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Os segmentos para foco do Eixo Indústria foram selecionados com base em critérios

específicos, mas com alinhamento com o SEBRAE nacional, em segmentos de alta densidade

de pequenos negócios no país e segmentos de alto potencial de desenvolvimento.

 Os segmentos priorizados são:

 1. Casa e construção

 2. Madeira e Móveis

 3. Moda e Confecção

 4. Plástico e Embalagens

 5. Químico e cosméticos

 6. Eletro eletrônico

 7. Metal mecânico

A estratégia do Eixo da Indústria do Estado do Paraná está direcionada a atuação em algumas

verticais estratégicas predefinidas e uma transversal relacionada a internacionalização, que

envolve todo o processo estratégico.

 As verticais descritas e explicadas a baixo são temas direcionadores de toda a estratégia.

 1. Transformação digital e remodelagem de negócios

 2. Design e Economia Circular

 3. Industria 4.0 e Eficiência Energética

 4. Melhoria de Processos e Industrialização

 5. Governança, Redes e Ecossistema

Prefácio
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Se 2019 foi o ano em que a inovação no setor imobiliário passou a ser o centro das atenções, é 

provável que 2020 continue com essa tendência, já que a demanda por soluções PropTech 

aumenta exponencialmente.

De big data a edifícios inteligentes, da Contech à AI, vários fatores impulsionadores da inovação 

no setor imobiliário estarão disputando capital de investimento em 2020. Mas em quais áreas 

você deveria prestar mais atenção? Pedimos aos especialistas.

A IA continuará em ascensão em 2020 onde a adaptação e evolução se expandirão em áreas mais 

complexas , entre as categorias de automação, suporte, expansão e IA autônoma. Isso permitirá 

que o setor automatize tarefas manuais e rotineiras, ajude os profissionais a realizar tarefas de 

maneira mais rápida e melhor, mas também permita que os indivíduos tomem melhores 

decisões. A aceleração da adoção será um divisor de águas para qualquer proprietário 

imobiliário. A longo prazo, a adoção antecipada da IA   levará a economias significativas em 

custos, emissões de CO2 dos edifícios, aumentando a produtividade, eficiência, margens de 

lucro e retorno para seus investidores.

A 
evoluirá para impulsionar 
a  no setor imobiliárioinovação

Tendências da inovação no setor imobiliário 
que eram para 20 
mas devem aparecer em 215 

IA

No entanto, no futuro, uma mudança de paradigma educacional paralela 

também é essencial para garantir que os usuários humanos evoluam no mesmo 

ritmo das máquinas. Dado que os mais importantes diferenciadores de valor 

humano serão guiados por habilidades sociais e inteligência emocional, 

devemos revisitar urgentemente os sistemas de treinamento e a prioridade dada 

ao treinamento de novas habilidades.
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Após anos da revolução das PropTechs roubando as manchetes, as ConTechs - 

ou tecnologia de construção - é o gigante adormecido do setor industrial

A construção representa um gasto anual de US $ 10 trilhões - 7% da força de 

trabalho mundial está em construção

A ConTech está em sua infância em comparação com a PropTech, mas é um 

monstro gigante que agora está se tornando sua própria categoria.7 para US $ 

1,5 bilhão em 2018, então estamos no início do cenário da ConTech.

A ConTech está pronta para dar mais passos

Enquanto ProCore e Autodesk estão consolidando seu lugar no mundo dos softwares de 

construção, empresas de tecnologia pura como a Oracle também estão fazendo progressos 

significativos no gerenciamento de portfólio de projetos baseado em nuvem. Apesar dos 

grandes nomes, muitas pequenas empresas iniciantes, como as soluções para canteiros de obras 

e também estão desempenhando um papel na promoção da inovação no setor imobiliário.

A empresas de investimento em capital de risco procuram investir em plataformas colaborativas, 

dispositivos inteligentes, edifícios autônomos e tecnologia para conjuntos de dados, on o 

financiamento da ConTech em todo o setor passou de US $ 584 milhões em 2017 para US $ 1,5 

bilhão em 2018, então estamos no início do cenário da ConTech.

Estratégias centradas 
no cliente estão aqui para ficar
A "hotelização" do setor imobiliário transferiu o foco de serviço do setor de hospitalidade e até 

sua arquitetura indica uma variedade de classes de ativos nos últimos anos. No futuro, o papel da 

PropTech na tendência do espaço como serviço deve se expandir ainda mais, através do uso mais 

inteligente do Big Data e de outras ferramentas para criar trabalho e ambientes de vida 

centrados no ser humano .

A geração Z, que agora está entrando no local de trabalho, é a geração mais conectada que já 

vimos. Eles estão profundamente envolvidos na experiência humana e na interação humana. Se a 

geração do milênio era a geração móvel, a geração Z é a geração de rede e isso influenciará o 

futuro do trabalho.

Além de impactar a demanda por escritórios e, portanto, impulsionar as tendências de 

gerenciamento de propriedades, a Geração Z faz parte de uma mudança da força de trabalho da 

produtividade para a criatividade. No futuro, haverá menos foco na eficiência e mais em locais de 

trabalho eficazes. Isso, por sua vez, provavelmente conduzirá uma busca por tecnologia que 

permita a tomada de decisão e a comunicação distributivas.
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O foco do setor em questões de sustentabilidade não diminuirá em 2020 - na 

verdade,  provavelmente serão chamados com muito mais PropTech e ConTech

frequência para resolver problemas ambientais. A PwC sugere em seu relatório 

“2020 Construindo o Futuro” que o estoque global de imóveis de nível 

institucional aumentará em mais de 55%, de US $ 29,0 trilhões em 2012 para US $ 

45,3 trilhões em 2020, atingindo um potencial de US $ 69,0 trilhões em 2030. Essa 

expansão impulsionará a sustentabilidade ainda mais na agenda imobiliária, diz 

PwC, com conseqüências adicionais para a inovação no setor imobiliário.

