Funnil (Módulo: Mercado Imobiliário) 

Titulo: Funil de vendas personalizado para mercado imobiliário 

 O mercado imobiliário vêm sofrendo diversas transformações. Hoje, o digital já é algo óbvio, 

considerando-se inclusive, a hipótese de que a empresa que não vender no digital, está com seus 

dias contados. Yago Martins fundador e CEO da Funnil, empresa responsável por aceleração de 

resultados de marketing e vendas no digital, através de metodologias como Growth Hack e 

expertises em Tecnologia, Gestão e Performance Digital, demonstra como toda sua experiência de 

mercado somada ao conhecimento técnico e prático em Marketing e Vendas, fizeram sua empresa 

desenvolver um modelo próprio de funil de vendas para incorporadoras e construtoras, visando 

resultados mais rápidos, com menor custo e maior lucro, com processos 100% internos. Neste curso, 

Yago irá discorrer sobre este tema, trazendo os principais pontos que fazem deste funil de vendas 

um verdadeiro diferencial de mercado.   

 
 
16/12 - Frederico Renner Mentz – AnLAB (Módulo: Gestão) 

Titulo: O papel da nova economia, da gestão da inovação e do open innovation como drivers para a 
transformação das organizações  
 
A palestra aborda o contexto da inovação global e como as organizações estão se conectando aos 
ecossistemas e às startups, adaptando a sua cultura e seu formato de gestão. 
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23/12 -   Carolina Souza Pinto–  GRUPO OSPA  (Módulo: Arquitetura e Urbanismo) 

 Titulo: Processo de projeto BIM para incorporação  

Como resposta às transformações e desafios do mercado de trabalho, este mini curso apresenta o 

método autoral de processo de projeto desenvolvido pela OSPA, utilizando a tecnologia BIM, para 

atender às atualizações das práticas de gerenciamento e às necessidades das múltiplas disciplinas 

envolvidas. Organizado em "macro e micro etapas", o processo permite rápida e assertiva adaptação 

a ações inesperadas, mesmo em situações de trabalho remoto. 

 

30/12 -  Luciani Somensi Lorenzi - UFRGS  (Módulo: Construção Civil) 

 Titulo : Gestão do desempenho de edificações  

A gestão do desempenho de edificações é uma gerência focada no desempenho da edificação e seus 

sistemas desde a concepção do projeto, construção e conservação da edificação, abordando também 

o pós-desempenho da edificação. A gestão do desempenho é composta por fatores que impactam 

no desempenho potencial, desempenho efetivo, desempenho e na conservação do desempenho ao 

longo da vida útil da edificação. Os fatores envolvidos são: entendimento e compreensão da visão e 

conceito de desempenho; legislação pertinente à edificação e seus sistemas, incumbências dos 

intervenientes e o processo de planejamento, controle e garantia do desempenho. Esses fatores 

permeiam a estrutura conceitual da gestão do desempenho de edificações composta por três etapas: 

pré-desempenho, desempenho e pós-desempenho. 

 

6/01 -  Martha Leal – JP Leal Advogados (Módulo Jurídico)  

Título:  A LGPD e a Construção Civil 

Contextualizando a LGPD no setor da construção civil;  Agentes de tratamento : Quem é quem aos 

olhos da lei e suas responsabilizações; Por que a adequação à lei não é mais opcional? 

As bases legais que autorizam um tratamento de dados pessoais; Riscos da não aderência à LGPD; 

Alguns casos práticos. 

 

13/01 - Felipe Beck – Beta Hauss  (Módulo Gestão) 

Titulo: Como engajar seu time e encantar o seu cliente  

As empresas são ágeis ao reconhecer que seus consumidores estão mudando, mas muitas ainda têm 

dificuldade de identificar que mudanças similares estão acontecendo dentro dos seus escritórios. 

