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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a evolução das startups brasileiras e suas 

contribuições para a inovação e o desenvolvimento dos setores imobiliário e de construção 

civil. Como metodologia de análise foram considerados os conceitos e as ferramentas 

utilizadas pelas startups para modelagem de negócios inovadores, avaliando como essas 

empresas conseguem identificar os problemas de cada setor e alcançar de maneira rápida e 

eficiente as metas estabelecidas pelo mercado, utilizando como referência, os modelos Lean 

Startup e Business Model Generation. Esta análise possibilitou verificar que as startups têm 

revolucionado o mercado imobiliário e motivado o crescimento do setor de construção civil 

na última década por meio de ferramentas e metodologias de inovação como Design 

Thinking, Business Model Canvas e Matriz de Avaliação de Valor. Com base nos dados 

coletados, verificou-se que o maior aumento do número das startups ocorreu, 

principalmente, no início das crises desses setores, entre os anos 2014 e 2019. Os estudos 

de caso realizados com a Proptech Loft e uma Construtech X, possibilitaram concluir que 

os modelos de negócio propostos por estas empresas estão incentivando a inovação 

tecnológica e facilitando os processos relacionados ao mercado imobiliário e à construção 

civil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação tecnológica. Startup. Proptech. Construtech.    

 

  



 

ABSTRACT 

 

This paper aimed to analyze the evolution of Brazilian startups and their contributions to 

the innovation and development of the real estate and construction sectors. As an analysis 

methodology were considered the concepts and tools used by startups for innovative 

business modeling, evaluating how these companies can identify the problems of each 

sector and quickly  achieve the goals set by the market, using as a reference, the models 

Lean Startup and Business Model Generation. This analysis made it possible to verify that 

startups have revolutionized the real estate market and motivated the growth of the 

construction sector in the last decade through innovation tools and methodologies such as 

Design Thinking, Business Model Canvas and Value Evaluation Matrix, for example. 

Based on the data collected, it was found that the largest increase in the number of startups 

occurred mainly at the beginning of crises in these sectors, between 2014 and 2019. Case 

studies conducted with the Proptech Loft and the Construtech X, made it possible to 

conclude that the business models proposed by these companies are encouraging 

technological innovation and facilitating processes related to the real estate market and 

construction. 

  

KEYWORDS: Innovation. Startups. Proptech. Construtech 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor da construção civil tem representação significante na economia, mas apesar da 

grande contribuição econômica e da importância para o desenvolvimento social, é um dos 

setores da economia de menor inovação tecnológica. Por ser responsável por produtos 

imobiliários, de grande valor agregado, não é tão simples inovar em larga escala na indústria 

da construção civil, como ocorre em setores como o automobilístico, de eletroeletrônicos e de 

serviços. 

Os mercados imobiliário e de construção civil estão diretamente relacionados à situação 

financeira do país. Neste sentido, a crise econômica brasileira dos últimos anos, conduziu 

estes setores a buscarem por inovações e avanços tecnológicos para otimizar processos e dar 

maior fluidez ao mercado. Segundo a Startup Base, o Brasil tem hoje cerca de 12 mil startups 

registradas, das quais 1,45% correspondem ao setor da construção civil e 0,99% ao mercado 

imobiliário.  

De acordo com Junior Borneli, co-fundador da StartSe, em 2018 mais de dois bilhões de 

dólares foram investidos em startups relacionadas à área da construção civil, envolvendo 

empresas que trabalham com drones, impressão 3d, realidade virtual e aumentada, big data, 

robótica e outras tecnologias. A revolução no setor da construção civil também atinge os 

fornecedores de serviços. Borneli evidencia também que o mundo precisará gastar 57 trilhões 

de dólares em infraestrutura até 2030 para acompanhar o crescimento global do PIB e as 

empresas que estiverem mais preparadas tecnologicamente serão as que mais participarão 

desse volume enorme de oportunidades que surgirão na próxima década. Assim, as startups 

brasileiras destes setores ganharam força nos últimos dez anos e, cada vez mais, inovações 

tecnológicas têm sido adotadas, aumentando a produtividade e a qualidade dos bens 

produzidos.  

Neste contexto, este trabalho de graduação teve como objetivo analisar a evolução das 

startups brasileiras e suas contribuições para a inovação e o desenvolvimento dos setores 

imobiliário e de construção civil, utilizando como referência, os modelos Lean Startup, Zero 

to One e Business Model Generation. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a evolução das startups brasileiras e suas contribuições à inovação e ao 

desenvolvimento dos setores imobiliário e de construção civil. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Fundamentar, técnica e cientificamente, o tema proposto neste trabalho de graduação por 

meio de revisão de literatura. 

- Identificar as necessidades para a criação de uma startup e as diversas formas de atuação no 

setor imobiliário e de construção civil. 

- Identificar como as startups desenvolvem modelos para incentivar as inovações tecnológicas 

no setor imobiliário e construção civil por meio da realização de dois estudos de caso, com a 

Proptech Loft e com uma Construtech. 

- Gerar informações sobre a relação da evolução das startups com o crescimento dos setores 

da construção civil e do mercado imobiliário nos últimos anos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

3.1 O CONCEITO DE INOVAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM AS STARTUPS 

 

A inovação pode ser entendida e aplicada em diversos campos de conhecimento, 

diferentes atividades e setores. Segundo Faria e Fonseca (2014) a inovação tem sido uma meta 

de diferentes tipos de organizações, assim, em cada realidade, aspectos devem ser observados 

a fim de fomentá-la ou eliminar as barreiras que podem dificultá-la. Quando se trata de 

inovação tecnológica, deve-se levar em conta que ela desencadeia uma série de 

transformações, que podem afetar diretamente e mudar completamente um hábito ou costume 

já difundido anteriormente. 

Para iniciar um processo de inovação, é necessário que haja investimento em pesquisas 

e a partir daí uma série de alterações são realizadas a partir de um produto já existente, ou 

então um novo produto pode ser criado. Neste contexto, as empresas estão cada vez mais 

investindo e buscando aprimorar seus produtos ou criando novos, gerando uma concorrência 

de mercado cada vez mais acirrada e com resultados cada vez melhores. 

Sendo assim, pode-se dizer que inovar é uma maneira de desenvolver, aprimorar ou 

inventar novas soluções produzindo conhecimentos. Embora a inovação fomente a 

competitividade, ela incentiva o mercado a manter-se em constante busca por 

desenvolvimento, gerando empregos, lucro e crescimento econômico. 

Considerando este cenário é possível entender como o conceito de inovação está 

diretamente ligado às startups, que são empresas consideradas jovens, mas que estão atuando 

ativamente no mercado e vêm transformando um modelo empreendedor existente (Quadro 1). 

Segundo Torres e Souza (2016) uma startup é um negócio temporário focado na inovação de 

produtos ou serviços e que está sob riscos constantes até adquirir um modelo de negócio que 

seja palpável e de crescimento. 

Segundo a Associação Brasileira de Startups (2017), o conceito de startup teve origem 

nos EUA e corresponde a empresa de pequeno porte, recém-criada ou ainda em fase de 

constituição, com atividades ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento, cujos custos de 

manutenção são baixos e que oferecem a possibilidade de rápida e consistente geração de 

lucros. As startups baseadas em tecnologia são as mais comuns, possuem modelos de 

negócios que inovam o mercado e crescem muito rapidamente. 
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Quadro 1 – Características e diferenciais de uma startup em relação aos empreendimentos 

tradicionais. 

Parâmetro Características Diferencial entre startups e modelos tradicionais 

Modelo de Negócio Replicável e 

Escalável 

Os startups não se preocupam em “morrer” precocemente. Isso 

minimiza o custo unitário de produção e facilita  gerar o máximo 

de receita com o mínimo de custo, ao contrário do modelo 

tradicional, que se constrange e evita a qualquer preço “não 

durar” ou “falir”. 

Tempo de Retorno Crescem rápido, 

obrigatoriamente 

Se o modelo tradicional investe anos em planejamento 

(incubadoras chegam a incubar empresas iniciantes por 4 anos), 

os startups fazem acontecer rápido. Em 5 anos um startup já quer 

estar registrando um faturamento de 50 milhões de reais. As 

metas são ambiciosas, mas a ambição é parte importante do 

conceito startup. 

Empreendedorismo O empreendedor 

faz investimentos, 

mesmo que, de 

baixo custo 

Ao contrário do empreendedor tradicional os startups não pensam 

no longo prazo; empreendem em série e, geralmente, vendem sua 

empresa em cinco ou 10 anos. Rejeita as custosas pesquisas de 

mercado para comprovar suas idéias, a  internet e outras 

ferramentas criativas é que lhe dão insights. 