Soluções de tecnologia imobiliária 
para sustentabilidade crescerão

A tecnologia já está atrapalhando a economia imobiliária , mas em 2020, ela terá remodelado 

setores inteiros, confirma o insight. No futuro, todos os edifícios precisarão ter classificações de 

'sustentabilidade', enquanto os novos empreendimentos precisarão ser 'sustentáveis' no 

sentido mais amplo, proporcionando a seus moradores locais agradáveis   para morar. A 

tecnologia irá atrapalhar a economia imobiliária, tornando obsoletos alguns tipos de imóveis. 

Maior diversidade geográfica impulsionará uma 

indústria mais rica
Segundo a Comissão Europeia , a Europa ainda está atrasada nos EUA em termos de 

financiamento da PropTech. A notícia deprimente é que há 34 vezes mais dinheiro em 

investimentos nos EUA do que na UE apontando que apenas 18 dos 350 unicórnios no mundo 

são europeus. No entanto, as mudanças estão em andamento para diminuir a diferença. Um 

novo mecanismo da UE planeja coordenar fundos públicos e privados para startups, a fim de 

impulsionar o cenário europeu de VC, com a intenção de criar empregos e crescimento, além de 

impulsionar a inovação no setor imobiliário.

Apesar do terreno desigual, as perspectivas gerais da PropTech e da ConTech 

estão sendo enriquecidas por toda uma nova série de centros de tecnologia 

emergentes - de Israel à Suécia - que estão desbloqueando soluções 

transferíveis.
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O crescimento da PropTech na China foi uma das grandes histórias de 2019 e sua trajetória 

parece improvável em 2020. Apesar dos problemas econômicos e da guerra comercial com os 

EUA, a enorme escala de urbanização da população chinesa e uma forte centralização política 

para construir cidades inteligentes, estão alimentando a demanda por inovação no setor 

imobiliário. Pesquisas da Metaprop NYC mostram que os investimentos da PropTech na China 

aumentaram de US $ 12 milhões em 2013 para US $ 987 milhões em 2016, com provável 

aceleração a seguir.

Todos este cenário ficou reprimido em 2020, o que de certa forma deve 

aceleram-se em 2021, apoiados na valorização dos imóveis e no aumento dos 

investimentos na área, o ano de 2021 deve ser movimentado para Proptechs e 

Contechs. 



O especialista em Fintech e4 notou o impacto substancial da inovação impulsionada pela 

proptech no setor imobiliário global e nos mercados sul-africanos. De acordo com Ian Bayne, 

executivo da proptech na e4, não se trata apenas de inovação, mas também da ascensão dos 

serviços relacionados a propriedades.

Como a inovação da proptech 
está impulsionando o mercado imobiliário local
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“Embora o setor imobiliário da África do Sul tenha demorado para se transformar 

digitalmente, há uma consciência muito maior da importância da tecnologia e do 

papel que ela desempenha no setor imobiliário de amanhã. Os benefícios das 

inovações agora estão impulsionando os negócios e resultando em decisões 

muito mais rápidas ”, diz Bayne.

Ecossistemas 
imobiliários 
em evolução
Ele diz que os ecossistemas imobiliários estão evoluindo para incluir um foco mais significativo 

em proptech em um esforço para prestar mais atenção à experiência do usuário e à satisfação do 

cliente. “Trata-se de ajudar as empresas imobiliárias a coletar e interpretar dados, que são usados 

  para determinar o valor dos imóveis instantaneamente e em tempo real. É aqui que as 

plataformas digitais permitem que os usuários interajam com o mercado e possibilitem 

transações mais rápidas e fáceis, impactando, em última instância, o crescimento do setor 

imobiliário como um todo ”, afirma Bayne.

Com base na Covid-19 e em um 2020 muito desafiador, Bayne diz que julho registrou um 

crescimento de 20% na extremidade inferior do mercado imobiliário, enquanto a e4 também 

está vendo um aumento acentuado nas concessões de títulos pela primeira vez. “Enquanto os 

especialistas previram uma queda nos preços das casas e vendas subsequentes, julho provou 

que o mercado estava errado.”
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tecnologias-chaveSeis
O setor imobiliário, apesar da sua natureza tradicional, está bem preparado para 

alavancar tecnologias imobiliárias digitais e inovadoras. Bayne afirma que, à 

medida que o valor da proptech for melhor compreendido, os investimentos 

provavelmente crescerão. De acordo com Bayne, são significativas as seguintes 

seis tecnologias principais: “Vemos a ênfase remanescente no big data, enquanto 

a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) se tornarão 

tecnologias a serem observadas, assim como a Internet das coisas (IoT ) A 

próxima tecnologia inclui realidade virtual e aumentada, bem como 5G e drones.”

Apoiando todos os participantes da indústria envolvidos no cumprimento do ciclo de vida da 

propriedade, a e4 trabalha com serviços financeiros, dados e setor jurídico, entendendo os 

intrincados requisitos de tecnologia nessas áreas.

Com o e4 prevendo um crescimento sustentado nos próximos seis meses, Bayne diz que o papel 

da tecnologia começará a se tornar crítico à medida que a transformação digital continua a 

avançar: “O uso da tecnologia pode acelerar processos que tradicionalmente demoram muito, 

ao mesmo tempo que muda completamente o cara da realidade. ”

Bayne diz que a oportunidade de modernizar o mercado imobiliário não é novidade. Desde a 

década de 1980, a proptech passou por muitas evoluções, cada uma delas desencadeada por 

tendências no ecossistema de tecnologia mais amplo: “É claro que esta é uma onda de 

transformação digital e acreditamos que seu impacto durará vários anos, evoluindo por fim uma 

das mais antigas do mundo indústrias. ” 
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Amo empreendedores. Eles nos oferecem uma visão de possibilidade. Eles 

parecem quebrar regras, traçar seus próprios caminhos, desafiar dogmas, 

assumir riscos dos quais eu teria medo - e ter sucesso, às vezes de maneira 

espetacular.

