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Business Model Canvas
Residencial Park Ipiranga

ESTE MATERIAL NÃO É UMA COLETA DE INTENÇÃO DE COMPRA

Apresentam

INFORMAÇÕES LEGAIS. As informações aqui disponibilizadas possuem caráter genérico e não constituem aconselhamento ou recomendação de investimentos, solicitação de compra ou venda 
de valores mobiliários, produtos ou quaisquer ativos financeiros (‘Informações”). As Informações não se destinam ao público e não foram objeto de avaliação sobre sua adequação ao perfil de 
investidores individuais ou grupo de investidores específicos. A incorporação das Informações a eventual decisão de investimento deverá ser efetuada após a análise independente pelo investidor, 
com base em todas as informações relevantes publicamente disponíveis.

DISCLAIMER STATEMENT. A eventual apresentação de Pitch, Business Teaser, Business Model Canvas, Summary Executive, Business Plan ou qualquer outro documento sobre a estratégia de 
negócios da Companhia contém estimativas e declarações acerca do futuro mas não se constituem em oferta pública ou privada de ações, debêntures ou proposta de investimento. A estratégia de 
negócios da companhia é extremamente ampla e está sujeita a modificações significativas no futuro. Esta estratégia pode não lograr êxito e, nesse caso, a administração pode não conseguir 
proceder em tempo hábil às alterações necessárias. Declarações que dependam ou estejam relacionadas a eventos ou condições futuras ou incertas, ou que incluam as palavras “acredita”, 
“antecipa”, “continua”, “espera”, “estima”, “planeja”, “pode”, “pretende”, “prevê” e suas variações, bem como palavras similares, têm por objetivo identificar estimativas e declarações futuras. Os 
resultados podem ser adversamente impactados e conseqüentemente mostrarem-se substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, sendo que 
elas não consistem em garantia de desempenho futuro. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear exclusivamente nas estimativas e declarações contidas nestas 
apresentações para tomar uma decisão de investimento. As estimativas e declarações futuras contidas nestas apresentações ou documentos referem-se apenas a data em que foram expressas, 
sendo que não se assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas e declarações futuras, em razão de novas informações, eventos futuros ou quaisquer 
outros fatores.

TERMOS DE USO. As análises, opiniões, premissas, estimativas e projeções feitas neste material são baseadas em julgamento do autor e estão, portanto, sujeitas à modificação sem aviso prévio 
em decorrência de alterações nas condições de mercado. O responsável por este material declara que as opiniões aqui contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a 
conjuntura analisada e foram realizadas de forma independente e autônoma. As opiniões contidas neste material podem não ser aplicáveis para todos os leitores devido aos diferentes objetivos 
econômicos, de investimento e situação financeira específica. O autor não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizados por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas 
informações. Toda e qualquer decisão de investimento baseada nas opiniões aqui expostas é de exclusiva responsabilidade do investidor.

Copyright©2018 | by Sarbanes Oxley Assets Management. Todos os direitos reservados. Reprodução proibida.

Este material é confidencial e não pode ser reproduzido (no todo ou em parte), nem resumido ou distribuído sem autorização prévia por escrito da Assessoria.

|PARK IPIRANGA
EMPREENDIMENTO



Business Model Canvas Residencial Park Ipiranga

Para apresentarmos a nossa modelagem 
conceitual aplicada no Viver Luz dos Bento 
ao público investidor e outros stakeholders 
desta iniciativa, utilizamos o Business Model 
Canvas (BMC), ou "Painel de Modelo de 
Negócios", também chamado simplesmente 
de «canvas». Esta ferramenta estratégica, 
proposta por Alexander Osterwalder, 
contribuiu de forma significativa para a 
extração e compilação de propostas de 
valor que atendessem e potencializassem 
os nossos principais objetivos. 

Conheça Agora Nosso 
Modelo de Negócios

PARK IPIRANGA
EMPREENDIMENTO



Fonte: www.ssmwiki.org

Dimensão direita

Dimensão esquerda

Elaborado de forma dinâmica e 
colaborativa, a várias mãos, 

nos permitiu compartilhar a 
nossa visão com colaboradores, 

investidores e terceiros interessados, 
antes de se partir de fato para a 

formatação dos atributos de valor 
propostos e seu produto final: 

tornar-se um centro de apoio a atividade
empresarial do micro-empreendedor.

Os nove blocos que representam 
os elementos fundamentais 

(building blocks) que compõem  
nosso canvas foram divididos em 

duas áreas distintas mas interligadas, 
sendo colocados à direita os 

elementos mais subjetivos e 
«emocionais", sob domínio do 

hemisfério direito do cérebro, 
enquanto os elementos da parte 

esquerda, os mais estruturais
 e lógicos, foram colocados 

à esquerda.  
     

