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Uma abordagem moderna com  à implantação e operação de moradia, 
com serviços de hotelaria para estudantes

Oportunidade de  Investimento inovadora, com ótimo retorno e de baixo risco
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Margens consistentes e taxas de crescimento 
expressivas atraem a atenção de investidores e 
empresas de Real Estate 

O relatório global da Jones Lang Lasalle “Student 
Housing: A New Global Asset Class”, aponta:

Setor consolidado nos países desenvolvidos, 
vigoroso (movimenta US$ 1bi nos EUA)

Há movimento na África e na América Latina 
para o desenvolvimento e estruturação deste setor

O NEGÓCIO STUDENT HOUSING JÁ ATINGIU A MATURIDADE NOS 
ESTADOS UNIDOS, EUROPA E ÁSIA
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De acordo com 
estudo da United 
Students, maior 
empresa de moradia 
estudantil do mundo, 
apenas 11% dos 
estudantes residem 
em moradias 
estudantis privadas 
(Corporate PBSA)
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As cidades americanas apresentam o 
custo total mais caro para o aluno entre as 
principais cidades universitárias do mundo

Quando analisamos apenas o custo com 
acomodação, destacam-se as cidade de 
Nova Iorque, Londres e Sidney

Custo Mensal do Estudante 
Internacional com subsistência, 
acomodação e ensino:
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Os cinco principais países exportadores de 
estudantes, em nível mundial, são:  China, Índia, 
República da Coréia, Alemanha e Arábia Saudita

Há cerca de 3 anos, havia 694.000 chineses 
estudando em outros países, um número 3 
vezes maior que o segundo país: a Índia, com 
190.000 alunos

No quadro ao lado, vemos que 4, dos 6 
principais movimentos, são provenientes da 
China

1. STATUS DO NEGÓCIO E A OPORTUNIDADE



1. STATUS DO NEGÓCIO E A OPORTUNIDADE



A Região Sudeste é responsável por 47,2% 
de matrículas em cursos presenciais no ensino 
superior no Brasil

Nordestte = 20,9%
Sul = 15,6%
Centro-Oeste  = 9,4%
Norte = 6,9%

O número de Instituições de Ensino Superior 
(IES) no Brasil esteve em constante ascensão 
nos últimos 13 anos, com um crescimento total 
de 103%, sendo 108% nas privadas e 71% nas 
públicas
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EM NOSSO PAÍS O MODELO DE NEGÓCIO 
AINDA É INCIPIENTE

Investimento informal: o setor tem sido explorado 

em todas as cidades onde há núcleos universitários, de 

maneira informal, por pequenos investidores locais

Há um operador desenvolvendo o negócio no Brasil 

de forma estruturada, mas ainda com poucas unidades 

implantadas

Potencial Mercadológico: pesquisas de mercado 

recentes confirmam o potencial deste negócio, cujo 

conceito e proposta entusiasmam pais e estudantes
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My-Place®	



MY PLACE

Implantação, desenvolvimento 

e operação de um novo negócio 

de Student Housing no Brasil, 

com conceito e programa 

moderno, destinado à moradia 

com serviços de hotelaria para 

estudantes

2. CONCEITO



“Implantar e operar o negócio My-Place® Student 
Housing no Brasil, posicionando-o como uma marca 
premium para a liderança deste novo setor, como uma 
opção inteligente de moradia com serviço de hotelaria, 
para estudantes de famílias de bom poder aquisitivo.”

Atributos do produto: Qualidade, Conforto, 
Segurança, Infraestrutura, Flexibilidade e Menu Completo 
de Serviços

MISSÃO

2. CONCEITO



My-Place® é um conceito que expressa a experiência de moradia 
inteligente, com serviços de hotelaria para estudantes

São características relevantes:

Sensação de bem estar
Segurança
Integração das pessoas aos espaços
Programa e projeto desenvolvido para se 

sentir “em casa”, mesmo longe da família
Serviços de qualidade: bem servir é 

fundamental para o sucesso, crescimento e 
longevidade do negócio
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My-Place® é lugar de gente alegre e satisfeita, 

morando, estudando e se divertido!!!