A narrativa empreendedora é inata e inevitavelmente comovente. Fala a máquina humana. Ele 

unifica o sentimento público por trás das ideias de um mundo melhor, pensamentos renovados, 

liberdade, autorrealização ... tudo ao mesmo tempo que promete riqueza.

A ideia de empreendedorismo nos inspira a agir. Steve Jobs disse uma vez: “Seu tempo é 

limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não caia na armadilha do 

dogma - que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho 

das opiniões dos outros abafar sua voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir 

seu coração e sua intuição. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente deseja se 

tornar. Todo o resto é secundário.”

Não estou sozinho em minha admiração pelos empresários. As pessoas mais frequentemente 

referenciadas nas listas dos empresários mais admirados são invariavelmente fundadores de 

negócios como Richard Branson (Virgin), Steve Jobs (Apple), Warren Buffett (Berkshire 

Hathaway), Rupert Murdoch (News Corp), Oprah Winfrey (Harpo), Larry Page (Google), Jeff 

Bezos (Amazon), Steve Schwarzman (Blackstone), Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle), 

Michael Bloomberg (Bloomberg LP) e Elon Musk (Tesla, Space-X e PayPal).

O que salta para fora dessas listas - além da sub-representação das mulheres - é a imagem 

mental que elas desencadeiam. Quando pensamos em grandeza nos negócios, pensamos nos 

empreendedores que abandonaram a escola ou a carreira para arriscar tudo e começar seu 

próprio negócio. Eles seguem uma narrativa notavelmente semelhante: reuniram uma pequena 

quantia de dinheiro (muito menos do que você pensaria que seria necessário para abrir um 

negócio); estavam apaixonados por resolver um problema; eles enfrentaram obstáculos 

assustadores, mas os superaram. Eles lutaram em uma selva de descrença, dúvida e, às vezes, 

traição - e finalmente saíram sorrindo do outro lado da linha. Vitorioso!

Como os 

funcionários, 

O mito

e não os empresários, inovaram o mundo
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Essa história central pode parecer familiar para você de outra disciplina. Parece muito com a 

“jornada do herói”, descrita pelo pesquisador de mitologia Joseph Campbell. Essa jornada é o 

coração de praticamente qualquer bom filme ou peça. Não é à toa que achamos fácil envolver a 

narrativa de empreendedores de sucesso.

Há apenas um problema com essa narrativa específica. Não é verdade.

A bem-amada história empreendedora, como o guru empreendedor Michael 

Gerber aponta em seu livro e conceito extremamente influente, The E-Myth , é 

muito mais mito do que realidade. A verdadeira jornada empreendedora é muito 

mais difícil de generalizar do que gostaríamos, e suas muitas permutações 

geralmente levam ao fracasso. Nós simplesmente não discutimos isso com tanta 

frequência.   

Procurei olhar objetivamente para o papel que empreendedores e funcionários 

têm desempenhado em nossa sociedade, procurando testar a ideia amplamente 

aceita de que os empreendedores são os verdadeiros inovadores que moldaram 

a sociedade moderna. O que descobri é que os funcionários tiveram um impacto 

profundo e pouco apreciado. Indiscutivelmente mais profundo do que o dos 

empresários.

A verdade
Sem os funcionários inovadores, talvez não tivéssemos a Internet, nem um computador pessoal 

ou um telefone celular para navegar. Podemos viver em um mundo sem fotografias digitais, 

caixas eletrônicos ou GPSs. Você pode preferir não ter e-mail hoje, mas essa inovação interna 

também pode não existir, exceto pela paixão, compromisso e esforço dos inovadores 

funcionários.

No entanto, não ouvimos muito sobre esses inovadores de funcionários. Você pode encontrar 

mais de 50.000 livros sobre empreendedorismo na Amazon.com, mas apenas 200 sobre 

intraempreendedorismo. Preferimos celebrar empresários. Acredito que não seja porque eles 

importam mais, mas porque preferimos contar ao herói solitário, Davi assume a história de 

Golias que o empresário representa.

Comecei a me perguntar: ao focar nossa atenção no herói solitário, o que 

estamos perdendo? Mais especificamente, a história do herói empreendedor 

realmente se compara aos fatos? Decidi investigar.
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Comecei com a lista das 30 inovações que mais transformaram nosso mundo nos últimos 30 

anos, selecionadas por um painel de especialistas de oito pessoas organizado pela Wharton 

Business School que considerou cerca de 1.200 inovações em suas análises.

Minha equipe e eu investigamos as histórias dessas inovações. Em particular, rastreamos os três 

estágios que são comuns a toda jornada de inovação.

Concepção:

Comercialização:

Desenvolvimento:

De acordo com a narrativa do herói que gostamos de recontar, o empreendedor concebe a ideia, 

desenvolve a ideia por conta própria (Michael Dell em seu dormitório construindo 

computadores) ou com uma pequena equipe (Steve Jobs e Steve Wozniak em sua garagem), e 

então lança uma empresa (Dell, Apple) para comercializar a ideia. As histórias de nossos heróis-

empreendedores favoritos como Bill Gates, Elon Musk e Richard Branson apoiariam isso. Mas 

vamos examinar os fatos. 

Nossas descobertas são ilustradas no gráfico abaixo:

quem concebe a ideia?

quem trouxe a ideia ao mercado?

quem desenvolveu a ideia em algo que funcione?

Quem concebe as ideias transformacionais? 

 Resposta: Funcionários

Ao contrário da verdade comumente aceita, apenas 8 das 30 inovações mais 

transformadoras foram concebidas pela primeira vez por empreendedores; 22 

foram conceb idos  por  func ionár ios .  Sem a  invent iv idade  dos 

intraempreendedores, poderíamos não ter a internet, computador pessoal, 

telefone celular, sequenciamento de DNA, imagem por ressonância magnética 

ou fibra óptica.
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Quem desenvolve ideias transformacionais?

