




é a diferenças entre valor listado e valor transacionado em 
apartamentos residenciais no município de São Paulo nos 

últimos 12 meses*  

*Dados plataforma KeyCash e Infoprop Fev/19



foi o tempo médio para se vender um imóvel no Brasil em 
2017 em pesquisa divulgada pela ABRAINC  



Seja no Brasil, ou em qualquer 
outro lugar do mundo, vender 

um imóvel é difícil...



Quero, ou 
preciso, vender

Chamo um 
corretor?

Anuncio em 
portais?

Arrumar o 
imóvel

Tirar fotos 
do imóvel

Esperar 
pelas 

ofertas

Receber 
visitas

Negociar o 
valor 

pedido
Preparar 

documentação 

Esperar 
liberação do 

financiamento

Receber 
pagamento

Pagar a 
comissão

Entregar as 
chaves 

Desocupar o 
imóvel

Venda de um imóvel: 
Processo pouco 

tecnológico,  
estressante, burocrático 

e cheio de incertezas



Tecnologia e Dados estão  
mudando este cenário...



Dados públicos e 
acessiveis

o Grande diversidade e facilidade no 
acesso à fontes públicas de dados 
contribui e acelera o 
desenvolvimento de modelos de 
negócios data-driven;

o MLS1 representa um fator-chave de 
sucesso na redução de assimetria no 
ecossistema.   

Real Estate Techs: Brasil e Estados Unidos, duas realidades 
bem diferentes...

Dados nem tão públicos 
assim e  pouco acessíveis

o Escassez de fontes públicas de dados 
de Real Estate;

o Pouca diversidade; 
o Quando existente, o acesso é dificil e 

caro;
o Ausência de um sistema integrado

de transações imobiliárias, mesmo
em níveis locais.

Modelos mais tradicionais, baseados 
websites de anúncios

1 Multiple Listing Services, sistema nacional que integra dados diversos sobre transações imobiliárias



Para suportar as demandas de um 
consumidor que busca, 

cada vez mais,  experiências digitais 
marcadas 

por agilidade, 
fluidez 

e personalização.

I-Buyers
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PLATAFORMA 
DATA – DRIVEN 
PARA COMPRA 
E VENDA DE 
IMÓVEIS



Analytics

Data 
Vizualization

Robotic Process Automation (RPA) Conjunto de algoritmos de precificação
de imóveis para SP capital e 
manutenção de um laboratório com 
dados do condado de Miami Dade.

o Metodologia para execuçao de 
esteiras analitcas com o objetivo de 
Acelerar go-to-market

o Otimizar as etapas de 
desenvolvimento

o Facilitar o processo de deployment 
em produção

Automação é um pilar estrutrutural em nossa visão de 
esteiras operacionais. Exemplos:
o Coletas massivas de diversos websites
o Atividades de Due Diligence, considerando a 

situação padrão (1 imóvel, 2 proprietários) são
atualmente feitas em menos de 30 minutos

o Uso de testes automatizados para garantir a 
qualidade do sistema

o Nosso database tem atualmente mais de 3Mi imóveis (SP capital) e 
atualmente expandindo-se para outras regiões

o Temos diveros tipos de daddos, incluindo o de transação, crucial 
para nosso AVM (automated valuation model)

Data Architecture & 
Infrastructure

o 100% AWS Cloud
o Use avançado de features de cloud computing
o Arquitetura de microserviços
o Separação de ambientes com Deploy automatizado

click me

Pilares Data Science na Keycash



Big Data em ação: Quanto vale o seu imóvel :) !





Clarissa Vieira
Co-Founder e CTO
clarissa@keycash.io
linkedin.com/in/clavieira

Obrigada :)