My-Place® é um negócio de grande potencial, 

que revolucionará o jeito de morar, onde a 

oportunidade de investir e de participar da 

construção de uma nova marca e de um 

novo setor são únicos

Exclusividade, inovação e 

qualidade em gestão e prestação de 

serviços
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EMBASAMENTO
Inspirado em modelos de negócios de empresas americanas líderes do setor 
Lastreado em resultados de pesquisas de mercado no mundo e no Brasil
Posicionamento como Produto Premium

LOCALIZAÇÃO
As unidades serão instaladas:

Próximas a campus universitários, com facilidade de acesso a transporte público
Em região com ampla oferta comercial e de atividades culturais

O NEGÓCIO
My-Place®

3. CARACTERÍSTICAS



PÚBLICO – ALVO
Estudantes universitários, pós-graduandos, pesquisadores, professores e funcionários de 
universidades, que buscam:

Um espaço para morar aconchegante, mobiliado e equipado, com conforto e decoração 
despretensiosa

Quartos individuais, compartilhados ou de casal
Segurança e mobilidade, em um programa completo

Facilidade e simplicidade para:
Gestão do contrato e fatura
Contratação de serviços complementares e de delivery
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NECESSIDADES ATENDIDAS

Opção inteligente de moradia com serviço de 
hotelaria para estudantes

Comodidade, infraestrutura e serviços  para 
atender às necessidades desse público

Contratos flexíveis 
Preço, Localização, Mobilidade e Segurança são 

fatores mais influentes no processo decisório
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NECESSIDADES ATENDIDAS

Quartos individuais ou compartilhados com mobiliário completo, frigobar, micro-
ondas, Wi-Fi, TV de Led, ar condicionado, banheiro

Facilities – cozinha e lavanderia coletivas, restaurante, biblioteca, fitness, SPA, 
solarium, sala de jogos, salas de estudo, internet de alta velocidade, controle de 
acesso e monitoramento 24h, estacionamento

Tecnologia vinculada ao conceito - aplicativo para gestão e integração dos serviços 
do empreendimento e complementares
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ONDE ESTAR?
Perto de tudo e do que interessa

Da faculdade, do trabalho, do supermercado, da padaria, da academia, da praça, 
do teatro, do cinema, da balada

E o que mais?
A alguns passos de distância, de bike e do metrô/transporte público

“Quando as distâncias nos fazem estar cada vez mais longe, estar perto é ter mais 
tempo. É ter qualidade de vida”
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EXPERIÊNCIA ÚNICA

A experiência de morar no My-Place® foi 
planejada e desenvolvida para gerar a agradável 
sensação de se sentir “em casa”

Os serviços complementares terão um amplo 
menu e poderão ser contratados através de 
aplicativo específico (APP)

Flexibilidade e integração, facilidade para a 
vida do morador

O NEGÓCIO
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FASE 1

Implantar 6 unidades no Estado de São Paulo, perfazendo um total de 1.000 camas
Localização definida a partir de concentração de população universitária e de 

famílias de bom poder aquisitivo, sendo:
Primeiras 2 Unidades: Rio Claro (UNESP) e São Paulo (Mackenzie) 
Demais 4 unidades: Sāo Paulo (USP), Campinas (UNICAMP), Sāo José dos Campos 

e Ribeirāo Preto (ou Santos)

O NEGÓCIO
My-Place®

4. OBJETIVOS – FASE 1

FASE 1 6 UNIDADES
1000 CAMAS



Dados	referentes	às	regiões	administrativas	SP

O NEGÓCIO - My-Place®
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MODELO DE NEGÓCIO

Estabelecer SPE com grupo investidor, que aportará R$ 60M ao longo de 36 meses, 
para:

Construir e prover o FF&E (Furniture, Fixtures & Equipment) das 6 primeiras 
unidades no estado de São Paulo

Recrutar, capacitar e implantar a estrutura de gestão e controle da Operação 
(período pré-operacional)

