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51 BOAS IDEIAS
Uma ideia se torna boa de verdade quando é executada.
Selecionamos 51 boas ideias para acompanhar em 2019.
São startups promissoras com empreendedores inspiradores, potencial
de transformar o mercado e melhorar a vida dos seus clientes.
Durante o ano compartilharemos algumas de suas histórias.
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Quer entrar em contato com alguma delas?
Nos mande um email: 51boasideias@fishervb.com
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Compartilhe esse report:
Te encaminharam esse report?
Então, se inscreva para receber os próximos em primeira mão!
QUERO ME INSCREVER!

O QUE SÃO

PROPTECH, RETECH,
CONSTRUTECH...

AS TECHS DO SETOR IMOBILIÁRIO
Se tornou comum no mercado de tecnologia
a criação de termos usando o nome de um
setor + o sufixo “tech” para designar startups
ou empresas de tecnologia atuantes desse
setor. Como exemplos mais conhecidos
temos Fintech (financeiro),
Insurtech
(seguros), Edtech (educação), LegalTech
(jurídico), entre outros.

Acompanhando essa tendência, o setor
imobiliário ganhou alguns termos: PropTech
(Propriedade), ReTech ou Real Estate Tech
(Real Estate), ConTech ou Construtech
(Construção). Cada um dos termos é
associado a um subsetor do mercado
imobiliário e por vezes se confundem.

NOSSA DEFINIÇÃO
Vimos ao longo dos anos, diversas definições para cada um desses termos. Não temos aqui a
intenção, nem a pretensão, de dar uma definição absoluta, mas vamos compartilhar o racional
adotado.
Por vezes, se torna difícil separar totalmente os setores e enquadrar startups em apenas um. Como
definimos, por exemplo, um marketplace de crédito imobiliário? Fintech ou proptech?
Nesse report, usaremos o mapa abaixo como guia, feito com base na definição da IMMO2.PRO com
algumas adaptações. Para termos de leitura, usaremos “PropTech” para inovações no mercado
imobiliário como um todo, assim como os subconjuntos com outros setores. Já “Construtech” será
usado para soluções que envolvem o processo de construção, do design à execução da obra.

Contech/
Construtech

Fintech
PROPTECH

Economia
Compartilhada

Legal e
Regtech

Desenho fora de proporção,
meramente ilustrativo.

INOVAÇÕES

PELO MUNDO

Que o mercado imobiliário é gigante todos
sabem. Mas, para colocar em números, US$
217 trilhões foi o valor estimado para o
mercado global em 2015. Com a projeção de
crescimento da população,

principalmente em áreas urbanas de países em
desenvolvimento gerando uma pressão por
imóveis,
essa
cifra
deve
crescer
consideravelmente nas próximas décadas.

US$ 217 trilhões

9,8 bilhões hab.

66% pop. urbana

Valor estimado do mercado
Global de Real Estate (2015)

População mundial
estimada para 2050 (ONU)

em 2050 (ONU)

Em comparação ao ano anterior, a expectativa
de investimentos em PropTechs em 2019 é:

Áreas de inovação em Proptech nas quais
investidores estão mais interessados:
35% Smart Buildings

60% maior

21% Gestão e uso de espaços
21% Finanças e investimentos

37% igual

14% Arquitetura, engenharia
e construção

3% menor

9% consumer/broker tech
Fonte: KPMG Survey 2018
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O avanço de tecnologias como IA, Blockchain e IoT tende a impactar de forma
considerável o mercado imobiliário.
Seguem algumas das principais inovações e seus potenciais impactos na
indústria.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
ASSERTIVIDADE
Algoritmos de inteligência artificial capazes de dar recomendações cada vez mais
personalizadas de acordo com o perfil dos clientes.
Uso de modelos de tomada de decisão sobre timing e características de
empreendimentos a serem lançados, visando maior assertividade na venda.

AUTOMATIZAÇÃO
Como em quase todos os setores, a automatização das etapas de relacionamento
com clientes deve ser cada vez mais comum, liberando tempo para os agentes
focarem em atividades mais produtivas.

RETORNOS FINANCEIROS
A assertividade no lançamento de empreendimentos e a automatização de
processos leva a melhores retornos financeiros dos projetos.

INTERNET DAS COISAS
DECISÕES MAIS EMBASADAS
Com os dispositivos inteligentes, a geração de dados é on-going, o que além de
diminuir custos de ineficiência, torna a análise e a tomada de decisão mais ágil.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
O uso de sensores real-time permite prever a necessidade de manutenções
preventivas, sem a necessidade de avaliações presenciais custosas.