Resposta: Funcionários corporativos e do setor público

Curiosamente, os funcionários da academia e de instituições governamentais 

desempenham um papel importante no desenvolvimento de inovações 

transformadoras, particularmente nos casos em que a inovação tem valor social 

significativo, como é o caso de stents, tratamento da AIDS ou turbinas eólicas em 

grande escala.

Quem comercializou a ideia?

Resposta: Concorrentes

A face popular da inovação é a do Facebook ... ou Tesla, Google, Uber ou 

Microsoft, empresas que se estabeleceram como disruptores e derrubaram seus 

titulares.

Mas, ao que parece, essas histórias perturbadoras são raras exceções. Apenas 2 das 30 inovações 

mais transformadoras foram dimensionadas pelos criadores originais! E um desses dois, 

Microfinanças, era um modelo que o ganhador do Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus 

escalou para dar ao mundo. Ele não inspirou organizações em todo o mundo a copiar sua 

inovação.

Mais de 50% das vezes (16 em 30), o inovador perde o controle da inovação. Os concorrentes 

assumem. Então, por meio de uma batalha de jogadores que buscam comercializar a inovação, a 

inovação escala.

A Olivetti, por exemplo, inventou o primeiro PC, mas rapidamente seus concorrentes o pegaram, 

com HP, Commodore, Micral, IBM e Wang assumindo o controle. O Facebook não foi o primeiro 

site de rede social. O Barclay's Bank, indiscutivelmente o primeiro a introduzir o caixa eletrônico, 

não conseguiu evitar que os concorrentes pegassem sua inovação. E nenhuma organização 

poderia impedir que os concorrentes descobrissem inovações como códigos de barras, fibra 

ótica ou câmeras digitais.
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Um funcionário (não um empresário) concebe uma ideia. Em seguida, uma 

combinação de funcionários dos setores público e privado trabalha na 

construção da ideia. Assim que for encontrada uma solução que funcione, a 

concorrência assume e dimensiona a ideia.

O caminho
Então, se quisermos mapear o verdadeiro caminho das inovações que mais impactaram a 

sociedade, a história teria que ser assim:

Os funcionários, não os empresários, são os verdadeiros motores da inovação e do crescimento.  

E seu papel está prestes a aumentar para as corporações capazes de derrubar as sete barreiras 

que os funcionários costumam citar como bloqueadoras de suas tentativas de inovar. 
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Quando questionados sobre &quot;o que é proptech?&quot;, muitos poderiam 

ser perdoados por considerá-lo um fenômeno novo  uma app para smartphones,

startup ou algo assim.

proptech?
Parece a mais recente tendência tecnológica para chegar às manchetes e atrair investimentos, 

mas a proptech é mais do que transformação digital. A tecnologia pode ajudar a colocar 

propósito, mudança de cultura e experiência do cliente no coração do setor imobiliário

na verdade, é tem relação com telefonia e também com startup.

Fonte : https://conteudo.distrito.me/proptech

Para começar, a proptech já tem pedigree pois já existem há dez anos no mercado.

Temos já mapeados em estudo:

O que é 

Errado e certo:

STARTUPS:

VENTURE CAPITAL:

CASES:

343 proptechs mapeadas.

Mais de US$ 800 milhões investidos.

Unicórnios internacionais - Ziroom e Compass.

Difundida de forma mais ampla após grandes fenômenos varejistas modernos começarem a 

lanças seus gadgets , como o ALEXA da Amazon, o Google Home da Alphabet e o Apple Home da 

Apple, empresas que realmente tangibilzaram e democratizaram o uso de proptechs.

A tecnologia também não é a história toda. É claramente importante para a proptech - a pista 

está no nome -, mas há mais na transformação do mercado do que a miniaturização de hardware 

e a proliferação de sensores. O aprendizado de máquina e a computação em nuvem estão 

possibilitando, não definindo.
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Na definição de Angelica Donati, articulista da Forbes, fundadora de proptechs e 

empreendedora do mercado imobiliário, proptech (property technology) é o acrônimo utilizado 

para descrever todas as tecnologias aplicáveis ao espaço do setor imobiliário, sejam softwares 

(plataformas de gestão), hardwares, como sensores, e até materiais - já existem tijolos que agem 

como baterias para painéis solares. 

A Proptech é um reflexo da percepção de que a experiência do consumidor 

precisa estar no coração do setor imobiliário. Onde o usuário final já foi 

esquecido quando se tratava de tomada de decisão, a proptech está mudando 

isso de cabeça para baixo. A Proptech está mudando o equilíbrio de poder no 

setor imobiliário. 

Não é de surpreender que o residencial tenha sido um dos primeiros a adotar a proptech, pois as 

funções simples de busca e compra começaram a abrir portfólios de propriedades on-line para 

possíveis compradores e locatários.

Com o avanço rápido em 2019 e um "passo a passo" está agora na lista de desejos,  quase um 

investimento obrigatório para desenvolvedores. A realidade aumentada  é particularmente 

benéfica para desenvolvimentos fora do plano, onde um potencial comprador precisa 'visualizar' 

a propriedade para se sentir confiante no que está planejando comprar, antes que ela seja 

realmente construída. 

Também rápido no cenário proptech original foi o aplicativo de gerenciamento e engajamento 

Mallcomm, agora acessado por mais de 250.000 usuários em 250 locais, em toda a Europa e 

América, embora ainda tímido no brasil. 

Temos como exemplo brasileiro no segmento a  que vem Gabster, startup gaúcha

desempenhando de forma interessante no mercado. 

O consumidor conectado quer controlar sua experiência no setor imobiliário: como estaciona o 

carro, como acessa o prédio, controla a temperatura, iluminação, ar condicionado e serviços 

públicos, como é recompensado pela compra e por ofertas personalizadas, serviços de livros e 

aluguel pago , além de notícias e informações da comunidade de origem. Agora eles esperam 

tudo na ponta dos dedos, modelo mental de gerações passadas e novas. 