Inovação Não acredita no 

valor de uma idéia 

em si, mas na 

execução e libera 

a equipe para 

inovar 

O exemplo clássico é a disputa jurídica sobre quem inventou o 

facebook, não importa, o que vale é quem o executou. As equipes 

dos startups não buscam diferencial de mercado, e sim a 

inovação, o desenvolvimento de um novo produto ou de um novo 

modo de consumir. Para isso, têm total liberdade para criar e um 

ambiente profissional propício.  

Ausência de 

Hierarquia  

Ambiente 

colaborativo 

Os escritórios deixam tudo plano, ou seja, presidentes, sócios e 

funcionários trabalham no mesmo espaço, o que facilita  a 

comunicação constante e a melhor solução pode vir de qualquer 

membro da equipe, o que aumenta a confiança. A troca de idéias e 

serviços entre co legas de trabalho, concorrentes e até 

desconhecidos são frequentes no ambiente startup. 

Fonte: Adaptado da Revista HSM (2012).  
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3.2 FOMENTO À INOVAÇÃO 

 

Para entender melhor como funciona o sistema que envolve as startups, é necessário 

uma abordagem sobre como se originam e conseguem, muitas vezes, um crescimento tão 

rápido e efetivo. Desta forma, pode-se falar das aceleradoras, incubadoras, parques 

tecnológicos e de fundos de investimentos, descritos a seguir. 

 

3.2.1 Aceleradoras 

 

Considerando uma enorme necessidade de transformações, em um mundo repleto de 

problemas e diversas vezes com recursos limitados, é um desafio muito grande conseguir criar 

ou aprimorar um modelo de negócio com sucesso. Para Abre e Campos (2016), as 

aceleradoras ajudam os empreendedores a definir e construir seus produtos iniciais, identificar 

segmentos de clientes e obter recursos, incluindo capital e funcionários. Assim, as 

aceleradoras desenvolvem programas que, normalmente, têm duração limitada, e ajudam em 

todo o processo do novo empreendimento. 

Portanto, uma aceleradora atua como organização que, geralmente, é composta por 

experientes empreendedores, que podem oferecer mentorias, espaços, dividir seus 

conhecimentos, possuindo ampla rede de contatos, com o objetivo principal de desenvolver e 

tornar a startup bem-sucedida. Após uma imersão cheia de conteúdo, troca de informações e 

todo auxílio por parte da aceleradora, as startups que se destacam pelo potencial produtivo, 

são apresentadas aos possíveis investidores. Desta forma, o papel da aceleradora é apoiar e 

investir no desenvolvimento do startup, ajudando na obtenção de recursos. Além desse apoio, 

as aceleradoras também investem capital nas startups, tornando-se sócias por um tempo, até 

que sua participação seja vendida para outras empresas ou investidores. 

Segundo Pauwels (2014), a atividade de aceleração é mundialmente considerada 

recente. A “Y Combinator” foi a primeira aceleradora criada em 2005, em Cambridge, 

Massachusetts, e serve de inspiração para outras aceleradoras no mundo. No Brasil o modelo 

passou a ser adotado rapidamente e, desde então, várias aceleradoras foram criadas. Essas 

empresas são de extrema importância no estímulo ao empreendedorismo e ainda que seja um 

modelo novo de negócio e que gere diversas incertezas, é inegável o sucesso que tem sido 

obtido. A Figura 1 apresenta o número acumulado de aceleradoras fundadas no Brasil no 

período de 2005 a 2015. 
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Figura 1 – Número acumulado de aceleradoras fundadas no Brasil entre 2005 a 2015.  

 

 

Fonte: Abreu e Campos (2016). 

 

3.2.2 Incubadoras e Parques Tecnológicos 

 

Existe um sistema envolvendo as startups, e para que haja melhor entendimento desse 

sistema, deve-se também fazer uma abordagem sobre os agentes de inovação conhecidos 

como Incubadoras e Parques Tecnológicos. Segundo Hackett e Dilts (2004), as incubadoras 

são espaços compartilhados que proporcionam às novas empresas, recursos tecnológicos e 

organizacionais; sistemas que criam valor agregado; monitoramento e ajuda empresarial, com 

o objetivo de facilitar o sucesso dos novos negócios, reduzindo ou eliminando o custo de 

potenciais falhas que se apresentam na criação do negócio e que são controladas no período 

de incubação. 

Incubadoras de empresas e parques tecnológicos são entidades promotoras de 

empreendimentos inovadores. A incubadora de empresas tem por objetivo oferecer suporte a 

empreendedores para que eles possam desenvolver idéias inovadoras e transformá-las em 

empreendimentos de sucesso. Para isso, oferece infraestrutura e suporte gerencial, orientando 

os empreendedores quanto à gestão do negócio e sua competitividade, entre outras questões 

essenciais ao desenvolvimento de uma empresa (ANPROTEC 2015).   

No Quadro 2 são apresentadas as principais diferenças entre incubadoras e 

aceleradoras. 
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Quadro 2 – Principais diferenças entre incubadoras e aceleradoras. 

Incubadoras Aceleradoras 

Apoiam pequenas empresas de acordo com 

alguma necessidade governamental ou regional. 

Podem ajudar, por exemplo um negócio de 

telecomunicações em um estado que precisa de 

expansão nessa área. 

 

Não são focadas em uma necessidade prévia, mas em 

empresas que tenham o potencial para crescer muito 

rápido. Justamente por isso, aceleradoras buscam 

startups escaláveis (e não somente uma pequena 

empresa promissora. 

Precisam de um plano de negócio mais 

estruturado para conseguir apoio público. 

 

Apostam mais em boa idéia, sem a necessidade de tanta 

burocracia. 

Lideradas por gestores com experiência em 

mediar poder público, universidades e empresas. 

 

São geridas por empreendedores ou investidores 

experientes. 

Baseiam-se no modelo tradicional de consultoria. Organizam-se com sessões de mentoring (sejam em 

palestras ou conversas entre empreendedor e mentor). 

Fonte: Sebrae Nacional (2019).  

 

Os parques tecnológicos representam um complexo produtivo industrial, com serviços 

de base científico-tecnológica. Planejados, têm caráter formal, concentrado e cooperativo, 

agregando empresas cuja produção se baseia em Pesquisa e Desenvolvimento. Assim, os 

parques atuam como promotores da cultura da inovação, da competitividade e da capacitação 

empresarial, fundamentados na transferência de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de 

incrementar a produção de riqueza de uma determinada região (ANPROTEC, 2015). 

 

3.2.3 Fundos de venture capital   

 

  O venture capital (capital de risco) surge com o mesmo propósito das aceleradoras e das 

incubadoras, porém com um objetivo primordial diferente: a rentabilidade. Além do aporte 

financeiro, fornece apoio estrutural e gerencial às empresas investidas, atuando ativamente 

como sócio, desde o início do investimento até o desinvestimento. Chang (2004) em seu 

estudo sobre os fundos de venture capital assinala que são características dos capitalistas de 

risco: 

 

- Buscar retornos mais altos do que produtos disponíveis no mercado de investimento 

- Busca de qualidade na gestão e organização do negócio 
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- Buscar competitividade internacional 

- Atuar na fronteira tecnológica 

 

Nesse contexto, o investimento via risco assume papel fundamental para as startups, 

que provém com ideias e projetos, mas carecem de capital para desenvolvê-los. A relevância 

dos fundos de venture capital, principalmente os fundos voltados às Construtechs e 

Proptechs, vincula-se ao fato de que eles viabilizam esses projetos. 

 

3.3 AS STARTUPS E SUAS FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO 

 

Startups possuem estruturas internas ágeis e flexíveis, apesar de instáveis e pouco 

formalizadas, elas têm uma característica extremamente marcante que é o uso de 

metodologias ágeis e ferramentas de inovação, devido ao dinamismo imposto pelo ambiente 

de incerteza em que estão inseridas. A seguir são abordadas as principais ferramentas 

utilizadas por quase toda startup. 

 

3.3.1 Design Thinking 

 

Dunne e Martin (2006) definem o Design Thinking como a forma de pensar dos 

designers – processos mentais usados para projetar objetos, serviços ou sistemas, com distinto 

resultado final de produtos elegantes e úteis. Para Soledade et al. (2013), Design Thinking é 

um conjunto de técnicas e ferramentas centrado no usuário que suporta um processo interativo 

para produzir, analiticamente e de forma criativa, soluções para os desafios reais. Estes 

autores relatam uma experiência em refinamento de requisitos para um sistema de gestão de 

aprendizagem com usuários do sistema por meio da metodologia Design Thinking. 

