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OPINIÃO
O que a revolução digital 
trouxe de inovações para 
o mercado imobiliário?

As transformações 

digitais afetam todos 

os setores e impactam 

diretamente o dia a dia 

das pessoas

Mudamos a forma de nos 
locomover, de assistir 
a séries e fi lmes, de 

abastecer a geladeira e armá-
rios com as compras da semana 
e, até, de nos relacionar com o 
outro. Não deixamos de fazer 
as nossas atividades diárias. 
O que mudamos foi a forma. 
A tecnologia permite sermos 
mais eficientes em tudo o 
que fazemos. Conseguimos 
desburocratizar processos e 
ganhamos agilidade, facilidade 
e, consequentemente, mais 
tempo para nos dedicarmos a 
novas atividades.

A grande preocupação do 
futuro, por sinal, é exatamen-
te esta: o que fazer com o 
tempo livre que certamente 
conquistaremos nas próximas 
décadas? Acompanhar esta re-
volução tecnológica é condição 
sine qua non para quem quer 
sobreviver no mercado. Para 
quem quer crescer, no entanto, 
não basta acompanhar. É pre-
ciso estar um passo à frente e 
inovar a todo momento. 

Podemos fazer um breve 
comparativo com o cenário de 
cerca de 20 anos atrás, quando 
a bolha ou o boom da Inter-
net trouxe inúmeras ideias e 
empresas disruptivas para os 
mercados. Assim como hoje, 
vemos startups surgindo a 
cada minuto, há duas décadas, 
também víamos empresas ino-
vadoras romperem a barreira 
do tempo e trazerem soluções 
que nunca imaginávamos. En-
tre os inúmeros mercados que 
sentiram na pele a revolução 
digital, podemos citar o mer-
cado imobiliário. 

Objeto de desejo e sonho 
para muitas pessoas, a bus-
ca por um imóvel também 
fi cou na palma das mãos. A 
evolução começou há exatas 
duas décadas, quando alguns 
empreendedores percebe-
ram que a Internet poderia 
revolucionar a forma como 
procurávamos imóveis. Até 
então, era uma demanda que, 
sozinha, garantia cadernos 
inteiros nos jornais impressos 
com os famosos classifi cados. 
Era a grande oportunidade de 
começar a mudar.

No Brasil, a empresa pioneira 

neste segmento é o Imovelweb, 
primeiro portal de anúncios de 
imóveis. Romper com o hábito 
semanal de pegar um jornal 
e buscar breves informações 
sobre um possível imóvel era 
o grande desafi o. Com a Inter-
net, além de facilitar a busca, 
era possível ver fotos antes 
mesmo de falar com o corretor. 
Algo realmente inusitado que 
facilitava o processo e, conse-
quentemente, economizava o 
precioso tempo de todos os 
envolvidos.

O consumidor mudou. Hoje, 
muitos que buscam o primeiro 
imóvel para comprar ou alugar 
já nasceram na era da internet. 
Para este público, os cadernos 
de classifi cados nunca existi-
ram. Por outro lado, o consu-
midor que acompanhou toda 
esta transformação e busca a 
compra ou a troca de um imóvel 
por diferentes motivos, já sabe 
que a tecnologia é a sua grande 
aliada. Todos já se habituaram 
a conseguir informações rápi-
das, precisas e confi áveis nos 
portais de busca. 

Em contrapartida, ao longo 
das últimas décadas, com 
conceitos como Internet das 
coisas e inteligência artifi cial, 
sabemos muito mais sobre as 
necessidades e as dores dos 
consumidores. A tecnologia 
também se tornou o grande 
aliado dos vendedores, sejam 
corretores, incorporadores ou 
construtores. Se os trâmites 
burocráticos para finalizar 
um contrato ainda se fazem 
presentes, a tendência é tam-
bém solucionar e agilizar o 
processo. 

