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Possui mais de 20 anos de experiência em comunicação e marketing.
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IoT

(Internet of things)
1.



IoT - Internet das coisas

A IoT permite que diferentes objetos, de carros a máquinas industriais ou bens de consumo como calçados 

e roupas, compartilhem dados e informações para concluir determinadas tarefas. 

A base para o funcionamento da IoT são sensores e dispositivos, que tornam a comunicação entre as 

“coisas” possível. 



A Internet das Coisas (que exclui PCs, 

tablets e smartphones) aumentará 

para 26 bilhões de unidades 

instaladas, em 2020.

Isso representa um crescimento de 

quase 30 vezes em relação aos 900 

milhões, em 2009. 

Fonte: Gartner





Aplicações

Segurança

Entretenimento

Iluminação

Controle Temperatura

Sensores

Beacons



Voice Assistant









Cases









BIG DATA2.



Big Data

Big Data é um conceito que descreve o grande volume de dados estruturados e não estruturados que são 

gerados a cada segundo. 

A tecnologia de Big Data aplicada ao setor imobiliário permite identificar desejos, tendências, necessidades 

e até mesmo o interesse dos usuários, oferecendo uma experiência mais personalizada.



Avaliação manual x AVMs (Automated Valuation Models)



Avaliação manual x AVMs (Automated Valuation Models)





Aplicações

Entender o perfil do cliente

Imóveis mais buscados pelos clientes

Variações no mercado financeiro

Indicadores do mercado

Avaliação do imóvel

Enriquecer leads



Cases









BLOCKCHAIN3.



Blockchain

Também conhecido como “o protocolo da confiança” é uma tecnologia de registro distribuído que visa a 

descentralização como medida de segurança. São bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que 

têm a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. 

Funciona como um livro-razão, só que de forma pública, compartilhada e universal, que cria consenso e 

confiança na comunicação direta entre duas partes, ou seja, sem o intermédio de terceiros.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Registro_distribu%C3%ADdo


Mercado imobiliário

Título de propriedade exatos

Transações mais rápidas e barato

Alta liquidez

Simplificação sem fronteiras

Melhor prestação de contas

Negociação de propriedade fracionada

É muito claro que o Blockchain representa uma oportunidade para o setor imobiliário:



Impacto do Blockchain

Velocidade no processo de transação

Aumento de transparência

Segurança no armazenamento de dados

Rentabilidade e confiança

Informação acessível e disponível

Aqui estão 5 temas que devemos considerar:



Cases











INTELIGÊNCIA

ARTIFICIAL
4.



Inteligência artificial

A definição de inteligência artificial está relacionada à capacidade das máquinas de pensarem como seres 

humanos - de terem o poder de aprender, raciocinar, perceber, deliberar e decidir de forma racional e 

inteligente. 



"Intelligence is as intelligence does".

Alan Turing









Cases









Tornam os deslocamentos mais agradáveis

Podem até encurtar os deslocamentos

Reduzir a dependência do transporte público

Veículo autônomos



Horários de trajetos de 60 minutos (vermelho) e 45 minutos (azul) do centro de São Francisco às 17h



REALIDADE 

VIRTUAL
5.



Realidade Virtual

É uma tecnologia de interface capaz de enganar os sentidos de um usuário, por meio de um ambiente virtual, 

criado a partir de um sistema computacional. Ao induzir efeitos visuais, sonoros e até táteis, a realidade 

virtual permite a imersão completa em um ambiente simulado, com ou sem interação do usuário.



A VR será um mercado de U$ 80 

bilhões até 2025 - com U$ 2,6 

bilhões provenientes 

diretamente do setor 

imobiliário.

Goldman Sachs



"A VR tem o potencial para transformar como interagimos com quase todos os 

setores hoje em dia, e acreditamos que ela será igualmente transformadora tanto 

do ponto de vista do consumidor quanto da empresa".

Heather Bellini

Goldman Sachs Research



Aplicações

Tour virtual

Simulador 3D

Visualização de arquitetura

Instruções virtuais para inquilinos

Comércio eletrônico



Benefícios da VR

Poupar tempo

Criar conexões emocionais 

Alcance global

Economizar dinheiro

Sentido Imediato de posse



Cases









A adoção de novas tecnologias só continuará a 

crescer nos próximos anos.







OBRIGADO

instagram.com/sergiolanger

facebook.com/sergiolanger

youtube.com/sergiolanger

linkedin.com/in/sergiolanger

Meus contatos

Para baixar a apresentação:

bit.ly/sergio-enic