Para a aplicação da metodologia do Design Thinking em um grupo ou empresa, é 

necessário desenhar uma cultura organizacional para implementar uma mudança de 

mentalidade no procedimento usual. Os colaboradores devem levar em conta cinco etapas 

primordiais que definem o ciclo, apresentadas na Figura 2 e descritas a seguir. 
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Figura 2 – Etapas do ciclo do Design Thinking 

 

Fonte: Autores. 

 

1 – Empatia: é a fase da compreensão, onde mergulha-se no problema identificado em 

diversas perspectivas. A empatia é marcada por uma forte imersão que é feita, primeiramente 

de forma superficial, com uma pesquisa de entendimento sobre o assunto e, em seguida, de 

forma mais profunda, quando o projeto de pesquisa é desenvolvido por meio de 

fundamentação. 

2 – Definição: análise e síntese das informações coletadas para definição mais concreta do 

problema. 

3 – Ideação: etapa em que se inicia o desenvolvimento da solução, por meio da aplicação de 

todo o conhecimento acumulado sobre o problema, havendo fomentação e geração de idéias 

para geração de insights. 

4 – Prototipagem: etapa de construção de um produto, em que todas as idéias se transformam 

em ações, que podem gerar valor e promover a diferença no problema identificado. 

5 – Teste: como qualquer produto, existe a necessidade de avaliação em métricas para 

entendimento do que precisa ser mudado. 

 

3.3.2 Matriz de Avaliação de Valor 

 

 Uma das ferramentas que toda startup deve explorar é a Matriz de Valor proposta por 

Chan Kim e Renée Maugborgne (2005) em seu livro “A Estratégia do Oceano Azul”. A 

ferramenta se caracteriza por encontrar espaços de mercado inexplorados, pela criação de 

demanda e pelo crescimento altamente lucrativo. Nos oceanos azuis a competição é 

irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão definidas (KIM; MAUBORGNE, 2005).   

Entretanto, a existência da inovação em uma startup não é suficiente, a inovação deve ser um 

processo contínuo, utilizada de forma estratégica, para que a empresa gere resultados, cresça e 

assim consiga se tornar competitiva. 
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Segundo os autores do livro, para utilização da matriz de valor em uma empresa, deve-

se seguir os seguintes passos: 

 

1. Despertar visual: Comparar sua empresa com os concorrentes e verificar o que deve 

ser alterado. 

2. Exploração visual: Sair a campo para explorar fronteiras, observar vantagens e que 

fatores se devem eliminar, criar ou mudar. 

3. Feira de estratégia visual: Construir uma matriz de avaliação de valor com base no 

que viu e pedir feedback de clientes, clientes de concorrentes e não-clientes. 

4. Comunicação visual: Criar e distribuir perfis estratégicos em uma única página e 

apoiar apenas aqueles que permitem implementar a estratégia. 

 

Como exemplo bem-sucedido de aplicação dessa ferramenta podemos citar o Cirque Du 

Soleil, que encontrou seu oceano azul abandonando algumas atrações circenses caras e 

práticas de preço desfavorável, focando em refinamento, tema, música, dança artística e várias 

produções (Figura 3). 

 

Figura 3 - Matriz de avaliação de valor aplicada no Cirque Du Soleil. 

 

Fonte: Kim e Mauborgne (2005). 
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3.3.3 Método Lean Startup 

 

As startups possuem como características clássicas a inovação e agilidade em seu 

portfólio de serviços e produtos. Nesse sentido, tratando de como essas empresas conseguem 

se destacar perante seus concorrentes de mercado, podemos destacar a abordagem de Ries 

(2011) sobre o conceito lean startup, que propõe uma dinâmica de planejamento, gestão e 

execução focada nas fases iniciais da startup, mas que pode ser utilizada em qualquer projeto.    

Segundo essa abordagem, que partiu dos estudos de Blank (2003) sobre customer 

development, toda startup deve-se ter em mente que seu modelo de negócio está passando por 

processos de hipóteses e validações. Todas as hipóteses pré-estabelecidas para a construção da 

empresa devem passar por um processo de validação que, basicamente, testa todas as 

hipóteses diretamente com clientes e/ou usuários e coleta dados a partir do uso do produto ou 

serviço. Para isso, Ries (2011) também desenvolveu a ideia do “produto mínimo viável” 

(MVP) que, de acordo com sua própria definição, é a versão mais simples de um produto, que 

pode ser lançada com uma quantidade mínima de esforço e tempo de desenvolvimento. Dessa 

forma, o MVP é uma espécie de protótipo, usado para gerar um aprendizado e validar 

hipóteses sobre as necessidades e dores reais de seus clientes. Na Figura 4, pode ser 

observado o ciclo build, measure, learn, proposto por Ries (2011). 

 

Figura 4 – Ciclo build, measure, learn aplicado ao Método Lean Startup. 

 

Fonte: Ries (2011). 

 

A abordagem proporciona economia de esforço, recursos e tempo no desenvolvimento 

de uma solução, visto que busca sempre adequar a evolução do produto às recomendações e 

feedbacks dos usuários. 
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3.3.4 Canvas de modelo de negócio 

 

Quando se trata de ferramentas de gestão e planejamento para startups, para Blank 

(2003) startups devem projetar e testar seus modelos de negócio inicialmente, medir e 

aprender através de métricas e resultados e, assim, construir seu plano de negócios. 

De acordo com Osterwalder (2010) “um modelo de negócios descreve a lógica de 

criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização”. Este autor aproveitou a 

criação das redes sociais em 2010 e criou um movimento de engajamento ao redor de uma 

nova teoria que chamou muito a atenção de diversos consultores e empresários do mercado, o 

canvas de modelo de negócios, que é muito reconhecido por sua simplicidade e por sua 

característica marcante de ser extremamente visual-intuitivo.  

O livro Business Model Generation, de Osterwalder e Pigneur (2017), foca seu 

conteúdo e análise em uma tela de gráfico simples, dividida em nove blocos de construção 

para o negócio, com o objetivo de permitir visualizar em uma única imagem todos os aspectos 

inerentes à empresa e como eles se relacionam uns com os outros. A Figura 5 apresenta o 

diagrama com todos os blocos que compõem o modelo de negócios da startup: (1) parceiros-

chave, (2) atividades-chave, (3) recursos-chave, (4) propostas de valor, (5) relacionamentos 

com o cliente, (6) canais, (7) segmento de cliente, (8) estrutura de custos e (9) fluxo de 

receita, descritos a seguir. 

 

1 - Parceiros-chave: refere-se principalmente a terceirizações (fornecedores). O lado 

esquerdo do diagrama trata-se de quesitos operacionais, assim, o bloco parceria lista algumas 

empresas chave que podem ajudar o seu negócio na sua proposta de valor. 

2 - Atividades-chave: De forma complementar ao recursos-chave, esse bloco deve tratar 

das atividades mais importantes estrategicamente para a empresa, de forma que o negócio 

possa funcionar corretamente. Exemplo: Gestão de plataformas; vendas indiretas; 

desenvolvimento de produtos. 
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Figura 5 – Diagrama com os blocos que compõem o Canvas de Modelo de Negócios. 

 

Fonte: Osterwalder (2010). 

 

3 - Recursos-chave: são os ativos fundamentais que fazem o negócio funcionar. Esse 

bloco está destinado a descrever os ativos com maior importância da startup. Exemplo: 

Patentes, equipe de tecnologia de informação, atendimento diferenciado. 

4 - Proposta de Valor: está relacionado aos benefícios que os produtos ou serviços da 

empresa fornecem aos clientes, por exemplo, consultoria rápida; entrega rastreável. 

5 - Relacionamento com cliente: descreve estratégias para evitar que os clientes deixem 

de usufruir do produto e recorram à concorrência. Por exemplo, preço reduzido; 

autoatendimento. 

6 - Canais: caminhos pelos quais a empresa se comunica com seus clientes. Podem ser 

de comunicação, vendas e distribuição do produto, ou seja, qualquer tipo de interação, que 

leve o produto ou serviço até o cliente. 

7 - Segmento de cliente: trata-se de uma fatia do mercado, do seu público alvo* ou sua 

persona*. Em outras palavras, é necessário que você defina quem é o seu cliente, por 

exemplo, se a clientela é representada por homens de 25 a 59 anos que trabalham em casa. 

8 - Estrutura de custos: descreve os principais custos que têm peso no financeiro e na 

operação do negócio. Normalmente, vêm dos recursos, atividades ou parcerias chave, por 

exemplo, comissão de vendedores; desenvolvedores de tecnologia de informação. 

