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O presente trabalho tem por escopo analisar o mercado imobiliário com foco no processo de 

aluguéis de imóveis. O projeto visa compreender a situação atual das soluções existentes para 

quem deseja alugar um imóvel, associando estas soluções com inovação e a tecnologia       

da informação, para que possa otimizar o processo de locação como um todo. Com o intuito 

de atingir este objetivo, será desenvolvido um modelo de negócio digital, de natureza teórica 

e empírica, onde serão destacadas as funcionalidades ofertadas por esta solução digital e como 

a mesma poderia otimizar o sistema de locação atual. O projeto irá contextualizar o mercado 

imobiliário, analisar a evolução da tecnologia da informação, explicitar  os  conceitos  de 

disrupção e inovação aplicados ao modelo digital proposto, integrando uma solução para a 

melhoria do mercado. Por fim, serão abordadas as funções oferecidas no aplicativo e como 

os usuários poderão utilizá-las para vivenciar uma experiência diferenciada na locação, menos 

burocrática e  mais  eficiente.   O trabalho chegará  ao  final  mostrando  os  requisitos     do 

aplicativo, focando em um futuro desenvolvimento do mesmo. 
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The present work aims to analyze the real estate market with a focus on the process rents. The 

project aims to understand the current situation of existing solutions for those who wish to 

rent a property, associating these solutions with innovation and information technology, so 

that it can optimize the leasing process as a whole. In order to achieve this objective, a digital 

business model of theoretical and empirical nature will be developed, highlighting the 

functionalities offered by this digital solution and how it could enhance the current leasing 

system. The project will contextualize the real estate market, analyze the evolution of 

information technology, explain the concepts of disruption and innovation applied to the 

proposed digital model, integrating a solution to improve the market. Finally, the functions 

offered in the application will be discussed and show how users will be able to use them to 

experience a differentiated way to rent a house, less bureaucratic and more efficient. The work 

will come to the end showing the requirements of the application, focusing on its future 

development. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este projeto tem por objetivo geral contextualizar a situação do mercado imobiliários no 

período recente e entender quais mudanças significativas ocorreram durante esse período - 

tanto do ponto de vista econômico e estrutural quanto de inovação. Fazendo uma análise das 

atuais opções existentes para escolha de um imóvel para alugar, compara-se os pontos 

positivos e negativos de cada solução e quais são os seus diferenciais. 

No decorrer do trabalho, é desenvolvido o modelo de negócio digital para uma solução que 

otimize o processo de locação como um todo, através dos conceitos de disrupção, sistema 

Lean Startup e aplicação da tecnologia da informação nos serviços, promover uma 

ferramenta digital disruptiva que busque resolver o problema de locação no mercado 

imobiliário. 

O capítulo 2 teve como objetivo definir o método da pesquisa realizada neste trabalho, sendo 

definidos os tipos de base teórica a serem consultadas, os objetivos gerais e específicos, os 

limites e as limitações deste projeto. Enquanto no capítulo 3 foram introduzidos os conceitos 

e referenciais teóricos utilizados como base para o desenvolvimento deste projeto. No capitulo 

4 ocorreu a contextualização do mercado imobiliário brasileiro, tomando como partida o 

contexto econômico e, posteriormente, o aspecto funcional do mercado, além de uma 

abordagem das inovações presentes no mercado imobiliário. 

Já, no capítulo 5, foi desenvolvido o modelo de negócio para a solução digital proposta, 

abordando as funcionalidades presentes e o funcionamento tanto do ponto de vista da 

imobiliária quanto dos clientes (proprietário e locatário). Para finalmente, no capítulo 6, 

concluir com os requisitos e regras do negócio, que servirão como base para um futuro 

trabalho de desenvolvimento do software proposto. Culminando com um plano de ação com 

uma abordagem mais gerencial, para permitir acompanhar as etapas necessárias ao 

desenvolvimento do projeto como um todo. 

Permitindo que, ao final deste trabalho, o leitor possa entender a situação como um todo e 

compreender o impacto da evolução tecnológica aplicada ao mercado imobiliário. 

Vislumbrando o modelo de negócio elaborado como uma nova opção para concorrer com os 

atuais serviços de locação existentes. 
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2. MÉTODO 
 

No que se refere à sua natureza, Silva (2005) afirma que existem dois tipos diferentes de 

pesquisa: a básica e a aplicada. A primeira objetiva gerar conhecimentos novos e úteis para o 

avanço da ciência, sem aplicação prática prevista, enquanto a última objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos. 

Considerando estas classificações, este trabalho pode ser considerado uma pesquisa básica. 

Ainda de acordo com Silva (2005), a abordagem de uma pesquisa pode ser tanto qualitativa, 

quanto quantitativa. A quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Por outro lado, 

a qualitativa considera a interpretação dos fenômenos, sendo o processo e o seu significado 

considerados os focos principais da abordagem. Desta forma, este estudo pode ser definido 

como qualitativo. 

De acordo com Gil (2008), os objetivos de uma pesquisa podem ser classificados em três 

categorias: pesquisa exploratória; pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. 

 Pesquisa exploratória: Sua principal finalidade é desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias. 

 Pesquisa descritiva: Tem como objetivo principal descrever as características de 

determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. 

 Pesquisa explicativa: tem como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Conforme os conceitos expostos acima, pode-se enquadrar o presente estudo como sendo uma 

pesquisa exploratória, pois propõe uma solução disruptiva modificando um mercado outrora 

solidificado. 

Em relação às fontes de informação, Booth (2003) classifica-as em: 
 

 Fontes primárias: São materiais oriundos de “dados brutos”, como documentos e 

entrevistas; 

 Fontes secundárias: São relatórios de pesquisa baseados em fontes primárias; 
 

 Fontes terciárias: São livros e artigos que utilizam fontes secundárias para responder 

às suas perguntas. 

Neste estudo, foram utilizadas principalmente fontes de informação secundárias e    algumas 
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fontes terciárias. Em relação a procedimentos técnicos, este projeto é uma pesquisa 

bibliográfica, caracterizada por Silva (2005) e Gil (2008) como sendo uma pesquisa elaborada 

a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 

atualmente com material disponibilizado na Internet. 

O foco deste trabalho é a inovação no mercado imobiliário. Para tanto, foi utilizado como 

ponto de partida o artigo desenvolvido por William Lobo, Pedro Zwirman e Caroline Teixeira 

(2016) durante a disciplina de graduação (Sistema de Processamento de Controle Numérico) 

- SPCN, parte do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. O material utilizado como referência é constituído principalmente de artigos 

disponibilizados por meio do Banco de Monografias da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, e em sites especializados no mercado. 

A principal base de busca utilizada foi a base de monografias da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - UFRJ. Nessa base, foram realizadas pesquisas com palavras-chave como: 

Mercado Imobiliário, Gestão da Inovação, Modelos de Negócios Digitais e Soluções 

Disruptivas. A partir dos resultados, quando o título do artigo parecia se encaixar com o tema, 

era lido o seu resumo e, se ele confirmasse a relação com o assunto buscado, o artigo era lido 

na íntegra. A bibliografia usada nestes artigos também era usada para a busca de outros 

títulos interessantes. 

2.1. Objetivos Gerais 
 

Este trabalho tem como objetivo identificar e mapear a solução proposta por um modelo 

disruptivo aplicado ao mercado imobiliário. 

2.2. Objetivos Específicos 
 

Para que o objetivo seja alcançado, serão trabalhados os seguintes objetivos específicos: 
 

 Entender o funcionamento e as principais necessidades do mercado imobiliário atual;
 

 Associar os conceitos de Gestão da Inovação para estruturação de um agente 

transformador do mercado imobiliário, através de um modelo digital;

 Identificar e pontuar as soluções digitais existentes para propor um modelo disruptivo 

que se adeque às necessidades dos agentes envolvidos no mercado estudado;

 Apresentar e esquematizar as funcionalidades de um aplicativo disruptivo que atenda 

as principais necessidades do mercado.
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2.3. Limites 
 

Um dos pontos de restrição considerados neste estudo foi a delimitação em soluções 

tecnológicas, baseadas na tecnologia da informação, excluindo os modelos analógicos e 

tradicionais, como, por exemplo, anúncios em jornais, pastas e quadros informativos afixados 

nas imobiliárias. 

Além disso, a solução proposta neste estudo abordou apenas as descrições (objetivos e 

interações) e funcionalidades (principais processos existentes no mercado) do modelo digital 

sugerido, omitindo as especificações técnicas relativas ao seu desenvolvimento. 

2.4. Limitações 
 

As limitações encontradas neste trabalho foram divididas em: 
 

 Limitações Práticas: devido ao pouco tempo hábil, não houve um aprofundamento em 

relação ao modelo de negócio no que se refere às suas variáveis e suas regras de 

negócio e à análise dos concorrentes da solução proposta;

 Limitações Contextuais: o modelo concebido, teve como ponto de partida ponto de 

partida o artigo desenvolvido por William Lobo, Pedro Zwirman e Caroline Teixeira 

(2016). Como este, aborda no conjunto de serviços/ produtos (processos) inerentes ao 

mercado imobiliário o aluguel de imóveis, visto que este possui uma padronização 

maior em seus processos e, de acordo com o cenário macroeconômico brasileiro, foi 

o setor que mais desenvolveu nos últimos anos, tendo um crescimento de 32% desde 

2015 (Rios, 2015), sendo priorizado.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este trabalho procurou utilizar a base teórica, oriundos de alguns corpos de conhecimento 

para o seu desenvolvimento. Iniciando pelo conceito de inovação e trabalhando com exemplos 

de empresas inovadoras que agregaram no modelo de negócios as inovações tecnológicas e o 

conceito de disrupção. 

Abordando a definição e evolução da Tecnologia da Informação (TI) e seus impactos no 

mercado de serviços. Procurando se qualificar como um suporte à concepção do modelo de 

negócio digital, e, a partir destas definições, realizando a proposta de um plano de negócios, 

desenvolvida através da metodologia Canvas. 

3.1. Evolução da Tecnologia da Informação (TI) e Inovação 
 

De acordo com o dicionário Aurélio (2017), o conceito de inovação pode ser entendido como 

o ato ou efeito de inovar. Este substantivo acompanha os mais diversos mercados em sua saga 

para conseguir otimizar seus processos, continuar ganhando clientes e principalmente 

perpetuar, através dos anos, essa mentalidade inovadora. 

O cofundador do Paypal, Peter Thiel (2014), que investe em startups promissoras e é autor 

do livro “Zero a Um”, explica que a próxima grande ideia não será um novo Facebook ou 

Google (ENDEAVOR, 2015) - ao referenciar os fundadores destas empresas, que tiveram 

como inovação a base dos seus negócios, Peter busca enumerar exemplos de casos de 

inovações digitais bem-sucedidas. Para ele, é mais fácil copiar um modelo existente do que 

criar algo novo. Ou seja, o processo criativo, inovador e um tanto disruptivo pode ser penoso 

e longo, sendo mais rápido optar pelo caminho mais curto e replicar uma receita de sucesso 

já testada. 

Contudo, no próprio livro “Zero a Um”, Thiel (2014) reforça que essa mentalidade de se obter 

sempre o sucesso rápido, sendo de “1 para n” (definição criada por ele próprio para explicar 

as empresas que aplicam um modelo de negócio já existente e otimizam para uma determinada 

área) e lança uma ideia, que pode ser considerada controversa para muitos: “o progresso vem 

do monopólio e não da competição” - ou seja, se alguém faz algo que nunca foi feito e 

consegue fazer melhor do que qualquer outro, ele possui um monopólio. 

É importante lembrar que o termo monopólio não pode ser associado com um cunho negativo, 

pois, quando o autor defende esta visão, ele fala das empresas que são tão boas e tão superiores 

às suas concorrentes que colocam uma margem de distância acima delas que são criadas 

apenas para competir. 
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Um ótimo exemplo disto é o Google, que surgiu como uma empresa que oferecia apenas um 

mecanismo de busca e hoje possui um portfólio variado de produtos e serviços, que tornam a 

marca a maior referência em inovação. Essa situação abre um grande espaço entre as 

concorrentes no meio de buscadores online, como por exemplo o Yahoo e o Bing, ou seja, o 

Google começou como um modelo apenas de buscador (sendo de “1 a n” nesse mercado), 

porém, com a busca eterna por diferenciação, a empresa conquistou os mais diversos 

mercados - como, por exemplo, geolocalização, gadgets (telefone, TV digital, óculos de 

realidade aumentada etc.), carros sem motorista, entre outros avanços que foram incorporados 

ao modelo de negócio do Google, levando a empresa ao patamar de “0 a 1” - como Thiel 

(2014) define para empresas que criam algo novo ou aplicam um novo uso para uma 

tecnologia já existente e com isso dominam o mercado. 

Portanto, a forma como Thiel (2014) classifica a inovação e diferencial como sendo casos de 

empresas que se tornaram um grande monopólio, ele reforça que o monopólio foi criado pelas 

pessoas que utilizam o serviço ou compram o produto, e não pela vontade da empresa em 

“clusterizar” o mercado, impedindo novos entrantes. Outro ponto importante abordado sobre 

as ferramentas inovadoras é que cada inovação é única, nenhuma autoridade consegue 

prescrever em termos concretos como ser inovador. Ou seja, toda inovação vai de “0 a 1”. O 

quadro 1 representa a evolução da Tecnologia da Informação com o avanço da tecnologia: 

 

Quadro 1: Evolução da TI 

Fonte: Elaboração Própria 

Conforme observado no quadro 1, a TI passou por três grandes fases de estruturação e 

evolução em relação a visão de negócio, a forma de se comunicar, o foco de atuação e a 

interação com as pessoas. Ou seja, pode-se perceber um avanço em termos de posicionamento 

no mercado desde o papel como ferramenta até a utilização como foco do das empresas. 

3.2. Importância da Inovação para o Mercado de Serviços 
 

A Tecnologia da Informação em 2017 é uma área que utiliza a computação como um meio 

para 
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produzir, transmitir, armazenar e utilizar diversas informações, abrangendo e sendo utilizada 

em vários contextos. Em geral, a tecnologia é empregada para tratar o fluxo de informações, 

auxiliando as empresas a alcançarem seus objetivos. 

O rápido desenvolvimento da tecnologia permitiu o surgimento de soluções para os mais 

diversos mercados, tanto de produtos quanto serviços, onde criou-se um padrão de aplicação 

cada vez maior da tecnologia e suas vertentes na sociedade (programação,  sistemas,  

Internet etc.). É possível perceber uma mudança de tendência, pois antigamente as pessoas 

apenas se conectavam à Internet por “obrigação”, nos períodos de trabalho, e apenas para 

executar os seus serviços. Hoje em dia, existe um fenômeno global onde todas as pessoas 

precisam estar conectadas a todo tempo em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, essas 

pessoas criaram hábitos de consumo permanente da maior variedade de tecnologias 

possíveis (GOETTEN, 2017). 

As empresas e os mercados precisam acompanhar as mudanças desenhadas pela tecnologia 

digital (TAURION, 2016), que transforma dois pontos principais em qualquer mercado: 

como eles operam e a velocidade que as empresas precisam se reinventar e se manterem 

competitivas. Quando uma empresa não se adequa neste cenário mais integrado e cada dia 

mais digital, significa que outra irá fazê-lo e tomará o lugar no mercado, desta forma, todos 

os envolvidos no negócio precisam acompanhar tanto a rotina da empresa quanto as inovações 

que surgem diariamente. 

De acordo com Taurion (2016), um erro clássico engloba envolver estratégias digitais 

isoladas na empresa, ou seja, atuando em apenas um setor e sem comunicação integrada, outro 

erro está na associação desta atividade ao departamento de marketing, excluindo todos os 

demais setores do processo de inovação. O fator econômico ainda é um ponto crítico para 

definir o foco entre os canais físicos e digitais, algumas empresas alocam esforços em 

processos e tecnologias voltada para o canal digital e pecam na falta de conexão entre este e 

o restante da empresa. 

Na percepção do autor do artigo sobre esta temática, o mesmo sugere o comportamento das 

empresas em adotar uma estratégia mais sistêmica, ou seja, repensar como funcionam os 

modelos operacionais, desde a captação de novos clientes até os processos internos, bem 

como as tecnologias adotadas. Desta forma, as empresas migram de uma cultura analógica 

(pouco tecnológica) para uma cultura digital. 

O campo da Tecnologia da Informação pode ser dividido em áreas de atuação e, dessa forma, 
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o grupo irá fazer, em seguir, uma análise da evolução da mesma no decorrer dos últimos vinte 

anos (PRATES, 2004): 

 Sistemas de Telecomunicações: a TI surgiu como ferramenta para tornar a 

telecomunicação mais adaptada às mudanças tecnológicas e a inserção da tecnologia 

digital aos sistemas, sendo basicamente um suporte para a migração de um modelo 

tecnológico para outro;

 Hardware e seus Componentes: em paralelo, a TI atuou no desenvolvimento e 

aplicação de hardwares e seus componentes, ainda sendo vista como área de suporte 

nas empresas;

 Software e seus Meios: com o passar dos anos, o desenvolvimento dos sistemas e 

softwares revolucionaram os mercados, transformando a TI em uma parte importante 

e necessária, estando sempre presente como mais uma ferramenta nas tomadas de 

decisões por parte das empresas;

 Gestão da Informação e Dados: Esta foi mais uma atividade desenvolvida pela TI e 

que acabou ganhando cada vez mais espaço nas empresas, transformando este setor 

em um ponto estratégico e extremamente importante para as empresas, 

potencializando os seus ganhos, justificando cada vez mais a tendência de se investir 

em tornar a tecnologia como o ponto chave dos negócios.

Desta forma, a TI apresentou uma grande evolução em seu papel, se transformando em uma 

área estratégica para empresas dos mais diversos setores da economia, enquanto antes era 

enxergada apenas como uma área de suporte e desvalorizada, dessa forma, o potencial das 

novas tecnologias e o papel que podem desempenhar é algo imensurável. Analisando o grau 

de desenvolvimento tecnológico adquirido pela sociedade atualmente, é possível perceber que 

esse cenário evoluiu muito, e não era sequer imaginado há 20 anos atrás. Essa evolução só foi 

possível graças à TI, que ampliou significativamente as possibilidades de crescimento deste 

mercado. 

Para Giurliani (1999), o uso de tecnologias de informação carrega consigo custos 'invisíveis', 

que são: 

● Referentes aos gastos com usuário final, como suporte e treinamento informais, 

quando alguém interrompe suas atividades para auxiliar um colega com dificuldades 

referentes ao uso ou obtenção da informação; 
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● Perda de tempo em atividades extremamente elaboradas para obter uma informação, 

cujo valor não compensa o trabalho empregado naquela atividade; 

● Custos decorrentes da perda de produtividade, devido à indisponibilidade da 

informação no momento (uma queda do sistema, por exemplo). 

Desta forma, para Giurliani (1999), os custos mais facilmente mensuráveis ('visíveis') seriam 

aqueles relacionados a hardware e software (despesas com compra e/ou leasing de 

equipamentos, upgrades, atualizações); gerenciamento (redes, sistemas, banco de dados); 

suporte (helpdesk, treinamento, viagens, manutenção); desenvolvimento (aplicações, testes e 

documentação, customização e manutenção); e taxas de comunicação (aluguel de linhas de 

comunicação de dados, taxas de acesso a servidores). 

Portanto, atualmente, o papel da TI pode ser definido como multifacetado, ou seja, é uma área 

que aplica a tecnologia em áreas transversais dos negócios, permitindo que produtos e serviços 

possam operar melhor, trazer resultados financeiros e. principalmente, otimizar os processos 

necessários ao seu mercado, tornando-os menos burocráticos para as partes envolvidas. 

3.3. Crescimento do Papel da TI Aplicado aos Serviços 
 

Nas últimas duas décadas, a TI expandiu suas fronteiras em termos de suas áreas de atuação. 

O que antes significava apenas um setor suporte nas empresas dos mais diversos fins, 

atualmente pode ser percebido como uma entidade com vida própria que atua 

transversalmente em todos os mercados. Esta situação se transformou em uma oportunidade 

de empreender e criar um negócio nestas áreas, onde estas empresas não necessariamente 

tinham como principal expertise no setor na qual estavam empreendo, possuindo 

conhecimentos tecnológicos e estratégicos para identificar a oportunidade de mercado e 

desenvolver um negócio rentável independente do conhecimento técnico do setor. 

Desta forma, a necessidade por inovação e a valorização da TI como uma área valorizada e 

requisitada para um negócio tornaram o ecossistema empreendedor já existente em uma 

grande oportunidade para a criação de valor, associando a tecnologia como uma ferramenta 

para solução de problemas, dos mais diversos mercados. Citando a trajetória de Peter Thiel e 

outros nomes de destaque hoje (como, por exemplo, Elon Musk, fundador da Tesla Motors, 

Solar City e Space X; Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, Travis Kalanik, fundador do 

Uber, etc.), que são referências em agregar a tecnologia e programação como cerne de grandes 

empresas, que movimentam a economia para uma nova escala. 

Um exemplo de inovação foi dado por Thiel (2014), que, em 1998, percebeu que a forma 
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como as pessoas realizavam pagamento podia ser otimizada e adaptada ao novo e crescente 

mundo da Internet, e enxergou a oportunidade de aproveitar este mercado online, que 

demandava uma solução como, por exemplo, uma ferramenta online para efetuar e receber 

pagamento, permitindo uma expansão de seus negócios, revolucionando a forma como as 

pessoas realizam transações financeiras através da Internet. 

Conforme desenvolvido no tópico anterior, a TI passou por uma evolução em termos da sua 

aplicação e funções no decorrer dos anos, estimulando o crescimento de clusters tecnológicos, 

como, por exemplo: o Vale do Silício (ADAMI, 2016), que possui um ecossistema 

empreendedor povoado por universitários da região de Palo Alto na Califórnia, os quais 

encontram nesta o ambiente ideal para desenvolver soluções que irão impactar a forma como 

alguns mercados operam. Portanto, a TI apresenta uma característica de agregar inovações 

em diversos campos, simplificando processos, reestruturando modelos de negócios e trazendo 

novos modelos para mercados que antes operavam de forma arcaica. 

Os casos de sucesso que começaram como startup e atualmente ganharam o título de Love 

Brand (PEREIRA, 2013) - marcas que os consumidores mais desejam, as primeiras que vêm 

à mente quando surge uma necessidade específica, como, por exemplo, Coca-Cola, Apple, 

Starbucks, Havaianas, etc. - por parte dos clientes, podem ser associados ao grau de inovação 

e principalmente aplicação da tecnologia da informação como seus modelos estratégicos, ou 

seja, quando a empresa baseia sua estratégia nas ferramentas da Tecnologia da Informação 

como forma de ganhar mercado e diferenciar dos concorrentes. 

