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Quem se propõe a participar diretamente da reforma ou construção de um 
imóvel pela primeira vez, é apresentado a um mundo novo, no qual existem 
objetos para todos os gostos e com diferentes valores. Isso leva os envolvidos 
nesse processo, a se depararem com uma realidade que pode dar um aperto em 
corações mais sensíveis: provavelmente, aqueles itens que mais agradam são 
os mais difíceis de caber no bolso. Apesar dessas controvérsias, a construção 
civil é um setor que costuma apresentar crescimento, principalmente quando 
é avaliada de forma macro, ou seja, não só pensando nas pessoas físicas que 
investem no “faça você mesmo” para deixar seu canto do jeito que desejam, 
mas também nas grandes construtoras, que levantam prédios e casas numa 
velocidade assustadora, especialmente nas grandes cidades.

De acordo com pesquisa realizada pela Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), realizada em dezembro de 2020, o Produto Interno Bruto 
(PIB) do setor deve avançar 4% em 2021, após recuar 2,8% no ano anterior, 
devido à pandemia do coronavírus. Já um estudo realizado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) aponta que o valor do material de construção teve alta 
de 2% em março de 2021, percentual superior ao apurado em fevereiro, 
quando a taxa foi de 1,07%. Com este resultado, o índice acumula alta de 
4,04% no ano e de 11,95% em 12 meses.

Assim como acontece em diversos segmentos, a tecnologia chegou também 
na construção civil. As construtechs são startups que encontram soluções 
tecnológicas que visam modernizar o setor, com foco em produtividade, 
economia e otimização de recursos. As principais áreas de atuação dessas 
empresas são: aluguel de maquinário, gestão de canteiro de obras, 
contratação de mão de obra e prospecção de terrenos, entre outras coisas.

Apresentação

https://acestartups.com.br/cortex/
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/12/balanco-construcao-2020-2021.pdf 
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/12/balanco-construcao-2020-2021.pdf 
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-03/incc-m_fgv_press-release_mar21_1.pdf 
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-03/incc-m_fgv_press-release_mar21_1.pdf 
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É importante destacar que, como as construtechs trabalham com toda a ca-
deia da construção civil, é natural que estejam presentes em diversas meios, 
desde grandes negócios como mineradoras, empreiteiras, construtoras e in-
corporadoras, até chegar aos pequenos empreen-
dedores, como é o caso de arquitetos, decorado-
res e engenheiros, por exemplo. 

Outro termo muito associado a essa modernização 
da construção civil é proptech. Ao contrário do que 
muitas pessoas acreditam,  embora esteja ligada a 
construtechs — pois ambas têm como base de seus 
negócios a tecnologia — elas não são sinônimos. 

Proptech é o nome dado a startups do ramo imo-
biliário que usam tecnologias como internet das 
coisas, inteligência artificial e programas de gestão 
para oferecer de forma inovadora serviços de com-
pra, venda e administração de empreendimentos. 
Pode-se dizer que como o termo proptech abran-
ge tudo o que está relacionado ao mercado imobi-
liário, o conceito de construtech pode ser incluso 
dentro dele. 

Construtech, no entanto,

não é sinônimo de proptech

A pandemia e as novas formas de morar

Uma das proptechs mais conhecidas da atualidade é o QuintoAndar. O pró-
prio site da imobiliária digital destaca que “desde o momento do cadastro de 
um novo imóvel, passando pelas fotos e vídeos profissionais, até a assinatura 
do contrato, tudo é feito online”.

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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31,8% falaram da 
necessidade de ter
um escritório em casa.

28,4% passaram a 
priorizar espaços de 
lazer ou quintal.

73% das pessoas 
começaram a olhar a 

própria casa 
de forma diferente

Na tentativa de tentar entender melhor seu público, a empresa realizou uma 
pesquisa em parceria com a consultoria Offerwise, que foi divulgada no fim 
de janeiro. O objetivo do estudo foi avaliar a relação dos brasileiros com a 
própria moradia durante a pandemia do coronavírus, que impôs  isolamento 
social e mudanças nas relações profissionais, que culminaram em um número 
grande de trabalhadores exercendo suas funções no esquema de teletraba-
lho, também conhecido como home-office.

A pesquisa feita com 1.500 entrevistados em todo o Brasil apontou que 73% 
das pessoas começaram a olhar a própria casa de forma diferente durante 
a pandemia. Ao falarem sobre as principais mudanças que sentiram na busca 
por um novo imóvel, 31,8% falaram da necessidade de ter um escritório em 
casa e 28,4% passaram a priorizar espaços de lazer ou quintal.