9 - Fluxo de Receita: é o bloco que determina como o cliente remunera a startup pelos 

benefícios recebidos, por exemplo, vendas, aluguel, licença, entre outros.  
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3.3.5 Minimum Viable Product - MVP 

 

Um produto mínimo viável (do inglês, Minimum Viable Product – MVP) é um 

protótipo, algo que representa o produto ou serviço que está sendo desenvolvido. O objetivo é 

levar ao mercado o que a startup está produzindo de maneira rápida e eficiente, e que, por 

meio de feedbacks dos clientes, é possível analisar se a empresa está no caminho certo ou 

deve pivotar. Um MVP ajuda os empreendedores a começarem o processo de aprendizagem o 

mais rápido possível. No entanto, não é necessariamente o menor produto imaginável; trata-

se, apenas, da maneira mais rápida de percorrer o ciclo construir-medir-aprender de feedback 

com o menor esforço possível (RIES, 2011). 

Percebe-se que se trata de um conceito subjetivo, pois não é possível determinar ao 

certo qual é a qualidade mínima necessária para entregar o produto ao cliente de forma que se 

utilize a menor quantidade de recursos e tempo. Um mercado específico pode determinar um 

MVP de determinada qualidade, enquanto outro setor pode demandar um MVP de outro 

nível, portanto, é necessário um certo julgamento e pesquisa de mercado. 

Schrage (1993) conta a importância de ciclos rápidos de prototipagem, pois como o 

tempo para lançamento de produtos é uma forma de vantagem competitiva frente aos 

concorrentes, a velocidade tem forte importância nesse sentido. Além disso, para este autor, 

quanto mais ciclos forem realizados, mais adequados às necessidades dos clientes serão os 

produtos. Blank  (2003) e Ries (2011) concordam com a importância de acelerar as atividades 

para obtenção de feedback dos clientes. 

 

3.4 ATUAÇÃO DAS STARTUPS NO SETOR IMOBILIÁRIO E DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

De acordo com a Fisher Venture Builder (2019), tornou-se 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 destes termos é associado a um subsetor do mercado imobiliário e, por 

vezes, se confundem, Builder (2019). No presente estudo serão abordados os termos 

relacionados à propriedade (PropTech) e construção (Construtech). 
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3.4.1 Proptechs 

 

PropTech é uma startup que gera valor em torno de uma propriedade imobiliária por 

meio de um negócio de base tecnológica, Loreto (2018). Sendo assim, essas empresas 

representam uma revolução no mercado imobiliário, trazendo inovações, mudando processos 

já existentes e criando novos processos. A agência imobiliária “Home Hunting” listou 

algumas inovações que as Proptechs estão trazendo para o setor imobiliário, e como essas 

ferramentas estão revolucionando esse mercado: 

 

- Inteligência Artificial:  a inteligência artificial pode agilizar o processo de venda de 

imóveis com, por exemplo, processamento da linguagem e reconhecimento de imagem que 

podem rapidamente digitalizar documentos de compra e venda e importar os dados para uma 

plataforma CRM (do inglês, Customer Relationship Management), de gestão de 

relacionamento com o cliente. Além disso, ajuda a automatizar as comunicações entre agente 

e potenciais clientes – enviar a mensagem certa, ao cliente certo, no momento certo, é 

essencial para criar um relacionamento. Por meio da validação dos dados, da automação da 

comunicação e dos fluxos de trabalho dentro de um sistema de CRM, a inteligência virtual 

libera os agentes de trabalho, para se dedicarem ao cliente. 

- Blockchain: é provavelmente uma das tecnologias com maior inserção no setor imobiliário, 

revolucionando a forma como são realizadas as transações. Esta tecnologia adiciona liquidez 

ao mercado imobiliário e permite que as transações imobiliárias se realizem por meio de um 

sistema simples e menos regulado. 

- Realidade virtual e aumentada: as visitas virtuais permitem que os compradores vejam os 

imóveis virtualmente sem precisar sair de casa. No caso da realidade aumentada, podem ter 

uma experiência quase real, como se estivessem fazendo uma visita presencial ao imóvel, ou 

visitando a casa dos seus sonhos, antes mesmo de ser construída. 

- Big Data: a aplicação de Big Data ao setor imobiliário permite identificar desejos, 

tendências, necessidades e interesses dos consumidores. As empresas utilizam esta tecnologia 

para tomar melhores decisões e realizar movimentos estratégicos, adaptando a sua abordagem 

ao consumidor. 

- Criptomoedas: facilitam a transferência de ativos e permitem a realização de transações 

transfronteiriças. As criptomoedas afetam o mercado imobiliário, devido à simplificação da 

forma como as transações se realizam e da eliminação de muitos intermediários, por exemplo, 

já estão sendo realizadas vendas de imóveis por meio de bitcoins. 
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- Geolocalização: a geolocalização permite atribuir várias caraterísticas a uma localização, 

oferecendo dados de construção, valores de venda e pontos de interesse. Desta forma, o setor 

imobiliário pode analisar melhor a localização e explorar os ativos mais detalhadamente. 

 

3.4.2 Construtechs 

 

Para Loreto (2018), uma cadeia produtiva corresponde a uma sequência de atividades 

responsáveis por transformar um conjunto de entradas em uma unidade de saída, que será 

entregue ao consumidor final. A FIESP desdobra a cadeia de valor/produtiva da construção 

civil em quatro grandes grupos: 

 

1. Extração: atividade de beneficiamento primário para uso direto na construção e/ou 

composição na fabricação dos mais diversos itens da indústria de materiais. 

2. Indústria de Materiais: transformação de insumos minerais ou não minerais em produtos 

de maior valor agregado para serem empregues na atividade construtiva. 

3. Comércio e Serviços: rede de distribuição e comercialização dos produtos beneficiados 

para pessoas físicas ou empresas. E ainda as diversas categorias que atuam com prestação de 

serviços durante o ciclo de obra. 

4. Construção: atividade de incorporação e construção de empreendimentos imobiliários ou 

atividade de construção pesada voltada a infraestrutura urbana. 

 Sendo assim, pode-se dizer que Construtechs são startups que produzem soluções 

tecnológicas para a cadeia produtiva da construção civil, tornando essas atividades escaláveis 

e repetitíveis. Elas buscam resolver as “dores” de empresas como mineradoras, construtoras, 

empreiteiras, indústrias de materiais, imobiliárias, empresas de arquitetura e até governos, 

além do consumidor, que compra, aluga ou administra imóveis, facilitando a rotina dos 

profissionais que trabalham nessas áreas e beneficiando o produto final entregue aos clientes 

(ALVES, 2018). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para avaliar a evolução das startups do mercado imobiliário e de construção civil e 

como elas vêm contribuindo para a inovação e o desenvolvimento desses setores, inicialmente 

foi realizada uma revisão de literatura abrangente, que fundamentou e deu consistência ao 

estudo realizado. Posteriormente foram realizados dois estudos de caso, um de uma proptech 

e o outro de uma construtech, considerando as teorias e o processo histórico das startups do 

mercado imobiliário e de construção civil analisadas neste trabalho.  

A metodologia aplicada a esse estudo foi dividida em quatro subseções: abordagem da 

pesquisa, startups analisadas, procedimentos e diagnóstico. 

 

4.1 ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

Esse estudo tem caráter exploratório e explicativo, considerando que a pesquisa 

exploratória tem intenção de proporcionar maior familiaridade com o tema estudado. As 

informações obtidas por meio de levantamentos bibliográficos permitiram o desenvolvimento 

de algumas relações, demonstrando que o crescimento do mercado imobiliário e de 

construção civil ao longo dos últimos anos teve forte influência do desenvolvimento e 

evolução das startups desses setores, devido principalmente, ao fomento à inovação 

proporcionado pelas aceleradoras, incubadoras e pelos fundos de investimento. Com a 

finalidade de contemplar essas relações, os dados referentes às incubadoras e parques 

tecnológicos no Brasil foram obtidos junto à Associação Nacional de Entidades Promotoras 

de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC. 

Com base nestas informações foram selecionados para essa pesquisa seis eixos de 

análise, que são fundamentais para a criação de uma startup dos setores imobiliário e de 

construção civil e para seu desenvolvimento e destaque perante à concorrência das empresas 

tradicionais: 1) Equipe, 2) Problema, 3) Mercado, 4) Produto, 5) Modelo de Negócio e 6) 

Tecnologia.  

 

4.2 STARTUPS ANALISADAS 

 

As startups estudadas foram selecionadas, considerando uma Construtech, 

representante do mercado da construção civil, que por questões de confidencialidade será 

chamada de – Startup X e uma Proptech, pertencente ao mercado imobiliário – Loft. As 
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informações sobre os agentes de fomento à inovação foram obtidas junto à Anprotec (2015) e 

ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae. 