 
Figura 1: Brand Love 

Fonte: GoBuyLocal, 2013 

Por exemplo, na lista das dez empresas que mais inovaram no mundo no ano de 2016, temos 

o Facebook, o Uber, o Netflix, a Amazon, a Apple, o Google e o Taco Bell (VAZ, 2016), que 
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são empresas que tornaram o seu modelo de negócios em algo muito maior, ou seja, 

trabalhando com o conceito de necessidade e buscando a excelência, tornando a marca líder 

no segmento em que atua. 

Em relação às empresas citadas, nota-se a elevada presença da tecnologia como o principal 

agente transformador do modelo de negócios, associado aos mercados que antes eram 

fechados e obsoletos em termos de modelos de execução. Como, por exemplo, a Amazon, 

cujo fundador, Jeffrey Bezos, percebeu a revolução na qual a Internet iria se tornar e em 1994 

criou uma empresa para comercializar livros online que mais tarde se tornou referência em 

comércio online (ENDEAVOR, 2015). Desta forma, a inovação, de acordo com Thiel (2014), 

serve como exemplo para a Amazon ser classificada como uma empresa de "O a 1", que 

permitiu avançar junto com a tecnologia ao criar um monopólio, que se tornou referência em 

termos de inovação e agrega outros produtos em um grande marketplace (WEBJUMP, 2016). 

Um outro caso de sucesso que possui como base a tecnologia e as ferramentas digitais como 

impulsionador é a Netflix (MEYER, 2016), que, em 1997, começou apenas como um serviço 

de entrega de DVD`s (Digital Video Disc), pelo correio. Com a evolução tecnológica e a 

diminuição da demanda por DVD`s, eles perceberam que o comportamento do mercado de 

filmes estava migrando, ou seja, focando em uma forma mais online e sem a necessidade de 

alugar um exemplar físico para isto. Em 2007, iniciaram o modelo de streaming de vídeos e 

séries tornando-se provedora de filmes e séries de streaming com mais de 190 milhões de 

usuários. 

Analisando os modelos de negócio citados neste trabalho, pode-se perceber a presença do 

fator tecnologia na raiz de todos os negócios, adaptando os serviços às demandas do mercado 

consumidor e aproveitando estas tendências para potencializar ainda mais o negócio, 

transformando-os em algo mais solidificado com o tempo. 

3.4. Arquitetura de Sistemas de Informação Integrado - ARIS  
 

O professor August-Wilhelm Scheer (1998), desenvolveu, na Alemanha, o conceito de 

Arquitetura de Sistemas de Informação Integrado (Architecture of Integrated Information 

Systems) - ARIS, cujo objetivo era prover um framework (2016) que oferecesse os meios de 

expressar os conceitos do negócio de uma forma precisa e permitindo uma forma de realizar 

análises detalhadas sobre o negócio. 

O método ARIS de modelagem de processos de negócios foi definida na utilização de vários 

modelos e objetos para representar os processos de uma dada organização. O conceito 
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utilizado no método ARIS foca na integração do processo de negócio, consistindo o primeiro 

passo para o desenvolvimento deste na criação de um modelo que oferecesse as principais 

características para a descrição de um processo de negócio. 

Contudo, este primeiro passo apresentou um modelo ainda complexo, sendo necessário a 

divisão em partes para a interpretação do processo como um todo, criando a divisão em etapas, 

de acordo com Scheer (1998) - estas são relacionadas, de modo que se possa ser analisada 

sistematicamente, sem que se prejudique o processo como um todo. As cinco vistas definidas 

por Scheer foram: organização, função, dados, saída e controle. 

Dentro deste método, se destacam os modelos que compõem o ARIS TOOLSET e que 

podem ser utilizados para descrever um processo de negócio, como por exemplo, o VAC 

(cadeia de valor agregado), FAD (diagrama de função), e o EPC (diagrama de processos, que 

pode ser caracterizado como o mais importante para a visão de processos), entre outros 

(CAMEIRA, 2002). Dentro do software ARIS, existe a opção para edição de cada um dos 

modelos abordados por Scheer, contudo, neste trabalho, o grupo irá focar apenas na Cadeia 

de Valor Agregada (VAC), que foi concebida por Michael Porter (1985) e teve seu uso 

aplicado ao modelo desenvolvido por Scheer. 

3.5. Value Added Chain (Cadeia de Valor Agregado) - VAC  
 

De acordo com Michael Porter, o conceito de cadeia de valor é baseado na visão dos processos 

das organizações, ou seja, o conceito de visualizar a manufatura (ou serviço) como um sistema 

composto de subsistemas contendo inputs, processos de transformações e outputs. Portanto, 

os três pontos descritos acima envolvem a aquisição e consumo de fontes, sejam elas: 

dinheiro, trabalho, materiais, equipamentos, construções, terra, administração e 

gerenciamento. Deste jeito, a forma como a cadeia de valor é desenvolvida determina os 

custos e afeta os lucros. 

Muitas empresas possuem centenas de atividades com o intuito de converter inputs (entradas) 

em outputs (saídas) - que podem ser representadas por todos os subprocessos existentes dentro 

da cadeia de produção de determinada empresa - essas atividades podem ser classificadas em 

primárias e de suporte. Porter (1985) definiu a cadeia de valor conforme a imagem abaixo: 
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Figura 2: Cadeia de Valor de Porter 

Fonte: Porter, 1985 

Atividades Primárias: 
 

 Logística de Entrada: Abrange as relações com os fornecedores e inclui todos os tipos 

de atividades requeridas para receber, armazenar e disseminar as entradas;

 Operações: Composto por todas as atividades requeridas para transformar entradas em 

saídas (seja para produtos ou serviços);

 Logística de Saída: Inclui todas as atividades requeridas para coletar, armazenar e 

distribuir os outputs;

 Marketing e Vendas: São as atividades que informam os compradores sobre os produtos 

e serviços, induzem os compradores a realizar a aquisição dos itens e facilita a compra 

dos mesmos;

 Serviços: Incluem todas as atividades requisitadas para manter o produto ou serviço 

funcionando efetivamente para o comprador depois da venda e entrega.

Atividades de Suporte: 
 

 Aquisição e Compras: Consiste na aquisição das entradas ou recursos para a empresa;
 

 Gestão dos Recursos Humanos: Compreende todas as atividades que envolvem: 

recrutar, contratar, treinar, desenvolver e demitir funcionários;

 Desenvolvimento Tecnológico: Responsável pelos equipamentos (hardware, 

software, procedimentos e conhecimento técnico) que são necessários para os 

processos realizados na empresa;
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 Infraestrutura: Serve as necessidades da empresa, consiste nas funções ou 

departamentos como: controladoria, jurídico, financeiro, planejamento, relações 

públicas, qualidade e gerenciamento como um todo.

O conceito de cadeia de valor agregado, que foi utilizado por Scheer na elaboração da 

metodologia ARIS, possuía como uma de suas etapas a necessidade de se descrever um 

macroprocesso com seus atores. Portanto, o software ARIS TOOLSET, que foi utilizado para 

a elaboração da VAC deste trabalho, possui como uma de suas funções a criação de uma 

cadeia de valor agregada para um determinado processo, fornecendo uma visão sistêmica de 

todas as macro etapas a qualquer pessoa que deseje entender a visão geral de um processo. 

3.6. Disrupção - Conceito, Impactos e Exemplos 
 

O conceito de disrupção pode ser entendido como o processo no qual uma pequena empresa, 

com poucos recursos, é capaz de desafiar a estabilidade de uma empresa sólida em 

determinado mercado (CHRISTENSEN, 2017). Este estudo, orientado por Christensen para 

descrever estes conceitos, define entrantes como startup ou empresas que iniciam em um 

determinado mercado e incumbentes como empresas sólidas no mercado (CHRISTENSEN, 

2015). 

Estas ideias foram trazidas à tona em 1997, quando foi publicado o livro sobre o Dilema do 

Inovador, o qual representava a história dos entrantes que rapidamente revolucionaram o 

mercado dos drives de CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory) e tomaram o lugar das 

grandes empresas que eram sólidas neste nicho (CHRISTENSEN, 1997). 

Os incumbentes focam em melhorar seus produtos e serviços para os seus clientes que mais 

demandam (que usualmente são os mais rentáveis), excedendo as necessidades de alguns 

segmentos e ignorando outros. Enquanto os entrantes se mostram disruptivos focando nos 

segmentos que são ignorados pelos incumbentes, ganhando com isso apoio por entregar 

funcionalidades mais ajustadas as necessidades dos grupos que não eram atingidos pelos 

incumbentes – frequentemente com um preço mais baixo. 

Os incumbentes não percebem o movimento dos entrantes, ou, caso percebam, não associam 

com algo ameaçador a hegemonia deles. Contudo, os entrantes tendem a mover seu foco de 

atendimento mercado acima (CHRISTENSEN, 2017), entregando a performance que os 

consumidores dos incumbentes requisitam, enquanto preservam as vantagens de ser um 

entrante. A disrupção ocorre quando os consumidores dos mercados mais altos, que antes 

eram atendidos apenas pelos incumbentes, passam a adotar os serviços ou produtos oferecidos 
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pelos entrantes. Ou seja, caso o incumbente não perceba a entrada de um novo 

empreendimento (entrante) no mercado, ele poderá ter sua hegemonia comprometida de 

forma rápida. 

Figura 3: Medida de Performance de Mercado 

Fonte: Christensen, 2017 

De acordo com a figura 3, que representa o conceito de Disrupção, definido por Christensen, 

o caminho percorrido pelo entrante ocorre de baixo para cima - começando com mercados 

que antes não eram contemplados pelo incumbente até alcançar os grupos de consumidores 

demandantes dos serviços dos incumbentes. O gráfico da figura 4, representa melhor as faixas 

de atuação dos entrantes em termos de performance do produto ou serviço comparado com 

os incumbentes: 

 

Figura 4: Faixa de Atuação dos Entrantes de Mercado 

Fonte: Christensen, 2015 
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Conforme pode ser observado, existe o contraste das trajetórias de performance dos produtos, 

onde a linha vermelha a como os produtos ou serviços foram melhorados ao longo do tempo, 

em relação à trajetória das demandas dos consumidores – representada pela linha azul, que 

mostra o desejo do consumidor em pagar pela performance. A medida que os incumbentes 

introduzem produtos ou serviços de alta qualidade (a linha vermelha vai ficando mais acima) 

para satisfazer a fatia de mercado mais alta (que possui maior rentabilidade), eles acabam 

esquecendo as necessidades dos consumidores mais abaixo, deixando um espaço para os 

entrantes buscarem apoio nos segmentos menos rentáveis e que eram ignorados pelos 

incumbentes. 

Os entrantes com uma trajetória disruptiva (representada pela linha vermelha mais abaixo) 

melhoram a performance do que é oferecido e acabam movendo sua trajetória para o mercado 

acima (no qual a lucratividade é maior) desafiando a dominância dos incumbentes neste 

mercado mais rentável. 

As características dos negócios disruptivos, de acordo com Christensen (2015), pelo menos 

nos estágios iniciais, incluem: menor mercado de atuação e produtos ou serviços mais 

simples, que podem não parecer tão atrativos quanto as soluções existentes ao serem 

comparados com as métricas de performance. 

Com este quesito, atuando em um mercado com baixas margens e rentabilidade que acaba se 

tornando pouco atrativo para outras empresas apostarem nesse segmento, originando espaço 

na parte de baixo do mercado para novos competidores disruptivos surgirem. 

Existem dois itens essenciais para se definir a disrupção de um mercado, segundo Christensen 

(1997): 
 

1. As disrupções surgem nos segmentos de mercado muito abaixo do que os incumbentes 

costumam atingir e em novos mercados que são criados a partir de uma inovação; 

2. Inovações disruptivas não chegam de primeira com os consumidores padrão de um 

mercado, isso acontece quando a inovação atinge os padrões de qualidades deste 

mercado. 

Desta forma, com base nesses dois tópicos acima, é possível definir se uma determinada 

inovação ou entrante é classificada como disruptiva ou não. As inovações disruptivas tendem 

a demorar até alcançar a maturidade, em termos de tamanho. Esta demora faz com que não 

seja percebido pelos incumbentes a presença de um novo player no mercado, o que se torna 

uma vantagem para os entrantes. 
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Em geral, os disruptores começam com um modelo de negócios diferente dos incumbentes, 

não despertando a atenção destes nos entrantes. Porém, esta não é uma certeza, pois existem 

alguns casos de inovações disruptivas que dão certo, assim como outros (na maioria das vezes) 

acabam fracassando ou sendo massacradas pelos incumbentes ao perceberem sua entrada no 

mercado. 

3.7. Modelo de Negócios - Canvas 
 

O conceito de modelo de negócios é amplamente conhecido como sendo a forma que uma 

empresa cria valor para o seu público-alvo. Permite, de forma estruturada e unificada, 

apresentar o negócio como um todo para qualquer pessoa que desejar saber mais sobre – em 

geral, são criados para servirem como material para investidores analisarem a situação do 

empreendimento (NACIONAL, 2016). 

Até o ano de 2010, os planos de negócios eram representados por longos capítulos 

descrevendo cada tópico da empresa, sendo assim um material com baixa visualização, em 

termos de facilidade para o leitor entender sistematicamente o empreendimento. Para otimizar 

a forma de apresentação e permitir que, em poucos minutos, um observador pudesse conhecer 

a empresa de modo eficiente. Alexander Osterwalder (2004), com base no seu trabalho 

anterior sobre a Ontologia do Modelo de Negócios, definiu um método visual de apresentar 

este modelo. 

Este conceito, denominado Business Model Canvas ou "Quadro de Modelo de Negócios" 

(PRESS, 2017), pode ser classificado como uma ferramenta de gerenciamento estratégico, 

que permite o desenvolvimento e esboço do modelo. Este modelo é criado através de um mapa 

visual (canvas – que significa tela em português) pré-formatado, contendo nove blocos do 

modelo de negócios original. O trabalho, desenvolvido por Osterwalder (2004), propõe um 

modelo único com base nas similaridades de um grande número de conceitos de um modelo 

de negócios, conforme observado na figura 5. 
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Figura 5: Business Model Canvas 

Fonte: Gubert, 2014 

O Canvas fornece uma visão holística e flexível do modelo de negócios, auxiliando os 

empreendedores e empresários nos processos de criação, diferenciação e inovação da ideia do 

negócio - como forma de aprimorar o modelo de negócios para conquistar mais clientes e 

permitir entender cada elo que compõem a empresa. 

O quadro pode ser descrito em quatro etapas básicas (nesta ordem de preenchimento): O que, 

Para Quem, Como e Quanto – que por sua vez, são divididos em nove blocos (ou funções) 

que devem ser preenchidas pelos envolvidos na atividade. Este método permite que, ao invés 

de escrever a ideia diretamente no quadro, sejam utilizados adesivos autocolantes que 

facilitam o processo de criação, acréscimo, remoção e realocação de ideias 

(OSTERWALDER e PIGNEUR, 2009). 
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Figura 6: Questões Associadas ao Canvas 

Fonte: Nacional, 2015 

O Canvas tem como objetivo facilitar os envolvidos no momento de passar para o papel a 

ideia do negócio, desta forma, cada bloco possui uma definição e algumas perguntas que 

auxiliam no momento do preenchimento. 

 Grupo "O que?": serve para definir aquilo que esta sendo proposto no modelo de 

negócios:

o Proposição de Valor: de acordo com Osterwalder, é uma visão geral dos 

produtos e serviços que, juntos, representam valor para um segmento de 

clientes específico. É a forma como a empresa se diferencia dos concorrentes 

sendo o motivo pelo qual os clientes compram de uma empresa e não de outra; 

 

 

 Grupo "Para quem?": composto pelos segmentos de clientes, os canais e a forma como 

o relacionamento com clientes é realizado:

o Segmento de Clientes: É o público-alvo para os produtos e serviços do 

negócio; 

o Canais: Serve de elo entre o segmento de clientes e a proposta de valor da 

empresa. É o meio pelo qual a empresa fornece produtos e serviços aos 

clientes, engloba a estratégia de marketing e de distribuição da empresa; 
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o Relacionamento com o Cliente: Define a forma como a empresa estabelece 

ligações entre ela e os clientes, em geral, aborda uma ferramenta de CRM 

(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, 2017) - atuando como elo 

entre o segmento de cliente e a proposta de valor; 

 Grupo "Como?": composto pela atividade-chave, recursos-chave e parceiros – serve 

para exemplificar como será feito para que a proposição de valor seja entregue pela 

empresa:

o Parceiros: São as alianças de negócios que complementam os outros aspectos 

do modelo de negócio. Ou seja, para justificar a proposta de valor é necessário 

definir quais parceiros serão requisitados; 

o Atividades-Chave: Define quais são as atividades mais importantes para 

executar a proposição de valor da empresa - serve de elo entre a proposta de 

valor e os parceiros; 

o Recursos-Chave: É definido pelos recursos necessários para criar valor para o 

cliente, são considerados os ativos da empresa e necessários para manter e dar 

suporte ao negócio. Estes recursos podem ser: humanos, financeiros, físicos 

ou intelectuais; 

 Grupo "Quanto?": composto pela estrutura de custo e fluxo de receitas, permite 

entender quanto será necessário para implementar o negócio e quais as receitas geradas 

pelo mesmo:

o Estrutura de Custos: Representa todos os custos envolvidos no projeto; 
 

o Fluxo de Receitas: Define a forma como a empresa ganha dinheiro. 
 

3.8 Modelo Lean Startup 

 

O conceito de Lean Startup se baseia na origem do termo Manufatura Enxuta: uma filosofia 

de gestão (BLANK, 2013) que nasceu com o Sistema Toyota de Produção e é inteiramente 

focada em melhorar a eficiência dos processos. Em relação a manufatura, o foco estaria em 

entregar o máximo de valor com a menor quantidade de recursos possíveis, surgindo o 

conceito de que todos os desperdícios devem ser eliminados e focar apenas naquilo que é 

necessário atualmente (KAYO, 2016). 

Com o crescimento do ambiente empreendedor e o conceito de Startup (SEBRAE, 2016), 

Eric Ries alinhou o que outrora era referência em termos de produção com o modelo de novos 
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negócios (RIES, 2011). Surgindo assim a metodologia Lean Startup, que prioriza a 

experimentação contínua ao invés do planejamento minucioso, ou seja, o conceito de projeto 

iterativo ao invés da tradicional concepção de um produto acabado já desde o início. 

Desta forma, o modelo Lean Startup permite que as startup possam tornar a execução do 

ciclo de concepção, realização, testes e resultados mais rápida. Permitindo uma mais 

acurada tomada de decisão com o intuito de viabilizar qualquer mudança necessária durante 

este ciclo de iteração do modelo Lean Startup. Esta metodologia proporciona um 

aprendizado mais rápido, se comparado ao modelo tradicional de criação de produto ou 

serviço, pois viabiliza ao empreendedor uma "rotina" de desenvolvimento contínuo. 

Dentro do método Lean Startup, um conceito amplamente explorado é o MVP (Minimum 

Viable Product), que pode ser traduzido como Produto Mínimo Viável, e coloca o protótipo 

em alta, defendendo a ideia de que o desenvolvimento de uma versão menor do produto é de 

extrema importância. Esta ferramenta monitora o comportamento do produto e corrige 

eventuais erros quando necessários. Para uma melhor compreensão do MVP, cabe analisar 

em detalhe o significado de cada termo que compõe esta sigla: 

 Produto: São as funcionalidades associadas a uma entrega que se assemelham a um 

produto coeso e útil;

 Mínimo: Representa o menor tamanho possível de um produto, que possa ser entregue 

no menor tempo possível;

 Viável: Condensa uma proposição de valor importante o suficiente para que seu 

principal cliente adote esse produto, se possível gerando receita.

A empresa precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre os três conceitos acima representados, 

algo que o cliente dê valor, usando o menor número de recursos viáveis no menor tempo 

possível, mantendo uma semelhança com a ideia inicial do produto. 

Outro termo muito usado dentro do método Lean Startup é "pivotar" (BRASIL, 2015), onde 

se aplica a uma ideia ou projeto que necessitam de uma mudança de estratégia, durante um 

processo de criação. Esta mudança permite que a empresa reavalie o modelo de negócios 

como um todo, identificando quais opções seriam mais coerentes para promover uma 

mudança no curto prazo. 

A metodologia Lean Startup representa uma forma ágil de desenvolver um produto, de 

acordo com o conceito desenvolvido por Steve Blank (2013), representando uma interação 

constante  com 
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os usuários para que sejam testadas diferentes hipóteses sobre como o produto se encaixa em 

seu mercado alvo. Para tal, é associado o ciclo "Construir – Medir – Aprender", que, de acordo 

com Steve Blank (2013), pode ser compreendido como: 

 Construir: o empreendedor constrói um MVP ou apenas hipóteses sobre algo que se 

deseja validar;

 Medir: com as hipóteses mapeadas, é necessário a medição dos resultados da validação 

junto com os clientes em potencial;

 Aprender: o feedback colhido através da validação das hipóteses junto com os clientes 

permite assimilar o conteúdo e projetar mudanças necessárias no modelo.

A figura 7 representa o método aplicado para uma ideia em potencial, desde o momento no 

qual os empreendedores (ou empresários) pensam em uma ideia para viabilizar um novo 

produto ou serviço para o mercado, levantam todos os processos necessários para validação 

das hipóteses, culminando na construção de um Produto Mínimo Viável. 

 
Figura 7: Processo MVP - metodologia Lean 

Fonte: Megias, 2013 

 

Portanto, de acordo com a figura 7, ao se aplicar uma nova ideia na metodologia   Lean 

Startup, percebe-se  iterações  referentes  ao  ciclo  ‘Construir  –  Medir  –  Aprender’,  que   

buscam
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desenvolver um produto ou serviço de uma forma mais rápida. Comparativamente, o modelo 

de desenvolvimento de uma ideia de negócio, após a aplicação de um ciclo de iteração, 

apresenta resultados que auxiliam na melhoria contínua da ideia em questão. Quando não era 

realizado o modelo de validação acima exposto, percebia-se que as empresas buscavam 

terminar o produto, lançando-o no mercado apenas quando o mesmo estivesse funcionando 

de forma mais próxima possível do ideal. 

Em uma era onde a tecnologia se transformou no ingrediente principal para produtos e 

serviços, as empresas precisaram otimizar o tempo gasto em seus procedimentos, desde a 

concepção da ideia, até o momento de realizar testes com os primeiros clientes, onde o ciclo 

"construir – medir – aprender" conseguiu trazer as respostas que os empreendedores 

buscavam ao lançar algum novo produto. 