Aproveite e mergulhe 
neste novo conceito



Elementos fundamentais da dimensão direita

Iniciamos com o bloco Segmentos de Clientes 
(Customers Segments), buscando mapear PARA QUEM 
estamos criando valor e quem são os potenciais 
clientes para os objetivos pretendidos pela WaveTech. 

No bloco Proposta de Valor (Value Proposition) foram 
elencadas as propostas que atendem à determinadas 
necessidades dos nossos potenciais clientes, sempre 
tendo os objetivos de negócio norteando a dinâmica do 
quadro. Estes dois elementos: Segmentos de Clientes e 
as Propostas de Valor são os principais elementos, 
sobre os quais todo o restante do Canvas se apoiará.

Com uma prévia de clientes potenciais e propostas de 
valor, foi necessário em seguida pensar em COMO 
fazer com que estes dois elementos fundamentais se 
encontrassem. Então definimos os Canais de 
Distribuição (Channels), através dos quais será possível 
distribuir e entregar as propostas de valor.

Também é preciso entender como se dará os 
Relacionamentos com os Clientes (Customer 
Relationships), que tem o propósito de fortalecer o 
envolvimento do cliente com o nosso negócio. 

Por fim, na última peça da dimensão direita, temos os 
Fluxos de Receita (Revenue Stream), que registram 
como a solução em construção da WaveTechB
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Elementos fundamentais da dimensão esquerda

Na dimensão esquerda do Canvas encontramos algumas 
definições mais objetivas, que irão sustentar os elementos 
mapeados na dimensão direita.

Os Recursos-Chave (Key Resources) são os recursos ligados 
diretamente ao funcionamento do modelo de negócio proposto.

As Atividades-Chave (Key Activities) são todas as atividades sem as 
quais não seria possível atender as propostas de valor, construir os 
canais necessários e manter os relacionamentos. São nossas 
atividades-chave desde os serviços de importação de componentes, 
passando pela montagem até as atividades inerentes ao 
gerenciamento do sistema de distribuição (como recrutar, treinar e 
controlar os distribuidores).

Já os Parceiros-Chave (Key Partners) são todos aqueles que podem 
contribuir tanto com as Atividades-Chave quanto com os Recursos-
Chave. A maioria de nossas parcerias iniciais visa a ampliação de 
nossa área comercial e divulgação de nossa proposta mas no futuro 
alguns fornecedores de tecnolologia, podem disponibilizar seu 
conhecimento para atender a um Recurso-Chave importante como 
novos modelos para públicos específicos, por exemplo. 

Representando os custos necessários para se manter e construir 
toda a solução proposta, há o bloco Estrutura de Custos (Costs 
Structure), que indica, por exemplo, a infra-estrutura operacional das 
unidades próprias ou como a manutenção de um website com várias
ferramentas de marketing digital disponíveis. M
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CUSTOMERS SEGMENTS

Segmentos
de 
Clientes

Analisamos 
profundamente
nossos distintos
públicos-alvo,
entendendo seus
comportamentos,
e as demandas 
e necessidades 
deles que serão 
atendidas por 
nossos produtos 
e serviços

Classe A
Classe B

Casais com

até 2 filhos

entre 6 e 14 

anos 

SEGMENTOS DE CLIENTES

SEGMENTOS DE CLIENTES

Renda Familiarentre R$ 8 mila R$ 12 mil
RENDA MÉDIADO IPIRANGAR$ 5.500,00

Uma pesquisa de BUYER 

PERSONAS deverá determinar as 

expectativas do nosso público alvo 

e definí-lo por faixa etária, cultural

e poder aquisitivo

Faixa Etária
do Bairro

SEGMENTOS DE CLIENTES

7,9 %
27,0 %
66,6 %

6,4 %

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Funcionários de
Empresas Locais

num raio de
2 KM do

Empreendimento
(Leroy Merlin da Ricardo Jafet, 

Hospital Ipiranga, Mooca
Plaza Shopping ...)



Algo único que
faz com que nossa
empresa tenha
algo inestimável
para nossos clientes

Proposta
de Valor
VALUE PROPOSITION

Qualidade por
Preço Competitivo

a partir de
R$ 10.235,00/m2

PROPOSTA DE VALOR

Os clientes tendem a estabelecer uma correlação 
entre preço e qualidade como uma maneira de 
avaliar objetivamente um produto. Assim, quanto 
maior o preço cobrado, maiores são as 
expectativas com relação ao produto a ser 
recebido. 

Padrão 
construtivo 

acima da media

PROPOSTA DE VALOR

(forro de gesso, sacada com 
churrasqueira, suite, etc)

Infra

Estruturas

Oferecidas

PROPOSTA DE VALOR

(jardim, piscina, salão de 

festa, elevadores, garagem 

coberta, guarita, etc) Diferencial
Estético do

Projeto.