Implementar a Operadora do My-Place® Student Housing 
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O grupo investidor será detentor de 40% de participação no negócio

Os empreendedores terão 60% de participação no negócio e aportarão:

Investimento em inteligência de mercado e em pesquisas

Desenvolvimento de marca e identidade visual

Ações de marketing e divulgação

Identificação e locação de imóveis

Desenvolvimento e coordenação dos projetos para estabelecer as operações

Gerenciamento e fiscalização da construção e instalação das unidades

MODELO DE NEGÓCIO
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Em 3 anos a FASE 1 do negócio deverá 
estar consolidada para a operação atingir 
escala suficiente para atingir a liderança 
do setor, preparando o negócio para uma 
expansão mais agressiva, garantindo sempre 
um retorno atrativo para os acionistas e 
investidores

MODELO DE NEGÓCIO
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Os terrenos poderão ser adquiridos em permuta, oferecendo ao permutante 
participação na operação ou ainda alugados (contratos de longa duração: 20 anos) 

A localização e as características dos terrenos deverão atender as necessidades e 
padrões do My-Place®:

Atratividade do produto
Construção rápida e econômica

TERRENOS PARA A IMPLANTAÇÃO 
DAS UNIDADES

6. PRODUTO



Para agilizar e flexibilizar a operação do My-Place®, as unidades serão compostas por 
edificação modular industrializada, em estrutura metálica sobre pilotis, com as seguintes 
vantagens:

Sistema pré-fabricado de montagem rápida
Qualidade e desempenho previsíveis
Leveza, resistência e durabilidade
Segurança no cumprimento do orçamento e prazo de fabricação e montagem
Baixo impacto e ruído gerado durante a montagem / Menos resíduos
Flexibilidade para inserção de novos módulos
No caso de uso de terrenos alugados, a possibilidade de desmontagem da edificação e 

montagem rápida em outra localidade

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (quesitos de Sustentabilidade, no que tange a 
uso racionalizado de água e energia, bem como outros, comporão o produto)
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Primeira Unidade da MY PLACE  STUDENT HOUSE
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INFRAESTRUTURA
Recepção
Interfone
Cozinha 
Refeitório coletivo
Lavanderia coletiva
Restaurante 
Café
Biblioteca
Salas de estudo
Espaço fitness e SPA
Sala de jogos
Estacionamento

SEGURANÇA
Monitoramento 24h

UNIDADES
Quartos individuais, compartilhados e 
para casal
Mobiliário completo
Frigobar e Microondas
Smart TV
Wi-Fi
Ar condicionado 
Banheiro privativo
Serviço de limpeza e troca semanal de 
roupa de cama e banho

CONECTIVIDADE
O My-Place® contará ainda com Wi-Fi de 

alta velocidade e confiabilidade em todos 

os espaços comuns e privativos, além de 

um aplicativo inteligente para laptops, 

tablets e smartphones, que simplificará 

a vida dos moradores, integrando 

informações, bem como todos os serviços, 

numa única plataforma, incluindo: 

recepção, limpeza, requisição de serviços 

complementares e de manutenção, 

delivery, etc.

PROGRAMA (as áreas comuns e as unidades atenderão quesitos de acessibilidade)
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7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Apoio técnico de consultoria profissional internacional especializada em Student Housing, 
para ajustar o conceito do produto

Consultoria em operação de hotelaria para implantar operação ágil e assertiva, definindo 
padrões de serviço, estabelecendo processos, orientando o treinamento da equipe, bem 
como acompanhando o desempenho do negócio

Gestão contínua e consistente da proposta de valor:
Capacitação e a satisfação dos funcionários para garantir a manutenção de elevada 

qualidade dos serviços
Frequente manutenção e conservação do prédio (sistemas prediais, fachada, as áreas 

coletivas e unidades), ofertando sempre instalações modernas e a melhor tecnologia de 
conectividade

Geolocalização
Seleção apurada e bem estudada da localização das unidades (proximidade das 

universidades escolhidas, demanda apropriada, disponibilidade de transporte público, 
bairro com ampla oferta comercial, de atividades culturais e lazer)