Caminharmos sim, por 
exemplo, para plataformas 
que possibilitam o aluguel de 
imóvel sem fi ador, com meca-
nismos que reduzem a demora 
no processo. Os hábitos dos 
consumidores estão em cons-
tante mudança. A tecnologia 
nos permite conhecer estes 
hábitos. Precisamos estar de 
olho no que o consumidor vai 
precisar no futuro. Ou seja, 
precisamos antevê-los. E é 
este tipo de iniciativa que irá 
solidifi car e garantir a pereni-
dade das empresas inovadoras. 

(*) - Formado em Direito pela PUC-RS 
e em Administração de Empresas, 

pela UFRGS, possui MBA e Mestrado 
em Comércio Internacional pela 
Universidade Paris-Sorbonne, é 

CEO do Imovelweb, um dos maiores 
portais do mercado imobiliário do 

País. 

Leonardo Sesti Paz (*)

News@TI
1º Bootcamp eSocial da FecomercioSP orienta 
pequenos empresários sobre mudanças da plataforma

@No 1º Bootcamp eSocial realizado pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Feco-

mercioSP), no dia 22 de agosto, empresários de pequenas e médias 
empresas, profi ssionais do departamento pessoal, contadores e 
empresas de contabilidade puderam contar com a expertise de 
especialistas atualizados nas mais recentes alterações do eSocial. A 
assessora jurídica da FecomercioSP Sarina Manata abriu o encontro 
contextualizando o cenário atual com as alterações na plataforma 
desde o início do ano. A profi ssional lembrou que, ao lado da Fe-
comercioSP, tem trabalhado para que as alterações sejam menos 
traumatizantes para o empresariado. 

Pós-graduação em Engenharia de Produção do 
Campus Sorocaba realiza seleção para mestrado 

@O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGEP-So) do Campus Sorocaba da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas no processo 
de seleção de estudantes para ingresso no curso de mestrado, com 
início no mês de novembro. O PPGEP-So, com área de concentração 
em Gestão de Operações, tem por objetivo formar pesquisadores 
que possam atuar em subáreas de pesquisas associadas ao plane-
jamento, implementação, controle e aperfeiçoamento de sistemas 
produtivos em sentido amplo. Podem participar do processo seletivo 
candidatos com possibilidade de dedicação exclusiva às atividades 
do mestrado em Engenharia de Produção e que sejam portadores 
de diplomas de graduação de instituições de Ensino Superior reco-
nhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) ou, provisoriamente, 
de certifi cado ou declaração equivalente. As inscrições devem ser 
realizadas até o dia 9 de setembro, na Secretaria do PPGEP-So, 
pelos Correios ou por e-mail, conforme as orientações do edital 
nº005/2019 (www.ppgeps.ufscar.br).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Lei de terceirização em TI: 
vantagens e desvantagens 
para quem utiliza o setor 

Não é de hoje que as empresas estão se reformulando no modo de atuar, a terceirização de serviços 
é um exemplo desta realidade que está ganhando cada vez mais força, principalmente, no setor da 
tecnologia da informação (TI). Em 2017, muito se falou sobre a Lei de Terceirização (nº 13.429/2017), 
no mês de março o Governo sancionou o projeto que permite a mudança de qualquer atividade fi m de 
uma empresa

São Paulo sediará a maior conferência sobre cibersegurança corporativa do país
O Mind The Sec São Paulo 2019, maior e 

a mais qualifi cada conferência corporativa 
brasileira sobre segurança da informação e 
segurança cibernética do país, promoverá, 
nos dias 17 e 18 de Setembro, o encontro 
entre os maiores especialistas em ciberse-
gurança do mundo, chefes de segurança da 
informação das maiores empresas brasileiras 
e representantes do poder público, para de-
bater os impactos, tendências e desafi os do 
setor e o nível de vulnerabilidade do Brasil 
no cenário mundial. 