PROPOSTA DE VALOR

(Projeto de um renomado arquiteto
chileno MÁRIO FIGUEROA)



Proposta
de Valor
VALUE PROPOSITION

PROPOSTA DE VALOR

Financiamento 
DIRETO sem 
a burocracia 

bancária. 
PROPOSTA DE VALOR

Aprovação
cadastral em

apenas
7 dias úteis.

PROPOSTA DE VALOR

Até 24 anos
para pagar com 

apenas 70%
de entrada

CAFID
PROPOSTA DE VALOR

Ótima opção para autônomos, 
micro empresários, 
profissionais liberais 
e pessoas com dificuldade 
de comprovação de renda 
ou algum tipo de restrição.

Comprovação
de renda
facilitada 

Prestação Inicial
a partir de

R$ 3.641,90

PROPOSTA DE VALOR

(taxa teaser: Ano 1 e ano 2)



Canais 
de
Distribuição
CHANNELS

Forma como 
comunicamos e
entregamos nossa 
proposta de valor 
para cada segmento

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Imobiliárias 
com foco 
DIGITAL

(Viva Real, Zap
Imóveis, Facebook,

Instagram...)

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Imobiliárias 
com foco em 
PLANTÕES

e panfletagem

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Imobiliárias 
com REDE de

RELACIONAMENTOS

REDE BEE, REDE IMÓVEIS...

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Imobiliárias 
com foco em 

OFERTA
ATIVA

(telemarketing voltado
ao público alvo)

Imobiliária
 instalada na 

região do 
empreendimento

(Bairros Ipiranga
e Vila Centenário)

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO



Relaciona-
mento com 
Clientes
COSTUMER 

RELATIONSHIPS

Nossa interação
com cada segmento 
de clientes.
Captura, retenção,
incremento de
vendas e 
fortalecimento
da marca.

Marketing
Boca a Boca

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Eventos em
Associações

de Funcionários
Empresas Locais

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Relações
Públicas

FEIRAS DE
IMÓVEIS

Participações em feiras 
e eventos de imóveis 
disponíveis durante a 
fase de vendas

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

STAND DE

VENDAS

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Montagens de pontos de vendas 

estratégicos como supermercado 

próximo, frente do terminal de 

onibus, frente da saída de 

empresas alvo, etc



Relacionamento com Clientes

Publicidade
On-line

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Publicidade ON LINE paga em portais

com links para nossas  ferramentas de 

marketing digital

Outdoors

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Na região de circulação do nosso

público alvo do produto.

Publicidade
Impressa

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Publicidade paga em jornais e revistas

de interesse do nosso público alvo, com 

links para nossas  ferramentas de 

marketing digital

E-Mail
Marketing

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Compraremos vários mailings de e-mail 

marketing e iremos enviar convites e 

promoções sistemáticos para o acesso 

do público alvo ao portal, divulgando 

nossas novidades e oferecendo nosso 

produto.

Redes
Sociais

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Promoção em canais de comunicação

com diversas redes sociais por onde

irá interagir com seu público visitante:

Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube,

Google+, etc

Panfletagem
em Pontos

Estratégicos
Próximos

RELACIONAMENTO COM CLIENTES



Fluxo 
de 
Receita
REVENUE STREAM

Forma como a empresa
gera dinheiro com cada 
segmento de clientes.

Saldo Financiado
70% em 288 parcelas
mensais do principal

+ juros de

0,98% ao mês
(11,76% aa)

FLUXO DE RECEITA

VGV-B
R$ 18,520
Milhões

FLUXO DE RECEITA

VGV-L
R$ 13,229
Milhões

FLUXO DE RECEITA

Recebíveis
Imobiliários

Performados
R$ 34,465
Milhões 

FLUXO DE RECEITA

FLUXO DE RECEITA

GANHOS de

TESOURARIA

Aplicação do fluxo de caixa a

210% do CDI

Sinal no Ato (6%) +
Entrada Parcelada 

(20%)+Chaves (4%)

FLUXO DE RECEITA

30% do VGV
R$ 3,968 MM



RECURSOS-CHAVE

Terreno urbano
com 890,53 m2
avaliado em R$
4,452 milhões

Recursos
Chave
KEY RESOURCES

São os principais
recursos
necessários para
que nossa empresa
faça seu modelo
de negócios
funcionar.

RECURSOS-CHAVE

Equipe Experiente
em incorporação

e desenvolvimento
imobiliário.

RECURSOS-CHAVE

Equipe Experiente
em construção,
fiscalização e

gerenciamento
de obras.