Cuidado na locação ou compra de terrenos: contratos que ofereçam garantia jurídica 
suficiente para a exploração do imóvel e o desenvolvimento da operação, permitindo longo 
prazo no caso de locação, para a amortização do investimento

Agilidade no posicionamento, para estabelecer-se rapidamente como um importante player 
neste novo mercado:

Consolidar o conceito e uma posição premium em Student Housing através da marca My-
Place®

Implantar uma operação de moradia com serviços de hotelaria para estudantes no Brasil, 
com escala suficiente para manter resultados atrativos e liderar este setor

Superar expectativas
Ser eficaz e ofertar produto e serviços que superem as expectativas de pais e estudantes
Fazer com que o My-Place® se torne uma referência em moradia para estudantes, 

proporcionando a experiência e a sensação única de sentir-se em casa
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8. VANTAGENS COMPETITIVAS

Conceito e programa: o conceito do My-Space® foi cuidadosamente planejado para 

Contemplar e superar as expectativas de pais e estudantes (segurança, estacionamento, 

localização, facilidade de acesso a transporte público, oferta de espaços comuns, áreas para 

estudo e lazer, configuração, mobiliário e equipamento das unidades

O projeto arquitetônico das unidades do My-Space® foi concebido cuidadosamente para:

Contemplar as necessidades, o conforto e a segurança dos moradores 

Permitir rápida implantação e agilidade na expansão

Oferecer máxima eficiência operacional



Responsabilidade socioambiental no projeto, priorizando:
Soluções para vedações e caixilhos de elevado desempenho acústico
Sistemas prediais modernos e eficientes, podendo contemplar co-geração de 

energia à gás, aquecimento solar e reuso de água, reduzindo o consumo de energia e os 
custos operacionais, ratificando o compromisso do My-Space® com a responsabilidade 
socioambiental.

Harmonia e integração com o habitat e com o cenário urbano através de solário e SPA na 
cobertura, de onde o final de tarde sempre convidará para a contemplação e descontração
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Soluções flexíveis em cuidadoso design de interiores, oferecendo:
Móveis e equipamentos para proporcionar produtividade e conforto
Espaços despojados para a convivência e a privacidade, sempre obedecendo critérios para 

o máximo conforto, segurança, conectividade e ergonomia
Espaços descontraídos e de bom gosto, com a agradável sensação de se sentir “em casa”
Para os investidores:

Empreendimento rentável e atraente, com melhora da rentabilidade com o ganho de 
escala e compartilhamento da equipe administrativa

Oportunidade única de participar de um novo negócio de elevado potencial, que deverá 
liderar o setor de Student Housing no Brasil
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Equipe de Marketing & Vendas capacitada com competência nas mais variadas plataformas, 
do offline ao online:

Garantirá ao negócio uma comunicação dinâmica e eficaz no posicionamento, na 
divulgação e no trabalho comercial

Propiciará elevada taxa de ocupação e estabelecendo o My-Place® como um produto de 
grande identidade com o público alvo e aspirado por ele

Manutenção de equipe Administrativa & Operacional competente, através:
Da seleção, qualificação e treinamento adequados para fazer a diferença na prestação de 

serviços, atendendo os clientes com entusiasmo e proatividade
O reconhecimento do desempenho diferenciado da equipe , garantirá a satisfação e 

motivação da mesma
Fundamental para o sucesso do negócio
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COMPROMISSO DO My-Place®

“O compromisso do My-Place® é manter o alto nível de satisfação dos clientes, a 
partir da oferta de facilidades apropriadas, em um ambiente agradável, tornando-
se um espaço de extensão da universidade, onde os moradores possam estudar, se 
desenvolver e também desfrutar momentos de lazer com colegas e amigos, de forma 
saudável”

Segurança, simpatia, agilidade no atendimento e conforto são essenciais para a 
construção deste ambiente e da marca My-Place®, que integra idealmente “lar” e 
“lazer”, nesta etapa especial da vida do público que atenderá

9. CONCLUSÕES
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