Questões financeiras também foram citadas por cerca de 22% dos entrevista-
dos ao falar sobre o que motivou a mudança de endereço. Ainda de acordo 
com o levantamento, 16,5% dos entrevistados resolveram se mudar durante 
a crise sanitária. Para 18,5% deles, a principal razão para isso foi a necessi-
dade de economizar. Já 16% fizeram a troca por estar começando uma nova 

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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fase com o(a)  parceiro(a), 14,5% buscavam mais espaço e conforto e apenas 
3,6% fizeram a mudança para morar mais perto do trabalho. 

Os entrevistados responderam também quais seriam suas prioridades caso 
precisassem se mudar imediatamente. Procurar um imóvel mais barato foi 
apontado como o mais importante para 28,7% dos entrevistados, 19,5% es-
colheriam uma casa maior, 11,4% gostariam de um lugar próximo ao local de 
trabalho, 10,2% seriam atraídos por casas e bairros mais silenciosos e 9,7% 
gostariam de viver em espaços próximos à natureza.

Se a pandemia trouxe novos direcionamentos, não é como se as preocupa-
ções com a questão da moradia fossem novas. Um mapeamento do mercado 
imobiliário global, realizado pelo time de estudos de ACE Cortex, traz alguns 
dados interessantes. Um dos principais é o fato de que esse mercado volta a 
crescer após um 2019 de queda.

Como mostram os dados do CB Insights, o mercado global de real state pare-
ce voltar aos patamares de investimento pré-pandemia. No último trimestre 
de 2020 tivemos o primeiro retorno de crescimento em investimentos desde 
2019.

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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O número de investimentos em Seed/Angel diminuíram no ano de 2020 (se-
guindo tendência do resto do mercado). No entanto, há destaque para o au-
mento no número de rodadas Series C e D, que em 2020 representaram 8% 
e em 2021 representam 14% até o fechamento desse estudo.

Trazendo um contexto regional, o Brasil representa 51,4% dos deals e 94% 
do capital investido em real state na América Latina desde 2016. Um merca-
do promissor é o colombinao, que aparece em segundo lugar em ascensão, 
ocupando 11% do capital investido realizado em 2020 (U$55,6 milhões). Os 
maiores players em crescimento no mercado latino-americano são “marke-
tplaces de imóveis”. No Brasil houve grande concentração de capital em qua-
tro grandes startup late-stage (Loft, Creditas, QuintoAndar e VivaReal).

Além disso, o tamanho dos investimentos também aumentou: os acordos es-
tão movimentando mais dinheiro e acontecendo, principalmente, em está-
gios mais avançados de startups.

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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Valor captado:

US$ 335 milhões

Atividade:

Intermediação de aluguel

Público-alvo:

Jovens (20-35 anos) - B2C

Valor captado:

US$  788 milhões

Captação mais Recente: 23/03/2021

Atividade:

Intermediação de aluguel/compra

e venda de imóveis

Público-alvo:

Jovens (20-35 anos) - B2C

Valor captado:

US$ 567 milhões

(Captação mais Recente: 18/12/2020)

Atividade:

Crédito (para imóvel, automóvel, etc.)

Público-alvo:

Jovens (20-35 anos) - B2C

Valor captado:

US$ 74,7 milhões

Realizou M&A com Zap Imóveis em 2017

Atividade:

Intermediação de aluguel

Público-alvo:

Sem público alvo - B2C

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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QuintoAndar: Humanizando processos

Segundo dados do mapeamento de construtechs e proptechs da Terracotta 
Ventures, houve um crescimento de 19,6% no número de startups no seg-
mento: 702 startups em 2020 contra 840 startups que atuam seja como cons-
trutechs ou proptechs, em 2021. Além disso, a companhia ainda aponta que 
o pódio de estados com maior número de startups tem: São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná e Minas Gerais.

O crescimento do setor, desde a primeira publicação do Mapa, em 2017, foi 
de 236%. Outro dado interessante trazido pelo levantamento é que a taxa de 
mortalidade de startups foi reduzida em 2,98%, atingindo 13,77%. No entan-
to, o número de mortes aumentou de 95 para 103, o que só torna o percen-
tual despreocupante se compararmos com o número total de startups.