Um dos destaques da programação é o ame-
ricano Chris Wysopal, co-fundador e CTO da 
Veracode, líder americana em serviços automati-
zados de proteção para aplicativos corporativos 
na nuvem. Chris trará uma visão 360° sobre a 
importância da transparência nas empresas 
desenvolvedoras de software no trato com os 
dados dos usuários, traçando uma timeline desde 
o CD-ROM até as plataformas atuais.

Junta-se ao time de especialistas, Fernando 
Nery, fundador da Módulo S/A, membro do 
Comitê Gestor da Internet do Brasil e coor-

denador de equipes nos principais projetos 
brasileiros de implementação de governança, 
riscos, compliance e segurança cibernética, 
como Eleições Eletrônicas Brasileiras, o Sis-
tema de Pagamentos Brasileiro, a Nota Fiscal 
Eletrônica, o Imposto de Renda via Internet 
e o ENEM, apresentará um panorama sobre 
a história da segurança da informação e as 
perspectivas para o futuro do setor, além de 
compartilhar lições e experiências adquiridas 
em sua carreira (https://mindthesec.com.br/
mts-sao-paulo).

Frederico Queiroz (*)

Com isso, o cenário da tecnologia 
vem em decorrente evolução, 
como exemplo temos o uso da 

terceirização voltada à atividade empre-
sarial. De modo que, as empresas têm 
sido obrigadas a modificar seu negócio, 
priorizando todos os setores de excelên-
cia dentro dos serviços, além de priorizar 
qualidade e segurança. 

Apesar da lei entrar em vigor nos úl-
timos anos, há algum tempo a área de 
TI já havia deixado de ser apenas um 
detalhe dentro das organizações e pas-
sou a ser uma necessidade estratégica 
que está diretamente ligada ao sucesso 
do negócio. 

Aquecidas pela mudança no setor, as 
empresas que utilizam os serviços e as 
que prestam compreendem que a ter-
ceirização é uma alternativa extra, pois 
alinha as expectativas e demandas de 
acordo com o planejamento 
já existente. A facilidade de 
contratação sob demanda 
também é determinante, 
pois a companhia em muitos 
casos só paga pela capacidade 
utilizada, fator que favorece a 
agilidade estratégica e torna 
um atrativo para quem busca 
pegar a onda positiva do setor. 

Boas razões levam as em-
presas a entregarem seus 
serviços de TI para empresas 
de suporte técnico, entre elas, 
foco no core business onde a 
atividade deixará o empre-
sário livre para se dedicar às 
tarefas que mais impactam o 
seu negócio. Economia com 
despesas pois através do uso 

é possível poupar até 25% dos gastos 
com suporte. Flexibilidade para as 
soluções mais adaptáveis que preci-
sam de processos ágeis, aumento da 
produtividade onde os pequenos pro-

blemas operacionais serão 
resolvidos por profissionais 
qualificados e que dominam 
a área. 

Porém, assim como em 
todas as situações do mun-
do corporativo, existem os 
ônus e os bônus, no uso da 
terceirização não é dife-
rente, pois o trabalho não 
deve ser visto como solução 
única e livre de transtornos. 

Entre as desvantagens 
está a integração da equipe 
de novos técnicos com o 
time empresarial, escolha 
da empresa de terceirização 
ideal, atualmente o merca-
do tem oferecido muitas 

opções e para que sua escolha seja 
assertiva é necessário que antes exista 
uma pesquisa e busca de informações 
sobre a reputação da empresa. Outro erro 
pode estar no foco apenas na redução de 
custos fazendo com que a organização 
opte por parceiros pouco profissionali-
zados, onde as necessidades não serão 
atendidas e a visão sobre terceirização 
poderá sofrer mudanças. 

Desta forma, agora, acredita-se que a 
terceirização em TI tende a ser uma rela-
ção menos conflituosa. Até pouco tempo, 
existia uma divergência de interpretação 
em relação ao que é considerada ativida-
de meio e as chamadas atividades-fim. 
E você, optaria por qual tipo de serviço 
para a sua empresa?! 