Porém, como gerar experiências impactantes para clientes, se a experiência de trabalho segue muito 

parecida da porta para dentro? 
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20/01  - Carlos Torres Formoso – UFRGS  (Módulo Construção Civil) 
  
Titulo: Projeto do sistema de produção: uma abordagem Lean para o planejamento de obras 
 
O Projeto do Sistema de Produção (PSP) consiste em um tipo de planejamento que deve anteceder o 
início da obra, por possuir um caráter mais estratégico. Reúne um conjunto de categorias de decisão, 
incluindo: divisão da obra em lotes, definição dos principais  fluxos e do arranjo físico, 
dimensionamento de equipamentos , e definição dos ritmos e de folgas. Deve ser elaborado de 
forma colaborativa, e envolve diversos conceitos e princípios da filosofia Lean. Esta palestra 
apresenta os principais conceitos e ferramentas utilizadas para a elaboração do PSP. Terá a 
participação de uma convidada, Eng. Karina Barth que irá mostrar exemplos práticos de PSP 
elaborados por empresas do setor.  
 
27/01 – Christine Vieira Beck – Asbea RS ( Módulo Arquitetura e Urbanismo) 
 
Titulo:  Introdução ao processo e gestão de projeto arquitetônico em BIM 

A necessidade de se reduzir desperdícios, diminuir custos, aumentar produtividade, construir com 
mais qualidade, cumprir metas diminuindo prazos e orçamento, está fazendo com que grande parte 
do setor adote métodos mais eficientes de gestão, planejamento, controle e desenvolvimento de 
projetos.  Hoje, esta procura por inovação vem sendo respondida com uma das mais importantes 
inovações tecnológicas da área da construção civil mundial, o BIM. Iremos analisar e compreender a 
relação do arquiteto com o processo do desenvolvimento do projeto de arquitetura nos escritórios e 
quais diferenças encontramos em relação ao processo de projeto tradicional. 
 
3/02 -  João Paulo Leal – JP Leal Advogados  (Módulo Jurídico) 
 
Titulo: Contratos de promessa de compra e venda e extinções contratuais 
 
A palestra tratará dos contratos de promessa de compra e venda de unidades, com noções gerais 
sobre este contrato, e, dando ênfase a utilização deste instrumento no ambiente nos negócios 
jurídicos derivados de incorporações imobiliárias e loteamentos, bem como as resoluções destes 
contratos, à luz das legislações vigentes e aplicáveis, notadamente o Código Civil Brasileiro, as Leis 
Ns. 4.591/64 e 6.766/79, e, especialmente, a Lei N. 13.786/2018, que trata dos "distratos".    
  
10/02 - Rafael Zart - CRZ (Módulo Mercado Imobiliário) 

 Título: O Papel do design estratégico no lançamento Imobiliário   

Será apresentada a utilização do design no processo criativo para alinhar todas as etapas de 
comunicação de um lançamento imobiliário. Do naming ao enxoval de materiais de divulgação, será 
mostrada a importância do discurso da marca para definir o tom da comunicação nos diferentes 
meios de veiculação. 
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17/02 -  Marcelo Bettio – Alphaplan – Inteligência em Pesquisa – (Módulo Mercado Imobiliário)  
 
Titulo: Estudos de mercado como ferramenta para entender o novo consumidor imobiliário  

Inicialmente será apresentado  um panorama do cenário econômico e tendências para o setor 

imobiliário. Apresentar quais são as ferramentas para diagnóstico de mercado e identificação de 

nichos e oportunidades para o mercado imobiliário. Fatores que determinam o melhor desempenho 

das empresas em um mercado amplamente competitivo. Equilíbrio entre desejo e realidade na ótica 

do consumidor imobiliário. Apresentação dos perfis do consumidor imobiliário e suas perspectivas de 

consumo. A pesquisa de mercado como fator determinante de sucesso e desempenho de vendas dos 

empreendimentos imobiliários. 

 

24/02 - Marcelino Wagner – Sienge  (Módulo Gestão)  

Titulo: Padronização de controle e informações financeiras 

A apresentação tem como objetivo promover um entendimento de como organizar as informações 

financeiras de modo a atender: (a) controle de custos de uma obra; (b) gestão de fluxo de caixa 

gerencial; (c) contabilidade. 