3.9 Interface com o usuário (UI) e experiência do usuário (UX) 
 

O ecossistema de startup trouxe os termos (User Interface) - UI e (User Experience) - UX 

para o dia-a-dia das empresas, quando se trata da forma como o cliente interage com um 

produto ou serviço novo, e como eles interagem, respectivamente (CULTURE, 2015). 

Conforme pontuado anteriormente, a tecnologia da informação tornou-se presente nas mais 

diversas industrias, desta forma a busca por presença no mercado precisava ir além das 

técnicas de marketing. 

O foco das empresas de produtos e serviço mudou, pois elas perceberam que o consumidor 

possui o poder de alavancar ou não um negócio. Além disso, a forma como os clientes 

consomem e compartilham impressões tornou-se um ativo para as empresas conseguirem 

melhorar seus posicionamentos frente ao mercado. Quanto maior o foco de uma empresa no 

consumidor, maiores são as chances de seu produto ou serviço agradarem o seu público-alvo 

e, com isso, potencializarem as suas vendas. 

O conceito de UI representa a forma como uma pessoa interage e controla um dispositivo, 

software ou aplicativo, seja através de botões, menu ou qualquer outro elemento que forneça 

uma interação entre este dispositivo e o usuário. Com base neste contexto, ao desenvolver um 

projeto, os empreendedores devem antecipar as necessidades do usuário e garantir que a 

interface (meio com o qual o usuário interage com a aplicação) contenha elementos de fácil 

acesso e utilização. 

Em termos gerais, a tecnologia serviu como um gatilho para as empresas focarem na forma 

com  que  os  clientes  utilizam  os  seus  produtos  ou  serviços.  Aliada  à  forma  como   os 
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consumidores interagem com a interface de uma aplicação, existe o conceito de UX, que está 

relacionado com a experiência do usuário, enquanto UI é a forma como o usuário alcança essa 

experiência. 

3.10. Regras e Requisitos do Negócio 
 

Aurélio (2017) definiu a palavra requisitos como algo que pede ou exige certa 

indispensabilidade. Porém, no contexto da engenharia de software, este termo representa a 

necessidade de um usuário, ou seja, as exigências de um negócio que deverão ser atendidas 

pelo desenvolvedor na criação do software. Em resumo, requisito é a materialização das 

necessidades do cliente em um sistema. 

O requisito de software representa o tipo mais genérico das necessidades de um sistema, que 

engloba três tipos mais específicos: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras 

de negócio. A imagem abaixo representa eles se relacionam: 

 
Figura 8: Composição do Requisito de Software 

Fonte: Ventura, 2013 

Para esclarecer melhor o papel de cada termo explicitado na figura 8, a seguir eles serão 

descritos individualmente: 

Requisito Funcional: Esta expressão faz referência a uma requisição de uma função, que o 

software necessariamente deverá atender ou realizar. Cabe salientar que uma funcionalidade 

não obrigatoriamente realizará apenas um requisito funcional pois, em geral, mais de um 

requisito funcional é atendido em uma mesma funcionalidade de um sistema. 
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Mas, afinal, o que é uma funcionalidade? De acordo com Wiegers (2013), funcionalidade é o 

local onde os requisitos funcionais são viabilizados, e representa uma atividade que será 

executada por um “ator” (sistêmico ou humano). 

Para os requisitos funcionais, o termo prioridade representa um dos itens mais importantes 

para o desenvolvimento de um software, visto que os recursos são limitados e a necessidade 

de criar um produto mínimo viável (MVP) exige a presença de alguns itens essenciais, em 

relação às funcionalidades do projeto. Desta forma, a priorização dos requisitos funcionais é 

um passo importante para a estruturação do projeto como um todo, definindo três 

classificações em ordem de prioridade, conforme descrito abaixo: 

 Essencial: É um requisito fundamental para o sistema, pois, sem ele, o mesmo não 

pode ser classificado como “apto” para testes. Ou seja, caso os requisitos essenciais 

não sejam implementados, a conclusão do sistema ficaria impedida de acontecer;

 Importante: Este requisito faz parte do escopo do projeto, porém não bloqueia a 

entrada do sistema em produção, de forma similar à existência de uma pendência no 

desenvolvimento, com a diferença de poder ser lançado como um MVP;

 Desejável: Representa um requisito que não é indispensável para a finalização do 

sistema, de forma que não gere nenhuma pendência técnica posteriormente aos 

desenvolvedores. Ou seja, este é um requisito que pode trazer algo a mais para o 

sistema, porém sua ausência não gera prejuízos significativos.

Requisito Não Funcional: De acordo com Wiegers (2013), requisitos não funcionais são 

premissas ou restrições que o sistema deverá atender, mas que não são realizadas através das 

funcionalidades. Eles podem não estar ligados a um requisito funcional, porém não têm 

necessariamente relação direta com o negócio em questão, no ponto de vista do usuário final. 

Estes são requisitos cujos prazos, esforços e custos são difíceis de estimar. 

Os requisitos não funcionais podem ser classificados de acordo com as categorias definidas 

no quadro 2, que visam facilitar a decodificação do requisito para a linguagem de 

programação: 
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Item Definição 

Segurança Diretrizes pertinentes à segurança do sistema, criptografia, usuário e senha, certificados digitais, protocolos etc. 

Interoperabilidade Necessidade de integrar o sistema com outros, uso de APIs, componentes, banco de dados externos etc. 

Usabilidade Quantidade de cliques por função, uso de componentes e lógicas de telas específicas, acessibilidade e idiomas 

Compatibilidade Bronser e sistemas operacionais que o deverá rodar, versões, protocolos compatíveis, linguagem de programação 

Confiabilidade Políticas para backup do sistema e dados, quantidade limite de erros e processamentos, regras para quando acontecer alguma falha etc. 

Padrões Padrão em geral: log de erro, de informação, padrão de mensagens etc. 

Legais Exigência de conformidade com alguma legislação presente no projeto etc. 

Desempenho Desempenho do sistema, tempo de resposta no processamento, velocidade etc. 

Disponibilidade Disponibilidade do sistema em tempo útil, restrições sobre janelas de manutenção, produção e etc. 
 

Quadro 2: Categorias dos Requisitos Não Funcionais 

Fonte: Elaboração Própria 

Em termos gerais, um requisito funcional define o que o sistema fará, enquanto um requisito 

não funcional define como ele fará. 

Regra de Negócio: É uma sentença que define ou restringe algum aspecto do negócio, 

destinando-se a afirmar a estrutura do sistema ou a controlar ou influenciar o seu 

comportamento, de acordo com Wiegers (2013). A regra do negócio também é um dos 

requisitos do software, visto que, sem ela, o software não existe. Portanto, a regra do negócio 

é formada por premissas e restrições aplicadas a uma operação, que precisam ser atendidas 

para o bom funcionamento do sistema. 

De forma geral, os três tipos de componentes de um requisito de software (regra do negócio, 

requisitos não funcionais e requisitos funcionais) podem ser representados da mesma forma, 

e os seus campos são definidos de acordo com cada tipo de requisito, conforme descrito no 

quadro 3: 

Quadro 3: Modelo de Representação dos Requisitos de Software 

Fonte: Elaboração Própria 
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Os termos representados no quadro acima podem ser definidos como: 
 

 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 4: Termos Utilizados na Representação dos Requisitos de Software 

Fonte: Elaboração Própria 

No quadro 4, foram incluídas legendas para todos os itens mencionados durante este tópico, 

e que fazem parte tanto dos requisitos funcionais (RF), como dos requisitos não funcionais 

(RNF) e das regras de negócio (RN). 

3.11. Plano de Ação (5W2H) 
 

Um plano de ação pode ser definido como um documento que contém todas as informações 

essenciais para o acompanhamento das etapas de um projeto (SABINO, 2015). Ele foi criado 

com o objetivo de demonstrar quais ações são necessárias para que se alcance um resultado 

desejado ou se resolva um problema. De acordo com Kotler (2011), o passo a passo da criação 

de um plano de ação que permita alcançar o objetivo definido é: 

1. Listar as ações e atividades que deverão ser realizadas para o projeto; 
 

2. Definir a data de início para cada atividade; 
 

3. Mensurar o orçamento definido para cada ação; 
 

4. Associar um responsável para cada atividade; 
 

5. Listar os objetivos de cada ação; 
 

6. Mapear os riscos de insucesso associado as atividades e definir plano de contingência. 
 

Com base nos pontos listados, percebe-se que o mapeamento das ações e atividades de um 

projeto precisam estar muito bem alinhados, para que resultem em um plano de ação coerente 

e factível para os envolvidos. Este plano pode servir como base para uma gestão do   tempo, 

Item Definição 

Identificador Sufixo seguido de um número único, geralmente utilizado: RN (Regra de Negócio), RF (Requisito Funcional), RNF (Requisito Não Funci 

Nome Nome curto da RN, RF ou RNF e que permita entender a função 

Categoria Exclusivo do RNF, permite definir qual das categorias ele pertence 

Módulo Aplicado apenas para RN e RF, se o sistema for pequeno e não tenha módulo, colocar N/A 

Data de Criação Data da criação ou especificação 

Autor Responsável pela primeira edição 

Data da Última Alteraçã oData da última alteração 

Autor Responsável pela última alteração 

Versão Número da versão, pode usar 1, 2 etc. 

Dependências Exclusivo da RN, mostra quais RF são dependentes da RN para serem realizados, colocar apenas o identificador da RF 

Prioridades Exclusivo do RNF e RF, se é essencial, importante ou desejável 

Descrição Denota a descrição mais detalhada possível 
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que é um recurso escasso e valioso para qualquer empresa. Portando, para Drucker (2006), 

um plano de ação se torna inútil a partir do momento que não seja possível determinar a forma 

como o tempo é utilizado no projeto. 

Para a elaboração de um plano de ação, utiliza-se a ferramenta 5W2H, que representa um 

checklist de atividades que visam auxiliar a sua criação (MARTINELLI, 2009). Esta sigla 

representa a composição de sete palavras em inglês, sendo cinco começando com a letra “W” 

e duas com a letra “H”, conforme esquematizado na figura 9: 

 
Figura 9: Esquema de Representação do 5W2H 

Fonte: Paula, 2015 

 What (O que será feito?): Representado pelo objeto da ação a ser mapeada;
 

 Why (Por que será feito?): Justificativa para o que será realizado;
 

 Where (Onde será feito?): Local onde ocorrerá a atividade ou ação;
 

 Who (Quem fará?): O responsável por realizar a atividade definida;
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 How (Como será feito?): Descreve o método pelo qual o agente realizará a atividade;
 

 How Much (Quanto custará?): Descreve a despesa para realizar a atividade mapeada.
 

O modelo do 5W2H é usualmente representado em uma tabela, que busca facilitar o 

preenchimento e visualização. Cabe ressaltar que quanto mais detalhada for a elaboração do 

plano de ação, maior será a garantia de que o objetivo definido será alcançado. Após isso, é 

preciso que se acompanhe todas as ações definidas, mapeando a evolução do que foi 

requisitado e atuando de forma preventiva caso seja necessário. 

 

Quadro 5: Exemplificação do 5W2H 

Fonte: Paula, 2015 

O quadro acima representado exemplifica a criação de um plano de ação para uma empresa 

utilizando a ferramenta 5W2H. É possível identificar todos os pontos sensíveis de cada 

atividade descrita e acompanhar a evolução do projeto no decorrer do tempo, bem como os 

gastos previstos para sua realização. 
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4. MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO - CONTEXTO 
 

Nesta etapa, o estudo tem por objetivo revisar os principais tópicos sobre o mercado 

imobiliário brasileiro, com foco no estado do Rio de Janeiro, passando pelo viés econômico 

dos últimos vinte anos e suas implicações no mercado até a contextualização de inovação 

disruptiva. Este projeto visa abordar os principais procedimentos pertencentes ao processo de 

locação, além da definição do conceito de inovação e da participação da Tecnologia da 

Informação como aliada na migração abordada neste projeto para o modelo otimizado (neste 

caso, o modelo digital de locação). 

4.1 Ponto de Vista Econômico 
 

Este trabalho define como ecossistema o cenário do mercado imobiliário desde 2007 até 2016. 

Pontuando os principais fatores, tanto macroeconômicos quanto em termos de inovação - que 

foram primordiais para a mudança do cenário imobiliário neste período. 

Cabe ressaltar que, nos últimos anos, o mercado imobiliário foi acometido internacionalmente 

por uma crise, conhecida como "Bolha Imobiliária". Este fenômeno reverberou em diversos 

países, tendo como epicentro os Estados Unidos e atingindo o Brasil nos anos de 2008 e 2009. 

É possível identificar que o mercado imobiliário brasileiro viveu, na última década, fases bem 

distintas. A primeira, acompanhando o ciclo econômico em alta do Brasil, com forte 

crescimento e auge da prosperidade - iniciativas como o Minha Casa Minha Vida (FEDERAL, 

2017), que oferecia condições atrativas para o financiamento imobiliário, destinado a famílias 

de baixa renda, além da facilidade para obter crédito nos bancos para movimentar o mercado 

imobiliário. Contudo, a desaceleração da economia brasileira após o ano de 2014 impactou 

severamente o mercado imobiliário, com sérias consequências tanto para o mercado quanto 

para os consumidores. 

No ano de 2008, enquanto a crise imobiliária americana refletia de forma negativa em todo o 

mundo, a economia brasileira começou a prosperar, impulsionando o seu mercado 

imobiliário. Esse cenário era resultado de uma junção de fatores, como uma economia estável 

e fortalecida graças à baixa taxa de desemprego e inflação sob controle, fatores estes que 

propiciaram maiores investimentos em imóveis. De acordo com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), que é o maior banco regional de desenvolvimento a nível mundial, 

responsável por promover a integração comercial regional entre a América Latina e o Caribe 

(DESENVOLVIMENTO, 2017), o Brasil teve valorização imobiliária de 121% nos cinco 

anos após a crise de 2008. Segundo esta mesma pesquisa, no período de 2008 a 2011, a 
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valorização anual ficou acima dos 20%. 
 

Neste período da valorização imobiliária, ocorreu também a expansão significativa do crédito, 

através da Caixa Econômica Federal - que possibilitou chegar a até 100% do valor do imóvel 

(FENAE, 2017). Associado a este cenário “favorável”, o aumento do crédito para 

financiamento imobiliário e a estabilização econômica resultaram em uma valorização nos 

preços dos imóveis. 

De acordo com a matéria publicada no jornal Correio de Uberlândia (2017), em 2011, 

comparado com 2010, houve um aumento de 42% no volume de financiamentos para 

construção e compra de imóveis. Ao todo, neste período, foram financiadas 493 mil unidades 

- 17% a mais do que 2010, e o valor dos imóveis chegou a subir 26%, de acordo com o índice 

Fipezap - Índice de Preços de Imóveis Anunciados -, criado como fruto de uma parceria entre 

a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e o Zap (2016). 

Em 2012 (ZAP, 2016), a economia se manteve crescente e com baixa taxa de desemprego, 

além do crescimento da renda da população e pouca inadimplência no mercado, gerando uma 

contínua expansão no crédito imobiliário, resultando em uma cifra de R$ 82,8 Bilhões - um 

valor 3,6% mais alto do que no ano de 2011. Em 2013, os números do financiamento 

alcançaram R$ 109,2 bilhões - um número 32% maior que o do ano anterior, aliado a uma 

alta no número de imóveis financiados de 17%, se comparado a 2012. 

O desaquecimento da economia começou em 2013, tornando a curva decrescente nos anos 

seguintes - principalmente em 2015 (ZAP, 2016). Em 2014, com a Copa do Mundo sediada 

no Brasil, obras de infraestrutura foram feitas nas cidades-sede e os bairros próximos aos 

lugares de jogos foram valorizados. Contudo, existia uma sensação na população de que 

poderia estar ocorrendo uma supervalorização dos preços dos imóveis, onde os preços 

anunciados não eram compatíveis com os seus reais preços de mercado, resultando em uma 

diminuição no ritmo da construção imobiliária, que teve que se adequar à essa nova demanda, 

mais realista e menos utópica. 

De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 

(ABECIP), no ano de 2014, foram financiados ao todo 113 Bilhões de reais e 538,3 mil novos 

imóveis, possibilitando uma certa estabilidade no mercado imobiliário (UBERLÂNDIA, 

2017). Porém, analisando-se o período compreendido entre 2005 e 2014, houve um aumento 

de 800% no número de imóveis financiados no Brasil - um claro sinal vermelho sobre o 

mercado, aumentando o risco de inadimplência em relação ao crédito (ZAP, 2016). 
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O ciclo econômico entre 2011 e 2013 foi marcado por uma movimentação crescente, 

motivado por uma facilidade de obtenção de crédito e uma alta demanda para comprar imóveis 

por parte dos consumidores (ZAP, 2016). Contudo, na movimentação descendente deste ciclo 

ocorreu uma inversão de fatores, onde uma demanda menor levou a uma diminuição da oferta 

de crédito e um aumento dos juros. Em 2015, as taxas de juros para financiamento de imóveis 

sofreram um aumento motivado pela elevada retirada de recursos da poupança - sendo esta, a 

maior fonte de financiamento imobiliário do país (ZAP, 2016). 

Com um cenário político e econômico instáveis, aliado ao desemprego e a uma elevada 

inflação, o momento para investir em um imóvel não era apropriado - tanto por causa do 

crédito reduzido para financiamentos quanto pela instabilidade econômica de se investir em 

um projeto a longo prazo como, por exemplo, a compra de um imóvel. 

Neste período, algumas mudanças foram implementadas nas regras de financiamento para 

imóveis usados, como por exemplo, a diminuição de 80 para 50% no limite de financiamento, 

que implicou em um aumento no valor da entrada do imóvel para o consumidor. Em 2015, de 

acordo com a ABECIP, os financiamentos alcançaram um total de R$ 75,6 bilhões e 342 mil 

unidades foram vendidas (UBERLÂNDIA, 2017). Se comparado aos anos anteriores, 

percebe-se uma queda considerável, como está exemplificada no gráfico abaixo, que 

demonstra a evolução anual do crédito usado e das unidades financiadas, entre 2011 e 2015. 

 

Figura 10: Créditos e Unidades Financiadas 

Fonte: Elaboração Própria 

Entre 2011 e 2013, as imobiliárias passaram por um período onde os valores oferecidos dos 

imóveis estavam acima dos seus preços reais, sendo essa hipervalorização um resultado    do 
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momento econômico vivido na época (GASPARIN, 2011). A partir de 2013, o cenário para 

compra e venda de imóveis passou por um momento de desaceleração, onde diminuiu-se a 

demanda por novas negociações. Por outro lado, a consequência disto foi o aumento da 

demanda por aluguéis, que se apresentou como uma opção mais rápida e menos burocrática 

para se conseguir uma nova residência. 

Essa escolha pelo aluguel serviu para resolver as situações das pessoas que desejavam vender 

seus imóveis, mas não encontravam compradores, também devido ao momento econômico 

vivido pelo país. Ao optar pelo aluguel, o proprietário conseguiria obter um retorno financeiro 

mesmo enquanto o imóvel não vendido. Assim, uma característica relevante do período pós 

2015 foi a migração do foco das imobiliárias de compra para locação, investindo em formas 

de manter os negócios funcionando, mesmo em um cenário econômico de instabilidade 

(SEBRAE, 2015). Os anos de 2015 e 2016 foram de instabilidade política e econômica, com 

momentos de inflação elevada, alto desemprego e até uma troca de presidentes, resultando em 

um cenário de recessão que impactou severamente o país. 

Recapitulando o período desde 2011 até 2016, inicialmente o mercado de compra e venda de 

imóveis estava aquecido, onde os preços praticados chegaram a sofrer aumentos para atender 

uma alta demanda. Contudo, depois desses momentos de crescimento, que impulsionaram o 

mercado imobiliário, tanto com vendas de imóveis prontos quanto imóveis ainda na planta, o 

cenário mudou após 2013 com a diminuição da demanda pela compra de imóveis. A economia 

não demonstrava sinais de estabilidade para realizar um investimento de longo prazo como a 

compra de um imóvel. Isso resultou em uma contração da demanda na compra de imóveis, 

deslocando o mercado para investir em aluguéis como opção para sair da crise. 

4.2 Ponto de Vista Funcional 
 

O funcionamento do mercado imobiliário, ao longo dos últimos vinte anos, tanto para compra 

e venda quanto para aluguel de imóveis, não apresentou grandes mudanças quanto aos seus 

procedimentos e modus operandis - cabe ressaltar que, neste trabalho, os autores focaram o 

estudo apenas no processo de locação de imóveis, sendo apresentado no decorrer deste a 

evolução do modelo de locação até a presente data. 

As imobiliárias possuem dois grandes setores: compra/venda e locação (ZAPPRO, 2016). 

Sabe-se que, em geral, o setor de compra/venda de imóveis possui rendimentos instáveis, ou 

seja, em alguns meses, as receitas podem variar, dependendo do número de negócios 

realizados durante o mês, podendo até mesmo serem nulas, o que representa um mês no qual 
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não houveram vendas de imóveis. 
 

Conforme apresentado no tópico anterior, o mercado aquecido para venda permitia que mais 

corretores fossem alocados para vender o maior número de imóveis possível para garantir 

grandes comissões. Por outro lado, o setor de locação em uma imobiliária é responsável pela 

entrada perene de ativos, oriundos da taxa de administração cobrada quando um imóvel é 

alugado. Essa entrada de receita permite, em geral, que as imobiliárias mantenham as contas 

fixas enquanto buscam gerar maiores receitas com alguma venda de imóvel. Contudo, após o 

agravamento da crise econômica, o mercado de venda despencou, deslocando os corretores 

para alavancar o setor de locação da imobiliária. 

A locação não apresentou grandes mudanças do ponto de vista de processos no decorrer das 

duas últimas décadas, porém podem ser encontradas diferenças em alguns procedimentos 

como: formas de divulgação dos imóveis, métodos de garantias do aluguel (formas que o 

proprietário do imóvel tem como garantir que o locatário vai honrar com os compromissos 

acordados no contrato), além de ferramentas que facilitam o processo de passagem da ficha 

do locatário (quando a imobiliária verifica a documentação do candidato a locatário junto aos 

órgãos certificadores, onde é analisada a movimentação de crédito do futuro locatário para 

que se tenha certeza que ele terá condições de pagar o aluguel). 

Em geral, as inovações tecnológicas pouco otimizaram o processo de locação, pois 

encontraram muita resistência para serem adotadas, tanto por parte dos corretores quanto das 

imobiliárias, que não entendiam como essas inovações poderiam otimizar alguns processos, 

tornando-os mais digitais e menos burocráticos. 