(*)É CEO da NetSupport. Com atuação de 20 anos 
no mercado de tecnologia, fundou em 2014 a 

NetSupport, plataforma digital de suporte técnico 
de TI, com o objetivo de oferecer serviços com 
qualidade e preço acessível para todo o país. A 

startup faz a conexão entre técnicos de informática 
e empresas com necessidade de manutenção e 

suporte em TI. 

ticbeat

As empresas 
que utilizam 
os serviços e 
as que prestam 
compreendem 
que a 
terceirização é 
uma alternativa 
extra, pois 
alinha as 
expectativas e 
demandas de 
acordo com o 
planejamento já 
existente. 

Facilitar a concessão do crédito, di-
versifi car investimentos ou investir em 
dólar sem precisar da moeda física. Essas 
são algumas possibilidades trazidas pela 
transformação digital aos negócios do 
mercado fi nanceiro.

Conheça três dessas principais promes-
sas que vão mudar sua vida fi nanceira:

1. Expansão de crédito

O uso de inteligência artifi cial (AI) na 
análise para liberação de crédito de con-
sumo confere assertividade ao processo, 
possibilitando elevar a oferta de volume 
e reduzir o risco de inadimplência. 

Oferecida pela Neurotech (Neurolake), 
a solução integra centenas de milhões de 
dados que circulam pela internet e refi na a 
análise de crédito de pessoas e empresas. 
Desse modo, tomadores de crédito são 
avaliados de um modo que modelos tra-
dicionais costumam rejeitar, mesmo não 
sendo inadimplentes potenciais. O sistema 
também possibilita depurar tomadores 
com alta probabilidade de inadimplência. 

Mais de 40 instituições fi nanceiras e 
cerca de 100 redes varejistas usam os 
serviços da Neurotech, que realiza mais 
de 105 milhões de análises de perfi s 
para avaliação de risco e concessão de 
crédito.

 
2. Originação de investimentos

Outra ruptura chega agora com os in-
vestimentos por pessoas físicas em ativos 
reais (fora do mercado de fi nanceiro), que 
sempre se mostraram inacessíveis.  Até 
agora, esse segmento estava restrito à 
movimentação das tesourarias das gran-
des instituições fi nanceiras e fundos de 
investimento especializados. 

A inovadora plataforma da Hurst Capital 
permite às pessoas físicas investirem em 
ativos reais.  A tecnologia desenvolvida 
pela própria empresa utiliza robôs que 
vasculham sites dos tribunais de justiça, 
diários ofi ciais e processos judiciais que 
contenham precatórios, chamados de 
"títulos públicos judiciais" ou seja, dívidas 
reconhecidas, líquidas e certas, de gover-

nos municipais, estaduais e federal, que 
podem remunerar o investidor entre 20% e 
40% ao ano. Os robôs, "crawllers",  buscam 
os ativos que preenchem as características 
consideradas ótimas para aquisição.

 
3. Transferência de recursos e hedge

A primeira criptomoeda estável, bra-
sileira, vinculada à moeda americana (1 
GMC = 1 USD), reune os benefícios da ne-
gociação do ativo virtual, como segurança 
e descentralização, à baixa oscilação da 
moeda tradicional. Essas são as caracte-
rísticas do GMC, criptomoeda negociada 
pela plataforma GoMoney, sediada no 
Brasil. Como seu valor é o mesmo do dólar, 
o GMC pode ser convertido em qualquer 
outra moeda (euro, iene, real etc.) pela 
cotação do dia, ou mantida como ativo 
que se oscila seguindo a moeda america-
na. Assim, como ativo real, o GMC pode 
ser empregado na compra ou na venda 
de bens, pagamento pela prestação de 
serviços, realização de transferências ou 
reserva de valor em dólares.

Três aplicações de tecnologia que
vão transformar o mercado fi nanceiro