O banco de dados disponibilizado pela Anprotec (2015), são gerados por meio da 

aplicação de questionário eletrônico enviado às incubadoras e parques tecnológicos 

brasileiros, associados ou não a esta associação e são, reconhecidamente, confiáveis e 

significativos. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, esse estudo pode ser considerado como “pesquisa 

de campo”, por se tratar de estudo de caso, ou seja, uma pesquisa que aborda algum fenômeno 

atual com o objetivo de entender como ou por que determinado evento acontece (GIL, 2007).  

A pesquisa de campo tem a finalidade de observar fatos e fenômenos da maneira como 

ocorrem na realidade e também coletar dados referentes aos elementos observados e, 

posteriormente, analisá-los e interpretá-los, com base em uma fundamentação teórica sólida e 

bem fundamentada (YIN, 2008). Neste aspecto, todos os dados coletados na aplicação do 

questionário junto aos fundadores das startups estudadas, bem como, todas as demais 

informações obtidas para a realização deste estudo, foram organizados e analisados em 

planilhas do software Microsoft Excel.  

 

4.4 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico foi realizado por meio de pesquisa de campo, sendo obtidas informações 

dos empreendedores em resposta ao questionário apresentado no Quadro 3, abordando as seis 

temáticas citadas anteriormente. A entrevista foi realizada junto aos fundadores das startups 

estudadas, visando a compreensão de como elas estão se destacando e evoluindo no setor.  
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Quadro 3 – Questionário de pesquisa, aplicado em entrevista aos fundadores das startups 

estudadas. 

Eixo Perguntas 

 

Equipe 

Sócios - Quem são, o que fazem e formação? 

Como está a estrutura jurídica? 

Como funciona a comunicação interna da empresa? 

Como organizam a gestão de atividades? 

 

 

Problemas 

Qual problema a startup resolve hoje? 

Como esse problema foi validado? 

Quem é o público alvo e a persona? 

 

 

Mercado 

Qual é o tamanho do mercado? 

Esse mercado está em crescimento? 

Quais são os riscos do negócio? 

Quem são os concorrentes? 

 

 

Produto 

Quais as funcionalidades principais do produto? 

Como foi desenvolvido o MVP? 

Qual o diferencial do produto? 

Qual a proposta de valor para o cliente? 

 

Modelo de negócio 

Como você gera valor para o público alvo? 

Como funciona o modelo de precificação? 

Qual o diferencial competitivo? 

 

Tecnologia  

Quais os canais de aquisição de cliente? 

Qual inovação tecnológica? 

Como foi desenvolvida? 

Fonte: Autores 

 

Estas informações foram minuciosamente analisadas para verificar as decisões que vêm 

sendo tomadas pelas startups ao longo de sua evolução e como estas têm desenvolvido 

inovação nos setores em que se inserem.  

A metodologia selecionada para o diagnóstico das startups se fundamentou na estrutura 

ilustrada na Figura 6, onde uma temática, necessariamente, antecede a outra, servindo como 

base para as decisões, que vão se tornando cada vez mais complexas dentro dessa estrutura, 

mas isso não significa que a startup não possa trabalhar mais de uma temática ao mesmo 

tempo, como pode ser observado nas explanações a seguir. 

Quando analisamos a temática “Equipe” buscamos dois elementos principais: (i) qual 

tipo de pensamento mais utilizam? Um pensamento de risco, voltado para o planejamento de 

longo-prazo, lançamento cuidadosos, proteção de ideias, pouca interação com clientes e baixa 
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cultura de exploração/tentativa e erro; ou um pensamento de incerteza, voltado para 

experimentação rápida, para o compartilhamento de ideias, alta interação com potenciais 

clientes e usuários e necessidades de lançamentos mínimos e viáveis para começar a gerar 

valor ao mercado; (ii) Como o empreendedor trabalha com a dualidade de esforço e retorno? 

Ele observa recursos presentes para então definir objetivos ou define objetivos e então procura 

pelos recursos necessários? 

 

Figura 6 – Estrutura de análise para diagnóstico das startups estudadas. 

 

 

Fonte: Autores 

 

Quando consideramos a temática “Problema”, buscamos entender o quão bem os 

empreendedores conhecem seu público-alvo e as dores, ganhos e job to be done desse 

público. Também tentamos compreender a lógica de descoberta de clientes utilizada pela 

startup: ela parte do estudo do ser humano para então criar uma solução, como é o caso do 

Design Thinking, ou parte de um protótipo para entender quais são as reais necessidades de 

um cliente em potencial, como no Customer Development? 

Na temática “Mercado” buscou-se compreender os estudos realizados para entender seu 

tamanho. É importante que o empreendedor tenha conhecimento dos números de mercado e 

que faça projeções que levam em consideração esse montante. Aqui, queremos identificar as 

análises feitas, entendendo de onde vieram as informações.  
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A temática “Produto” nos traz insights sobre o market fit de um produto e sobre como 

as funções que estão sendo desenvolvidas pela startup se encaixam com as dores, ganhos e 

job to be done encontrados no problema. Quanto a tecnologia desenvolvida está adequada aos 

desafios de negócio atual e do futuro? Além disso, também é preciso considerar a jornada do 

usuário e todos os pontos de contato que ele possui com a startup. 

Na categoria “Modelo de Negócio”, foi analisado como o produto se sustenta no 

mercado, ao responder às seguintes perguntas: (i) como você gera valor para seu público-

alvo? (ii) como você entrega valor para seu público-alvo? (iii) como você captura valor de seu 

público-alvo? 

Por fim, em “Tecnologia” buscou-se entender ao certo qual a tecnologia inovadora 

desenvolvida e como ela foi criada e implementada no mercado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos nos estudos de caso e a análise dos dados coletados são 

apresentados a seguir, considerando os impactos nos setores de construção civil e mercado 

imobiliário, o panorama das Construtechs e Proptechs e análise dos estudos de caso. 

 

5.1 IMPACTOS DAS STARTUPS NO SETOR IMOBILIÁRIO E DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Com base na análise do cenário atual da economia brasileira, verificou-se que o setor da 

construção civil vem sofrendo com fortes e consecutivas quedas. Na Figura 7 pode-se 

observar que, segundo dados do IBGE(2018) a variação do PIB da Construção Civil, vem 

acompanhando a variação do PIB Corrente e, nos últimos anos, tem sido negativo. 

 

Figura 7 - Variação PIB corrente x PIB construção civil. 

 

Fonte: IBGE (2018). 

 

Abordar questões de crescimento econômico sem mencionar o empreendedorismo, em 

um momento global em que as startups, incubadoras, aceleradoras e fundos de investimento 

estão ganhando força e poder, é algo bastante difícil. Isso porque, segundo Ries (2011),  

empreendedores estão em todo lugar e trabalham em prol do sucesso de instituições 

designadas a inovar frente a condição de extrema incerteza, bem como, a realidade encontrada 

dentro das startups no ramo da construção civil e do mercado imobiliário, porém, isso não é o 

que acontece entre empresas tradicionais no ramo.  De acordo com o estudo feito pela 

McKinsey, firma global de consultoria de gestão em diversos setores, a construção civil é um 
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dos setores menos tecnologicamente atualizados, perdendo apenas para o da agricultura 

(Figura 8). 

 

Figura 8 – Nível de digitalização nos diversos setores da economia mundial 

 

 

Fonte: McKinsey Global Institute (2018). 

 

Na avaliação desta empresa de consultoria, a construção ainda está atrasada em relação 

a todos os outros setores e, segundo o estudo, entre os fatores que dificultam a adoção de 

novas tecnologias nos últimos anos estão a carência de profissionais para dar suporte às 

soluções, dinheiro e resistência de equipe. Loreto (2018) também afirma que o setor é o 

segundo pior em adoção de tecnologia, cujos índices de produtividade ficaram estagnados nos 
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últimos 20 anos, enquanto outros setores tiveram desenvolvimento significativo e que as 

startups mostraram que é possível fazer diferente. 

Mesmo com esse cenário desfavorável nos últimos anos, a partir de 2018 a situação do 

setor de construção civil começou a apresentar sinais de recuperação, como demonstram os 

dados da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), 

utilizando importantes indicadores, como unidades financiadas e volume financiado (Figuras 

9 e 10). 

 

Figura 9 – Unidades financiadas (em milhares de unidade) entre os anos de 2010 e 2018. 

 

Fonte: Abecip (2018). 

 

Figura 10 - Volume financiado em bilhões de reais, entre os anos de 2010 e 2018. 