O quadro abaixo, elaborada pelos autores deste trabalho, foi feita para um artigo sobre o 

mercado imobiliário durante a disciplina de SPCN (TEIXEIRA, 2016). E apresenta a divisão 

entre opções offline (que não depende de tecnologia para se manter, por exemplo, o anúncio 

impresso no jornal) e online (depende de ferramentas tecnológicas, como por exemplo, portal 

para busca de imóveis), para tomada de decisão na busca de um imóvel. 
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Quadro 6: Tipos de Soluções Existentes para a Busca de um Imóvel 

Fonte: Teixeira, 2016 

As formas de divulgação de imóveis apresentaram avanços consideráveis. Antigamente, o 

mais comum era o uso de jornais e classificados específicos para anunciar os imóveis, onde 

só se poderia escrever os anúncios em até quatro linhas, e o custo de cada anúncio era 

proporcional ao número de palavras utilizadas, e não tinham opções para se colocar imagens 

dos imóveis, ou seja, caso um cliente desejasse saber mais informações sobre um determinado 

imóvel, ele precisava entrar em contato com a imobiliária ou corretor e agendar uma visita até 

o local. 

Nessa situação, os corretores tinham suas agendas lotadas de visitas e não se trabalhava com 

um cálculo da taxa de produtividade dos corretores nessas visitas, ou seja, quantos imóveis 

efetivamente foram alugados em relação ao número de imóveis que o corretor mostrou para 

clientes em um determinado período. 

O tempo desperdiçado daquele corretor por dia - levando em conta o valor de seu custo 

“homem-hora” para a imobiliária - com agendamentos mal aproveitados ou aqueles casos 

cujas expectativas do cliente eram diferentes em relação ao imóvel era muito alto tornavam 

esses processos totalmente ineficientes. 

O intervalo entre o tempo de visitar os imóveis, encontrar aquele que melhor atendesse às 

suas expectativas e finalizar a parte burocrática das negociações era muito alto, o que tornava 
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o processo muito desgastante tanto para o locador quanto para o locatário. 
 

Outra forma de visualizar um anúncio de imóvel era quando as pessoas passavam em frente 

às imobiliárias e olhavam as imagens e descrições dos imóveis em suas fachadas, por exemplo 

em banners e cartazes, como se fossem um grande “mural de oportunidades”. O consumidor 

era impactado ao passar pela imobiliária ou quando entrava nela buscando algo específico. 

Até hoje, as placas afixadas nas fachadas dos imóveis, apontando os telefones de contato e 

divulgando a disponibilidade do imóvel, ainda são utilizadas, servindo como um conversor 

offline do cliente para a imobiliária. 

A partir dos anos 2000, com a popularização da Internet e a sua facilidade de uso, os anúncios 

começaram a direcionar para contato por e-mail com as imobiliárias e as fotos poderiam ser 

enviadas para o cliente através desta ferramenta. Contudo, o uso dos classificados impressos 

ainda era algo perene. Recentemente, a popularização das redes sociais permitiu que os 

proprietários aproveitassem para divulgar os seus imóveis, através de grupos e comunidades 

específicas. Posteriormente, corretores e imobiliárias perceberam que essas formas de 

anúncios poderiam ser uma oportunidade de estenderem seus trabalhos e passaram a anunciar 

também nestes canais. 

No ano 2000, foi criado o site “Planeta Imóvel” com a função de divulgar anúncios de 

imobiliárias e permitir que os clientes pudessem ter fácil acesso a imagens e maiores 

informações dos imóveis, assim otimizando o tempo gasto em visitas inefetivas (ESTADO, 

2006). Contando inicialmente com 800 imobiliárias cadastradas, este portal começou a 

despertar interesse de todos, principalmente dos veículos impressos que vinham perdendo 

mercado. 

Em 2001, o grupo Globo (grande referência de comunicação e mídia brasileira) adquiriu os 

direitos deste portal e garantiu, já no ano de 2005, a liderança absoluta no setor de anúncios 

online (GLOBO, 2012). Apenas em 2005 que o nome deste portal foi alterado para ZAP 

Imóveis e possui, até os dias atuais, uma grande influência nas pessoas que pretendem 

escolher imóveis para morar, seja com aluguel, seja com compra (IMÓVEIS, 2016). 

Neste período, estava certamente ocorrendo uma inevitável migração do mundo offline para 

o mundo online, onde os consumidores estavam cada vez mais conectados e buscando 

melhores alternativas para otimizar o processo de busca de imóveis. 

Este novo comportamento dos consumidores tinha como principais características que eles 

não possuíam  mais  tanto tempo disponível  para  visitar muitos  imóveis até encontrar uma 
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opção ideal que atendesse à sua expectativa, e acabavam buscando este portal online como 

opção viável e rápida para escolha de um imóvel. 

Neste mesmo cenário, surgiram outros portais com o objetivo de aproveitar essa tendência de 

mercado que crescia e demandava uma certa adequação às novas necessidades dos 

consumidores. 

Um exemplo foi o portal Viva Real, que trouxe um nível de qualidade em imagens e 

experiência de navegação do usuário bastante interessante (LEVY, 2016), além de outros que 

traziam não apenas imóveis, mas também outros itens de compra e venda, como os portais 

OLX e Bom Negócio - que mais tarde acabou sendo incorporado pelo próprio OLX (G1, 

2014), se tornando a grande referência em portal online marketplace (WEBJUMP, 2016) para 

quem busca comprar ou vender qualquer item de qualquer natureza (EXAME, 2014). 

Atualmente, o Viva Real, que foi fundado em 2008 e ocupa a posição de maior portal online 

para imóveis, contando com 4 milhões de imóveis ativos e cerca de 15 milhões de visitantes 

por mês, transforma a experiência de alugar ou comprar um imóvel em algo muito mais 

“tranquilo” e menos doloroso para o consumidor (LEVY, 2016). 

Pensando em relação ao corretor e à imobiliária, será que esse cenário sofreu bastantes 

mudanças? A análise é feita a partir da percepção de que o mercado digital tem desenvolvido 

recentemente cada vez mais ferramentas para tentar otimizar a busca por imóveis, por parte 

do cliente, e outras ferramentas específicas para os corretores e imobiliárias, como modelos 

de inserção de imóveis, imagens e até para adicionar contato via servidores de e-mail. 

Contudo, ainda existe uma restrição quanto à parte back-office do processo, ou seja, os 

procedimentos burocráticos para finalizar a locação, como, por exemplo, os processos de 

reconhecimento de firmas em cartórios e de assinaturas de contratos de locações ainda se 

mantém muito presos aos “procedimentos antigos” e não “otimizados”. 

Ou seja, os portais, que funcionam como grandes marketplaces (locais na Internet nos quais 

se comercializam bens e serviços, agregando em um mesmo site diversas empresas que 

anunciam seus produtos – concorrentes - para os consumidores) facilitam a busca e 

visualização das informações básicas do imóvel por parte dos consumidores. Estes sites 

podem ser comparados a uma grande vitrine de imóveis, oriundos das mais diversas fontes 

(imobiliárias ou corretores independentes), que podem ser visitados virtualmente pelos 

clientes interessados em alugar uma propriedade. 

Apesar do avanço tecnológico no meio digital, da criação e adesão dos portais por parte  das 
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imobiliárias, ainda existem processos internos que não foram otimizados no decorrer das duas 

últimas décadas. De acordo com uma pesquisa realizada com usuários do portal Viva Real 

(FERRONATO, 2016), cerca de 90% das buscas por imóveis no Brasil são oriundas da 

Internet, reforçando a presença digital do consumidor e o desejo em otimizar o processo de 

pesquisa. 

Neste trabalho, foi decidido aplicar o modelo de VAC (Value Added Chain), conforme 

definido no Referencial Teórico, para facilitar o entendimento dos processos realizados por 

parte da imobiliária e do cliente, e permitir uma visão macro da jornada do consumidor e das 

atividades realizadas pela empresa. Abaixo, o primeiro VAC representa o ponto de vista do 

consumidor em termos de procedimentos realizados até o recebimento das chaves do imóvel. 

 

Figura 11: VAC do Ponto de Vista do Consumidor 

Fonte: Elaboração Própria 

Ao mapear o caminho realizado pelo consumidor, que deseja buscar um imóvel para aluguel, 

o processo se inicia com a visitação de portais específicos através de buscadores na Internet 

(por exemplo, o Google) ou colocando diretamente nesta ferramenta o item desejado, por 

exemplo digitando diretamente “alugar imóvel” ou “imóvel na região X”. Após acessar o 

portal que possui a informação desejada, o consumidor tem a possiblidade de navegar entre 

os inúmeros anúncios, que são publicados tanto por imobiliárias e corretores, como 

diretamente pelos proprietários. De acordo com essa mesma pesquisa realizada com os 

usuários do portal Viva Real (LEVY, 2016), os dois fatores mais relevantes para a tomada de 

decisão são: o preço do imóvel (definido como o fator mais importante para 85% dos 

entrevistados) e a localização exata (fator mais relevante para 81% dos entrevistados). 

A partir daí, após encontrar um imóvel com as características desejadas, o consumidor realiza 
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o contato, em geral, através de um formulário no qual coloca seus dados básicos como: nome, 

e-mail e telefone para contato. O responsável pela criação do anúncio receberá um e-mail do 

portal com os dados do cliente para fazer o seu atendimento. A partir deste ponto, toda a 

evolução tecnológica fica “estagnada”, pois todos os procedimentos utilizados são os mesmos 

processos comuns que eram utilizados nos últimos dez anos. 

O corretor entra em contato com o consumidor por e-mail ou telefone - cerca de 87% das 

pessoas que buscam um imóvel tem como opção preferida para contato o e-mail - com 

objetivo de estabelecer o primeiro contato, apresentar o imóvel e agendar uma visita 

(FERRONATO, 2016). Neste primeiro contato, o consumidor busca esclarecer as suas 

principais dúvidas sobre o imóvel, como, por exemplo, a metragem da residência, os itens que 

estão disponíveis no aluguel, além de todas as dúvidas referentes ao pagamento de taxas 

extras. 

A próxima etapa consiste no agendamento, por parte do corretor, juntamente com o cliente, 

da visita ao imóvel desejado e, provavelmente a alguns outros imóveis similares que possam 

agradar ao cliente - esse processo é repetido até a negociação ser concluída. 

Deste momento em diante, os processos são bastante operacionais e possuem uma pequena 

integração digital. As visitas aos imóveis ainda são eventos que consomem uma fração 

significativa na agenda dos corretores, que têm de se deslocar até o imóvel para apresentá-los 

aos clientes, porém algumas vezes os clientes simplesmente não aparecem, sem aviso prévio, 

resultando em um desperdício de trabalho (homem-hora) elevado por parte do corretor. 

Supondo que o cliente tenha interesse em fechar com o imóvel visitado, a etapa subsequente 

envolveria uma certa burocracia, relativa a análise de crédito do futuro inquilino. Ou seja, a 

imobiliária envia para o cliente uma ficha (através do e-mail ou entregue pessoalmente na 

visita ao imóvel) que deverá ser preenchida com todos os dados do possível futuro locatário. 

O cliente envia a ficha preenchida e assinada por e-mail para a imobiliária (ou seja, é 

necessário que ele obrigatoriamente imprima todas as vias do documento, preencha todos os 

campos, assine e depois digitalize ou tire uma foto da mesma para enviar ao corretor ou à 

imobiliária), que é analisada pela imobiliária junto aos órgãos certificadores (como por 

exemplo a Amat, que é uma avaliadora de crédito vinculada ao Serasa) (AMAT, 2017). Esse 

processo demora em média de 3 a 5 dias úteis e, para um mesmo imóvel, pode haver mais de 

uma ficha para ser analisada, dependendo de quantos clientes forem se candidatando a se 

tornarem os novos locatários desses imóveis. 
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Durante esse processo, é definido pela imobiliária, junto ao cliente, qual será a forma de 

garantia contratada para o respectivo aluguel. Em geral, as mais adotadas no Brasil são: 

 Seguro Fiança: é a forma de garantia mais adotada pelas imobiliárias. É utilizada 

quando a imobiliária possui uma parceria com uma grande seguradora, que define um 

valor para o seguro de acordo com o aluguel do imóvel. Este valor, normalmente de 2 

a 3 vezes o valor total do aluguel, é parcelado em 12 vezes e acrescido ao valor do 

aluguel mensal, e acaba sendo o mais utilizado pelas pessoas pois possibilita que todas 

as partes envolvidas na locação contem com a segurança de possuir a assistência 

jurídica de uma grande empresa, a Seguradora, além de eliminar a necessidade de que 

se tenha um fiador para garantir que o compromisso firmado com o aluguel ou 

qualquer outra despesa seja cumprido (SEGUROS, 2014); 

 Fiador: Neste tipo de garantia, é necessário que o futuro locatário tenha um fiador, ou 

seja, alguém que se torna responsável por arcar com o aluguel e demais despesas 

firmadas em contrato caso o mesmo não possa pagar. Em geral, o fiador precisa 

cumprir uma série de requisitos para assumir essa função, como, por exemplo: possuir 

mais de um imóvel quitado dentro do município no qual a locação ocorrerá, ter 

comprovantes de renda que certifiquem uma movimentação bancária maior que o 

valor da locação nos 3 meses anteriores à locação (TERRA, 2011). Devido a essa série 

de exigências, esse tipo de garantia vem sendo preterido em relação às outras formas 

de seguro de aluguel, pois as pessoas dificilmente conseguem comprovar as 

movimentações bancárias e renda (SANTOS, 2016); 

 Depósito Caução: A imobiliária exige que o locatário deposite para o locador, no início 

da locação, logo no momento de assinatura do contrato, um valor equivalente, em 

média, a três vezes o valor total do aluguel, como forma de garantia, onde este valor é 

devolvido integralmente ao final do período de aluguel para o locatário, corrigido com 

a taxa de retorno da poupança referente ao tempo em que o imóvel esteve locado, se 

todas as condições propostas no contrato foram respeitadas e não houveram atrasos de 

pagamento. Outra forma desse dinheiro ser devolvido é, através de acordo entre 

proprietário e locatário, quando o locatário não precise pagar os últimos três meses de 

aluguel (MITCHELL, 2016); 

 Capitalização: Semelhante ao Depósito-Caução, o valor Título de Capitalização para 

locação de imóvel é acordado entre locador e locatário, e geralmente consiste em um 
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valor referente a 8 vezes o valor do aluguel (OJOPE, 2016). Ao término da locação, o 

proprietário é restituído integralmente do valor depositado inicialmente, porém as 

vantagens dessa forma de garantia estão nos sorteios de prêmios feitos pela seguradora 

durante o contrato, além de toda a assessoria jurídica da seguradora caso o locatário 

deixe de honrar com o seu compromisso de pagar o aluguel (SEGURO, 2016). 

Após a análise das opções acima descritas, pode-se analisar que o processo de locação, como 

um todo, possui um alto nível de burocracia associada a validação de documentos, contratos 

e exigências que não possuem alternativas digitais para serem otimizadas. Assim, estas 

atividades ainda demandam muitas vezes o uso de papéis, a necessidade de o locador e o 

locatário estarem sempre fisicamente presentes na imobiliária para os procedimentos de 

assinaturas de contratos de aluguel e demais documentos, além do processo de se encontrar 

um fiador para a locação. A junção desses fatores torna o processo de alugar um imóvel em 

um processo lento e ineficiente, devido ao grande número de exigências e burocracias. 

Por exemplo, alguns imóveis necessitam que o fiador tenha renda de pelo menos quatro vezes 

o valor total do aluguel, ou seja, caso o valor do imóvel seja de 4 mil reais, o fiador precisa 

comprovar uma renda mensal de pelo menos 16 mil reais, o que se torna um complicador, 

ainda mais ao levar em conta a realidade econômica do Brasil nos últimos anos. Desta forma, 

alguns imóveis que possuem um valor de aluguel mais elevado demoram muito mais tempo 

para serem alugados, não por causa da falta de “candidatos” a locatário, e sim pela dificuldade 

no cumprimento de alguns desses requisitos por parte das imobiliárias. 

Dando continuidade à análise do macroprocesso de locação como um todo, após a fase de 

escolha da forma de garantia de crédito e aprovação das partes envolvidas, a imobiliária 

confecciona o contrato de locação (o documento mais importante desse processo, que 

determina todas as regras, direitos e deveres das três partes envolvidas na negociação - 

locador, locatário e imobiliária), que lavra o compromisso formalizado entre o locador e 

locatário. Para isso, o contrato é enviado por e-mail, ou entregue em mãos pelo representante 

da imobiliária ao locatário, que deverá ler todas as páginas do contrato e, se concordar 

integralmente com o que está acordado, assinar todas as vias e reconhecer firma no cartório - 

ou seja, esse processo é totalmente manual - e entregar pessoalmente para a imobiliária, que 

deve realizar o mesmo procedimento com o proprietário (ler todas as páginas, assinar todas 

as vias e reconhecer firma em cartório). 
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Após a assinatura e entrega de todos os documentos para a imobiliária, se inicia uma nova 

etapa do processo de locação, chamada de Vistoria. Esta etapa é geralmente realizada pelo 

corretor da imobiliária antes da entrada do novo inquilino na residência (Vistoria Inicial) e 

tem como objetivo avaliar o estado inicial do imóvel, relatando todas as condições dos 

cômodos e seus mínimos detalhes dos aposentos, para que, ao final do contrato, ou caso ocorra 

uma rescisão, uma nova vistoria é realizada para comparar o estado de entrega do imóvel após 

a locação com o estado do imóvel no início (Vistoria Final). Desta forma, qualquer diferença 

entre a Vistoria Inicial e Vistoria Final deverá ser resolvido entre as partes (locador, locatário 

e imobiliária), para que o imóvel seja entregue para o proprietário exatamente nas mesmas 

condições em que foi recebido. 

Em geral, o corretor possui uma ficha padrão de vistoria, e tira fotos de todos os cômodos do 

imóvel para poder preencher um Laudo de Vistoria do imóvel. Este processo, hoje em dia, 

ainda é totalmente manual, e vale ressaltar que algumas imobiliárias possuem uma versão do 

laudo de vistoria arquivadas em seu sistema - sendo essa mais uma etapa operacional do 

processo. 

O Laudo de Vistoria Inicial, gerado na visita do corretor ao imóvel, é assinado pelo locatário, 

confirmando a ciência da situação do imóvel o qual está contratando e é arquivado junto com 

a documentação do imóvel na imobiliária. 

A imobiliária arquiva de modo manual todos os documentos referentes a cada contrato de 

locação (por exemplo: uma via de cada contrato de locação e laudo de vistoria de cada imóvel, 

xerox de todas as contas pagas e recibos referentes a todos os meses de todos os imóveis 

locados, mantendo um grande acervo físico em sua estrutura. Contudo, grande parte das 

imobiliárias já utilizam sistemas para trabalhar com a base de dados de imóveis que oferecem 

módulos online para gestão de documentos. Ou seja, apesar da existência de uma opção digital 

que permita minimizar o fluxo de papel e tornar menos manual o processo de locação, as 

imobiliárias ainda optam por manter o fluxo de arquivos físico. Com a vistoria realizada, a 

imobiliária entrega as chaves para o locatário e o mesmo inicia a mudança 
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Figura 12: VAC do Ponto de Vista da Imobiliária 

Fonte: Elaboração Própria 

O modelo acima, esboça os macroprocessos realizados pela imobiliária em termos de locação 

de imóveis. Ou seja, conforme pode ser percebido, o procedimento de locação consiste em uma 

das etapas da rotina de uma empresa do ramo imobiliário. 

A captação de imóveis pode ser definida como a forma que o corretor ou a imobiliária fazem 

os imóveis entrarem em suar carteira de opções (HOROWITZ, 2005), ou seja, é a partir deste 

momento que a imobiliária passa a poder vender, alugar ou administrar o imóvel, de acordo 

com o que foi determinado com o seu proprietário. Essa captação normalmente é feita através 

de um primeiro contato entre o corretor e o proprietário, onde são estabelecidas as condições 

do imóvel, o seu preço de venda ou aluguel, de acordo com o conhecimento de mercado do 

corretor, e o proprietário preenche uma ficha, chamada "ficha do locador", que contém as 

informações pessoais do locador e de seu imóvel, como número de cômodos (quartos, salas, 

banheiros), seus tamanhos e condições. Em posse disso, o corretor faz a Avaliação do imóvel, 

onde avalia as condições do imóvel em relação ao mercado, de acordo com a sua localização 

e seu número de quartos, banheiros, metragem total, entre outros fatores. Após essa avaliação, 

o corretor decide qual será o valor de Venda ou Aluguel do imóvel, passando à próxima etapa 

do processo, que é a inserção do imóvel no site da imobiliária e nos portais especializados em 

compra, venda e aluguel de imóveis. 

A partir deste ponto, inicia-se a rotina de manutenção de cada imóvel locado pela imobiliária. 

Essa rotina mensal consiste em controlar e pagar todas as contas de Imposto sobre 

Propriedade Territorial e Urbana (IPTU), Taxas de Condomínio, Impostos de Recolhimento 

da União, Taxas dos Bombeiros e etc. Essas atividades são realizadas pelas imobiliárias 

junto a um sistema online de gerenciamento de dados, que auxiliam os gerentes das 

imobiliárias a controlarem e administrarem os   imóveis 
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locados pelas suas empresas. 
 

Todos os meses, o locatário recebe, normalmente por e-mail, o boleto para pagamento de seu 

aluguel (com todas as suas contas já inclusas, como aluguel, condomínio, IPTU, taxa bancária 

etc.), enquanto o Locador recebe, também mensalmente, uma prestação de contas oferecida 

pela imobiliária, referente a todos os valores recebidos pelo pagamento do boleto por parte do 

locatário, descontados os valores para pagamento das taxas obrigatórias, descontado os 

valores da taxa de administração cobrado pela imobiliária pela administração do imóvel e, por 

fim, repassados aos proprietários. Os comprovantes de todos os pagamentos são arquivados 

pela imobiliária no arquivo referente ao imóvel locado. 

Os contatos frequentes que, em geral, a imobiliária tem com o inquilino são referentes a 

procedimentos como, por exemplo, reajustes anuais do aluguel (de acordo com a variação do 

- Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M), rescisão de contrato e termos de 

responsabilidade. 