O levantamento divide as companhias do segmento em quatro categorias: 
projeto e viabilidade, construção, aquisição e propriedade em uso. Assim, 
protechs formam grande parte das startups do setor (levando em conta as 
categorias de aquisição e propriedade em uso), o que coincide com a visão 
de impacto em novas formas de morar apontada pelo time de ACE Cortex. 
Assim, a divisão de proptechs e construtechs de acordo com as categorias 
elaboradas pelo time de estudos da Terracotta Ventures ficaria assim:

Categorias de startups 2020 2021

Projeto e viabilidade 8,25% 7,51

Construção 26,8% 25,98

Aquisição 33% 31,82

Propriedade em uso 31,5% 34,68

VER MAPEAMENTO

Fonte: CB Insights

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
 http://bit.ly/Mapa21ACE
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Loft: Execução e crescimento implacáveis

Vem do ramo imobiliário o maior aporte da história de uma startup brasileira. 
A Loft, plataforma de compra e venda de imóveis se tornou um unicórnio em 
2020. Em março de 2021, com menos de quatro anos de existência, recebeu 
um investimento de US$ 425 milhões. Assim, a proptech fundada por Mate 
Pencz e Florian Hagenbuch passou a valer US$ 2,2 bilhões.
E não parou por aí. Em abril, a Forbes noticiou que o valor foi atualizado: a 
proptech levantou mais US$ 100 milhões (R$ 550 milhões) em uma extensão 
da recém-anunciada rodada. O valor será direcionado para expansão geo-
gráfica e contratações.
A “segunda parte” da série D também eleva o valuation da Loft, que passa a 
ser de US$ 2,9 bilhões (R$ 15,9 bilhões), ante os US$ 2,2 bilhões (R$ 12,1 bi-
lhões) negociados no final do mês passado.

Quem investe na Loft?

Capital levantado:
788 milhões de dólares

32 Investidores totais ao longo
de 5 deals

Raio-X: Loft
Fundada em 2018, em São Paulo

Valuation:
3 bilhões de dólares

8
Investidores anjo

3
Aceleradoras
(Google for 

Startups)

23
Fundos de Venture 

Capital / Private Equity

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/04/exclusivo-loft-fecha-extensao-de-serie-d-e-valuation-chega-a-quase-us-3-bilhoes/
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Localização:

17 Investidores dos EUA (principais nomes: VulcanCapital
e Andreessen Horowitz);
2 Investidores brasileiros (Canary e Monashees+);
Outros: Hong Kong, Canadá, Hungria e Singapura;
5 Não-identificados;

A plataforma tem como objetivo “simplificar a compra e venda de aparta-
mentos trazendo organização, dados e eficiência para o mercado imobiliá-
rio”. Na prática, atuar nessa dor trouze um crescimento de mais de 10 vezes 
year-over-year, a Loft é um dos unicórnios de maior sucesso do ecossistema 
brasileiro. Ao final do primeiro ano, a companhia já havia realizado mais de 
mil transações, movimentando mais de 150 milhões de dólares.
Atualmente, a companhia conta com mais de 13 mil imóveis ofertados em sua 
plataforma. Além dos números surpreendentes, qual a tese que sustentou o 
investimento na companhia? Com a palavra, os investidores:

— Alex Rampell 
General partner do Andreessen 
Horowitz (após a Series C)

“Nós vemos a abordagem empoderada pela 
tecnologia da Loft como uma oportunidade 
de investimento significativa, particularmente 
em mercados emergentes de rápido 
crescimento como a América Latina, e 
estamos entusiasmados em expandir nosso 
financiamento para ajudar a trazer a plataforma 
inovadora da empresa para mais mercados 
em toda a região. O crescimento exponencial 
da empresa no ano passado é impressionante 
e ilustra a enorme necessidade de mais 
transparência e eficiência”

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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— Dan Sundheim
Fundador da D1 Capital

“Nós ficamos particularmente impressionados pelo foco e execução impla-
cável do time, o que permitiu a eles construir escala, com ajuda de dados 
complexos e de tecnologia em um curto período de tempo”

Os próximos passos da Loft após receber o maior aporte da história do ecos-
sistema de startups brasileiro? Uma abertura inicial de ações: “Esta rodada 
serviu para trazer para a Loft investidores acostumados com empresas pú-
blicas”, diz Mate Pencz. “Temos o objetivo de abrir o capital e a maioria dos 
investidores desta rodada espera por um IPO”, complementa.