Os dados são um novo divisor de águas, não apenas como coletados de insights de 

consumidores, mas integrados aos dados de mercado, varejista, construção e ocupação. Como 

resultado, o mantra da propriedade moderna não é mais “localização, localização, localização”, 

ela afirma, mas “localização, experiência, análise. 
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O desafio para o setor imobiliário, no entanto, é mobilizar sua estratégia tecnológica com 

rapidez suficiente para gerenciar as mudanças, comparado a outros setores, o setor imobiliário é 

um dinossauro quando se trata de evolução, mas as perturbações afetam o setor e há um pânico 

genuíno. 

Casas inteligentes 
e bem social
O impacto da tecnologia no setor imobiliário, no entanto, assume várias formas, com a proptech 

uma força potencial para o bem ambiental e social, combatendo os riscos climáticos e a saúde 

pública.

Os chamados edifícios ativos, por exemplo, com painéis digitais que monitoram a 

conversão, armazenamento e uso de energia, para fornecer maior controle aos 

gerentes de propriedades e proprietários.

Os benefícios da sustentabilidade são múltiplos, onde a Proptech em edifícios ativos capacita 

proprietários e inquilinos através da criação de estruturas auto-suficientes em energia. Outros 

benefícios para a sociedade incluem abordar as preocupações com a pobreza de combustível, 

melhorar a qualidade do ar através da redução de emissões e incentivar a adoção de veículos 

elétricos. 

A Proptech está provando um benefício para agentes imobiliários sitiados, sob pressão para 

cumprir a legislação em rápida evolução sobre prevenção e segurança do crime. As rígidas 

verificações de identidade, por exemplo, ajudam a combater a lavagem de dinheiro e a fraude, 

uma ferramenta de verificação de identidade que usa o reconhecimento facial para confirmar 

que compradores e locatários são quem eles dizem ser.

analógicodo digitalao
Por fim, a proptech representa parte da tecnologia que exige que o setor adote treinamento de 

habilidades e mudança de cultura, tanto quanto a mudança de tecnologia e as crescentes 

demandas dos consumidores.

Se adaptar é o único caminho onde nenhuma outra indústria que passou por uma 

transformação digital jamais voltou. Assim como as indústrias automobilística e 

de música, o setor imobiliário está mudando para sempre. 
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O futuro está escrito, e o futuro é digital. Estamos testemunhando a digitalização de uma 

indústria amplamente analógica e as oportunidades que ela apresenta são enormes. O 

crescimento contínuo é inevitável. Esta não é uma moda passageira ou especulação de 

crescimento futuro. 

A Proptech está aqui e aqui para ficar, 
uma questão de  "quando"
e não a sua empresa vai aderir."se" 
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Pego uma carona neste artigo na entrevista recente do fundador da Zillow, Rich Barton, a revista 

BusinessWeek onde explica por que o setor imobiliário residencial está crescendo durante uma 

recessão.

Mercado Imobiliário e 

"A Grande Reorganização".

Ele afirma que este crescimento é causado por algo que ele chama de "The Great 

Reshuffling" "A Grande Reorganização". a qual eu traduzo como 

Uma pandemia contínua atingiu a economia mundial. Cerca de 32 milhões de americanos e 18 

milhões de brasileiros estão desempregados (ou sem renda) e muitos não têm ideia de quando 

ou se podem voltar a trabalhar. Você não pensaria que condições como essas levariam a um 

aumento de demanda nos imóveis residenciais, mas mesmo assim o setor está crescendo em 

ambos os mercados.

Um fenômeno chamado "The Great Reshuffling" – “A Grande Reorganização”, de acordo com 

Rich Barton, co-fundador e CEO do maketplace imobiliário online Zillow, e também co-fundador 

da Expedia (viagens) e Glassdoor (recrutamento). Ele acredita que a atual pandemia remodelou 

permanentemente a maneira como as pessoas vivem e trabalham, e isso está tendo um efeito 

profundo no setor imobiliário residencial. Os imóveis residenciais são principalmente um 

mercado de vendedores. Enquanto isso, os imóveis comerciais estão prejudicando os clientes. 

No  empresas como  e outras identificaram um Brasil Quinto Andar e Imovelweb

crescimento em busca por imóveis maiores e com espaços adicionais como 

Escritórios. Da mesma forma o mercado imobiliário brasileiro ainda é carente de 

ferramentas robustas de busca e visitação virtual para imóveis. Tecnologia que 

em minha opinião deve mudar completamente a forma de trabalhar de 

imobiliárias, corretores e construtoras.

No início do coronavírus, Zillow esperava grandes quedas de receita e tomou algumas medidas 

de precaução. Reduziu os custos em 25%, em parte congelando as contratações e cortando os 

gastos com marketing. Ela também interrompeu seu programa de Ofertas Zillow, no qual a 

empresa compra casas de vendedores em dinheiro e depois as revende.

Nada disso acabou sendo necessário. Em vez de ver prejuízos, a Zillow registrou  receitas de US $ 

768 milhões no segundo trimestre na semana passada, um aumento de 28% em relação ao 

mesmo período do ano passado. Zillow não é o único. O concorrente mercado imobiliário online 

Redfin também relatou receitas mais altas no segundo trimestre do que no mesmo período do 

ano passado - embora a economia estivesse muito mais forte naquela época. 
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A explicação de Barton, é a tendência mundial para o trabalho remoto causada por 

preocupações com o distanciamento social. Setenta por cento dos americanos relatam trabalhar 

em casa pelo menos parte do tempo, e todos estes passam em média nove horas a mais em casa 

por dia do que antes.  E isso significa que as pessoas têm novas prioridades onde desejam morar. 