Por parte da imobiliária, algumas rotinas mensais precisam ser realizadas para garantir a 

concordância fiscal junto com a Prefeitura e Receita Federal. Ou seja, ao final do mês o 

responsável por essa atividade acessa o site da Prefeitura e realiza a emissão das notas fiscais 

cariocas de acordo com cada imóvel alugado no período (TORRES, 2016). Este procedimento 

deve ser realizado com frequência, de modo a permitir que, ao final do ano contábil, a 

prestação de contas e emissão do Imposto de Renda possam ocorrer sem problemas, tanto 

para a empresa quanto para os clientes. 

4.3. Inovação no Mercado Imobiliário 
 

Essa visão de inovação trazida por Thiel (2014) é essencial para contrabalancear o conceito 

padrão, que defende a ideia de que inovar é apenas fazer algo diferente no mesmo ambiente. 

Trazendo este conceito para o setor imobiliário e analisando o conteúdo anteriormente 

exposto, percebe-se que a inovação foi introduzida em apenas alguns pontos da cadeia de 

serviço deste mercado. Ou seja, a partir de uma crescente demanda de ferramentas e soluções 

“mais digitais” para buscar imóveis por parte dos usuários, as imobiliárias pouco se 

importaram em desenvolver soluções que pudessem otimizar os processos empregados no 

setor imobiliário, tanto referentes à locação quanto à venda. 

Enfrentando uma certa resistência por estar tentando algo “diferente”, imobiliárias dos mais 

diversos portes adentraram no meio digital, começando pelos seus sites e, posteriormente, 

adotando as ferramentas de marketplace desenvolvidas pelas empresas de    TI (WEBJUMP, 
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2016). Portanto, conforme será abordado no tópico abaixo, as evoluções tecnológicas 

ocorreram através da força motriz impulsionada pela TI, no que diz respeito a inovação e 

adequação de tecnologia aos mais diferentes mercados. 

Os portais de busca, que funcionam basicamente como uma grande vitrine de imóveis - 

marketplaces (locais de comércio online para serviços e produtos) - foram impulsionados por 

startup ou empresas de tecnologia, as quais perceberam uma oportunidade de mercado através 

da demanda por serviços mais digitais e processos menos burocráticos para busca de imóveis. 

Reforçando a definição de Thiel (2014) para empresas inovadoras, que despontam nos 

mercados que antes não possuíam concorrência. 

Ou seja, os portais referenciados anteriormente neste trabalho - como por exemplo: ZAP, Viva 

Real e OLX - foram criados não por imobiliárias ou pessoas do ramo e, sim, por empresas de 

tecnologia, que identificam a oportunidade de inovar em uma área outrora estagnada em 

soluções digitais. Desta forma, imaginando o processo como um todo, ou seja, a jornada do 

consumidor desde a busca pelo imóvel até o recebimento das chaves, após assinar o contrato 

de aluguel, é possível perceber que as ferramentas mais digitais foram desenvolvidas apenas 

até o momento onde o cliente entra em contato com o corretor ou com a imobiliária. Estas 

foram apresentadas na primeira parte deste trabalho. 

Portanto, foram mapeados poucos avanços em relação aos procedimentos internos da 

imobiliária, por exemplo: a criação de sites - que aumentam a presença online dessas empresas 

nos grandes meios de busca (Google, Bing, Yahoo, etc.), a exposição da listagem de imóveis 

dentro do site, a contratação de softwares de gestão (que facilitam o controle dos 

procedimentos rotineiros de gestão da imobiliária, como por exemplo: a listagem de todos os 

imóveis e clientes, a emissão e verificação de boletos de pagamento, etc.), uso de 

armazenamento de dados online (alocação de documentos em servidores compartilhados por 

meio da Internet, como, por exemplo, o Dropbox e o Google Drive (MARTINEZ, 2016)). 

Fora estes pontos citados e com base no exposto anteriormente, pode-se notar que o mercado 

imobiliário carece de soluções digitais que sejam desenvolvidas e adotadas em toda a jornada 

do consumidor, o que acaba transformando a Locação de Imóveis um processo ainda 

extremamente burocrático e dependente de trabalho operacional offline, como sua forma 

principal de execução. 
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5. MODELO DE NEGÓCIO DIGITAL 
 

Conforme definido no referencial teórico sobre o modelo de negócios e a sua representação, 

este tópico tem como objetivo apresentar um modelo digital, por meio de uma plataforma 

elaborada para solucionar um dos problemas do mercado imobiliário brasileiro. Seguindo os 

conceitos de inovação e disrupção mencionados no referencial teórico, este estudo visa 

identificar e contextualizar o problema, apresentando a solução e, utilizar o Canvas para 

descrever holisticamente as etapas do projeto e estruturar o modelo proposto. 

Como empreendedores, a primeira pergunta a ser respondida para o desenvolvimento deste 

modelo foi: Qual problema será resolvido? Após identificar que o mercado imobiliário 

possui uma "dor" (processos arcaicos, burocráticos e ineficientes), era necessário pensar nas 

soluções existentes atualmente e em como resolver este problema (DUTON, 2012). A solução 

proposta caminha pelo mundo digital, ou seja, aproveitando o contexto tecnológico tanto das 

empresas quanto dos clientes, foi mapeada a oportunidade de investir em soluções que 

pudessem tornar o processo de locação mais eficiente e menos offline (conforme foi descrito 

no tópico anterior sobre o mercado imobiliário). Para isso, foi proposto o modelo de negócios 

de uma imobiliária digital – contemplando uma plataforma e um aplicativo para entregar a 

proposta de valor. 

5.1 Mapeamento do Problema 
 

Conforme explorado nos tópicos anteriores, sobre o cenário do mercado imobiliário e seu 

status atual, foi apontado um alto nível de dependência de processos manuais e uma falta de 

conexão entre novidades tecnológicas e imobiliárias. Uma das etapas para o desenvolvimento 

de um negócio, de acordo com o método Lean Startup, consiste em mapear a "dor" do 

cliente ou do mercado que o modelo de negócios vai atender. 

As empresas do ramo precisavam se adequar a um mercado que oferecia poucas opções de 

inovação, em termos de divulgação de imóveis, e buscaram formas para ganhar cada vez mais 

visibilidade, em um ecossistema com um perfil mais digital, como por exemplo: as 

publicações de anúncios de imóveis através dos perfis de imobiliárias e corretores, em suas 

redes sociais próprias e grupos específicos, com o intuito de captar novos clientes. 

Neste contexto, os locadores optavam por anunciar os seus imóveis diretamente nos portais 

especializados e grupos específicos em redes sociais, como por exemplo do Facebook, 

buscando evitar a burocracia intrínseca aos processos fornecidos atualmente pelas 

imobiliárias. Esta forma de divulgação, apesar de ter uma abordagem mais informal,   possui 
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menos segurança em termos de proteção jurídica para ambas as partes envolvidas. A maior 

reclamação em relação aos processos imobiliários está na pouca transparência dos processos, 

burocracia, demora para repasse do valor do aluguel, desvalorização do imóvel entre outros. 

Os locatários percebem uma letargia por parte dos corretores, que buscam oferecer opções 

pouco alinhadas ao perfil do requisitante e cujas etapas desde a busca do imóvel até conseguir 

fechar um contrato, tornam o processo enfadonho e burocrático. Outro ponto de recorrente 

reclamação por parte dos clientes está nas exigências para a locação, muitos locadores não 

fazem ideia que a imobiliária solicita como garantia para o fechamento de um contrato. 

Afastando o locatário de uma oportunidade de aluguel e deixando o imóvel mais tempo parado 

para o locador. 

Resumindo, as dores dos clientes (locatários e locadores) está relacionada a forma como os 

processos do setor imobiliário são realizados, a burocracia como ponto focal e a dificuldade 

de transparência nas ações acaba tornando o relacionamento entre as partes um ponto sensível. 

Aproveitando esse ponto para melhoria, a ideia central do modelo de negócios busca atender 

o cliente em potencial (locador e locatário) com intuito de entregar uma solução online, 

acessível e que permita um relacionamento que antes não era atingido pelas metodologias 

existentes. 

5.2 Proposta de Solução 
 

Neste projeto, foi abordado o conceito de disrupção e inovação como formas de mudança para 

um modelo de negócio. A busca de uma solução que pudesse atender o mercado consumidor 

imobiliário foi pautada nas "dores" mapeadas acima e nas soluções existentes para entender 

como entregar valor para o nicho de locação. 

Em linhas gerais, a solução proposta neste trabalho corresponde a uma plataforma e aplicação 

digital que realize as funções de uma imobiliária - ou seja, uma imobiliária online que permita 

aos clientes realizar desde o processo de busca de um imóvel, tour virtual, agendamento de 

visitas online, envio de documentos, acompanhamento do processo e até mesmo, negociações 

dentro do aplicativo. 

Essa solução, também contempla os clientes que possuem imóveis e estejam procurando 

locatário e que fugiam do modelo tradicional de imobiliárias - com uma versão de aplicação 

mais viável, permitindo que o locador acompanhe todos os processos e tenha a transparência 

das atividades realizadas, bem como as demonstrações financeiras no celular. 
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Desta forma, o modelo de negócios deste projeto tem como objetivo ser inovador para o 

segmento de mercado (imobiliária) e conseguir ter características disruptivas – visto que o 

mesmo busca atender um nicho inicial que os incumbentes (imobiliárias tradicionais) não 

conseguem atender de forma ideal. Para isso, ao focar em clientes que estão fora do mercado 

tradicional (locadores que não querem o serviço de imobiliária tradicional e locatários que 

buscam simplificar os processos) a solução busca atuar como um novo entrante para nicho de 

imóveis e futuramente abraçar o mercado que as imobiliárias tradicionais atendem – 

enquadrando o modelo disruptivo definido por Christensen. 

Resumindo, a solução proposta descreve o modelo de uma imobiliária digital que entrega um 

aplicativo e uma plataforma para realizar os processos que englobam a locação em si e 

também agregar valor para corretores autônomos que buscam uma forma de aumentar a 

receita. 

5.3 Desenvolvimento do Modelo 
 

Neste tópico, o trabalho descreverá como a ideia, sua validação e premissas básicas para 

estruturação das funções e atividades do modelo de negócios. Conforme explorado no 

referencial teórico, o conceito da solução para atender o problema do mercado foi 

desenvolvido com base na inovação como ferramenta de mudança de paradigma associada a 

Tecnologia da Informação como agente transformador dos serviços - criando um modelo cuja 

inspiração é inovação sustentada pela tecnologia da informação e trazendo o "tom" disruptivo 

para o mercado outrora estático. 

Para embasar a forma de estruturação, a metodologia Lean Startup foi aplicada com objetivo 

de otimizar o tempo destinado para a validação e garantir que a criação de um MVP 

(Mínimo Produto Viável) que consiga atender o segmento de mercado objeto de estudo. 

Portanto, o processo enxuto tem como objetivo acelerar o ciclo de aprendizado sobre a 

validação do projeto tanto para os clientes quanto em termos das atividades propostas. 

A imagem abaixo foi elaborada pelos autores como forma de adaptar o conceito desenvolvido 

por Eric Ries para a estrutura atual do modelo de negócios. 
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Figura 13: Modelo LEAN  

Fonte: Elaboração Própria 

Portanto, conforme apontado na imagem acima, as etapas do processo de iteração consistem 

em: ideias, funções e validação. Cada etapa corrobora para entregar valor para o modelo de 

negócios. Adaptando do modelo original, as atividades realizadas em cada etapa foram 

mapeadas abaixo: 

 Ideias (equivalente ao aprender): nesta etapa, foi realizado o levantamento das ideias 

sobre como solucionar o problema do mercado de locação de imóveis, trabalhando 

com        hipóteses        que        foram        testadas        no        próximo           passo; 

 

 

 Funções (equivalente ao construir): após verificar quais hipóteses sobre o mercado 

poderiam ser transformadas em funcionalidades, foi possível compilar o que seria 

alocado para um primeiro produto teste e quais seriam deixadas para uma futura versão 

que        permitissem        maior        valor        agregado        para        os       clientes; 

 

 

 Validação (equivalente ao medir): com as hipóteses mapeadas e as funções do 

aplicativo desenhadas, era necessário validar com o mercado imobiliário para entender 

quais seriam ou não viáveis. Esta etapa contou com os conhecimentos de um dos 
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autores, cuja família possui uma imobiliária e experiência no mercado, permitindo 

analisar quais das funções propostas eram viáveis e aquelas que não seriam ideais para 

um primeiro produto mínimo. 

Desta forma, o ciclo de iteração descrito pelo modelo Lean Startup poderia ser colocado em 

prática e adequado sempre que fosse necessário ao desenvolver cada etapa. Para entender 

melhor quais as estruturas que servem como base para o aplicativo, faz-se necessário 

compreender a visão do modelo de negócios desenvolvida por Osterwalder e Pigneur (2009) 

abordada no tópico seguinte. 

5.4 Modelo Canvas 
 

Conforme definição abordada no referencial teórico, o grupo escolheu como forma de ilustrar 

o modelo de negócios através de uma ferramenta chamada Canvas. Que possui um modelo de 

fácil montagem e que busca responder as principais perguntas para entendimento de um 

negócio. A estrutura sugere a resposta de quatro macro perguntas que serão desenvolvidas em 

subtópicos com informações relevantes para a aplicação como um todo. 

Ou seja, o objetivo deste item é permitir que o leitor consiga compreender quais são os 

principais direcionadores do modelo de negócios através de uma visualização rápida e direta. 

Em anexo, encontra-se a versão do Canvas elaborada através do Canvanizer (2017) 

(ferramenta que permite a criação online de modelos de negócios). Abaixo, seguem as 

respostas para as respectivas perguntas dos quatro macros blocos do modelo. 

1. "O que?" 

Proposta de Valor: esta etapa busca definir o que esta sendo criado/desenvolvido e 

possui duas perguntas bases para direcionar este item: 

a. "Qual é o valor principal da sua ideia que é entregue ao consumidor?" 

Uma plataforma digital com aplicativo que permita otimizar o processo de 

locação e entregar uma experiência ao usuário condizente com as demandas e 

exigências do mesmo; 

b. "Quais as necessidades do cliente que a sua ideia está satisfazendo?" As 

necessidades de desburocratização do processo de locação de imóveis; 

eficiência na execução dos processos por meio digital; transparência no fluxo 

de informações entre locador, locatário e imobiliária. 

Com base nas perguntas acima e utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 

14 representa as respostas relacionadas com o modelo proposto. 
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Figura 14: Canvas – Proposta de Valor 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

2. "Para quem?" 
 

a. Segmento de Clientes: define quais perfis de clientes serão identificados como 

público-alvo pelo negócio: 

i. "Para quais classes você está criando valor?" Os três grupos 

mapeados como clientes em potencial são: 

I. Locatários: Pessoas entre 20 e 35 anos que buscam um imóvel 

para alugar, com perfil conectado – utilizam o celular para 

grande parte das atividades diárias e buscam uma forma menos 

burocrática de encontrar um imóvel. Segundo Kassoy (2017), 

este grupo de pessoas possui certa facilidade com tecnologia e 

se enquadra como early adopters (são os primeiros a testar uma 

novidade no mercado, independente do grau de maturação da 

mesma); 

II. Locadores: Pessoas que possuem um imóvel e têm a 

vontade/necessidade    de    aluga-lo,    porém    não    desejam 
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disponibilizá-lo em uma imobiliária tradicional, devido a más 

experiências anteriores causadas pela ineficiência e/ou excesso 

de burocratização dos processos, além da falta de transparência 

das imobiliárias para com os clientes, demora no reembolso do 

aluguel investido após o término da locação, entre outros; 

III. Corretores Autônomos: Profissionais do ramo imobiliário que 

atuam em mais de uma empresa e/ou que possuam uma carteira 

própria de clientes e imóveis, buscando maiores possibilidades 

de captar clientes e finalizar negociações, aumentando seu 

faturamento. 

ii. "Qual é o seu cliente mais importante?" Dentre os três grupos 

mencionados acima, o nicho de locatários é o público alvo da 

plataforma proposta, visto que a grande inovação deste projeto está 

justamente em entregar valor para estes locatários, que buscam uma 

experiência mais otimizada e desejam diminuir o tempo de espera entre 

as etapas de um processo de locação. 

Com base nas perguntas acima e utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 

15 representa as respostas relacionadas com o modelo proposto. 

 

Figura 15: Canvas – Segmento de Clientes 

Fonte: Elaboração Própria 
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b. Relacionamento com Clientes: Nesta etapa é definida a forma pela qual a 

empresa se relaciona com cada segmento, através de qual estratégia de 

comunicação ela vai conseguir entregar mais valor de acordo com os seus 

objetivos: 

i. "Qual é o tipo de relacionamento que o seu público alvo espera que 

a ideia estabeleça?" Por ser um modelo ainda em desenvolvimento, 

apresentando um caráter disruptivo, o relacionamento deve ser 

próximo e descontraído, ao mesmo tempo que transmita uma sensação 

de segurança e confiabilidade aos usuários. Esse relacionamento foi 

desenhado para atender aos clientes, sendo direcionado a sua faixa 

etária e geração. 

ii. "Como você consegue integrar esse tipo de relação ao modelo de 

negócio em termos de custo e formato?" O formato de 

relacionamento próximo é algo inerente aos negócios digitais, portanto, 

ao identificar como o nosso cliente passa por toda a cadeia de valor e 

com a compreensão do que ele busca tornou-se possível desenhar uma 

solução na qual o foco central fosse o relacionamento com o cliente. 

Ou seja, desde o desenho do projeto até as funcionalidades foi pensado 

para tornar a experiência do usuário um diferencial em relação ao 

serviço tradicional. 

Com base nas perguntas acima e utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 

16 representa as respostas relacionadas com o modelo proposto. 
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Figura 16: Canvas – Relacionamento com Clientes 

Fonte: Elaboração Própria 

c. Canais: Serve para entender as formas com que a empresa entrega a proposta 

de valor para os clientes. São feitas duas perguntas para orientar o 

entendimento: 

i. "Através de quais canais os seus clientes serão alcançados?" Por 

um aplicativo no qual o cliente poderá se cadastrar para ter acesso a 

uma página personalizada com as funções que fazem parte do perfil do 

cliente (as funcionalidades são distintas para os perfis de locadores, 

locatários e de corretores). Além da presença nas redes sociais e do 

SAC 2.0 (atualização do modelo de atendimento ao consumidor 

tradicional, sendo realizado através de interações da marca nos canais 

online da empresa – Facebook, Instagram etc.) ativo para permitir 

aproximação com o cliente e engajamento. 

ii. "Quais canais funcionam melhor para atender aos clientes? Como 

esses canais podem ser integrados na rotina da empresa e dos 
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clientes?" Para o serviço de social listening (ANDRADE, 2016), os 

principais canais seriam as redes sociais Facebook e Instagram, onde a 

empresa poderia interagir com os clientes, através de um diálogo rápido 

e eficiente, se utilizando de um meio de comunicação que agrada 

bastante ao público-alvo da mesma. O suporte existente para o 

aplicativo permitiria que o cliente pudesse entrar em contato 

diretamente com a empresa, para reportar algum problema ou sanar 

possíveis dúvidas mais específicas. Com o crescimento do mercado 

digital (ONLINE, 2017), as empresas tendem a direcionar esforços para 

atender esses consumidores, que estão multi-conectados e buscam 

sempre a alternativa mais rápida e personalizada. A imobiliária 

também contará com um tradicional setor de atendimento ao cliente 

para atender as demandas provenientes do telefone e e-mail (endereço 

eletrônico), além dos chamados oriundos das interações das redes 

sociais. 

Com base nas perguntas acima e utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 

17 representa as respostas relacionadas com o modelo proposto. 

 

Figura 17: Canvas – Canais 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 
 

3. "Como?" 
 

Parcerias Principais: Neste tópico é feita a descrição da rede de fornecedores e 

parceiros que são necessárias para o modelo de negócios. Serve como criação de uma 

aliança para otimizar os modelos de negócio, reduzir riscos e/ou adquirir recursos. 
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a. "Quem são seus parceiros ou fornecedores?" Inserido no contexto do 

mercado imobiliário, os parceiros podem ser identificados como os portais de 

anúncios de imóveis, o CRECI (Conselho Regional dos Corretores de 

Imóveis), e as incorporadoras de imóveis. Em relação aos fornecedores, são 

eles: Softwares de gerenciadores de bancos de dados, empresas seguradoras, a 

Amazon (como fornecedor de servidor) e empresas de hospedagens de 

domínio para o site ficar "no ar". 

b. "Quais são as motivações para a parceria/fornecedores?" 
 

i. Portais de Anúncios de Imóveis: permitir maior visibilidade dos 

imóveis cadastrados em seus registros, visto que estes portais possuem 

um alto fluxo de visitas, funcionando como vitrines impulsionadoras 

dos anúncios disponibilizados pela imobiliária (DGBZ, 2016); 

ii. CRECI: por se tratar de um conselho regional, os corretores que 

prestarão serviço à imobiliária precisam obrigatoriamente estar 

cadastrados no órgão para poderem exercer a profissão, garantindo 

segurança tanto para os clientes quanto para a própria imobiliária, ao 

ter a certeza que irá empregar um profissional registrado em órgão 

estadual, tendo que cumprir direitos e deveres para manter essa 

profissão. 

iii. Incorporadoras de Imóveis: A ideia seria fazer uma parceria em termos 

de base de clientes, pois estas empresas possuem clientes que, ao 

comprar um imóvel, se tornam candidatos ideais para colocar o mesmo 

para locação, na plataforma digital oferecida pela empresa. Em 

contrapartida, seria ofertada uma base de potenciais proprietários, que 

poderiam adquirir um imóvel na planta, diretamente dessas 

incorporadoras. 

iv. Softwares de Gerenciadores de Bancos de Dados: existem muitas 

empresas já consolidadas no mercado que se especializam em compilar 

os dados, gerenciá-los, analisá-los e automaticamente gerar relatórios 

a partir deles. Ao invés de alocar recursos para o desenvolvimento 

próprio de uma ferramenta com atividade similar a essa para o modelo 
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de negócio da empresa, é preferível buscar fazer uma parceria com uma 

destas empresas e torná-las fornecedores. 

v. Empresas Seguradoras: um dos diferenciais que será apresentado neste 

modelo de negócios é a retirada da figura do fiador como necessidade 

para se fechar um contrato de locação, esse que é tido como um grande 

problema para muitas pessoas. Para isso, uma parceria com seguradora 

permite diluir os custos dentro do aluguel e oferecer um método de 

garantia para o imóvel mais factível tanto para o locador quanto 

locatário. 

vi. Amazon: Sendo a Amazon uma das melhores empresas em soluções 

para armazenamento de dados (COMPUTERWORLD, 2013), será 

escolhido o produto oferecido por esta empresa, para que se faça um 

suporte técnico que permita manter o servidor do aplicativo e do site 

funcionando todos os dias. 