O que joga a favor da Loft é o corte das taxas de  juros ao longo de 2020 e 
o fato de que a pandemia instigou uma boa porção de pessoas a buscarem 
novos locais para morar. Ou seja, nada indica que a execução e crescimento 
implacáveis da proptech estejam próximos do fim.

https://acestartups.com.br/cortex/
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A oferta de plataformas digitais para a busca e locação de imóveis não é um 
movimento que acontece em uma direção apenas. Por sua vez, as imobiliárias 
também passaram a contar com novas ferramentas para incluir a tecnologia 
como uma forma de conexão. Um exemplo de startup que atua solucionando 
dores nessa ponta é a plataforma de SaaS (software as a service) de captação 
de imóveis Captei.

A companhia de Florianópolis (SC) atua no segmento B2B e faz parte do 
portfólio de startups investidas pela ACE. O serviço surgiu como uma forma 
de conectar imobiliárias aos seus clientes em potencial, os proprietários de 
imóveis. O corretor de imóveis ou um consultor imobiliário leva em média 
cinco dias para encontrar o proprietário. Com a ajuda dos algoritmos e 
conexões de bancos de dados da Captei, essa processo dura minutos.

A resposta tecnológica das imobiliárias

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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“A gente percebeu que a captação de imóveis é uma dor muito forte e latente 
para as imobiliárias. Percebemos também que as imobiliárias da região não 
investem em nada de tecnologia para essa área”, conta o cofundador e CEO, 
Leonardo Fabra Gomez. Presente em mais de dez cidades, a startup planeja 
expandir suas atividades para 30 municípios até o fim de 2021.

A partir do acompanhamento dessa e outras dores, a companhia ainda 
desenvolveu uma ferramenta de busca inteligente que mapeia imóveis em 
serviços, como: OLX, Viva Real, QuintoAndar, Mercado Livre, Zap Imóveis 
e outros — além de CRM para acompanhamento de todo o processo de 
captação, um aplicativo de vistoria e uma ferramenta de indicação completa. 
Segundo Gomez, essa movimentação começou com a chegada de construtechs 
e proptechs.

https://acestartups.com.br/cortex/
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“É um mercado gigante e desassistido 

tecnologicamente. Quando o QuintoAndar veio, 

isso assustou muitas imobiliárias e fez com 

que elas se mexessem para tentar equiparar o 

jogo tecnologicamente — a Captei é um braço 

tecnológico dentro das imobiliárias”

Leonardo Fabra Gomez,

CEO da Captei

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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Potencializando os intermediários

Com um serviço que centraliza os anúncios de vários portais numa ferramenta 
só e agrega uma série de outros benefícios, a Captei não pretende “eliminar” 
os intermediários nas transações de imóveis. Na realidade, a ideia da marca 
é profissionalizar esses serviços, encurtando o tempo e os custos envolvidos. 
Além de utilizar big data e inteligência artificial para que essa gestão seja 
mais assertiva, no fim do dia.

“Não vejo que a gente remova algum papel nessas relações — nós profissio-
nalizamos e otimizamos o tempo dos dois lados dessa equação. Nosso big 
data de anúncios tem mais de 30 milhões de anúncios, por exemplo. Tudo 
para melhorar esse processo para as imobiliárias e clientes”, explica Gomez

“A ponte que une ambientes 

de inovação com o futuro da 

construção civil”

Conrado Rabelo,
Head do iCON Hub

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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Fomentar o empreendedorismo e estimular a inovação corporativa 
marcam grandes desafios encarados pelo setor da construção civil. Nutrir 
o relacionamento simbiótico entre as empresas tradicionais do mercado 
imobiliário e de construção com startups e centros de tecnologia é um marco 
necessário para que a prática da inovação aberta se consolide e reúna cada 
vez mais engajamento por parte destes personagens.

A partir do viés da inovação compartilhada, o SindusCon-SP – maior entidade 
representativa do setor da Construção Civil da América Latina – se mobilizou 
para estimular suas associadas a buscarem ancoragem para induzir e 
impulsionar estratégias de inovação, que seriam muito benéficas para o 
futuro do setor como um todo, por meio da estruturação de uma plataforma, 
denominada iCON Hub, que promove o acesso organizado, processual e 
prático do conceito da Inovação Aberta para as pequenas, médias e grandes 
empresas do setor.

https://acestartups.com.br/cortex/
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Esta jornada foi trilhada em parceria com a Neo Ventures, uma corporação 
referência por atuar no campo da inovação corporativa e no desenvolvimento 
de ecossistemas de inovação para diversas indústrias, fato que proporcionou 
uma conexão ainda maior da construção civil com os demais setores da 
economia, sempre resultando em novas soluções para empresas e pessoas.