 

3/03 -  Audrey Bello Ramos – Asbea RS – (Módulo Arquitetura e Urbanismo) 

Titulo: Edificação sustentável e Rooftop   

A construção civil é responsável por um expressivo gasto energético no planeta. É sabido sobre a 

responsabilidade das tomadas de decisões numa edificação desde o início do projeto, passando pela 

etapa de obra até chegar à  operação da edificação.  

A edificação sustentável deve avaliar vários critérios os quais estejam em harmonia com as questões 

ambientais, econômicas e sociais. Ela procura, durante toda sua produção e pós-construção, 

amenizar os impactos à natureza, reduzindo o máximo possível os resíduos e utilizando com 

eficiência os materiais e bens naturais, como água e energia. 

A questão energética possui um grau bem expressivo na edificação. Portanto, colocaremos em 

questão a ser refletida a cobertura da edificação, também denominada 5ª fachada, com a 

apresentação do DECRETO n° 20.746 de Porto Alegre, de 30 de setembro de 2020, que dispõe sobre 

a utilização de área de lazer, convívio e paisagismo em Rooftops sustentáveis. 
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10/03 - Lucas  Braga Eichenberg – Eichenberg Lobato Abreu & Advogados Associados (Módulo 

Jurídico)  

Titulo: Negócios imobiliários por meio de estruturas societárias  

A realização de negócios jurídicos imobiliários por meio de estruturas societárias faz-se presente em 

diversas situações e com diferentes objetivos. A análise dessa situação e das cautelas que se fazem 

necessárias nesses negócios é de extrema relevância. Igualmente importante, também, é bem 

identificar as hipóteses em que é possível e aquelas em que não é possível a realização de negócios 

jurídicos imobiliários por meio de estruturas societárias. 

 

17/03 -  Denise Dal Molin – UFRGS  (Módulo Construção Civil) 

Titulo: Concretos autocicatrizantes  

A palestra irá abordar os diferentes tipos de autocicatrização do concreto, os fatores intervenientes 

no processo, os reflexos em termos de durabilidade e vida útil das estruturas e casos reais de 

aplicação em obras. 

 

24/03 - Cláudia Tondo – Claudia Tondo - Sucessão e Desenvolvimento de Famílias Empresárias 

(Módulo Gestão)   

Titulo: Governança familiar 
 

Além de buscar desenvolver uma Governança Corporativa, para Empresas Familiares e Famílias 

Empresárias, indica-se o desenvolvimento de uma Governança Familiar. A Governança Familiar 

abrande os temas relativos aos sócios familiares, os quais incluem: Educação de Acionistas e Futuros 

Acionistas, Elaboração do Protocolo Familiar e Planejamento do Processo de Sucessão. 

 

31/03 - Felipe Pritsch Goettems - Orulo – (Módulo Mercado Imobiliário)  

Titulo: A digitalização da intermediação imobiliária: Um dia chegaremos a um e-commerce de 

imóveis? 

Serão abordados tópicos como Mercado colaborativo; Modelo Plataforma: o que vem primeiro, a 

oferta ou a demanda?; Democratização dos dados; O problema da fragmentação e fluxo de dados 

(Modelo GDS - Global Distribution Systems das Cias Aéreas); Como é atuar no mercado imobiliário e 

o maior ativo não ser Imóveis e sim Dados e Informações; Dificuldades de unir vários players para 

criar uma plataforma; Como esse modelo de negócios gera valor através da facilitação da troca de 

informações entre grupos. 
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7/04 -  Rodrigo Córdova Petersen – Petersen Arquitetura Urbanismo (Módulo Arquitetura e 

Urbanismo) 

 Titulo: Legislação urbana: sua influência nas decisões conceptivas de projeto  

Há mais de cem anos, Porto Alegre tem o seu desenvolvimento orientado por uma sucessão de 

planos urbanos. As diretrizes e estratégias para a execução de programas e projetos buscam 

enfatizar a sustentabilidade econômica, social e ambiental. No entanto, seu impacto sobre a cidade 

vai muito além da escala do urbanismo: ele acaba influenciando fortemente o volume e a forma de 

toda nova edificação. Por este motivo é cada vez mais difícil encontrar-se construções que rompam 

com o estereótipo do prédio isolado no meio do lote, sobre uma base que ocupe o máximo possível 

do terreno. Através do estudo dos planos urbanos, busca-se compreender os motivos que definem as 

regras estabelecidas até hoje e descrever as induções tipo-morfológicas que elas promovem. 

