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Inovação: empresa idealiza projetos
imobiliários com conceitos tecnológicos
por Evana Marmo no dia 03 de agosto de 2020 às 10:00

Conceber um empreendimento neste
momento de tantas transformações por conta
da pandemia é o conceito principal da
Molegolar, uma das principais startup do
setor de construção do país. Com ela, é
possível flexibilizar os espaços de forma
eficiente e sustentável.
Para o CEO da Molegolar, Saulo Suassuna,
Foto: CEO da Molegolar, Saulo Suassuna
durante entrevista ao Radar Imobiliário, no
(Reprodução)
sábado (1º), na rádio Metrópole, todos
devem estar preparados para esse novo
conceito de produto através dos edifícios
Pandebuilding, ou seja, a reunião das demandas de infraestrutura e tecnologia para um modelo
de moradia futura.
Mas antes mesmo da crise sanitária, Suassuna ressaltou que a empresa já destacava
alternativas que atendam tanto o construtor como o consumidor final. No primeiro ponto se
refere a otimização dos espaços em relação a área construída com módulos pensados e
compatibilizados e com isso desenvolver mais área de venda o que gera aumento da
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lucratividade. Já a segunda solução mostra a flexibilidade das unidades, onde é possível através
dos módulos reduzir os ampliar os espaços e transformar os ambientes conforme a necessidade
de cada morador.
O CEO explicou que todo o processo é feito através da empresa, com assessorias
especializadas para cada etapa desde aprovação, projetos, marketing, comercial,
sustentabilidade, dentre outros fatores que envolvem o desenvolvimento de um produto
imobiliário.
Ouça a entrevista na íntegra no canal do Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCuH2v7NYwhdijVS0h_SiMew).
O programa Radar Imobiliário é veiculado todo sábado das 9h às 10, na rádio Metrópole,
101,3, sob o comando de Manuel Gomes e Silva Rocha. Envie sua pergunta para o
WhatsApp (71) 98155-3258 ou 3505-5000.
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Banco disponibiliza mais de 700 imóveis para venda a partir de R$ 20 mil
(http://www.portalradarimobiliario.com.br/noticia/29183,banco-disponibilizamais-de-700-imoveis-para-venda-a-partir-de-r-20-mil-.html)
por Evana Marmo no dia 31 de julho de 2020 às 11:00 em (noticia/29183,banco-disponibiliza-mais-de-700-imoveispara-venda-a-partir-de-r-20-mil-.html)
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Lâmpadas UV-C e protocolo garantem eliminação da covid-19 no sistema do ar
(http://www.portalradarimobiliario.com.br/noticia/29191,lampadas-uv-c-eprotocolo-garantem-eliminacao-da-covid-19-no-sistema-do-ar.html)
por Redação Radar Imobiliário no dia 31 de julho de 2020 às 10:34 em (noticia/29191,lampadas-uv-c-e-protocologarantem-eliminacao-da-covid-19-no-sistema-do-ar.html)

Equipamento é um dos pontos de atenção para a retomada das atividades nas edificações comerciais
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Convenção imobiliária vai tratar sobre novos hábitos e preferências
(http://www.portalradarimobiliario.com.br/noticia/29181,convencao-imobiliariavai-tratar-sobre-novos-habitos-e-preferencias.html)
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Condomínio mais caro do país não tem imóveis para locação
(http://www.portalradarimobiliario.com.br/noticia/29176,condominio-mais-carodo-pais-nao-tem-imoveis-para-locacao-.html)
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