O iCON surgiu durante um período marcado por um intenso aquecimento nas 
ações e atividades voltadas ao Venture Capital, no qual o interesse das empresas 
tradicionais em se posicionar estrategicamente dentro do ecossistema, 
formar parcerias, fazer novos negócios e renovar a cultura corporativa com 
startups e players de tecnologia, aumentou significativamente. Mesmo 

sendo observados os interesses e as 
necessidades, a realidade se reflete 
nas poucas companhias que possuem 
times capacitados e focados na 
organização e execução de projetos 
e negócios em conjunto com aquelas 
que possuem alto padrão tecnológico.

E foi justamente pensando em otimizar 
o trabalho destas equipes e em 
proporcionar às empresas que não as 
possuem a se desenvolverem com o 
uso da Inovação Aberta que o iCON 

Hub buscou se diferenciar. Ainda que ofereça às empresas mantenedoras e 
startups o ambiente favorável para o desenvolvimento de parcerias e novos 
negócios, além de uma extensa rede de conexão e relacionamento tanto com 
os atores da construção civil quanto com o ecossistema de inovação, o Hub 
enfrentou este desafio junto com suas mantenedoras disponibilizando uma 
equipe multidisciplinar, altamente experiente e técnica que as auxilia desde 
o mapeamento e entendimento de suas demandas tecnológicas internas até 
a divulgação, coordenação e gestão dos projetos que serão implementados.

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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Seguindo esta proposta, as operações tiveram início em janeiro de 2020 
com o investimento e apoio de sete empresas investidoras: Conx, MRV, 
Pacaembu Construtora, Plaenge, RFM, Sinco Engenharia e Trisul. Em pouco 
mais de um ano de operações, o iCON levou para a sua comunidade 
aproximadamente 200 oportunidades 
distintas de negócios que ingressaram 
via seu Canal de Inovação totalmente 
perene bem como pelos Ciclos de 
Inovação Aberta, que são programas 
de lançamento de desafios oferecidos 
pelas mantenedoras ao ecossistema. Ao 
todo foram protagonizadas mais de 50 
predefinições de escopo de projeto, que, 
sustentadas por metodologias ágeis, 
permitiram um alinhamento de requisitos 
e definição das entregas necessárias 
para garantir o desenvolvimento de 
14 projetos, que foram realizados 
pelas parcerias estabelecidas entre 
construtoras e incorporadoras com 
startups e empresas de tecnologia. O 
processo de desenvolvimento destes 
projetos resultou em investimentos 
financeiros inteligentes, agilidade nos 
testes e implementação de soluções 
inovadoras, em parcerias de sucesso e 
principalmente, muito conhecimento, 
visão e contato com o “futuro”.

Percebeu-se então que a inovação, 
de fato, está presente em diversas frentes, como na digitalização de 
processos de backoffice; nas ferramentas de controle e gestão da eficiência 
operacional visando benefícios em produtividade; no desenvolvimento de 

https://acestartups.com.br/cortex/
https://acestartups.com.br/cortex/
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novos métodos construtivos, mais ágeis e eficientes seguindo modelos de 
produção industrializada; e até nos canais que as empresas vêm elaborando e 
fortalecendo ao disponibilizar seus produtos para que o público consumidor 
desfrute a partir de uma experiência totalmente nova e alinhada com os 
padrões de consumo atuais. E este é o ponto que nos desperta muita atenção, 
pois soluções de caráter escalável destinadas ao mercado imobiliário têm 
ganho muito destaque e seguem sendo responsáveis por receberem um 
volume cada vez mais alto de investimentos e aportes financeiros.

Com a ascensão de diversas soluções digitais que 
tem impactado de maneira sensível a nova forma de 
morar, as incorporadoras têm procurado investir cada 
vez mais em ferramentas que auxiliem a entender o 
perfil do(s) seu(s) público(s)-alvo, se adequar ao novo 
padrão de consumo e anteciparem-se às tendências 
de futuro. Com isto, espera-se que os consumidores 
passem a encontrar ações cada vez mais customizadas 
e adaptadas aos seus desejos em relação às inúmeras 
opções de moradia, levando em conta principalmente 
fatores como fácil adaptabilidade, sustentabilidade, 
mobilidade e conectividade aos objetos e as ferramentas 
de uso funcional.