BLOCKCHAIN
SEGURANÇA
Todas as informações em uma mesma base de dados digital criptografada,
aumentando a segurança das transações e diminuindo riscos de fraude.

MENOS TEMPO, MENOS CUSTOS
Transações realizadas em real time que, além de baratear o custo por transação,
também trazem para segundos processos que poderiam levar dias.

ABRANGÊNCIA
Por meio do blockchain, ativos físicos podem ser “tokenizados”, trazendo maior
liquidez , capilaridade e segurança para um mercado historicamente restrito a
poucos investidores.

TRANSPARÊNCIA
Ao usar a tecnologia, os dados ficam disponíveis para todos que fazem parte da
rede, tornando os processos mais claros e transparentes.

BIG DATA
TOMADA DE DECISÃO
Em uma economia de dados onde se fala cada vez mais do uso de inteligência
artificial, eles são a base para modelos e algoritmos de tomada de decisão.

CAPTAÇÕES

VOLUME (US$ bilhões)
VOLUME WEWORK (US$ milhões)
NÚMERO DE DEALS
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Fonte: CBInsights; elaboração Fisher

QUEM MAIS ABRIU O BOLSO

US$ 10,4 bi

US$ 1,4 bi

US$ 875 mi

US$ 850 mi

US$ 400 mi

DESTAQUES
Airbnb e We Company (WeWork) - startups bastante conhecidas do público em geral – além de
exemplos de proptechs, também são as duas empresas mais valiosas do setor.

VALOR DE MERCADO
US$ bilhões

47

35
27

10

8

3

Airbnb
US$ 4,4 bi captados

We Company
US$ 12,8 bi captados

OUTROS DESTAQUES

US$ 1,6 bi
captados

IPO
em 2011

US$ 1,7 bi
captados

US$ 1,2 bi
captados

US$13 bi
valuation

US$ 7,7 bi
valuation

US$ 5 bi
valuation

US$ 4,4 bi
valuation

US$ 1,3 bi
captados

US$ 1,2 bi
captados

US$ 755 mi
captados

US$ 3,8 bi
valuation

US$ 3 bi
valuation

US$ 1,5 bi
valuation

Comprado pela
Naspers por
US$ 1,2 bi

EUA – NOVOS DESAFIOS
Dez anos após a crise de 2008, diversos problemas ainda afetam o setor imobiliário americano. Altos
preços, falta de oferta, regulações restritivas e falta de trabalhadores são alguns dos fatores que
levam ao déficit de 7,3 milhões de unidades habitacionais.
O índice House Opportunity Index (HOI), que compara a renda com o custo dos imóveis, em 2018
teve o menor valor dos últimos 10 anos.
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Fonte: National Association of Home Builders

Nesse contexto, o mercado de proptechs cresce de forma acelerada, assim como os investimentos.
Otimização de processos, redução de custos, novas formas de construção e uso do espaço são
soluções em desenvolvimento, mas ainda sem impacto significativo no problema da acessibilidade.

VOLUME INVESTIDO

STARTUPS TO WATCH

(US$ bilhões)

Tecnologia de manufatura para
aumento de produtividade e
eficiência na construção civil

5,8
0,9
2015

5,0

1,7
2016

2017

2018

Produção de casas modernas
feitas para espaços reduzidos.

Apartamentos modulares, com
modelo
de
“housing
development as a service”

PANORAMA DO
SETOR IMOBILIÁRIO

NO BRASIL

UM MERCADO FORTEMENTE AFETADO PELA CRISE
Historicamente, o mercado imobiliário possui uma forte correlação com a evolução da economia do
país, refletindo a confiança e o poder de compra. Com a recessão dos últimos anos, houve uma queda
significativa nos investimentos, penalizando o setor.

VARIAÇÃO PIB CORRENTE X PIB CONSTRUÇÃO CIVIL
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TAXA MÉDIA FINANCIAMENTO - RECURSOS DIRECIONADOS PESSOA FÍSICA
Fonte: ABRAINC; BACEN

RECUPERAÇÃO?
Com um ambiente econômico mais favorável, o mercado imobiliário começa a mostrar sinais de
recuperação. Importantes indicadores, como unidades financiadas e volume financiado, apontam
nessa direção.