 
14/04 - Celso Arruda – Grupo Método – (Módulo Gestão) 
  
Titulo: Retiradas de lucros nas incorporadoras imobiliárias 
 
Será tratada a diferença entre o resultado econômico indicado nas demonstrações contábeis, e os 

valores dos lucros acumulados passíveis de distribuições para os sócios sem tributação nas pessoas 

físicas dos mesmos, considerando os aspectos da forma de apropriação das receitas e custos na 

incorporação imobiliária e sua diferença em relação as receitas tributadas que servirão de base para 

a distribuição de lucros aos sócios/acionistas. 

 

21/04 - Rafaela Valente - Urbanoria Marketing Imobiliário – (Módulo Mercado Imobiliário) 

 Titulo: Marketing Imobiliário: Transformando projetos em experiências  

Marketing Imobiliário: Transformando projetos em experiências vai abordar o processo de gestão de 

marca e desenvolvimento de produto, estratégias de marketing, execução de ações e performance. 

Além disso, apresentar alguns cases de trabalhos feitos para bairros planejados, condomínios 

fechados e edifícios residenciais e comerciais. Sou especialista em Marketing imobiliário, trabalho 

com o propósito de (re)humanizar a relação das pessoas com o mercado imobiliário, tornando a 

experiência do cliente e da construtora, uma relação próxima e de sucesso. Minha experiência inclui 

a análise, desenvolvimento estratégico e a implementação de ações reais e digitais no processo de 

vendas. 

 

28 -  Vera Lúcia do Nascimento Rosa – Versalit Assessoria Empresarial (Módulo Construção Civil) 

Titulo: Gestão de entrega e pós obra  

Diante da necessidade do atendimento aos requisitos da norma de Desempenho, se faz importante a 

elaboração do Manual do Proprietário e o Manual das Áreas de Uso Comuns com base na NBR 
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14037, para ser entregue junto com a documentação do empreendimento e a elaboração de  um 

Laudo de Constatação de Entrega, que constata as condições do empreendimento no ato de entrega, 

registrado em Cartório, na época da entrega e serve como referência para a verificação do 

cumprimento ao plano de manutenção, durante o pós-obra  na fase de Garantias. 

  

5/05 -   Rafaela Ritter  - Rafaela Ritter Arquitetura (Módulo Jurídico)  

Titulo: Engenharia legal: Soluções para garantir mais segurança jurídica à construção civil  

Pelas suas  particularidades intrínsecas, a construção civil tem um potencial muito grande para a 

geração de conflitos das pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente, com a obra ou por 

ela afetadas. Desta forma, a Engenharia Legal,  que visa esclarecer aspectos técnicos legais 

envolvidos em demandas e atua  na interface direito-engenharia, pode ser uma grande aliada aos 

construtores. Através dos laudos técnicos emitidos por profissionais especializados nesta área é 

possível se resguardar de diversos problemas. Neste mini-curso iremos conhecer um pouco do que é 

a Engenharia Legal e quais os principais laudos que são fundamentais  contratar para evitar os litígios 

mais frequentes. 

 

12/05 - Leonardo Wengrover – W Advisors Family Office (Módulo Gestão) 
 
Titulo: Preservação  do patrimônio na família empresária  

Patrimônio Familiar vai muito além do capital financeiro. Famílias Empresárias modernas entendem 

que o seu principal ativo é a própria família. Gerenciar os ativos tangíveis é importante, mas se o 

objetivo é preservar o patrimônio de forma multigeracional, orientando filhos e netos, a gestão do 

patrimônio intangível é imprescindível. Chegamos a Governança do Patrimônio Familiar 

 

19/05 - Luis Antônio Camargo – Grupo Sólido  (Módulo Arquitetura e Urbanismo) 