 

Fonte: Abecip (2018). 

 

Historicamente, o mercado imobiliário possui uma forte correlação com a evolução da 

economia do país, o que pode ser evidenciado pela confiança e poder de compra do 

consumidor (Figura 11). 
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Figura 11 – Índice de confiança do consumidor entre os anos de 2010 a 2018. 

 

Fonte: FGV (2018). 

 

É nesse cenário que as Construtechs e as Proptechs estão entrando em ação, sendo a 

maioria criada depois do início da crise de 2014. Essas startups vêm trabalhando fortemente 

em dores e problemas reais dos setores, resolvendo alguns dos principais obstáculos no país, 

como a baixa produtividade, a baixa previsibilidade, as margens baixas de lucros e os 

desperdícios. Em 2018, ano de recuperação dos setores de construção civil e do mercado 

imobiliário, elas quebraram recordes em investimentos que, segundo a Construtech Ventures, 

foram de mais de 1,05 bilhão de dólares. 

 

5.2  PANORAMA DAS CONSTRUTECHS E PROPTECHS 

 

Com base nos dados obtidos na literatura e nos estudos de caso, verificou-se que as 

startups têm trabalhado em ambientes de extrema incerteza com agilidade e disposição para 

assumir os riscos da inovação, dessa maneira, enquanto grandes corporações continuam 

realizando o convencional e o certo, essas empresas contribuem para o desenvolvimento 

tecnológico desses setores de forma mais expressiva, às vezes inovando junto com essas 

corporações tradicionais. Nestas alianças estratégicas, as startups conseguem acessar as 

capacidades e os recursos das grandes corporações que, de contrapartida, se beneficiam das 

inovações que as startups desenvolvem. 

Observou-se no campo de estudo uma visão positiva à adoção de tecnologia na 

construção e no mercado imobiliário nos próximos anos. Ao longo de 2017, a Construtech 

Ventures, a primeira Venture Builder dedicada exclusivamente aos setores da construção e 

imobiliário, mapeou mais de mil construtechs no mundo todo.  
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No Brasil foram mapeadas 268 e 360 construtechs em 2017 e 2018, respectivamente 

(LODYGENSKY, 2018; LORETO, 2018). Durante 2017 as principais construtechs do 

mundo geraram mais de 170 milhões de dólares, segundo a consultoria americana CB 

Insights. Os aportes provenientes de fundos de venture capital, aceleradoras e incubadoras em 

construtechs brasileiras somaram mais de 450 milhões de reais nos últimos anos, de acordo 

com o levantamento feito pela Construtech Ventures (ZANOELLO; LODYGENSKY, 2018). 

Este apoio dos investidores aos novos modelos de negócios oferece soluções de gestão de 

documentos desde uma empreiteira até uma marketplace de imóveis. Considerando o 

fortalecimento dessas empresas, o mercado de construção civil tem sido impactado das 

seguintes formas: 

 

1.  As empresas são mais eficientes, ou seja, com o uso da tecnologia, elas conseguem reduzir 

custos, aumentar a receita e facilitar toda a experiência dos seus clientes. 

2. Diversificando e criando novos modelos de negócio, de forma a romper paradigmas, 

utilizando métodos disruptivos e mostrando, assim, formas eficientes de desenvolvimento de 

negócios.  

 

Desta forma, foi visto que as Proptechs têm sido facilitadoras desses processos, atuando 

diretamente nesse mercado e oferecendo, por exemplo, canais online para realização de 

transações. A partir disso, elas conseguem dar mais confiabilidade, reduzindo os riscos e 

fraudes em transações que envolvem valores significativos para os clientes. Além disso, elas 

conseguem identificar e corrigir a ineficiência e imprecisão de alguns processos, que 

geralmente são muito confidenciais. 

De acordo com um mapeamento realizado pela Fisher Venture Builder, em maio de 

2019, 288 Proptechs que atuam no setor imobiliário brasileiro foram agrupadas em 8 

categorias, conforme suas áreas de atuação (Figura 12).  
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Figura 12 – Principais áreas de atuação das Proptechs brasileiras. 

 

Fonte: Builder (2019). 

 

Todas as etapas que envolvem o fechamento de vendas ou locação de imóveis, 

necessitam de tecnologia e inovação. Ao longo dos processos, a grande burocracia, a falta de 

transparência e de soluções financeiras acabam se tornando gargalos nas transações, 

prejudicando tanto imobiliárias e corretores, como as incorporadoras e construtoras. 

 

5.3  ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASO 

 

5.3.1 Empresa Loft 

 

A Loft é uma empresa de tecnologia que atua no mercado imobiliário. É uma Proptech, 

que, apesar de ter sido fundada em 2018, tem crescido de forma exponencial e com apenas um 

ano já possui cerca de 400 funcionários. Esta empresa atua em regiões nobres da cidade de 

São Paulo, oferecendo uma experiência diferenciada para pessoas que buscam mudar de lar. 

De acordo com a entrevista realizada, a Loft ainda não tem um modelo de negócio 

totalmente definido e durante esse primeiro ano tem testado e aplicado diversas soluções para 

resolver os problemas do mercado imobiliário, que é cheio de burocracias e dificuldades. 

Quando questionada sobre o tema “Equipe”, essa foi a resposta da Loft: 

“A Loft tem sete fundadores, são eles: Mate Pencz, Florian Hagenbuch, Mariana 

Paixão, Gustavo Saraiva, João Viana, Marcus Grigoletto e Kristian Huber. Em relação a 

sócios é difícil mensurar e falar ao certo, pois muitos funcionários têm a opção de receberem 

parte do salário em ações, o stock options, que acabam se tornando sócios também. Dentre 

os fundadores, temos pessoas com diferentes skills, mas que juntos conseguiram reunir tudo 
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que precisavam para estruturar a Loft. Hoje a Loft é dividida em 5 grandes áreas: 

Operações, Tecnologia (desenvolvimento, produto, data science e design), People (também 

conhecido como setor de recursos humanos nas empresas tradicionais), Finance e Business. 

Cada uma dessas áreas possui um líder (que aqui chamamos de heads) e elas vão se 

subdividindo em áreas menores e com outros líderes que estão abaixo dos heads. A 

comunicação e tudo que é realizado hoje na Loft é feito de forma muito transparente, por 

ainda sermos uma empresa pequena (temos mais de 350 funcionários, mas ainda somos 

pequenos quando comparados a outras grandes startups), conseguimos ter muito contato no 

nosso dia a dia, desde a parte operacional, até os próprios CEO’s e fundadores. Nós temos, 

por exemplo, reuniões quinzenais onde a empresa inteira se reúne para ter visibilidade de 

metas e resultados, e outras pautas importantes para o conhecimento de todos”. 

A Loft tem um pouco mais de um ano de vida, foi fundada oficialmente em agosto de 

2018. Os dois atuais CEO’s, Mate Pencz e Florian Hagenbuch são alemães, que vieram para o 

Brasil para investir em novos negócios. Inicialmente eles fundaram a Printi, a primeira gráfica 

online do Brasil e, depois de alguns anos venderam parte dessa startup para buscar um novo 

desafio. Quando se mudaram para o Brasil, tiveram muitos problemas com a compra de 

imóveis e, então, perceberam uma oportunidade de investir em um mercado muito grande e 

valioso, mas que era extremamente difícil e burocrático. 

Durante essa busca por um novo desafio, eles tiveram contato com outras pessoas 

(Marcos, João e Gustavo), que eram fundadores e donos de uma butique (Maison) que 

comprava, reformava e vendia apartamentos de luxo na região do Jardins, em São Paulo. 

Juntos, os cinco perceberam que poderiam escalar e fazer a mesma coisa de forma muito mais 

rápida, e com a utilização de tecnologia. Durante esse processo, mais duas pessoas se 

juntaram (Mariana Paixão e Kristian), e então os sete fundaram a Loft. 

A resposta da Loft ao questionário sobre o tema “Problemas” foi: 

“Hoje acho que podemos dizer que o que a gente resolve é facilitar o processo de 

compra e venda de apartamento, pois sabemos que são processos com muitas dores e 

burocracias. O problema foi validado lá atrás quando ainda éramos a Maison e, através de 

uma pesquisa de mercado, nós vimos que o setor imobiliário sofria muito por conta da 

quantidade de transações e da falta de transparência nos processos de compra e venda. 

Atualmente, nosso público alvo são pessoas com alta renda, que querem comprar ou vender 

seus apartamentos de forma muito rápida e sem dores de cabeça”. 