RECURSOS-CHAVE

Equipe Experiente
em projetos

de Arquitetura
e Engenharia



Recursos
Chave KEY RESOURCES

Administração
Profissional

dos Recursos
da Tesouraria

FLUXO DE RECEITA

Assessoria
Profissional em

captação de 
recursos (Funding)

e Relações com
Investidores (RI)

FLUXO DE RECEITA

RECURSOS-CHAVE

CAFID - Carteira
Administrada de
Financiamento

Imobiliário Direto
(Sox Assets)

RECURSOS-CHAVE

ESCROW 
ACCOUNT

com trava perfeita 
de domicílio bancário 

para os recebíveis
(AllBanx)

RECURSOS-CHAVE

PLANILHA FCX 

+
BUDGET PLAN

24 YEARS

(288 meses)



Atividades
Chave
KEY ACTIVITIES

Atividades
essenciais para
que o modelo
de negócios
funcione, 
atendendo
nossa proposta 
de valor e 
construindo
os canais 
necessários

Gestão de
Tesouraria

ATIVIDADES-CHAVE

Otimização do resultado 

econômico através da 

aplicação dos recursos

disponíveis e sobras de caixa

ATIVIDADES-CHAVE

Supervisão e
gerenciamento

de obra
(foco em prazo
e orçamento)

ATIVIDADES-CHAVE

Incorporação e
Desenvolvimento

Imobiliário
(Adequação do Produto,
Preço, Prazo, Marketing

e Vendas)

ATIVIDADES-CHAVE

Captação
de Recursos

(Fontes alternativas
de funding e Relações

com investidores)



Escritório

de Arquitetura

PARCERIAS-CHAVE

Parceiros 
Chave
KEY PARTNERS

PARCERIAS-CHAVE

Terreno

Terrenistas
Permutantes

Vendas

PARCERIAS-CHAVE

Rede de
Imobiliárias
Parceiras

Empresas,
instituições ou
pessoas que 
são importantes 
para o 
funcionamento
do negócio,
contribuindo 
tanto com 
recursos-chave
quanto 
atividades-chave.

Construtora

PARCERIAS-CHAVE

Construtora

PARCERIAS-CHAVE

RHOUSE



Parceiros 
Chave
KEY PARTNERS

PARCERIAS-CHAVE

Monetização
de Recebíveis

Fundo FIDC

PARCERIAS-CHAVE

Trava de
Domicílio em
Conta Escrow

PARCERIAS-CHAVE

Gestão de
Tesouraria

SOX    ASSETS

PARCERIAS-CHAVE

Captação
de Recursos

|



Estrutura
de Custos
COSTS STRUCTURE

Aquisição
ou Permuta
do Terreno

ESTRUTURA DE CUSTOS

Custos
necessários para
criar e manter
toda a solução
proposta.

Custos 
Diretos e

Indiretos da
Obra Civil

ESTRUTURA DE CUSTOS

Custos de
Supervisão e

Gerenciamento
de obra

ESTRUTURA DE CUSTOS

Elaboração
de Projetos

ESTRUTURA DE CUSTOS

Projeto Arquitetônico Legal
Projeto Arquitetônico Executivo
Projeto Fundações e Contenções
Projeto Elétrico e Hidro sanitário
Projeto VDI e Combate a Incêndio



ESTRUTURA DE CUSTOS

Impostos sobre 
a obra (RET),

ativo (ITBI, IPTU) 
e Renda (IR, IOF)
e emolumentos

Custos Fixos 
e Variáveis

Administrativos
e de Compliance

ESTRUTURA DE CUSTOS

Custos de
Marketing,

e Programas
de Incentivo

ESTRUTURA DE CUSTOS

Comissão de
Corretagem

ESTRUTURA DE CUSTOS

Custos
Financeiros

ESTRUTURA DE CUSTOS

Custos de emissão, serviço da 

dívida e juros remuneratórios 

Estrutura
de Custos
COSTS STRUCTURE



Elaborado em: 29 de Novembro de 2018
Elaborado por: Alexandre Souza
Versão: 1.0
Próxima Revisão em: 29 de Maio de 2019

PARK IPIRANGA INCORPORADORA

E SECURITIZADORA SPE S.A.

Fundação 30/08/2012

CNPJ (MF) No 19.387.756/0001-63

NIRE (Jucesp) 3.522.805.864-7

www.parkipiranga.com

+55 (41) 99898.5812 (whatsapp)

+55 (41) 99694.0184 (whatsapp)

Rua Antônio Guganis, 249

Bairro Santana - São Paulo / SP

CEP 02.044-110

CLÉBER LUIZ POLCARO
CEO

WISLEY RODRIGUES LIMA
CFO

Perspectiva ilustrativa
55 m2 tipo Estúdio

http://www.wavetech-st.com
http://www.wavetech-st.com
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