Um grande quintal e uma sala para um escritório doméstico são mais importantes hoje em dia do 

que um trajeto curto ou a proximidade de um centro movimentado. Alguns funcionários estão 

planejando trabalhar em casa permanentemente, desejam se mudar para uma cidade diferente, 

ou totalmente fora da cidade, para os subúrbios ou para o campo, ou talvez para um estado 

diferente. Esta é a "The Great Reshuffling" – A Grande Remodelação, mas - exceto em grandes 

centros urbanos - a demanda está ultrapassando em muito a oferta. Os compradores de 

residências querem mais espaço e se mudam para novas áreas, enquanto os proprietários estão 

pendurados em suas casas em meio a incertezas inspiradas na pandemia. Essa dinâmica está 

elevando os preços das casas, mesmo em tempos economicamente difíceis. Mas entenda que 

estas demandas são para imóveis que apresentam as características almejadas, e muitas vezes 

inexistentes ou raros no mercado.

Estes fatores mudaram o modelo de trabalho vigente de forma que os espaços 

residenciais e dinâmicas corporativas nunca mais serão os mesmos. Alguns 

especialistas já afimam que pós-pandemia 20% da mão de obra vai se manter 

remota (de forma integral ou parcial) e que os deslocamentos devem diminuir. 

Enquanto isso, o setor imobiliário comercial sofreu um surto, pois os funcionários continuam a 

trabalhar remotamente e muitos empregadores cancelam planos de novas sedes e anunciam a 

mudança definitiva para o trabalho remoto. Algumas já indicam que em vez de uma única sede, a 

empresa terá várias sedes "satélites" e uma nova ênfase no trabalho remoto.

Uma das empresas considerada um dos grandes algozes do varejo, a Amazon, está 

supostamente em negociações para transformar algumas lojas extintas da JC Penney e Sears em 

depósitos. Isso é irônico, já que ambos os varejistas foram levados à falência em grande parte 

pelo crescimento da Amazon.

Alguns sites de trocas, chamados de  um deles é o “swaps” vem crescendo muito,

conhecido  onde o aumento de anúncios de Craigslist (um OLX americano),

imóveis com a intenção de swap, ou seja, cresceu 1200% nos últimos meses.

Mas para proprietários de residências e empresas, a mensagem é clara. Se estiver procurando 

alugar ou comprar uma loja ou escritório, apesar das atuais preocupações com a pandemia, você 

pode conseguir alguns negócios muito bons. E se você está querendo vender sua casa, agora 

pode ser o momento certo. 
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Para as empresas relacionadas a construção civil, a hora e de mudar o rumo de obras em 

andamento, e o replanejamento de obras em projeto. Tudo com o objetivo de entender que 

todos os modelos foram reinventados, que o consumidor tem novas demandas e que nada será 

da mesma foram que antes. Cada vez mais o Customer Experience (CX) passa a ser predominante 

no desenvolvimento de produtos e serviços alinhados com a experiência que o consumidor 

espera ter.

Será que as empresas de Construção, ou Real Estate como são conhecidas 

mundialmente, irão buscar, nas palavras do autor W. Chan Kim, um oceano azul!
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Sem dúvida, o modelo oferece benefícios notáveis   para empresas e seus funcionários. As 

organizações podem reduzir ou eliminar custos imobiliários, contratar e usar talentos 

globalmente, ao mesmo tempo que mitigam os problemas de imigração e, indicam as pesquisas, 

talvez desfrutem de ganhos de produtividade. Os trabalhadores obtêm flexibilidade geográfica 

(ou seja, vivem onde preferem), eliminam deslocamentos e relatam um melhor equilíbrio entre 

vida e trabalho. No entanto, persistem preocupações sobre como o WFA afeta a comunicação, 

incluindo brainstorming e resolução de problemas; compartilhamento de conhecimento; 

socialização, camaradagem e orientação; avaliação de desempenho e remuneração; e segurança 

e regulamentação de dados. 

Para entender melhor como os líderes podem capturar o lado positivo da WFA enquanto 

superam os desafios e evitam resultados negativos, estudei várias empresas que adotaram 

modelos remotos ou quase todos. A crise da Covid-19 abriu a mente dos líderes seniores para a 

ideia de adotar o WFA para toda ou parte de suas forças de trabalho. Empresas como Twitter, 

Facebook, Shopify, Siemens, XP investimentos e outras anunciaram que tornarão o trabalho 

remoto permanente, mesmo depois que uma vacina estiver disponível. 

Antes de 2020, um movimento estava se formando nas organizações de trabalho 

do conhecimento. A tecnologia pessoal e a conectividade digital haviam 

avançado tanto e tão rápido que as pessoas começaram a se perguntar: "Será que 

realmente precisamos estar juntos, em um escritório, para fazer nosso trabalho?" 

Obtivemos nossa resposta durante a  pandemia. Aprendemos que muitos de nós, 

na verdade, não precisam ficar juntos com colegas no local para fazer nosso 

trabalho. Indivíduos, equipes, forças de trabalho inteiras podem ter um bom 

desempenho enquanto estão totalmente distribuídos - e eles têm. Portanto, 

agora enfrentamos novas questões: 

Estou preparado para o novo futuro,  
trabalhe em qualquer lugar!

As organizações totalmente remotas 
ou em sua maioria remotas são o futuro 
do trabalho do conhecimento?

O trabalho de qualquer lugar (WFA- Work from Anywhere) 
veio para ficar?
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Importante falarmos sobre a breve história de trabalho remoto. Uma transição em grande escala 

do trabalho tradicional colocado para o trabalho remoto começou, sem dúvida, com a adoção de 

políticas de trabalho em casa (WFH Work From Home) na década de 1970, uma vez que o 

aumento dos preços da gasolina causado pelo embargo do petróleo da OPEP de 1973 tornou o 

transporte diário mais caro. Essas políticas permitiam que as pessoas evitassem escritórios físicos 

em favor de suas casas, espaços de coworking ou outros locais da comunidade, como cafeterias 

e bibliotecas públicas, por dias ocasionais, em regime regular de meio período ou período 

integral, com a expectativa que eles entrariam no escritório periodicamente. Freqüentemente, os 

trabalhadores também tinham controle sobre seus horários, o que lhes permitia reservar tempo 

para as coletas da escola, tarefas ou exercícios do meio-dia sem serem vistos como se 

esquivando. Eles economizaram tempo deslocando-se menos e tendendo a tirar menos dias de 

licença médica.