Titulo: Inteligência digital urbana: A inteligência artificial gerando loteamentos mais inteligentes e 

eficientes 

Como a utilização de automatização de processos, a Inteligência artificial e o Design generativo pode 

revolucionar o mercado de loteamentos e contribuir com o desenvolvimento de projetos 

urbanísticos de alta qualidade e eficiência. 
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26/05 - Fabiana da Silva Figueiró  - Souto Correa Advogados (Módulo Jurídico)  
 
Titulo: Legislação Ambiental aplicada à construção civil: Panorama geral 

Discutir os principais aspectos da legislação ambiental e sua interface com as atividades da indústria 

da construção civil, percorrendo de forma prática temas como responsabilidade por danos 

ambientais, licenciamento ambiental, áreas contaminadas, espaços protegidos, além de medidas de 

prevenção e mitigação de riscos. 

 

2/06 - Patrícia Longhi – 2day Consultoria (Módulo Mercado Imobiliário) 

Titulo: Lançamento imobiliário: Faça o básico bem feito 

Independente do tamanho do empreendimento ou perfil de produto a ser lançado, algumas 

premissas básicas em um lançamento não podem faltar. A palestrante e consultora vai de forma 

didática e prática explicar o que recomenda fortemente que seja feito pelas incorporadoras para que 

o projeto tenha sucesso e destaque comercial no mercado. Um passo a passo para qualquer projeto 

ou VGV. 

 
9/06 - Lucas Siqueira  Bastos Teixeira– Versalit Assessoria Empresarial (Módulo Construção Civil)  
 
Titulo: Controle técnico dos materiais 

Diante da complexidade do tema e da dificuldade na homologação de fornecedores que respondam 

positivamente aos requisitos estabelecidos por normas técnicas, pelos condicionantes ambientais e 

pelas portarias que determinam a compulsoriedades dos sistemas, materiais e componentes.  Nasce 

a necessidade do setor, de criar a competência e a qualificação dos seus intervenientes no sentido de 

incentivar e mobilizar toda a cadeia produtiva, elevando o patamar de conhecimento e engajamento 

no tema de projetistas, compradores, negociadores, fabricantes e fornecedores. 

 

16/06 - Adrio Messias – Messias & Waisman Advocacia Imobiliária (Módulo Jurídico)  

Titulo: Built to Suit: Uma realidade de sucesso 

Abordagem do modelo de contratação de locação não-residencial pelo regime Buit to Suit, que tem 

gerado inúmeros casos de sucesso por todo o Brasil, trazendo segurança jurídica e alta rentabilidade 

através de um regime de ampla liberdade contratual. Questões jurídicas e práticas para transformar 

um Contrato de Locação Built to Suit em um produto valioso e passível de investimentos externos. 
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23/06 - Acir Mércio Loredo – UFRGS (Módulo Construção Civil) 

Titulo: Ventos extremos e seus efeitos sobre as fachadas das edificações 

Os ventos externos e seus efeitos tem forte influência sobre as fachadas das edificações e o 

conhecimento do comportamento do mesmo é fundamental para otimização da performance 

aerodinâmica da edificação. As interações de escoamentos de ar (vento) com os objetos nele imersos 

serão tópicos de abordagem, bem como isso impacta no planejamento e especificações prévias de 

projeto. Será abordado a utilização do túnel de vento como ferramenta auxiliar para o 

desenvolvimento de produtos suscetíveis aos efeitos do vento a fim de demonstrar a sua utilidade 

nos projetos para a economia da estrutura e, também, para evitar acidentes. 

 

30/06 -  Fernando Medeiros de Albuquerque – FMA Gestão Empresarial (Módulo Gestão) 

Titulo: A importância do redesenho e mapeamento de processos 

A importância do Redesenho e Mapeamento de Processos – Apresentar aos participantes as 

vantagens para a organização em ter seus processos atualizados, controlados e monitorados 

continuamente, através de uma metodologia e ferramentas reconhecidas de Gestão de Processos. 

Foco principal será na identificação das oportunidades existentes e como buscar soluções eficientes e 

eficazes, gerando maior valor para organização, usuários e clientes. 