Com base nas perguntas acima e utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 

18 representa as respostas relacionadas com o modelo proposto. 

Figura 18: Canvas – Parcerias Principais 

Fonte: Elaboração Própria 

Atividades Principais: Nesta etapa, são levadas em consideração as tarefas que serão 

realizadas para criação da proposta de valor. No cenário da imobiliária digital, os 

principais itens seriam: busca e visualização de um imóvel; agendamento de visitas; 

acompanhamento do status do contrato, em relação a assinatura das partes envolvidas; 

prestação de contas mensal, referente aos valores pagos pelos locatários nos   boletos 
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de locação, e aos depósitos feitos pelas imobiliárias para os proprietários; negociações 

de valores acordados, como por exemplo reajustes de alugueis, comissões da 

imobiliária, entre outros; envio de documentos para contrato e outras funções que 

serão descritas posteriormente neste projeto. Com base nas perguntas acima e 

utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 19 representa as respostas 

relacionadas com o modelo proposto. 

Figura 19: Canvas – Atividades Principais 

Fonte: Elaboração Própria 

Recursos Principais: Nesta etapa, será citado o que é útil para viabilização das 

atividades principais da empresa, em termos de recursos financeiros. Neste projeto, 

que representa uma solução digital, os recursos são representados por: 

o Equipe de Desenvolvimento e Suporte: responsável por atender tanto as 

demandas de sistemas e equipamentos internas quanto as de clientes externos, 

como, por exemplo, locatários não conseguem pegar os boletos no site da 

empresa para pagar, ou proprietários não conseguem visualizar os documentos 

de prestações de contas no site; 

o Corretores de Imóveis: responsáveis por captar os imóveis, inseri-los no 

sistema interno da empresa e nos portais de anúncios, além de acompanharem 

os clientes nas visitas aos imóveis, tirar todas as dúvidas deles em relação aos 

procedimentos da imobiliária e, por fim, encaminha-los ao setor de fechamento 

de alugueis na empresa; 

o Administrativo: estes recursos atuam para garantir que os processos internos 

de locação sejam realizados corretamente e sempre respeitando os prazos; 
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o Designer: promovem a elaboração de todos os conteúdos de imagem e 

comunicação visual da empresa, tanto internamente quanto publicações para 

os clientes e redes sociais; 

o Social Media: Buscam maiores aproximações das relações entre os clientes e 

a empresa, através de comunicações direcionadas a eles nas principais redes 

sociais; 

o Comercial: Trabalham para solidificar as relações comerciais com as parcerias, 

já listadas anteriormente, e também atuam como facilitadores entre os 

corretores e os potenciais clientes. 

Com base nas perguntas acima e utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 

20 representa as respostas relacionadas com o modelo proposto. 

Figura 20: Canvas – Recursos Principais 

Fonte: Elaboração Própria 

4. "Quanto?" 

 

Estrutura de Custos: Nesta etapa, o projeto busca entender a estrutura de custos da 

empresa, que consiste em um mapeamento de todos os seus custos de produção e 

manutenção. O ideal é separar os custos entre fixos e variáveis, de forma que se 

obtenha facilmente uma visualização dos custos mais altos em cada etapa do processo, 

permitindo-se a observação se estes são maiores ou menores que o fluxo de receitas. 

Para a imobiliária digital, os custos são definidos na tabela abaixo: 
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Tabela 1: Estrutura de Custos de uma Imobiliária Digital 

Fonte: Elaboração Própria 

Em relação a tabela acima, cabe definir quais seriam as diferenças entre os tipos de corretores: 
 

 Corretor Opcionista – apenas cadastra o imóvel, chamado de opção, no site. Caso o 

imóvel seja alugado, o corretor que indicou o mesmo receberá uma porcentagem 

definida por 20% do primeiro aluguel como forma de pagamento; 

 Corretor Mostrador – representa o profissional que participou da visitação do imóvel 

que foi alugado, para este caso o corretor ganha uma porcentagem de 10% sobre o 

valor do primeiro aluguel. 

a. "O que é mais custoso no seu negócio?": Com base na tabela de custos fixos 

e variáveis apresentada acima, pode-se perceber que os itens mais custosos são 

os referentes aos custos fixos de salários (desenvolvedor, designer e social 

media). Em relação aos custos variáveis, os maiores custos são referentes aos 

anúncios nas redes sociais (Facebook e Instagram Ads), além dos custos 

referentes aos serviços de fotógrafos, que são contratados apenas quando  um 
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novo imóvel entra, e, dependendo da quantidade de imóveis alugados por mês, 

podem possuir um peso significativo na despesa da empresa. 

"Quais atividades ou recursos principais são os mais caros?" Após 

identificar tanto as atividades quanto os recursos principais e também mapear 

os custos, pode associar que os recursos possuem um peso maior na parte 

financeira. Uma vez que, o negócio demanda expertise de profissionais para 

entregar a solução prevista, os valores mensais desses ativos são altos 

comparados com um insumo de uma empresa. 

Com base nas perguntas acima e utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 

21 representa as respostas relacionadas com o modelo proposto. 

Figura 21: Canvas – Estrutura de Custos 

Fonte: Elaboração Própria 

Fonte de Receitas: Nesta etapa será abordado o quanto os clientes estarão dispostos a 

pagar pela proposta de valor oferecida pela empresa, e quais serão as formas de 

pagamento definidas para isto. Em outras palavras, o objetivo é entender de quais 

formas a empresa ganhará dinheiro objetivamente com o negócio. Algumas perguntas 

que devem ser feitas para auxiliar na compreensão deste item são: 

a. "Qual o valor agregado que os seus clientes estão dispostos a pagar?" Os 

clientes deste mercado em particular, com o perfil descrito no segmento de 

clientes acima, buscam soluções que otimizem a demanda deles, seja através 

de uma boa oportunidade de imóvel ou de um locatário honesto para seu 

imóvel. Portanto, estes clientes estariam dispostos a pagar até um pouco mais 

pelo serviço para que seja que realmente atenda as suas necessidades de 
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praticidade, menor burocracia e transparência, resolvendo o seu problema de 

forma real. 

b. "O que os seus clientes costumam pagar pelo serviço similar? Como esse 

pagamento ocorre?" A solução atual, ou seja, a existente nas imobiliárias 

tradicionais, funciona da seguinte forma: mensalmente, a imobiliária gera um 

boleto para pagamento, listando nele todas as cobranças devidas ao locatário, 

referente ao mês corrente, como, por exemplo, o aluguel, o condomínio e o 

IPTU. 

Após o locatário pagar este boleto, a imobiliária recebe o dinheiro, paga as 

taxas devidas (neste exemplo, a imobiliária iria pagar o condomínio, para a 

empresa administradora de condomínios, e o IPTU, para a Prefeitura do Rio 

de Janeiro), retira a taxa de administração do imóvel, que normalmente 

equivale a 10% do valor do aluguel mensal (Creci, 2006), e deposita o restante 

para o proprietário. 

Figura 22: Sequência de Pagamentos na Locação 

Fonte: Elaboração Própria 

c. "Como será o modelo de monetização da solução digital?" A monetização 

seguirá o modelo padrão do mercado imobiliário atual, cobrando uma 

porcentagem de 10% sobre os alugueis mensais dos imóveis administrados, 

além de 100% do valor do primeiro aluguel e não haverá nenhum custo para 

disponibilizar um imóvel no portal, seja através do site na web ou do 

aplicativo. 
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Com base nas perguntas acima e utilizando a ferramenta Canvanizer (2017) a figura 23 

representa as respostas relacionadas com o modelo proposto. 

 

Figura 23: Canvas – Fonte de Receitas 

Fonte: Elaboração Própria 

A figura 24 concentra todas as informações mencionadas no decorrer deste tópico, utilizando 

a ferramenta Canvanizer (2017) para representar o formato utilizado do Canvas, facilitando a 

visualização por parte da equipe envolvida com o projeto. 

Figura 24: Canvas Completo Referente ao Modelo Proposto 

Fonte: Elaboração Própria 
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5.5. Descrição das Funcionalidades da Solução Proposta 
 

Após elaborar o modelo de negócios utilizando o modelo Canvas, a proposta de valor ficou 

bem definida e permitiu o aprofundamento na solução proposta, com a descrição das funções 

inerentes a plataforma. Para facilitar a sua construção, as funcionalidades foram divididas em 

dois tipos: 

 Back-office: funções que serão utilizadas pela empresa e seus colaboradores, inerente 

ao trabalho diário;

 Front-office: funções que serão utilizadas pelos clientes, sejam eles proprietários ou 

potenciais inquilinos.

O quadro abaixo busca comparar as funções propostas no modelo de negócio com as atuais 

existentes nas imobiliárias tradicionais, classificando-as em: 

 Online: tarefas que são realizadas por uma plataforma ou software específico e não 

dependem totalmente de procedimentos manuais;

 Offline: processos que são realizados de forma manual fora da plataforma ou sem o 

auxílio de um software específico.

 

Quadro 7: Comparativo de Funções Digital x Tradicional 

Fonte: Elaboração Própria 
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1. Front-office 
 

Representa as funções oferecidas para interação entre cliente e empresa, com base nos 

conceitos de UX (user experience) e UI (user interface), definidos anteriormente. As 

funcionalidades foram planejadas para entregar a melhor experiência de navegação da 

plataforma ao cliente. Cabe ressaltar que, as funções apresentadas seguem uma ordem 

cronológica, ou seja, reportam a forma como o cliente interage com o aplicativo do início 

(busca do imóvel) até o final (novo inquilino recebendo as chaves do imóvel alugado). 

a. Busca do Imóvel: função que permite ao cliente explorar os imóveis cadastrados na 

plataforma. Similar aos modelos já existentes nos portais de busca, porém com a 

diferencial de possibilitar o uso de fotos 360º nos anúncios (permitindo realizar um 

tour virtual pelo imóvel, passeando pelos cômodos através de seguidas fotos 360º 

tiradas através de câmeras específicas), mapa com a localização exata do imóvel e 

rotas para otimizar os caminhos de como chegar (funcionalidade integrada ao sistema 

do Google Maps), além da descrição detalhada das informações técnicas do imóvel. 

i. Inputs: O usuário digita o "bairro" e o "estado" onde deseja procurar, e 

clica em "buscar" ou preenche um filtro já padronizado com as 

possíveis características do imóvel, como, por exemplo: apartamento 

ou casa; número de quartos; garagem; valor mínimo de aluguel, entre 

outras; 

ii. Outputs: É gerada uma lista de imóveis de acordo com os filtros 

preenchidos, como, por exemplo, tamanho, número de quartos ou 

localização do imóvel; 

b. Agendamento de Visitas: Função que permite ao cliente agendar uma visita ao imóvel, 

ocorrendo de forma totalmente online, através da marcação de um horário na agenda 

liberada previamente pelo corretor. Nesta função, o cliente precisa apenas escolher a 

data       e       horário       que       desejar       para       visitar        o        imóvel.     

Para realizar a visita, o cliente precisa preencher um pequeno formulário, informando 

os seus dados para contato (nome, telefone e e-mail). A confirmação do agendamento 

acontece após o envio dos dados do cliente ao corretor responsável pelo imóvel, 

através do envio de um e-mail e uma mensagem de texto (SMS), que contém horário 

marcado, o local de encontro e alguns dados do corretor que irá acompanhá-lo (nome, 

foto, telefone e empresa). 
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i. Inputs: O cliente se cadastra, informa alguns dados e escolhe a melhor 

combinação de dia e horário para a visita; 

ii. Outputs: A confirmação do agendamento da visita, através de um e- 

mail e uma mensagem de texto para o corretor e para o cliente; 

c. Preenchimento da Ficha Cadastral: Nesta etapa, são verificadas as condições 

financeiras do potencial inquilino, e se ele conseguiria arcar com os custos da locação. 

O processo realizado pelas imobiliárias tradicionais começa com a impressão de uma 

ficha do locatário por parte da imobiliária, que envia a ele. O interessado preenche 

esta  ficha  com  seus  dados  e  informações  bancárias   e  reenvia   à  imobiliária.   

A etapa seguinte consiste na análise desta ficha por parte da imobiliária, onde ela 

efetivamente verifica se o cliente tem condições de cumprir todos os requisitos 

financeiros para alugar o imóvel. Caso seja aprovada a ficha do interessado, o processo 

segue para a próxima etapa (vistoria inicial do imóvel). Se houver a reprovação da 

ficha, todo o processo é interrompido e o interessado é realocado para outro imóvel, 

onde tenha maiores possibilidades de cumprir com os requisitos financeiros devidos. 

Abaixo, a imagem representa o processo da passagem de ficha cadastral por parte da 

imobiliária. A representação funciona tanto para a imobiliária tradicional quanto para 

o modelo proposto, com diferenças relacionadas a forma como o processo ocorre 

nelas. 

 
Figura 25: Processo de Análise de Ficha 

Fonte: Elaboração Própria 
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No caso da imobiliária digital, todo o processo descrito na figura 25 será feito online, 

diretamente do aplicativo. Após o cliente sinalizar que deseja continuar com o 

processo de locação, a imobiliária libera a ficha diretamente em seu perfil, onde ele 

preenche na mesma hora e envia novamente para a imobiliária. Em posse dos dados 

do interessado, a imobiliária digital valida as informações junto às empresas 

certificadoras de crédito, em tempo real. Caso a ficha seja aprovada, é liberado um 

aviso no celular do cliente, em forma de notificação, informando a aprovação da ficha 

e encaminhando à próxima etapa. Se houver reprovação, ou seja, o cliente tiver o nome 

pendente em algum dos órgãos certificadores de crédito, é enviada uma notificação ao 

celular do cliente informando a situação, e oferecendo outras opções de imóveis que 

se enquadram melhor em seu perfil: 

i. Inputs: O cliente entra com os dados solicitados na ficha online e envia 

diretamente à imobiliária pelo aplicativo, em tempo real; 

ii. Outputs: Ocorre a validação do perfil do cliente em relação ao imóvel 

e, dependendo da situação, é enviado o status do processo ao 

interessado, através de notificações na tela do celular, além do 

encaminhamento do cliente à próxima etapa do processo; 

d. Envio de documentos: Após liberação da ficha de cadastro por parte da imobiliária, o 

aplicativo libera a função de envio dos documentos. O envio ocorre através do próprio 

celular do cliente, que habilita a câmera para capturar a imagem do documento e o 

envia no formato correto (pdf ou jpg – formato de texto e imagem, respectivamente). 

Os documentos requisitados, em geral, são: carteira de identidade, CPF (cadastro de 

pessoa física), certidão de casamento (caso se aplique) e o contracheque ou 

movimentação bancária dos últimos três meses do responsável financeiro pelo aluguel. 

Após inseridos os documentos, o cliente confirma o envio e aguarda o prazo de, em 

geral, um a dois dias úteis, para o procedimento de validação por parte da empresa. 

Caso todos os documentos estejam corretos, é enviada uma notificação pelo aplicativo 

informando do sucesso da validação e convidando-o à próxima etapa. Na situação de 

pendência de algum documento, o cliente recebe um aviso sobre qual item precisa ser 

reenviado. 

i. Inputs: Todos os documentos requeridos no processo de locação; 
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ii. Outputs: Liberação para a próxima etapa do processo de locação, no 

caso, a Vistoria Inicial do Imóvel; 

e. Vistoria Inicial do Imóvel: Com toda a documentação liberada por parte da 

imobiliária, o próximo passo é o agendamento da Vistoria Inicial do Imóvel, que será 

realizada pelo corretor com o futuro inquilino, acompanhados do proprietário do 

imóvel. O aplicativo informa as opções de horário de agendamento para a vistoria, 

sendo estes dados previamente imputados pelo corretor, no sistema, de acordo com os 

horários do proprietário, cabendo ao futuro locatário apenas escolher o melhor horário 

para realizar o procedimento. Cabe ressaltar que, esta etapa é de extrema importância 

para todas as partes envolvidas no negócio, visto que, durante esta vistoria, o futuro 

inquilino e o proprietário irão se certificar de todas as condições físicas do imóvel 

(estado dos armários, pisos, paredes, etc.) e como deverá ser entregue ao final do 

contrato. O documento, chamado comumente de Laudo de Vistoria, é preenchido pelo 

corretor diretamente no aplicativo, em um módulo de uso interno, que só ele tem 

acesso, permitindo-lhe tirar fotos de todos os cômodos, inserir comentários e 

observações que julgar pertinente, tudo de forma online, em tempo real e diretamente 

do celular. Após a vistoria, o documento é assinado digitalmente pelo locatário 

(MOECKE, 2016) e enviado na mesma hora para a imobiliária. Desta forma, este 

processo, se comparado com o realizado atualmente nas imobiliárias tradicionais, 

diminui bastante a gestão de papéis na empresa, o que é um ponto extremamente 

positivo, e, além disso, elimina a necessidade de se ter muitos armários espaçosos para 

guardar os contratos e documentos, pois, pelo aplicativo, os documentos ficam 

armazenados na nuvem, através da conexão com o servidor do aplicativo. Tanto para 

o cliente quanto para o proprietário, todos os documentos referentes à locação podem 

ser acessados e impressos a qualquer momento, visto que estarão em uma pasta 

"privada" dentro do aplicativo. 

i. Inputs: Após o corretor preencher todos os campos do Laudo de Vistoria e 

inserir imagens e comentários, o cliente assina digitalmente o documento; 

ii. Outputs: O documento Laudo de Vistoria do Imóvel preenchido e assinado 

é firmado e enviado digitalmente no aplicativo para todas as partes 

envolvidas no processo de locação. 



80  

f. Assinatura e Digitalização do Contrato: Com o laudo de vistoria assinado, as partes 

envolvidas concordam em passar para a próxima etapa do processo, que é a assinatura 

do Contrato de Locação, que efetivamente firma o compromisso de aluguel do imóvel 

entre o proprietário e o inquilino, assegurado pela imobiliária. Esta etapa ainda requer 

que as partes envolvidas estejam presentes fisicamente para a assinatura do contrato, 

porém, antes o contrato é enviado pela imobiliária diretamente para os e-mails dos 

envolvidos no processo, para que eles possam validar as cláusulas acordadas e 

informar, através do aplicativo, se concordam ou não com o conteúdo do documento 

enviado. Caso as partes estejam de acordo, é enviado um aviso, através do aplicativo, 

para que seja marcada uma "reunião" para assinatura do contrato, presencialmente, e 

posteriormente para e entrega das chaves do imóvel para o novo inquilino. Quando 

alguma das partes informa que não concorda com algum item do contrato, é liberado 

um campo para ela informar quais pontos exatamente deseja revisar, o motivo e 

demais observações que julgar necessário. O sistema envia essa informação de volta 

para a empresa, que analisa os pontos relatados pelo cliente e entra em contato com o 

proprietário para negociar as possíveis alterações. Após os possíveis ajustes serem 

feitos, o contrato é assinado e armazenado na empresa, além de os clientes receberem 

no aplicativo a sua versão online. 

i. Inputs: contrato para validação por parte dos clientes; 
 

ii. Outputs: agendamento para assinatura do contrato e entrega das 

chaves; 

g. Geração de Boletos para Pagamento: Esta função é habilitada após a locação já ter 

começado, quando o novo Locatário já reside no imóvel alugado. A imobiliária, 

geralmente a partir do dia 25 de cada mês, disponibiliza o boleto mensal para o 

Locatário pagar. Quando estiver chegando perto do dia do vencimento, ele receberá 

uma notificação em seu aplicativo, informando que o boleto para pagamento está 

disponível para download. Desta forma, ele pode acessar o documento e realizar o 

pagamento, pelo banco online de sua preferência, com total comodidade e, após essa 

etapa, deverá informar à imobiliária que foi pago, clicando na opção "informar 

pagamento" dentro do aplicativo. Existirá também um campo para contestar o boleto, 

caso o inquilino perceba alguma cobrança indevida. 
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i. Inputs: A imobiliária insere na ferramenta o boleto para pagamento do 

locatário; 

ii. Outputs: O locatário acessa e paga o boleto, ou contesta seu valor em 

tempo real com a imobiliária; 

h. Prestação de Contas: Esta função fica disponível para o proprietário do imóvel, que 

pode acompanhar, quando quiser, toda a movimentação financeira referente ao seu 

imóvel alugado, através de um documento chamado Prestação de Contas, que é 

elaborado mensalmente pela imobiliária. Na ferramenta digital, o envio da prestação 

de contas para o proprietário vai acontecer de forma parecida com a dos modelos 

tradicionais de imobiliárias, que enviam para o proprietário o documento via e-mail, 

exceto que, usando a ferramenta digital, o demonstrativo é armazenado no perfil do 

proprietário e pode ser acessado sempre que desejado. Todos os meses, a imobiliária 

notifica ao proprietário, pelo aplicativo, o upload do arquivo com a prestação de 

contas, e existe um campo para ele inserir qualquer dúvida ou incoerência percebida, 

onde este procedimento funciona de forma bastante similar ao relatado no item 

anterior, de Geração de Boletos para Pagamento. Esta notificação informa também 

quando a imobiliária realizou o depósito do valor referente ao aluguel na conta do 

proprietário. 

i. Inputs: A imobiliária insere na ferramenta o arquivo com a prestação 

de contas mensais do imóvel, para visualização do proprietário; 

ii. Outputs: O proprietário acessa e analisa a prestação de contas, e tem a 

possibilidade de contestar os valores movimentados em tempo real 

com a imobiliária; 

i. Histórico dos Rendimentos (Imposto de Renda): Esta é mais uma função similar ao 

que ocorre nas imobiliárias tradicionais, onde, ao final de cada ano, é preciso que a 

imobiliária informe e disponibilize ao proprietário um documento contendo todas as 

movimentações financeiras que fez referente ao seu imóvel, ou seja, que discrimine 

mês a mês o quanto o inquilino pagou no boleto, qual porcentagem desse valor foi 

retirado pela imobiliária como comissão, quanto foi deduzido para pagar as taxas 

mensais obrigatórias do imóvel e, finalmente, quanto foi depositado para o 

proprietário.  Este  documento  é  necessário  para  o  proprietário  e  a      imobiliária 
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declararem corretamente os seus Impostos de Renda para a Receita Federal. Esta 

função está disponível apenas para o proprietário. 

i. Inputs: arquivo com demonstrativo de movimentações financeiras do 

imóvel para o proprietário e a imobiliária declararem seu Imposto de 

Renda; 

ii. Outputs: O proprietário acessa e analisa o histórico de rendimentos do 

seu imóvel alugado, para fazer a sua declaração de Imposto de Renda, 

e tem a possibilidade de contestar os valores movimentados em tempo 

real com a imobiliária; 

i. Rescisão de Contrato: Caso o inquilino tenha o interesse de encerrar o contrato antes 

do término de seu período previsto, ele pode solicitar diretamente do aplicativo, 

através desta função, que enviará uma notificação para a imobiliária informando o seu 

desejo. 