UNIDADES FINANCIADAS (SBPE)
(em milhares de unidades)
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FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SBPE + FGTS)
(R$ bilhões)
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QUEM ESTÁ
INOVANDO

NO BRASIL

MAPEAMENTO
Mapeamos 288 proptechs atuando no setor imobiliário.
Nós agrupamos em 8 categorias, de acordo com as áreas de aplicação.

O estado de São Paulo concentra

41% das proptechs mapeadas,

Até 10

seguido por Santa Catarina com 15%
e Minas Gerais com 10%.

11 a 30
31 a 50
+ 51

68

Terrenos e Obras
Gestão de Propriedades
Ferramentas para
Corretores e Incorporadoras

50
44

44
39

Buscadores e Comparadores
Home Focused
Fintech

25

VR/VA
Impacto

13
4

Terrenos e Obras

Gestão de Propriedades

Ferramentas para Corretores, Imobiliárias e Incorporadoras

Buscadores e Comparadores

Home Focused

Fintech

VR/VA

Impacto

CASE

Como visto ao longo do report, no mercado imobiliário diversas etapas do ciclo de vida de um imóvel
carecem de tecnologia e inovação, e a etapa de fechamento de vendas e locação de imóveis, é uma
delas: diversas vendas são perdidas pela elevada burocracia, falta de transparência e baixo suporte ao
agente de vendas. A falta de soluções financeiras acaba sendo um gargalo importante do mercado,
prejudicando não só as imobiliárias e corretores como também outros agentes envolvidos, como
incorporadoras.

Visando solucionar esse problema, a
ATTA desenvolveu uma plataforma de
distribuição de crédito imobiliário e
garantias locatícias, integrada aos
principais bancos privados e seguradoras
do país. A plataforma centraliza todas as
informações dos clientes, agilizando a
venda desses produtos, aumentando a
conversão e reduzindo drasticamente os
custos operacionais.

+ 85%

CRÉDITO
ORIGINADO

124,4
67,2

(R$ Milhões)

1Q/2018

1Q/2019

Com o crescimento da plataforma, a ATTA consegue atacar outro problema importante: a falta de
previsibilidade no fluxo de caixa de incorporadoras. Isso acontece pois as incorporadoras não tem
acesso a informações suficientes sobre os compradores e as condições de financiamento. Para isso,
foi criado uma solução de gerenciamento de carteira, visando dar maior previsibilidade e controle do
fluxo de recebíveis, automatizando o repasse do financiamento e acelerando a recomposição do
fluxo de caixa.

“Com esse conjunto de soluções, a ATTA visa modernizar os processos de compra e
venda de imóveis, trazendo maior informação, embasamento e segurança para os
agentes envolvidos, empoderando sua rede.”
Renato Caporrino, CEO da ATTA

ATTA EM NÚMEROS

+ R$1

bilhão

Em crédito originado
na plataforma

1,1 mil

+ 1500

+ 500

Contratos
emitidos em 2018

Corretoras

Imobiliárias

CASE
O acesso ao mercado de investimento em incorporação imobiliária – etapa mais rentável da construção
civil - sempre foi restrito no Brasil. Com um ticket de entrada muito alto, o investidor normalmente
possuía relações mais pessoais com o empreendedor e para investir passava a ser seu sócio. A grande
concentração de capital em apenas uma empresa ou empreendimento também representava um risco
maior ao investidor. Ao mesmo tempo, pequenas e médias incorporadoras tinham grande dificuldade
para encontrar investidores e iniciar os seus projetos.

A partir deste cenário, a
URBE.ME resolveu inovar
para possibilitar o acesso
de todos os investidores
à incorporação
imobiliária de uma
maneira simples e
eficiente a partir do
conceito de investimento
coletivo. As
incorporadoras
submetem seus projetos
imobiliários para análise.

+500

17
Incorporadoras
analisadas

Com este modelo proposto, um novo
mercado foi aberto, tanto para
incorporadores, que podem captar
recursos de maneira simplificada e
sem a dependência de investidores
institucionais,
quanto
para
investidores, que agora podem
diversificar seus investimentos no
setor imobiliário.

Incorporadoras
financiadas

A plataforma avalia e
disponibiliza os projetos
aprovados para os
investidores, que podem
diversificar o seu portfólio
de investimentos com
rentabilidades acima do
mercado tradicional. Os
investidores que decidem
por investir nos
empreendimentos
disponibilizados adquirem
um título de dívida, que
elimina os riscos
relacionados à sociedade.