Graças ao advento dos computadores pessoais, internet, e-mail, conectividade 

de banda larga, laptops, telefones celulares, computação em nuvem e 

videotelefonia, a adoção do WFH aumentou nos anos 2000. Como os 

pesquisadores Ravi S. Gajendran e David A. Harrison observaram em um artigo de 

2007, essa tendência foi acelerada pela necessidade de cumprir, por exemplo, a 

Lei dos Americanos com Deficiências de 1990 e os mandatos da Comissão de 

Oportunidades Iguais de Emprego dos EUA.

Os millennials estavam entusiasmados com a ideia de viajar pelo mundo enquanto ainda 

estavam empregados. A mesma pesquisa mostrou benefícios de desempenho. Um estudo de 

2015 realizado por Nicholas Bloom e co-autores descobriu que quando os funcionários optaram 

pelas políticas WFH, sua produtividade aumentou 13%. Quando, nove meses depois, os mesmos 

trabalhadores puderam escolher entre permanecer em casa e retornar ao escritório, aqueles que 

escolheram o primeiro viram ainda mais melhorias: eles eram 22% mais produtivos do que eram 

antes do experimento. Isso sugere que as pessoas provavelmente devem determinar por si 

mesmas a situação (em casa ou no escritório) que melhor se adapta a elas.

Nos últimos anos, muitas empresas permitiram que mais funcionários trabalhassem em casa. É 

verdade que várias corporações proeminentes, incluindo Yahoo e IBM, reverteram o curso antes 

da pandemia, pedindo a seus funcionários para retomar o trabalho local em uma tentativa de 

estimular uma colaboração mais eficaz. Mas outras organizações - as que estudo - mudaram 

para uma maior flexibilidade geográfica, permitindo que alguns, se não todos os funcionários, 

novos e antigos, trabalhassem de qualquer lugar, completamente livres de um escritório. 

A maioria das empresas que oferecem opções de WFH ou WFA mantém alguns funcionários em 

um ou mais escritórios. Em outras palavras, são operações remotas híbridas. Mas a experiência 

com o trabalho totalmente remoto forçado pela Covid-19 fez com que algumas dessas 

organizações se movessem estrategicamente para a maioria remota, com menos de 50% dos 

funcionários alocados em escritórios físicos. 
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Importante neste momento, em que a visão empresarial deve considerar o fato de uma 

adaptação com relação a colaboradores e também com relação aos produtos. Com relação ao 

trabalho remoto, as empresas precisam revisar processos e formas, de forma a entregar 

condições de trabalho e controle. Da mesma forma sobre o produto, as empresas tem que se 

adaptar na oferta de produtos alinhados com a nova perspectiva de mercado e principalmente 

sob a nova exigência do consumidor. 

Mesmo antes da crise, um grupo menor de empresas levou essa tendência um 

passo adiante,  e dispersando todos, eliminando completamente os escritórios

desde os associados iniciantes até o CEO. 

E dai, está preparado para a nova era? 
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Hoje, estamos no meio da mudança tecnológica mais surpreendente que nossos negócios, 

nossas indústrias e nosso mundo já testemunharam. Juntamente com essa transformação, vêm 

as implicações econômicas, de saúde e segurança resultantes da pandemia global. 

Comento abaixo alguns pontos de inflexão sobre o assunto. 

A Covid-19 afetou todos os setores e que testemunhando na fabricação, manufatura. À medida 

que a pandemia se desenrolava, vimos imediatamente uma grande interrupção em termos de 

demanda, oferta e força de trabalho. Para cadeias de suprimentos, um aspecto importante disso 

era uma dependência excessiva de uma fonte ou um país, bem como cadeias de suprimentos 

que eram muito enxutas. Além disso, os fabricantes enfrentavam sérios desafios em torno da 

continuidade dos negócios. Eles não podiam ver seu estoque ou seus fornecedores. Aliados a 

isto, sem ter sua força de trabalho no chão de fábrica ou ter a capacidade de se conectar com 

seus ativos ou fornecedores, os fabricantes lutavam para se manter operarando. Acredito que 

algumas das maiores mudanças decorrentes desta crise incluirão um certo, senão significativo, 

nível de regionalização e localização das cadeias de suprimentos. Também prevemos que os 

fabricantes desenvolverão recursos em operações remotas para lidar com a próxima crise. 

Requalificação da força de trabalho, eliminar a lacuna de competências e garantir saúde e 

segurança em torno dos novos padrões que a pandemia impôs a todos nós, serão considerações 

prioritárias daqui para frente. Finalmente, mas mais importante, sabemos que a sustentabilidade 

se tornará um foco muito maior.

Se esta pandemia global nos ensinou alguma coisa, ela nos ensinou que nenhuma empresa é 100 

por cento resiliente, mas que as empresas que são fortificadas com alguma forma de capacidade 

digital, tendo construído pelo menos níveis razoáveis   de 'sistemas de inteligência de negócios', 

são mais resiliente do que outros. A tecnologia está no centro de como as empresas 

sobreviverão a essas situações e como irão prosperar no futuro. Vimos mais transformações 

digitais acontecerem por necessidade durante os primeiros dois meses da crise do que só nos 

últimos dois anos. Resumindo, dizemos que os segredos para uma resposta e recuperação bem-

sucedidas são os fabricantes operarem remotamente em qualquer lugar, simular tudo e 

automatizar em qualquer lugar.