Como a Loft atua em áreas nobres da cidade de São Paulo, os imóveis são, geralmente, 

de alto padrão, com valores bem elevados. O apartamento de mais alto padrão disponível hoje 
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para a venda custa mais de 6 milhões de reais. O modelo de negócio foi, inicialmente, 

aplicado para esse determinado e limitado público, com o objetivo de testar e entender, de 

fato, como ele poderia se tornar algo escalável, mas em pouco tempo, a startup conseguiu 

diversificar o público, e passou a atingir imóveis de preços mais baixos (o apartamento de 

menor preço, à venda no site, custa 760 mil reais) e em maior quantidade.  

A resposta da Loft ao questionário sobre o tema “Mercado” foi: 

“O valor do mercado imobiliário ultrapassa o valor da quantidade de ouro minado 

existente no mundo, só com esse parâmetro já conseguimos entender a grandiosidade do 

produto que estamos trabalhando. No ano passado, por exemplo, nós sabemos que, 

aproximadamente, duas mil unidades de imóveis de alto padrão foram lançadas só na cidade 

de São Paulo, ou seja, é uma quantidade bem considerável. É um mercado que, de fato, tem 

crescido muito nos últimos anos e, acreditamos que, com nossa proposta de negócio, 

poderemos ajudar nesse crescimento, uma vez que tornamos muito mais rápido diversos 

processos. Corremos riscos normais como, por exemplo, uma crise econômica que afetaria 

direto nossos investidores e também nossos clientes. Além disso, tem a questão do índice de 

confiança do consumidor, que é algo muito delicado também. Não temos hoje concorrentes 

diretos, mas obviamente, existem algumas plataformas que também realizam algumas 

transações que fazem parte do nosso escopo. 

Em geral, quase todas as pessoas, em algum momento da vida, passarão pela 

experiência de ter que comprar, alugar, reformar ou vender um imóvel. A Loft tem um grande 

desafio, que é revolucionar o mercado imobiliário com uso de tecnologia, e de acordo com 

sua missão busca fazer isso de forma agradável e fluida (Figura 13). 

 

Figura 13 – Missão da Startup Loft no mercado imobiliário. 

 

Fonte: Loft (2019). 
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A resposta da Loft ao questionário sobre o tema “Produto” foi: 

“O nosso “Minimum Viable Product – MVP” foi realizado na época da Maison, 

quando nós compramos o primeiro apartamento de luxo, o reformamos inteiro e o deixamos 

pronto para ser vendido e habitado sem a necessidade de reformas, como geralmente 

acontece quando você compra um imóvel hoje. Esse é um dos nossos diferenciais, o 

comprador do apartamento o recebe pronto, com acabamento de alto padrão, sem a 

necessidade de reformas. Outro diferencial é no processo de venda, pois hoje quando um 

cliente chega até a Loft para vender um apartamento, nós oferecemos um valor justo e, caso 

esse imóvel esteja dentro dos nossos requisitos, nós pagamos à vista. ” 

O produto da Loft não está definido ainda, hoje a startup compra, reforma e vende 

apartamentos, mas a estratégia é tornar-se uma plataforma capaz de oferecer outros tipos de 

serviços. Na Figura 14 é possível entender onde a empresa pretende chegar, tornando-se 

apenas uma intermediadora, que facilitará esses serviços relacionados ao imóvel.  

 

Figura 14 – Visão estratégica da Loft, como intermediadora de confiança no mercado 

imobiliário. 

 

 

Fonte: Loft  (2019). 

 

Essa foi a resposta da Loft ao tema “Modelo de Negócio”: 

“Nós geramos valor quando conseguimos encantar nossos clientes durante todo o 

contato deles com a Loft. A ideia é que qualquer pessoa quando pensar em comprar ou 
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vender um apartamento, primeiramente pense na Loft como a grande facilitadora dos 

processos, desde financiamento até a reforma. Nós queremos dar confiança aos nossos 

clientes, e para isso, usamos tecnologia na hora de precificar os apartamentos, garantindo 

que, realmente o imóvel vale aquilo que estamos orçando. Nós temos uma base de dados de, 

praticamente todos os imóveis dos bairros que atuamos em São Paulo e, a partir disso, 

usando machine learning, quando um apartamento é enviado para a Loft, em poucos minutos 

conseguimos retornar ao cliente sobre seu valor real e todo o histórico de vida do imóvel. 

Nós compramos todas essas escrituras, então, sem dúvida, o nosso maior diferencial 

competitivo atualmente é esse.” 

Quanto ao tema “Tecnologia”, essa foi a resposta da Loft: 

“Nossos clientes nos conectam através do nosso site e chegam diretamente até a Loft 

ou através dos nossos parceiros diretos, os corretores. Nós temos o cliente que quer vender o 

apartamento e o que quer comprar e, para ambos, nós temos corretores parceiros que 

participam de todas as etapas conosco. As pessoas confiam muito mais em corretores, pois 

eles possuem todo conhecimento e entendem muito bem desse mercado, então nós queremos 

que eles nos ajudem, assim como nós também os ajudamos. Nós oferecemos toda nossa 

tecnologia e estamos trabalhando para tornar cada vez mais confiável a p recificação, e o 

corretor entra com o encantamento e acompanhamento do cliente. Além disso, hoje estamos 

com 100 reformas simultâneas, graças a diversas tecnologias de gerenciamento que nós 

utilizamos. E claro, nós queremos aplicar tecnologia nas entregas dos nossos apartamentos 

também, e cada vez mais estamos buscando formas para entregar apartamentos 

automatizados, onde o cliente pode interagir com seu novo lar de forma rápida e simples. ” 

A startup tem hoje os melhores profissionais na sua equipe de tecnologia 

(desenvolvedores, cientistas de dados, produto e design), e o objetivo principal da área é 

tornar o negócio escalável e com o maior nível de confiança possível. Além disso, na parte 

operacional, a Loft tem utilizado o modelo virtual, que tem se tornado bastante reconhecido 

atualmente, o sistema Building Information Model – BIM. Por meio desta tecnologia a 

empresa chegou a precificar, fazer orçamentos e realizar 100 obras simultaneamente, 

provando a sua capacidade de escalabilidade.  

 

5.3.2  Construtech X 

 

A Construtech X atua em Curitiba, no Paraná, sendo criada no início de 2016, com a 

proposta de ser uma plataforma de compartilhamento de equipamentos de construtoras. A 
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proposta de valor principal da empresa é intermediar construtoras que possuem equipamentos 

sem uso como escavadeiras, betoneiras e compactadores, com outras construtoras que 

necessitam desses equipamentos.  

Segundo os entrevistados, a startup busca solucionar o problema dos custos fixos das 

construtoras, tentando amenizar o custo operacional dos ativos tangíveis que as construtoras 

têm, considerando que existe um elevado custo para manutenção e depreciação ao longo do 

tempo. Além disso, propõe agilidade na contratação de equipamentos para locação. 

Quanto ao tema “Equipe”, essa foi a resposta dos entrevistados da Construtech: 

“Começamos em 2016 focados em economia compartilhada para a construção civil. Eu 

e meu sócio, formamos em engenharia civil no fim de 2015 e decidimos abrir a própria 

empresa. Vimos na prática, em nossos estágios e trabalhos em construtoras e incorporadoras 

(ambos os fundadores tiveram experiência na área) que havia muitos equipamentos ociosos 

nos canteiros, que só geravam custos e ocupavam espaço. Nossa equipe hoje é formada por 

dois sócios fundadores (cada um com 50% de participação da empresa) e temos três 

desenvolvedores full stack, especialistas em inteligência artificial e machine learning para 

análise de dados” 

A resposta dos entrevistados da Construtech ao tema “Problema” foi: 

“Como mencionei anteriormente, nós vivenciamos o problema. No trabalho 

fechávamos o fluxo de caixa da empresa e era incrível o valor elevado dos custos dessas 

máquinas ociosas no canteiro de obras. Foi como um estalo na minha cabeça. Mas a questão 

era a seguinte: Será que todas as outras construtoras passavam pelo mesmo problema? Não 

adianta eu começar um negócio, começar a desenvolver minha idéia, se sou o único que 

passa pelo problema. Dessa maneira comecei um processo de validação de premissas, fui 

definindo todas as minhas hipóteses sobre o problema e comecei a entrevistar pessoas para 

entender exatamente quem elas são, o que fazem, por que fazem e etc. Após entrevistar muitas 

pessoas e validar todas as minhas hipóteses comecei a montar meu modelo de negócio e 

estratégia.” 