“Grande parte dos nossos esforços são direcionados
para a avaliação e análise dos empreendimentos que
que são disponibilizados aos investidores. Hoje,
menos de 5% dos projetos apresentados são
aprovados. Em um mercado em que poucas são as
barreiras de entrada, o grande diferencial será a
qualidade do investimento. Para isso, já
desenvolvemos o nosso algoritmo próprio para
análise de parceiros e em breve passaremos a utilizar
machine learning para a avaliação das melhores
possibilidades de investimento. “
Lucas Obino, Sócio Fundador da URBE.ME

URBE.ME EM NÚMEROS

R$ 40M

+ R$ 800M

Volume captado
até mai/19

VGV Total do
Portfolio

+317%
Aumento volume financiado
(2017 x 2018)

+ 33.200
Usuários
cadastrados

IMPACTOS
NO MUNDO
TRADICIONAL

QUAL TECNOLOGIA TERÁ MAIOR IMPACTO
NA INDÚSTRIA A LONGO PRAZO?
32% Inteligência Artificial
17% Big Data & data analysis
11% IoT
11% Blockchain
10% Veículos autônomos
8% Automação
11% Outros (VR/VA, 5G, impressão 3D)
Fonte: KPMG Survey 2018

QUAIS MELHORIAS PROVENIENTES DAS INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS TERÃO MAIOR IMPACTO NA INDÚSTRIA?
TOMADA
DE DECISÃO

29%

16%
11%

22%

PERFORMANCE E
CORTE DE CUSTOS

22%

ENGAJAMENTO
DOS CLIENTES
AGILIDADE NAS
TRANSAÇÕES

RETORNO DO
INVESTIMENTO
Fonte: KPMG Survey 2018

SO WHAT?
Vivemos hoje em um mundo que muitos chamam de Proptech 3.0, sendo:
Proptech 1.0

Proptech 2.0

Proptech 3.0

digitalização de
informações e
primeiros programas
de cadastro de
propriedades,
principalmente em
forma de agregadores
e marketplaces.

impulsionado pelo
avanço da internet,
cloud e smartphone. Uso
principalmente de Data
Analytics. Surgimento
de soluções B2B no
modelo SaaS para
compra, venda, gestão,
investimentos...

Experimentação de
tecnologias
emergentes para
diferentes usos como:
IoT (smart homes),
blockchain (registro de
transações), I.A.
(interação com usuário)
e drones (gestão de
propriedades).

No Brasil, de forma geral, o setor imobiliário ainda vive no mundo offline, muito
baseado em papel, processos manuais e intermediários. Mas, como vimos acima,
temos o avanço de diversas tecnologias sendo aplicadas no setor e com
capacidade para provocar mudanças profundas em diversos segmentos da cadeia.
Mesmo aqui, encontramos startups atuando em todas as etapas do ciclo de vida
de um imóvel, desde a compra do terreno, passando pela decisão de vocação do
empreendimento, até sua construção, venda, gestão e mercado secundário,
aplicando as mais diferentes tecnologias.

É verdade que a penetração dessas inovações e o impacto provocado por elas
ainda está longe do que vemos no setor financeiro ou de varejo, por exemplo. Na
nossa opinião, as mudanças mais perceptíveis no Brasil estão, não por acaso, mais
próximas à experiência do cliente final, nos grupos definidos por nós como Home
Focused - Buscadores/comparadores.
Percebemos
também
uma
“contaminação” positiva dos avanços
da tecnologia em outros setores.
Buscadores de imóveis estão cada vez
mais parecidos com plataformas de ecommerce. A busca de crédito
imobiliário agora pode ser feita de
forma
online,
“uber”
para
necessidades
domésticas,
entre
outros.
Acreditamos que o setor imobiliário
será profundamente alterado nas
próximas décadas, acompanhando a
evolução de novas tecnologias e
tendências vistas em outros setores.
Obviamente, partes da cadeia mais

transacionais e ligadas são as mais
rápidas em absorver mudanças, mas
com o tempo toda a cadeia será
alterada.
"Bancos estão se sentindo
ameaçados, mas as
construtoras ainda não.
Quem quiser continuar
empilhando bloco que siga,
eu vou para o outro lado"
- Antonio Rezende,
Founder & CEO Gero Obras

Compartilhe esse report:

Já estamos trabalhando no nosso próximo report,
sobre CYBER SECURITY no Brasil!
Se inscreva para receber em
primeira mão!

Entre em contato conosco para
oportunidades de parceria!
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Tem algum tema que gostaria de ver em nossos reports?
Conte para a gente:
fishercontent@fishervb.com
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