Existem dois possíveis desdobramentos para essa situação: negociar o valor e manter 

a locação com um valor diferente ou encerrar o contrato de vez. No primeiro caso, 

após a imobiliária entrar em contato com o inquilino, ele poderá explicar os motivos 

pelo quais deseja rescindir o contrato. Se a principal motivação para isso for devido 

ao valor do aluguel, a empresa pode tentar mediar uma negociação online entre as 

partes, para tentar resolver a situação sem a necessidade de uma rescisão definitiva. 

No segundo caso, a empresa informa a situação para o proprietário e inicia os 

procedimentos de término da locação, que consistem em: 

a. Vistoria Final de Locação: Ocorre quando o proprietário, o locatário e a 

imobiliária se reúnem no imóvel para verificar se ele se encontra nas mesmas 

condições do início da locação, de acordo com a Vistoria Inicial da Locação; 

b. Assinatura da Rescisão: A assinatura do documento de rescisão do contrato 

simboliza efetivamente o final da Locação e a liberação do imóvel para o 

proprietário; 

c. Devolução das chaves: Por fim, o inquilino entrega as chaves para a imobiliária 

e encerra efetivamente o vínculo com a mesma; 

O processo de Vistoria Final acontece baseado no de Vistoria Inicial, onde as partes 

envolvidas comparam as condições físicas do imóvel com as listada no Laudo de 

Vistoria. 
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i. Inputs: Notificação do cancelamento do contrato, e motivos; 
 

ii. Outputs: Documento de vistoria final do imóvel e entrega das chaves 

na imobiliária; 

As funções acima descritas representam a interface entre o cliente e a empresa, 

contextualizando-se como o front-office. 

2. Back-office 
 

As funcionalidades que compõem o back-office e ilustram a interface entre os agentes que 

trabalham na empresa e a plataforma foram definidas abaixo: 

a. Inserção de Imóveis: Função que permite à imobiliária inserir um novo imóvel dentro 

da plataforma, através de um formulário online, que recebe as principais informações 

sobre o imóvel, fotos, link para o tour virtual, preço e condições. Estas informações 

são previamente inseridas dentro do software de gestão, que funciona como um banco 

de dados da empresa. A interface para a entrada de um novo imóvel deve ser 

simplificada ao máximo, para facilitar o trabalho do colaborador. 

i. Inputs: informações sobre o imóvel dentro do cadastro; 
 

ii. Outputs: novo imóvel cadastrado na plataforma e visível para os 

clientes; 

b. Agendamento de Visitas: Nesta função, a imobiliária precisa inserir na ferramenta os 

horários disponíveis de cada corretor, responsável por cada anúncio, para que o cliente 

possa realizar o agendamento de sua visita. As únicas informações a serem inseridas 

são: nome, número do CRECI do corretor e a sua lista de horários disponíveis para 

mostrar os imóveis para os clientes interessados. 

i. Inputs: informações da disponibilidade de horários cada corretor para 

mostrar os imóveis; 

ii. Outputs: Os horários disponíveis para o cliente marcar a visita do 

imóvel que lhe interesse; 

c. Análise de Crédito: Após o cliente enviar a sua ficha para análise, a imobiliária recebe 

uma notificação sobre este envio e inicia os procedimentos para validação do cadastro 

do interessado junto aos órgãos de crédito. Conforme mencionado no Canvas, mais 

especificamente  no  tópico  de  despesas,  existe  um  sistema  que  analisa  toda     a 
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movimentação financeira nos últimos meses do interessado, e a imobiliária paga um 

valor fixo para o órgão certificador de crédito, por cada ficha que envia para análise. 

Após a validação, que demora cerca de um dia, a imobiliária insere no sistema o 

resultado da validação da ficha, positivo ou não, informando ao cliente o próximo 

passo para a Locação. 

i. Inputs: ficha de cadastro do cliente; 
 

ii. Outputs: aprovação ou não da ficha e envio da próxima etapa ao cliente. 
 

d. Análise de Documentos: Esta função informa à imobiliária quando os documentos de 

um cliente interessado foram recebidos, permitindo a realização da análise destes, de 

acordo com o imóvel. Após o recebimento dos documentos pela plataforma, eles são 

arquivados na pasta virtual do cliente no aplicativo, que, a partir deste momento, 

representa o arquivo do cliente junto à imobiliária, ou seja, todo o histórico de 

movimentações de documentos e contratos deste cliente será alocado virtualmente 

nesta pasta. É informado ao cliente o próximo passo para dar continuidade no processo 

de locação. 

i. Inputs: documentos do cliente para alocação na "nuvem"; 
 

ii. Outputs: liberação para a próxima etapa da locação; 
 

e. Vistoria: A imobiliária insere os horários disponíveis do corretor e libera ao cliente a 

opção de agendamento. Após a vistoria, o laudo enviado pelo corretor deve ser 

encaminhado para as partes envolvidas e arquivado na pasta online do imóvel; 

i. Inputs: Horários disponíveis do corretor, e informações das condições 

físicas do imóvel vistoriado; 

ii. Outputs: Laudo de Vistoria do Imóvel, e liberação para a próxima etapa 

da locação; 

f. Contrato: A imobiliária é a responsável por redigir o Contrato de Locação, de acordo 

com as especificidades de cada imóvel. O Contrato, conforme mencionado 

anteriormente, ainda consiste em uma etapa que necessita da assinatura presencial dos 

envolvidos. Cabe à imobiliária, após redigir o contrato, enviar por e-mail ao 

proprietário e ao inquilino e estipular um prazo máximo para análise do documento, 

podendo ser aprovado ou solicitada a correção de alguma cláusula. Após a assinatura 
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do contrato, ele é arquivado pela imobiliária e será disponibilizada uma versão online 

no aplicativo, na pasta personalizada de cada cliente. 
 

i. Inputs: Especificidades do imóvel para elaboração do Contrato; 
 

ii. Outputs: Contrato de Locação do Imóvel assinado e liberação para a 

próxima etapa da locação; 

g. Rescisão do Contrato: Caso seja necessário ocorrer a rescisão de um contrato, a 

imobiliária deverá redigir um Termo de Rescisão, e exigir a assinatura do proprietário 

e do inquilino, para finalização do vínculo. Caso haja interesse mútuo entre a 

Imobiliária e o proprietário, o imóvel poderá ser novamente oferecido para aluguel, de 

forma que volte a ficar visível nos portais, para possíveis novos interessados. 

i. Inputs: Informações para elaboração do Termo de Rescisão; 
 

ii. Outputs: Termo de Rescisão assinado e liberação do imóvel para 

possíveis futuras locações; 

h. Gestão dos Corretores: função desenvolvida para permitir que a empresa acompanhe 

o andamento de cada integrante da força comercial (corretores). A plataforma permite 

uma visão ampla sobre o perfil de cada corretor cadastrado, quais imóveis cada um 

trouxe para a empresa e seus resultados práticos, em termos de conversão (número de 

imóveis efetivamente alugados x número de imóveis mostrados). Desta forma, a 

empresa consegue mensurar qual profissional mais se destacou, podendo definir 

estratégias para melhorar sua produtividade. 

i. Inputs: Registro diário das atividades profissionais dos corretores; 
 

ii. Outputs: Mapeamento dos indicadores de desempenho dos corretores; 
 

i. Integração: O modelo de negócios proposto (aplicativo) possui uma ferramenta de 

integração entre o front-office e o Software de Gestão de Imóveis utilizado, que 

permite a extração de documentos como: Boletos para Pagamento da Locação; 

Demonstrativos para Imposto de Renda e Prestações de Contas para os Proprietários. 

i. Inputs: Definição dos documentos que serão extraídos do Software de 

Gestão de Imóveis; 

ii. Outputs: Disponibilidade dos documentos exportados nos perfis de 

cada cliente; 
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j. Relatórios de Gerenciamento: função que permite à empresa ter uma visão macro do 

andamento de todas as suas locações, analisando a situação de cada imóvel 

administrado para permitir uma melhor análise estratégica do ponto de vista do 

negócio. 

i. Inputs: Definição dos itens que serão extraídos para o relatório; 
 

ii. Outputs: Relatório contendo as informações solicitadas pela 

imobiliária. 

5.6. Concorrência 
 

Após o entendimento das funções que irão compor o modelo de negócios, faz-se necessário 

compreender o cenário em termos de concorrentes. A pergunta a ser feita é: a solução proposta 

representa algo inédito no mercado? É difícil imaginar que não tenham surgido outras 

tentativas de tornar o mercado imobiliário mais eficiente, por isso, é necessário entender quais 

empresas exploram este nicho e quais são os diferenciais do modelo proposto em relação as 

demais empresas. 

Uma breve análise mercadológica foi feita anteriormente neste projeto, mostrando quais eram 

as soluções online, offline e disruptivas para o mercado imobiliário. Aproveitando o estudo 

prévio, este tópico tem como principal objetivo mostrar um exemplo de competidor direto ao 

modelo de negócio descrito, ou seja, uma solução que tenha cunho tecnológico similar e foque 

no mesmo nicho de clientes, desta forma, não serão pontuadas neste tópico os casos de portais 

de imóveis e imobiliárias tradicionais. 

Cabe lembrar que, no quesito inovação, o mercado imobiliário demorou para apresentar uma 

solução que buscasse otimizar os seus processos internos (atividades anteriormente descritas 

como back-office e front-office) e torná-los mais efetivos e menos dependentes de atividades 

manuais. Facilitando a jornada do consumidor, desde a procura por imóveis até assinatura do 

contrato. 

Durante as pesquisas para a elaboração do presente trabalho, a solução mapeada que 

conseguiu entregar uma melhor UX (experiência do usuário), sendo mais intuitiva e menos 

burocrática quanto ao processo de locação foi a da startup Quinto Andar (ANDAR, 2017) - 

empresa fundada em 2012 por Gabriel Braga (Engenheiro de Produção) e André Penha 

(Engenheiro de Software. De acordo com inúmeras entrevistas sobre o modelo de negócio, os 

fundadores explicaram como ocorreu o surgimento da ideia, basicamente enquanto cursavam 

mestrado em Business na Universidade de Stanford, na Califórnia (YASBEK, 2016),    onde 
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perceberam a necessidade de inovação no mercado de aluguéis, após algumas experiências 

desanimadoras por parte dos sócios na tentativa de alugar um imóvel. 

Ao retornarem ao Brasil, eles decidiram aplicar os conhecimentos de negócios junto a 

tecnologia em uma solução, que buscasse otimizar a experiência do usuário no processo de 

locação de imóveis. Contudo, diferentemente dos grandes portais, como por exemplo o ZAP, 

o Viva Real e o OLX, o Quinto Andar se estruturou para ser uma imobiliária essencialmente 

digital, permitindo que fosse possível tornar os procedimentos referentes ao setor imobiliário 

menos burocráticos e mais otimizados, situação esta que ainda não foi abordada pelas 

empresas tradicionais do mercado. 

Em termos de resultados, em 2016, receberam um aporte de fundos de investimentos, 

somando a quantia de 42 milhões de reais para expandir suas operações (FONSECA, 2016). 

A estratégia para entrada no mercado foi conquistar inicialmente determinadas cidades do 

interior de São Paulo, e, expandindo conforme iam ganhando mercado e credibilidade dos 

clientes. Essa inovação tecnológica, permitiu classificar a empresa como sendo uma das 

primeiras, no mercado imobiliário brasileiro, a desenvolver soluções para algumas etapas do 

processo de locação de imóveis. 

Após estudo sobre o portal, aplicativo e redes sociais desta empresa, os integrantes deste 

trabalho puderem entender o comportamento e estratégia da mesma. Identificando quais 

funções foram otimizadas, como por exemplo, avaliação de documentos, passagem de fichas 

cadastrais, otimização da forma de escolha de garantias para o aluguel (eles afirmam que não 

é necessária a apresentação de fiador para uma locação) e corretores opcionistas que auxiliam 

no aumento do número de imóveis disponíveis. 

Portanto, em termos de concorrência, o Quinto Andar seria a empresa que mais se 

assemelharia com um concorrente direto para o modelo de negócio. Cabe ressaltar que, ao 

mapear quais soluções poderiam ser adicionadas nesta "imobiliária digital", foi de extrema 

importância o conhecimento sobre o Quinto Andar (entender o comportamento do mesmo 

com os clientes, as funções oferecidas e quais eram as limitações). O quadro 8 representa tanto 

as funções do modelo proposto quanto as oferecidas pelo Quinto Andar. 
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Quadro 8: Comparativo de Funções Modelo Digital x Quinto Andar 

Fonte: Elaboração Própria 

Pelo que foi possível avaliar, a coluna da esquerda representa as funções principais dos 

processos internos de locação de uma imobiliária, que fazem parte das atividades mapeadas e 

inclusas no modelo de negócio proposto. Desta forma, é possível entender quais 

funcionalidades foram desenhadas para a solução digital e quais não foram abordadas pelo 

Quinto Andar (descrito como um diferencial competitivo). 

Em termos de diferenciais competitivos, o Quinto Andar possui a experiência de seus 

fundadores como um fator positivo em relação ao modelo proposto, visto que eles atuam no 

cenário imobiliário desde 2012, e, recentemente, receberam um grande aporte financeiro 

(FONSECA, 2016). A análise do produto concorrente e a identificação de certas necessidades 

que não foram solucionadas por estes, permitiu o diferencial de entregar aos clientes uma 

versão mais otimizada (corrigindo os erros que por ventura passaram desapercebidos no 

produto do Quinto Andar) por parte do modelo proposto. 

Com o objetivo de compilar e oferecer uma visão sistêmica sobre as funcionalidades 

presentes, tanto no modelo proposto quanto nos concorrentes, o quadro 9 apresenta quais itens 

são inerentes a cada solução, e quais são realizados de forma online (feito direto na 

plataforma ou site) ou offline (feito pelos colaboradores manualmente). 
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 Modelo Digital Sugerido  

Funções Front Office BackOffice Imobiliárias* Portais** Quinto Andar 

Busca de Imóveis ONLINE  ONLINE ONLINE ONLINE 

Cadastro de Imóveis  ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

Agendamento (Visita, Vistoria, Contr ato) ONLINE ONLINE    
Envio de Documentos ONLINE    ONLINE 

Análise de Crédito (locatário)  ONLINE   ONLINE 

Análise Documentos (locatário)  ONLINE   ONLINE 

Vistoria (entrada e saída do imóvel) ONLINE ONLINE    
Contrato (assinatura) ONLINE ONLINE   ONLINE 

Boleto de Pagamento ONLINE ONLINE ONLINE  ONLINE 

Histórico Rendimentos (I R) ONLINE  ONLINE   
Rescisão Contrato ONLINE ONLINE    

Gestãodos Corretores  ONLINE    
I ntegração entre sistemas  ONLINE ONLINE   

Emissãode  Relatórios  ONLINE ONLINE   

 *imobiliárias tradicionais; **portais como ZAP, OLX e Viva Real 

 

 

 

Quadro 9: Comparativo de Funções Digital x Tradicionais x Portais x Quinto Andar 

Fonte: Elaboração Própria 

O quadro 9 representa uma visão macro de todo o projeto apresentado até aqui, oferecendo 

ao leitor uma comparação entre as quatro grandes soluções existentes no mercado imobiliário, 

atualmente. Para uma melhor compreensão, o próximo tópico irá traçar um paralelo entre a 

solução proposta e cada um dos modelos atuais existente  no  mercado,  de forma que o 

leitor terá a possibilidade de entender quais pontos podem ser considerados inovadores, ao 

comparar cada uma das soluções com o modelo proposto. 

5.7. Comparação do Modelo Proposto com os Modelos Atuais 
 

O quadro 5 detalha, na primeira coluna, a descrição das atividades inerentes a todo o processo 

de locação. A segunda e a terceira coluna são referentes ao modelo digital sugerido, divididas 

em front-office e back-office, onde mostram em qual categoria (online ou offline) cada função 

está presente. Esta categorização é estendida para as demais colunas, que representam os 

modelos de imobiliárias tradicionais, portais de anúncios e o Quinto Andar. 

a) Modelo Proposto x Imobiliária Tradicional 
 

Ao analisar as colunas do quadro 10, que confronta as  funções disponíveis no modelo  

digital com as oferecidas pelas imobiliárias tradicionais, é possível listar exatamente quais 

pontos apresentam evoluções na forma como os processos tradicionais foram recriados pelo 

aplicativo. 
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 M odelo Digital Sugerido  
Funções Front Office BackOffice Imobiliárias* 

Busca de I móveis ONLI NE  ONLI NE 

Cadastro de I móveis  ONLI NE ONLI NE 

Agendamento (Visita, Vistoria, Contrato) ONLI NE ONLI NE  
Envio de Documentos ONLI NE   

Análise de Crédito (locatário)  ONLI NE  
Análise  Documentos (locatário)  ONLI NE  

Vistoria (entrada e saída do imóvel) ONLI NE ONLI NE  
Contrato  (assinatura) ONLI NE ONLI NE  
Boleto de Pagamento ONLI NE ONLI NE ONLI NE 

Histórico Rendimentos (I R) ONLI NE  ONLI NE 

Rescisão Contrato ONLI NE ONLI NE  
Gestãodos Corretores  ONLI NE  

I ntegração entre sistemas  ONLI NE ONLI NE 

Emissãode Relatórios  ONLI NE ONLI NE 

 *imobiliárias  tradicionais 
 

Quadro 10: Comparativo de Funções Imobiliária Tradicional 

Fonte: Elaboração Própria 

Desta forma, os principais pontos de mudança entre as formas descritas são: 
 

 Agendamento: no aplicativo, esta função é realizada totalmente online, enquanto, na 

versão tradicional, o corretor deve disponibilizar seus horários para a secretária, que 

deve entrar em contato com o cliente para saber qual seria o melhor horário para o 

cliente, para somente após isso, agendar a visita, de acordo com os horários em comum 

dos dois (cliente e corretor);

 Envio de Documentação: o modelo apresentado permite que a documentação seja 

enviada diretamente no aplicativo através de fotos tiradas pelo celular, enquanto o 

modelo tradicional exige o envio e recebimento físico de todos os documentos;

 Vistoria: o processo tradicional de vistoria demanda um uso do meio físico 

(documentação impressa - preenchimento do Laudo de Vistoria) para o detalhamento 

das condições do  imóvel, enquanto, no aplicativo proposto  neste  projeto o  

corretor, através de um celular ou tablet, realiza a vistoria de forma online 

(preenchimento    de    formulário    online    e     anexação     em servidores na 

nuvem (MARTINEZ, 2016)).

 Negociação: nas imobiliárias tradicionais, a negociação ocorre através de telefone ou 

e-mail, intermediados pela   imobiliária. Este processo é longo e    demorado, além 

de apresentar  falhas  e,  algumas  vezes, não  surtir o efeito desejado para  o  

locatário (BUBNIAK, 2013), enquanto, no modelo online, é percebida



91  

uma maior eficiência do processo, em   relação a facilidade na abertura   de um 

chamado, direto do aplicativo, para facilitar a negociação entre os interessados. 

 Gestão dos Corretores: a administração da imobiliária precisa gerir o recurso humano 

(corretores) de forma a analisar as suas performances em relação a alguns indicadores, 

como, por exemplo, imóveis efetivamente alugados por mês, quantidade de imóveis 

cadastrados na base, efetividade do corretor (qual a porcentagem de imóveis 

mostrados por ele que são efetivamente alugados). Contudo, as imobiliárias 

tradicionais não possuem uma forma de gerir esses recursos através de um software 

específico, pois as avaliações são feitas de forma intuitiva, apenas com base nas 

relações ocorridas durante o dia, não existe uma preocupação real com isso. Enquanto 

no modelo proposto, esse gerenciamento ocorrerá através de indicadores cadastrados 

no sistema, ou seja, o gerente da imobiliária poderá avaliar a evolução individual e do 

grupo em termos dos pontos mais relevantes (performance, conversão, novos imóveis 

etc.), permitindo uma análise mais assertiva sobre o desempenho dos corretores.

 Relatórios: imobiliárias tradicionais que possuem softwares de gestão dos imóveis 

conseguem gerar relatórios em termos dos itens presentes em seus bancos de dados, 

contudo, eles não conseguem produzir relatórios gerenciais mais complexos, com uma 

visão mais sistêmica do negócio. O modelo proposto disponibilizará relatórios que 

possam auxiliar o processo de gerenciamento de dados e tomada de decisão por parte 

da imobiliária, permitindo que os dados para composição dos mesmos sejam 

selecionados e gerado o documento para esta análise.

b) Modelo Proposto x Portais de Anúncios 
 

Conforme observado no quadro 5 e descrito no corpo deste  trabalho,  os  portais  de  

imóveis funcionam apenas como uma vitrine, que expõe diversos anúncios, tanto 

profissionais de imobiliárias quanto amadores de proprietários. Portanto, eles atuam apenas 

como divulgadores do produto, indicando o fornecedor (no caso imobiliária ou proprietário), 

para que possam realizar os próximos passos da locação diretamente com  estes 

fornecedores. Desta forma, a tecnologia empregada tanto no modelo proposto quanto nos 

portais possui similaridades, tanto que os portais de anúncios foram citados na elaboração  

do Canvas (OSTERWALDER, 2004) como uma possível opção de parceria para divulgação 

dos imóveis oferecidos pela imobiliária digital, produto do modelo proposto por este trabalho. 
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c) Modelo Proposto x Quinto Andar 
 

 Agendamento: ao se estudar o funcionamento do Quinto Andar, em relação aos 

agendamentos, percebeu-se que ele ocorre de forma online, porém o input de suas 

informações principais, no caso, a entrada dos horários disponíveis para visitação 

pelos corretores, ainda não é totalmente digital, necessita de um trabalho offline. 

Porém, ao contrário do Quinto Andar, o modelo proposto neste projeto permite ao 

corretor a importação automática no aplicativo de seus horários disponíveis, se 

tornando uma experiência única para o usuário, que o concorrente analisado não busca 

oferecer. Esta funcionalidade torna a interface mais intuitiva e fluida para o corretor e 

para o cliente interessado;

 Vistoria: da mesma forma, o Quinto Andar não possui uma ferramenta integrada para 

a realização das vistorias, demandando que todas as vistorias realizadas sejam 

inseridas no sistema de forma manual. Por outro lado, a ferramenta proposta neste 

projeto automatiza essa inserção, permitindo que esse agendamento se dê de forma 

simultânea entre o corretor, a imobiliária e o cliente.