É possível notar então que devemos ampliar cada 
vez mais a participação de players do mercado de 

construção civil e atividades afins, desde entidades representativas às grandes 
companhias, em ações de interesse comuns para que possamos ao longo 
dos próximos anos colher frutos produtivos para toda a cadeia sistêmica 
e principalmente para a sociedade, beneficiando-a de maneira massiva e 
disruptiva em todo o país.

Assim, nos tornaremos efetivamente a ponte que une o passado e o futuro 
em um dos maiores setores da economia no Brasil: a construção civil.
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A quantidade de deals feitos em startups cujas soluções são voltadas para 
smart homes e eletrônicos tem aumentado desde 2016, sendo 2018 o ano 
com a maior quantidade de deals.  Apesar do desenvolvimento de tecnologias 
como 5G e edge computing terem evoluído o cenário das casas inteligentes, 
muitos sistemas são interoperáveis - ou seja, não são facilmente integráveis 
com outros.

É por essa razão que muitos consumidores preferem adquirir dispositivos 
para tornar suas casas mais inteligentes de uma só marca. O mercado de 
aplicações de smart homes hoje é dominado por grandes empresas, como 
Samsung, GE e Bosch. 

A grande reflexão que somos provocados neste momento é: de que forma 
as mudanças em comportamentos e a crescente adoção de dispositivos 
que tornam as casas inteligentes pode impactar o setor de real estate? A 
integração dos sistemas é endereçada pela possibilidade de construir 
moradias inteligentes desde o início. 

A Vitacon, empresa brasileira que se identifica como uma proptech e que foi 
fundada em 2009 com o objetivo de reinventar a vida das pessoas na cidade, 
gerando mais tempo o que realmente importa, entendeu esse desafio e, 
em 2017, lançou o Nova Higienópolis, um apartamento inteligente de 10 
m², que possui serviços complementares no condomínio, como coworking, 
academia, bike sharing e horta compartilhada. Além disso, os projetos da 

Tendências
tecnológicas
O futuro da moradia

https://acestartups.com.br/cortex/


2020

proptech também contam com cabeamento com fibra ótica, tomadas USB e 
fechaduras com biometria. 

Internacionalmente, a Amazon fez uma parceria com a Lennar, uma das 
maiores construtoras nos Estados Unidos, e construiu casas que tinham a 
tecnologia da Alexa embarcadas.  O que podemos esperar sobre o futuro 
das moradias: crescente adoção de dispositivos que tornam as casas 
inteligentes, sendo que eles serão cada vez mais interoperáveis, capazes de 
se conectarem entre si com o objetivo de integrar os sistemas para trazer 
praticidade e comodidade aos usuários.

Com o crescimento desse mercado cada dia mais intenso, é de se esperar 
impactos desde microambientes — como o trabalho distribuído levando 
à reformas e mudanças — até mudanças mais estruturais na forma como 
cidades se organizam, construtoras investem em formatos mais sustentáveis 
e empresas buscam por novas sedes fora dos pólos tradicionais.

As oportunidades para se conectar com startups e grandes empresas nesse 
mercado são imensas, especialmente, levando em conta que há dores do 
lado de consumidores e companhias. Usando a analogia de um “mercado em 
(re)construção”, é possível dizer sem medo de errar que o futuro da moradia 
está sendo construído, em tempo real. E está só no alicerce.
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“A nova arquitetura domiciliar não só representa a 
busca por ambientes que conciliam lar e escritório, 
mas também será um catalisador para o surgimento 
de soluções, desde empreendimentos tradicionais 
de uso misto até outros serviços e oportunidades 
no segmento de construtechs e proptechs.
A busca de lares mais conectados e de 
uma experiência de moradia completa 
de fácil acesso são apenas duas das 
tendências que não devem arrefecer. 
Várias outras devem vir na esteira da alta 
demanda por moradia, especialmente 
nos grandes centros. E já há uma série 
de empreendedores e startups de 
olho nessas possibilidades.”

Pedro Carneiro,
ACE Startups
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Ficha técnica

Este GrowthInsights: Novas formas de morar foi desenvolvido em abril de 
2021 pelo time de ACE Cortex. Para saber mais sobre esse mercado e se 
conectar com as startups que estão revolucionando o conceito de moradia, 
acesse: www.acestartups.com.br/cortex.
Ou entre em contato para falar com um especialista: contato@goace.vc
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