Para análise da problematização, o empreendedor apresentou bastante conhecimento 

sobre como validar dores e ganhos. Para atrair e fidelizar clientes, a startup procura estar 

sempre próxima de seus clientes e usuários, por meio de chat bots, contatos por e-mail, 

WhatsApp e conteúdos educacionais em seu blog. Do ponto de vista dos locatários, os 

empreendedores oferecem, ainda, um auxílio na escolha dos melhores equipamentos, de 

acordo com o serviço executado. 

Quando questionada sobre o tema “Mercado” essa foi a resposta da Construtech: 
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“Falando de tamanho de mercado, hoje queremos focar no nicho de pequenas e médias 

construtoras. Apesar da região sul do Brasil ter mais de 30 mil construtoras, entendemos que 

é necessário nichar esse mercado, focar em adquirir clientes fiéis ao nosso serviço para  

depois poder escalar. Acredito que a empresa que podemos considerar concorrente aqui no 

Brasil é a VaiVolta e a tracktoor e, fora do Brasil, tem a Getable.” 

Para entrada no mercado, essa Construtech apresentou como diferencial competitivo os 

baixos custos e a elevada velocidade de locação. Os locadores procuram se diferenciar, 

oferecendo a possibilidade de redução da ociosidade das máquinas e dos operadores, gerando 

renda extra, sem que o cliente se preocupe com a operação. 

Sobre o tema “Produto” a Construtech respondeu: 

“Nosso propósito é trazer valor para o cliente por meio da redução de seus custos de 

equipamentos. Nossa plataforma realiza, com uso da tecnologia de machine learning, o 

processo de locação de equipamentos, de forma que a rota entre o locatário e o locador 

torne-se menos custosa e gere valor para ambas as partes. “Quanto ao nosso MVP, 

realizamos da seguinte maneira: pensamos em como oferecer o valor que propomos aos 

clientes de maneira mais rápida e utilizando o mínimo de recursos possível. Assim, fomos ao 

mercado e pegamos uma demanda de um amigo nosso que precisava de alguns equipamentos 

pesados de construção para dar continuidade à obra e encontramos alguém que estava 

oferecendo nas redondezas através de um anúncio pelo google ads e facebook ads. Alguns 

anúncios deram resultado e realizamos a conexão com o locador que tinha o menor custo de 

logística para realizar o transporte dos equipamentos. Conseguimos fazer meu amigo receber 

os equipamentos que ele precisava por um preço menor que o de mercado e reduzimos os 

custos com os ativos ociosos do locador” 

O empreendedor demonstrou bom domínio do conceito de MVP, conseguiu gerar o 

valor que esperava ao cliente, de maneira rápida e com poucos recursos. Com o passar do 

tempo e crescimento da operação, a plataforma virou o bem mais valioso da empresa e, 

grande parte do esforço da equipe é voltado ao seu desenvolvimento, corrigindo bugs do 

sistema e adequando a interface, de acordo com feedbacks do cliente. 

Quanto ao tema “Modelo de Negócio” a Construtech respondeu: 

“A nossa plataforma realiza os pagamentos internamente. Então criamos um gateway 

de pagamentos, via boleto, com uma função split integrada a ele, que gera a divisão do 

recebimento do dinheiro pelo locador e a nossa porcentagem por operação. Recebemos uma 

porcentagem do valor total, de 5% a 7% da operação. Nossa estratégia está baseada em 

começar a lucrar a partir do giro que o negócio começar a adquirir com a escala da 
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operação. Assim, os stakeholders da operação são os locadores, que emprestam os 

equipamentos; as seguradoras, que fornecem seguro às máquinas durante o período de 

locação; e as transportadoras, que realizam o transporte dos equipamentos. Focamos em 

realizar os serviços com um custo menor que o de mercado, com velocidade, assertividade e 

segurança na operação. Quanto aos nossos recursos: temos uma plataforma web e aplicativo 

para dispositivos móveis, desenvolvedores/design, marketing; proximidade com o cliente, 

sistema de avaliação de satisfação e uma plataforma de geração de conteúdo (blog)”. 

Tratando-se da estratégia, a Construtech teve como objetivo, criar uma cultura de 

compartilhamento no mercado da construção civil. Esse objetivo foi alcançado com uma 

simples solução: uma plataforma de conexão entre locadores e locatários. Todos os recursos, 

canais de aquisição de cliente, atividades chave e custos estão ligados a um modelo de 

negócio caracterizado como marketplace. 

Sobre o tema “Tecnologia” essa foi a resposta da Construtech: 

“Nossa tecnologia foi baseada em algoritmos de otimização de rotas para encontrar o 

melhor cenário possível para realizar a operação. O uso de machine learning é importante 

para nos prepararmos para quando a operação começar a ter escala e poder trabalhar com 

cálculos de mais de uma rota, simultaneamente, com a mesma agilidade”. 

Quanto à tecnologia envolvida no negócio, o propósito da inovação tecnológica no 

negócio foi identificado, o empreendedor percebeu que o uso da inteligência artificial e 

machine learning poderia ser bem encaixada na proposta de valor que a Construtech X 

oferecia e, para se diferenciar quanto aos concorrentes, que apenas oferecem uma plataforma 

para conectar locadores e locatários, consegue oferecer um serviço logístico de maior 

qualidade, reduzindo taxas ou custos. 

As duas startups analisadas neste trabalho atuam no mercado imobiliário e de 

construção civil que, de certa forma se relacionam, mas trabalham com produtos totalmente 

diferentes e estão contribuindo para o crescimento dos respectivos setores.  

Em 2018, a companhia Loft levantou 18 milhões de dólares do fundo de investimentos 

americano, Andreessen Horowitz. Menos de um ano depois, em março deste ano, o fundo 

americano aplicou mais 80 milhões de dólares no negócio, mas dessa vez, com um aporte co-

liderado com a empresa de venture capital, Fifth Wall. O segundo aporte recebido gerou 

avaliação privada de cerca de 1,5 bilhão de reais (LOUREIRO, 2019).  

A Loft contribuiu para a realização desse trabalho, mostrando como as startups veem 

aquecendo o mercado imobiliário, movimentando grandes fundos de investimentos 

(interferindo diretamente na economia), usando a sua tecnologia para otimizar processos 
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burocráticos e tornando esse setor muito mais fluido. A Construtech X, também trouxe 

contribuições neste estudo, fornecendo informações de todo o processo inicial e as 

ferramentas e metodologias inovadoras que as startups utilizam em seus primeiros passos 

para, de fato, se diferenciar frente ao mercado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao finalizar essa pesquisa, foi possível concluir que os objetivos propostos foram 

alcançados, considerando que as informações obtidas e todos os dados coletados foram 

suficientes para analisar a evolução das startups brasileiras e suas contribuições à inovação e 

ao desenvolvimento dos setores imobiliário e de construção civil.   

Foram geradas informações sobre os processos de criação de uma startup e as 

ferramentas e métodos que alavancam o sucesso e impulsionam as inovações trazidas por 

estas empresas, em especial, as Construtechs e Proptechs. Também foram apresentados os 

agentes relacionados a esses processos como, por exemplo, a importância das aceleradoras, 

das incubadoras, dos parques tecnológicos e dos fundos de investimentos.  

As análises realizadas com a Proptech e a Construtech evidenciaram que os modelos de 

negócio propostos por estas empresas estão incentivando a inovação tecnológica e facilitando 

os processos relacionados ao mercado imobiliário e à construção civil. 

A Loft é uma Proptech que tem crescido exponencialmente e que desde a sua primeira 

rodada de investimento, que foi de 71 milhões de reais, tem se destacado no mercado 

imobiliário. Embora a empresa esteja atuando a pouco mais de um ano, ficou evidente nesta 

análise, como a tecnologia tem tornado possível a escalabilidade do modelo de negócio.  

A Construtech X está em estágio menos avançado que a Propotech Loft, mas mesmo 

não estando em um processo de escala e aquisição de clientes de maneira rápida, é um ótimo 

exemplo, de como funciona o processo de inovação para lançamento de um produto ou 

serviço ao mercado. Os empreendedores passaram por todos os processos de validação 

necessários e estão resolvendo problemas reais para as empresas da construção civil. 

No decorrer das entrevistas e visitas às empresas alguns diferenciais que as startups 

apresentam ficaram evidentes, como a importância que é dada para a experiência dos clientes 

e dos funcionários. Além disso, as startups oferecem ambientes mais descontraídos que as 

empresas tradicionais, o que influencia o melhor desempenho dos profissionais. Outro 

diferencial é a constante relação do conceito de inovação com tecnologia. No caso da 

Proptech Loft, o sucesso da empresa não decorreu exclusivamente de seu modelo de 

precificação inovador e tecnológico, mas principalmente, de uma operação extremamente 

eficiente e um modelo de negócio que gera muito valor aos clientes. 
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