 Gestão dos corretores e Relatórios: Nenhum dos modelos analisados neste trabalho 

(imobiliárias tradicionais, portais de anúncios e a empresa Quinto Andar) mostrou se 

preocupar com a análise sistêmica de seus indicadores, onde não ocorre um 

mapeamento da efetividade de seus funcionários. Este é um diferencial oferecido pela 

ferramenta digital proposta neste projeto, que visa analisar os pontos críticos em seus 

processos, e buscar otimizar esses processos que não estão otimizados de forma 

suficiente.

Portanto, este tópico busca listar os diferenciais entre o modelo proposto neste trabalho e as 

soluções existentes no mercado imobiliário, para a locação de imóveis. Relembrando o 

conceito de disrupção (CHRISTENSEN, 2017), a solução proposta neste projeto atua sim de 

acordo com os pressupostos de Christensen (1997), em termos de inovação disruptiva, e, a 

seguir, serão listados alguns pontos que confirmam o alinhamento do modelo com os 

fundamentos de disrupção. 

a) A   solução   atende   mercados   que   não   eram atendidos    pelas    atuais   

empresas incumbentes? Sim. Conforme descrito no Canvas, o modelo proposto tem 

como nicho principal os proprietários que não colocariam o imóvel para alugar em 

uma imobiliária tradicional, devido a burocracia e ineficiência de seus processos, 
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atendendo um determinado nicho de mercado não atendido pelas 

empresas tradicionais. 

b) A solução descreve um produto mínimo viável? E que possua o objetivo de atender as 

necessidades não contempladas pelos incumbentes? Sim. O modelo proposto é 

caracterizado como um MVP, de acordo com a definição listada no Referencial 

Teórico, atendendo ao nicho mencionado anteriormente com uma solução rápida que 

contemple os pontos deixados em aberto pelas empresas existentes no mercado. 

Desta forma, pode-se considerar que o modelo de negócios proposto tem o potencial de 

atender os requisitos de inovação, foco no usuário e disrupção, servindo como uma solução 

viável para atuar no mercado imobiliário e trazer resultados em termos de desburocratização, 

atendimento ao cliente e inovação. 
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6. DESDOBRAMENTOS – PRÓXIMOS PASSOS 
 

O capítulo anterior serviu como estruturação do modelo de negócio proposto, delimitando, 

através do Canvas (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2009), a visão macro do projeto, 

contemplando desde os clientes até os parceiros em potencial, passando pela estrutura de 

custos e a sua principal forma de receita. Fez-se necessário entender melhor o 

funcionamento do aplicativo proposto como solução, compreendendo quais funções 

existiriam e como seria a interação entre cada uma delas e os atores (cliente ou empresa). 

O desdobramento deste projeto, tem como próximos passos previstos a viabilização efetiva 

deste modelo para o mercado imobiliário, tornando a solução desenhada em um produto real. 

Para isso, é necessário o desenvolvimento de um planejamento para tornar o aplicativo 

proposto em um MVP (BLANK, 2013), permitindo a realização de testes com os clientes em 

potencial. 

Como o projeto possui um alto viés tecnológico, a sua implementação demanda um foco em 

desenvolvimento de códigos e programação de computadores, tanto para o aplicativo móvel 

quanto para a plataforma web. Desta forma, este capítulo busca transcrever as funções 

mapeadas anteriormente para uma linguagem na qual o programador entenda e consiga iniciar 

o desenvolvimento do código. Para tal, no tópico abaixo serão definidas as regras de negócio, 

as especificações funcionais e não-funcionais que auxiliaram no processo de estruturação da 

arquitetura do sistema por parte do desenvolvedor. 

6.1. Definição de Requisitos do Sistema 
 

Conforme explicado no referencial teórico, esta etapa do projeto define os requisitos de 

software como um todo, ou seja: requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, 

permitindo que o desenvolvimento do modelo de negócios proposto ocorra de forma 

otimizada. 

Requisitos Funcionais: 
 

O quadro 11, contém uma lista dos requisitos funcionais mapeados para a criação da 

ferramenta de locação de imóveis proposta neste projeto, onde, através dele, o desenvolvedor 

tem a possibilidade de compreender, em termos de elementos prioritários, quais são os 

requisitos necessários para a execução das funcionalidades listadas anteriormente: 
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Quadro 11: Lista de Requisitos Funcionais 

Fonte: Elaboração Própria 

No quadro 11, a coluna “Identificador” representa um método de listar todos os requisitos 

funcionais, de acordo com a ordem em que aparecem (de acordo com o definido no modelo 

teórico), enquanto a última coluna, nomeada “Prioridade” representa efetivamente qual 

requisito funcional deve ser feito preferencialmente, em relação às funcionalidades do projeto. 

Já, o quadro 12 associa os requisitos com as funcionalidades mapeadas para o modelo de 

negócio, onde, desta forma, pode definir de forma mais acurada o processo de 

desenvolvimento. 
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Funcionalidades Requisitos Funcionais 

Busca de Imóveis O sistema deve autocompletar o termo da busca 

Busca de Imóveis O sistema precisa mostrar a lista de imóveis de acordo com as características selecionadas 

Cadastro de Imóveis O sistema associa as informações de texto e imagem de um imóvel no banco 

Agendamento (Visita, Vistoria, Contrato) O sistema apresenta o calendário de visitas disponível 

Agendamento (Visita, Vistoria, Contrato) O sistema apresenta o calendário de vistoria disponível 

Agendamento (Visita, Vistoria, Contrato) O sistema apresenta o calendário para assinatura de contrato disponível 

Agendamento (Visita, Vistoria, Contrato) O sistema retira do calendário a data escolhida 

Agendamento (Visita, Vistoria, Contrato) O sistema envia a confirmação para o usuário 

Agendamento (Visita, Vistoria, Contrato) O sistema envia a confirmação para o backoffice da empresa 

Envio de Documentos O sistema cria um perfil para o cliente 

Envio de Documentos O sistema associa os documentos no perfil do cliente 

Envio de Documentos O sistema informa ao backoffice o upload de um documento novo 

Análise de Crédito (locatário) O sistema pega e enviar os dados requisitados pela API da verificadora de crédito 

Análise de Crédito (locatário) O sistema informa ao usuário sobre o resultado da passagem de crédito 

Análise Documentos (locatário) O sistema informa ao usuário o resultado da validação da documentação 

Vistoria (entrada e saída do imóvel) O sistema associa o arquivo da vistoria na pasta do imóvel 

Vistoria (entrada e saída do imóvel) O sistema gera uma cópia da vistoria para o inquilino 

Vistoria (entrada e saída do imóvel) O sistema gera uma cópia da vistoria para o proprietário 

Contrato (assinatura) O sistema avisa ao inquilino sobre a assinatura do contrato 

Contrato (assinatura) O sistema avisa ao proprietário sobre a assinatura do contrato 

Contrato (assinatura) O sistema associa uma cópia do contrato na pasta do imóvel 

Contrato (assinatura) O sistema associa uma cópia do contrato no perfil do proprietário 

Contrato (assinatura) O sistema associa uma cópia do contrato no perfil do inquilino 

Boleto de Pagamento O sistema associa o boleto gerado no software de gestão ao perfil de cada inquilino 

Boleto de Pagamento O sistema avisa ao inquilino sobre o boleto de pagamento 

Histórico Rendimentos (IR) O sistema associa o histórico de rendimentos gerado pelo software de gestão 

Rescisão Contrato O sistema informa ao backoffice o pedido de rescisão de contrato por parte do inquilino 

Rescisão Contrato O sistema libera o imóvel para buscas no portal 

Gestão dos Corretores O sistema registra o número de visitas realizadas por cada corretor 

Gestão dos Corretores O sistema registra o número de contratos fechados por cada corretor 

Integração entre sistemas O sistema conecta a API do software de gestão ao modelo proposto 

Emissão de Relatórios O sistema coleta os dados requisitados e gera o relatório padrão 

 

Quadro 12: Relação entre Funcionalidades e Requisitos Funcionais 

Fonte: Elaboração Própria 

A análise deste quadro permite explicitar melhor a relação entre requisitos funcionais e 

funcionalidades, onde Weigers (2003) assumiu que cada requisito funcional deve representar 

uma e apenas uma funcionalidade ao descrever sua atividade, enquanto que uma determinada 

funcionalidade pode possuir mais de um requisito funcional associado a ela. 

Requisitos Não Funcionais: 
 

De acordo com Weigers (2013), os requisitos não funcionais constituem uma parte importante 

para o mapeamento dos requisitos de software e não estão diretamente ligadas as 

funcionalidades e, sim, na forma como o sistema deve funcionar. O quadro 13 explicita os 

RNF associados às principais categorias mencionadas no referencial teórico: 
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Requisitos Não Funcionais I dentificador Categoria 

O sistema requisita o login para o cliente acessar o painel de controle RNF01 segurança 

O sistema requisita o login de cada corretor para cadastrar um novo imóvel RNF02 segurança 

O sistema utiliza certificado digital para validar processos online RNF03 segurança 

O sisteva opera com criptografia que protege o usuário RNF04 segurança 

O sistema necessita de um API do Google Maps para localizar o imóvel RNF05 interoperabilidade 

O sistema extrai os boletos de pagamento do software de gestão RNF06 interoperabilidade 

O sistema extrei os informes de rendimento do software de gestão RNF07 interoperabilidade 

O sistema necessita de uma integração com o software de validação de crédito RNF08 interoperabilidade 

O sistema opera no idioma português RNF09 usabilidade 

O sistema opera no idioma inglês RNF10 usabilidade 

O sistema funciona em todos os bronsers (google chrome, mozilla e internet explorer) RNF11 compatibilidade 

O sistema funciona nos sistemas MAC OS e Windows RNF12 compatibilidade 

O sistema avisa ao backoffice ao encontrar alguma falha no processamento RNF13 confiabilidade 

O sistema busca periodicamente erros durante o processo RNF14 confiabilidade 

O sistema realiza backup a cada período de um dia RNF15 confiabilidade 

O sistema possui um padrão para mensagem de erro no backoffice RNF16 padrões 

O sistema possui um padrão para log de eventos (cadastro, agendamento, etc.) RNF17 padrões 

O sistema segue a política de uso atualizada RNF18 legais 

O sistema segue a política de privacidade dos dados RNF19 legais 

O sistema verifica frequentemente o tempo de resposta de cada procedimento RNF20 desempenho 

 

Quadro 13: Lista de Requisitos Não Funcionais 

Fonte: Elaboração Própria 

A análise deste quadro facilita a percepção de que ocorre uma divisão dos RNF de acordo 

com as principais categorias inerentes ao sistema. Esta classificação facilitará o trabalho do 

desenvolvedor com os pontos chaves que precisam ser observados na criação do sistema, de 

forma que consiga evitar eventuais erros que possam ocorrer e atrapalhar a experiência do 

usuário, durante a execução do software desenvolvido. 

Regras de Negócio: 
 

O último item para fechar os requisitos de software é referente às regras de negócio associadas 

aos requisitos funcionais listados, e, para um melhor entendimento deste, a seguir está 

explicitado um quadro, que contém as principais regras de negócio e referenciando 

exatamente quais são os requisitos funcionais utilizados como base para a sua criação: 
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Regras de Negócio I dentificador Dependência 

O sistema reconhece letras maiusculas e minusculas RN01 RF01 

O sistema requisita o login do corretor para inseir um novo imóvel RN02 RF03 

O sistema precisa atualizar o calendário após uma requisição de agendamento RN03 RF04/05/06 

O sistema envia o agendamento por e-mail com as informações definidas RN04 RF08/09 

O sistema valida o e-mail inserido com os cadastrados na base, evitando duplicidade RN05 RF10 

O sistema apenas aceita o formado de imagem jpg RN06 RF11 

O sistema apenas aceita o formato do documento como pdf RN07 RF11 

O sistema informa caso o documento inserido seja diferente do formado solicitado RN08 RF11 

O sistema alerta no dashboard do backoffice a inclusão de documentos novos RN09 RF12 

O sistema contabiliza o número de envios realizados para a base de crédito RN10 RF13 

O sistema alerta ao cliente o resultado da passagem de documentos via push no aplicativo RN11 RF14 

O sistema gera um push no aplicativo avisando ao inquilino sobre a documentação inclusa RN12 RF17 

O sistema gera um push no aplicativo avisando ao proprietário sobre a documentação inclusa RN13 RF18 

O sistema gera um push no aplicativo avisando ao inquilino sobre a assinatura contrato RN14 RF19 

O sistema gera um push no aplicativo avisando ao proprietário sobre a assinatura contrato RN15 RF20 

O sistema gera um push no aplicativo avisando ao proprietário sobre a documentação inclusa RN16 RF22 

O sistema gera um push no aplicativo avisando ao inquilino sobre a documentação inclusa RN17 RF23 

O sistema requisita o codigo do imóvel para extrair o boleto de pagamento RN18 RF24 

O sistema gera um push no aplicativo avisando ao inquilino sobre o boleto atualizado RN19 RF25 

O sistema requisita o codigo do proprietário para extrair o demonstrativo de rendimento RN20 RF26 

O sistema solicita o motivo para a rescisão do contrato RN21 RF27 

O sistema gera um push no backoffice alertando um pedido de rescisão de contrato RN22 RF27 

O sistema solicita confirmação do corretor para liberar o imóvel na busca RN23 RF28 

O sistema associa um contator para cada inserção de imóvel realizada por um corretor RN24 RF29 

O sistema associa um contator para cada contrato de imóvel realizada por um corretor RN25 RF30 

O sistema requisita login do corretor para cada integração com sistemas externos RN26 RF31 

O sistema avisa ao requisitante os campos necessários para gerar o relatório RN27 RF32 
 

Quadro 14: Lista de Regras de Negócio 

Fonte: Elaboração Própria 

Estas regras de negócio foram pensadas para atender uma versão inicial da ferramenta (MVP), 

onde seria necessária uma análise posterior com base nos resultados obtidos dos primeiros 

testes, para uma possível atualização da versão inicial do aplicativo. 

As regras listadas no quadro 14 buscam delimitar o escopo do projeto, de forma que foram 

consideradas as limitações explicitadas no início do projeto, para que se consiga obter um 

sistema funcionando de forma eficiente em termos de usabilidade, tanto para o cliente final 

(proprietários e possíveis inquilinos) quanto para os atores (corretores e imobiliária). 

Desta forma, as regras de negócio irão atuar como um direcionador para o desenvolvimento 

inicial do projeto, ambientando toda a equipe envolvida na programação com as ideias 

propostas pelos empreendedores, otimizando o processo de desenvolvimento da ferramenta e 

reduzindo eventuais erros de procedimento. 
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6.2. Plano de Ação (5W2H) 
 

Esta etapa compreende a parte final do projeto, ou seja, direciona os próximos passos em 

termos de planejamento para executar o modelo de negócios em uma visão mais abrangente 

do projeto. A ferramenta mais assertiva para esta etapa é o 5W2H (PAULA, 2015), que será 

aplicado nas ações definidas como prioritárias para as primeiras etapas do modelo de 

negócios. 

Antes de aplicar esta ferramenta, foi necessário um mapeamento de todas as ações e uma 

classificação em ordem de prioridade, onde maiores esforços foram alocados nas atividades 

definidas como imprescindíveis à execução do projeto. O quadro 15 mostra as atividades 

listadas por ordem de importância, para o desenvolvimento do projeto, ou seja, numa escala 

em ordem decrescente de importância. 

 

Prioridade Ações 

1 Definir as regras e requisitos do  sistema 

2 Contratar um desenvolvedor 

3 Definir o cronograma do projeto 

4 Desenvolver o modelo proposto 

5 Contratar um designer especialista em  interface 

6 Criar um site para divulgar o  produto 

7 Criar as redes sociais (Facebook e  Instagram) 

8 Contratar um social media para as redes  sociais 

9 Buscar corretores para inserir imóveis na  base 

10 Realizar os primeiros testes com a  plataforma 

11 Apresentar a solução para os primeiros  clientes 

12 Monitorar resultados e repetir o ciclo de  aprendizado 
 

Quadro 15: Lista de Ações Prioritárias 

Fonte: Elaboração Própria 

Com base nas atividades listadas acima, a próxima etapa deste projeto consiste na montagem 

do 5W2H, onde se faz necessário que se responda as perguntas principais de cada item, e, 

com isso, permita o acompanhamento do desenvolvimento de cada ação proposta, desde o 

início até a conclusão do projeto, que culmina com a liberação do MVP para a fase de testes. 



 

 

 

 
 

5W 2H 

 
What (Ação) 

 
Why (Motivo) 

 
Who (Responsável) 

Where 

(Local) 

When 

(Prazo) 

 
How (Etapas) 

How Much 

(Custo 

Mensal) 

Definir as regras e requisitos do sistema 
Pré requisito para iniciar o 

desenvolvimento 
Empreendedores online 2 dias Mapeamento das funções R$ - 

Contratar um desenvolvedor Desenvolver a ferramenta Empreendedores 
sites e 

indicação 
10 dias 

Analise de currículo, teste de 

habilidades e feat com o projeto 
R$ - 

Definir o cronograma do projeto 
Estruturar o tempo necessário para um 

MVP 

Desenvolvedor e 

empreendedores 
presencial 5 dias 

Analise do projeto e proposta de 

prazo 
R$ - 

Desenvolver o modelo proposto Para elaboração de um MVP Desenvolvedor online a definir 
Programação do aplicativo e 

plataforma 
R$ 2.500,00 

 

 
Contratar um designer especialista em interface 

 
 

Para elaborar a interface gráfica da 

ferramenta e demais requisições 

 

 
Desinger 

 

 
online 

 

 
a definir 

Criação da interface entre o 

desenvolvimento e a 

apresentação da ferramenta, 

definição das artes das telas e 

visuais 

 

 
R$ 1.200,00 

 

 
Criar um site para divulgar o produto 

 
 

Para apresentar a solução proposta e 

ganhar presença e relevância no SEO 

 
 

Desenvolvedor e 

empreendedores 

 

 
online 

 

 
a definir 

Proposta do site com os itens e 

textos a serem expostos, o 

desenvolvedor contrata o 

serviço de hospedagem e cria o 

site 

 

 
R$ 

 

 
60,00 

 
 

Contratar um social media para as redes sociais 

 
Atuar nas redes sociais com objetivo de 

aproximar o produto dos clientes 

 
 

Social Media 

 
 

online 

 
 

a definir 

Definir a forma de comunicação 

entre a marca e os clientes, o 

número de postagens e a arte 

para cada dia 

 
 

R$ 1.000,00 

 
Criar as redes sociais (Facebook e Instagram) 

Aumentar presença e facilitar a 

comunicação com os clientes 

 
Social Media 

 
online 

 
a definir 

Criar as redes sociais nos 

principais canais e vincular a 

marca 

 
R$ 

 
- 

 
Buscar corretores para inserir imóveis na base 

Para incluir os primeiros imóveis que serão 

visualizados pelos clientes 

 
Empreendedores 

 
online 

 
a definir 

Oferecer a oportunidade de 

vincular a carteira de imóveis na 

imobiliária digital 

 
R$ 

 
- 

 

 
Realizar os primeiros testes com a plataforma 

 
 

Para monitorar o funcionamento da 

mesma e eventuais bugs 

 

 
Empreendedores 

 

 
online 

 

 
a definir 

Fazer os primeiros processos de 

locação com um caso exemplo, 

para mapear o fluxo de trabalho 

e quais problemas podem ser 

antecipados 

 

 
R$ 

 

 
- 

 
 

Apresentar a solução para os primeiros clientes 

 
Para buscar primeiros usuários para a 

plataforma 

 
 

Empreendedores 

 
 

online 

 
 

a definir 

Divulgar o produto nos grupos 

de Facebook que buscam 

imóveis para alugar e coletar o 

feedback dos usuários 

 
 

R$ 

 
 

- 

 
 

Monitorar resultados e repetir o ciclo de 

aprendizado 

 
Para completar o ciclo Lean e iniciar o 

desenvolvimento da versão mais 

aptimorada 

 
 

Desenvolvedor e 

empreendedores 

 

 
online 

 

 
a definir 

Colher os resultados e feedback 

dos primeiros clientes e 

apresentar para o 

desenvolvimento executar 

melhorias 

 

 
R$ 

 

 
- 

 

Quadro 16: Ferramenta 5W2H Aplicada ao Projeto 

Fonte: Elaboração Própria 
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Esta ferramenta é de extrema importância para que se tenha uma visão sistêmica de todas as 

etapas que compõem a estruturação do projeto, e, em termos gerais, permite acompanhar quais 

são os responsáveis por cada atividade, o prazo de entrega estimado, o custo necessário e o 

status de evolução da mesma. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Este trabalho teve como motivação inicial o artigo desenvolvido para a disciplina SPCN 

(Teixeira, 2016), onde, após identificar uma oportunidade de aprofundamento na temática do 

artigo, os autores optaram por desenvolver um modelo de negócio que buscasse, através da 

tecnologia, aprimorar o problema mapeado desde a execução do artigo. 

Para tal, aproveitaram o conhecimento de causa que um dos integrantes possuía, no mercado 

imobiliário, para compreender todos os processos e atividades inerentes à locação de imóveis, 

na prática. Com isso, o desafio era agregar o conhecimento prático das soluções atualmente 

oferecidas com as formas de inovação e tecnologia da informação disponíveis no dia a dia dos 

autores, que são jovens universitários “por dentro” das novidades tecnológicas, de forma que 

conseguissem criar uma solução viável e eficiente, que otimizasse alguns problemas do 

mercado imobiliário. 

Após o desafio de conceituar o problema e delimitar o escopo da solução, era necessário tratar 

as bases conceituais para adequar o modelo de negócio ao conceito de disrupção, definido por 

Christensen (1997). A etapa seguinte representava a composição de um modelo visual com as 

atividades presentes na aplicação, ou seja, a criação de um Canvas (OSTERWALDER e 

PIGNEUR, 2009) que pudesse condensar sistematicamente o projeto proposto. 

Outro desafio enfrentado neste projeto diz respeito à estruturação dos requisitos de software, 

ou seja, o mapeamento do processo com base nas funcionalidades previstas pelos autores, 

onde delimitaram os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio (VENTURA, 

2013), que facilitariam a compreensão do desenvolvedor, otimizando a criação da ferramenta 

digital. 

Finalmente, os autores puderem traçar uma estratégia de planejamento de médio prazo para 

acompanhar o desenvolvimento do modelo de negócios, tornando a ideia em algo factível 

para realizar uma mudança significativa no mercado imobiliário, com base na tecnologia. 
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