A Inovação fabricando 
um futuro mais Sustentável

À medida que os fabricantes navegam em sua resposta à  crise e recuperação, as 

oportunidades mais importantes do que nunca. para inovação são agora 
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Com tantas oportunidades disponíveis a utilização da rede de parceiros foi fundamental a uma 

grande parte de empresas. Com centenas de milhares de parceiros, nosso ecossistema se tornou 

mais forte do que nunca. Juntos, as empresas conectadas promovem inovações revolucionárias 

para clientes em todo o mundo. Os parceiros de negócios estão incorporando tecnologias entre 

si e em suas próprias soluções e entregando valor mais diferenciado e de longo prazo para os 

clientes. Eles oferecendo serviços gerenciados de alta fidelidade consistentes, repetíveis e cada 

vez mais na nuvem (guardada as limitações de produtos). Todos estão apostando tudo na 

inteligência artificial (IA), ajudando a torná-la acessível e valiosa para todos.  Todos os principais 

fornecedores parcerios passaram a utilizar a de Internet sendo ela tradicional ou das coisas 

industriais (IIoT) para unir forças e oferecer seus produtos/serviços e soluções nas mais variadas 

formas de plataformas conectadas. Da forma que cada empresa hoje está impulsionando sua 

própria intensidade tecnológica, todos estamos fazendo parcerias com os clientes não apenas 

para ajudá-los a adotar as ferramentas e tecnologias mais recentes, mas também para capacitá-

los a construir seus próprios recursos digitais exclusivos e impulsionar a inovação em seus 

setores. 

Os fabricantes estão sendo pioneiros no uso da tecnologia e atendendo aos desafios de um 

cenário em rápida mudança, aprendendo que aqueles que são mais bem-sucedidos entendem 

que esse processo é uma jornada (do consumidor) - que apoia as pessoas na criação de valor 

organizacional por meio de uma visão, estratégia, cultura e potencial e capacidades únicos. Em 

seguida, eles recorrem à tecnologia para permitir novos modelos de negócios, transformar-se 

em uma cultura baseada em dados e reinventar toda a sua cadeia de valor. Os recursos 

integrados que abrangem a tecnologia criam - o que acredito - é uma plataforma de operação 

incomparável para esse tipo de transformação em escala global. 

Como a sustentabilidade se tornou um fator-chave na manufatura e sua importância crescerá à 

medida que as populações aumentam e os recursos diminuem. Acredito que a contribuição mais 

importante da empresas para a sustentabilidade não virá não apenas do trabalho, mas ajudando 

os parceiros e clientes em todo o mundo no aprendizado e com o poder da ciência de dados, IA e 

tecnologia digital, motores de soluções de sustentabilidade. Para muitos a sustentabilidade já é 

uma parte central de seus negócios, enquanto outros estão apenas começando seu trabalho 

para mitigar o seu impacto no negócio. 

Mas essa transformação não envolve apenas tecnologia. Pensando primeiro em 

como podemos ajudar as pessoas a realizar mais, podemos descobrir o 

verdadeiro papel da  É apenas uma tecnologia. ferramenta, uma forma de ajudar 

as pessoas a fazer coisas incríveis, resolver problemas maiores, criar experiências 

mais gratificantes e gerar mais valor. Essa é a era em que estamos hoje. Vejo uma 

tremenda oportunidade para líderes, empresas, nossas economias e para todos. 
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A busca de novas parcerias para abordar a sustentabilidade inclui a inovação conjunta com 

clientes e parceiros para desenvolver soluções. A promoção de colaborações e coalizões entre 

setores para desenvolver novos padrões e ferramentas, como uma função essencial da adoção 

de novas tecnologias para melhorar a eficiência operacional, capacitando a força de trabalho, 

sempre com o apoio da inovação e tecnologia. 

Quando olhamos para a capacitação da força de trabalho, devemos primeiro enfrentar a 

crescente lacuna de habilidades e a escassez de talentos no em qualquer setor hoje. Requalificar 

os funcionários é mais importante do que nunca, porque agora adicionamos preocupações 

sobre a segurança dos funcionários e o trabalho remoto, sem mencionar a continuidade dos 

negócios. 

Os fabricantes devem encontrar maneiras de atrair a próxima geração de 

funcionários reter a experiência de seus colegas experientes.  e, ao mesmo tempo, 

Ao mesmo tempo, as pessoas precisam estar equipadas com as habilidades 

digitais trabalho de hoje. essenciais para o novo mundo de  Para fazer isso, 

existem recursos avançados como automação, IA, serviços cognitivos e realidade 

mista, onde  essas tecnologias servirão para aprimorar uma nova força de 

trabalho híbrida de inteligência humana e de máquina, enquanto permite que os 

fabricantes revolucionem suas fábricas, construam locais de trabalho modernos e 

inclusivos e otimizem a eficiência para melhores experiências do cliente. 

A manufatura sustentável continuará a ser uma prioridade crescente à medida que os fabricantes 

projetam processos economicamente sólidos em toda a cadeia de valor de ponta a ponta, 

trabalhando para eliminar o desperdício e criar melhores resultados para seus negócios e mais 

valor para seus clientes.

A presença da tecnologia e da inovação em cada etapa do caminho, navegando por essas 

mudanças e compartilhando com os clientes (novos protagonistas), parceiros, comunidades e 

indústrias, será possível  a continuidade e abertura de novos caminhos na fabricação, co-criando 

inovações e tecnologias de referência e com foco na experiência do cliente, enquanto 

navegamos no caminho da recuperação. 

Cada vez mais a conexão da  nos remete a novos tecnologia e inovação

paradigmas de sustentabilidade, deixando claro a necessidade de um caminhar 

conjunto. A pandemia não veio apenas para impactar momentaneamente, mas 

sim deixar uma marca de transformação que irá mudar totalmente o processo 

empresarial e corporativo mundial. 




