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OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO 

 

   Este documento tem como objetivo a demonstração de uma ideia de projeto sólida e que venha 

a oferecer uma solução a um nicho de mercado ainda inexplorado; que são dos prestadores de 

serviços de gerenciamento de propriedades. As Properties Managements têm atuado em suas 

funções a algum tempo, tendo êxito na execução de suas atividades baseadas na demanda de 

seu setor, as pequenas organizações do ramo demonstram ainda recursos tecnológicos 

insuficientes para a execução de suas atividades e seu crescimento financeiro. 

 

   Hilton Shintaro Yamamoto, Gerente de Inovação e profissional da área tecnológica; exporá 

uma pesquisa de mercado, que será demonstrada neste documento, observando as empresas do 

ramo citado acima e suas necessidades tecnológicas para suas operações. O mercado observado 

se trata da Florida, necessariamente Orlando e Miami, onde o número destas empresas atuantes 

nesse setor econômico é grande, e muitas dessas empresas não possuem o aparato tecnológico 

necessário para uma maior estruturação organizacional.  

 

   O projeto se trata da elaboração de um sistema de Inteligência Artificial que vise facilitar todo 

o processo de gestão de imóveis feitos por essas empresas, incluindo o controle de demandas 

de manutenção, agendas para esses controles, controles financeiros, entre outros aspectos que 

têm como objetivo gerar maior facilidade, agilidade e eficácia nos processos. Esses sistemas de 

assistência virtual serão diretamente ligados ao Messenger, ao SMS, esses dois primeiros 

seriam o foco pelo perfil americano de utilização, e ao WhatsApp; neles confeririam a 

administração desses imóveis em suas gestões de serviços e em comunicação com o cliente, 

que os utilizaria para informar uma demanda de serviço eventual. 

 

   Neste documento demonstrarei pontos importantes a serem destacados baseados em minha 

pesquisa, obtenção de dados e formulação do projeto, demonstrando a viabilidade deste projeto. 

Serão demonstrados números, aspectos econômicos, necessidades de mercado, pontos fortes e 

fracos do negócio, entre outras informações necessárias para uma clara formulação deste 

negócio. 
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Objetivo Geral 

   Elaboração de um plano de negócio para o desenvolvimento de aplicativos que utilizem 

inteligência artificial na gestão das Properties Management atuantes na Florida. 

 

NECESSIDADES A SEREM ATENDIDAS E REQUISITOS DA 

SOLUÇÃO DA PROPOSTA 

 

   A ideia por trás do projeto é gerar maior facilidade no atendimento por parte das Properties 

Managements, na parte do atendimento e na eficácia de duas ações. 

     

   Pelo fato de grande parte das casas alugadas por tempo determinado, que são disponibilizadas 

pelo Airbnb, serem feitas esse processo por aplicativos e por boa parte das mesmas não 

possuírem seus proprietários para fazer sua gestão e neste processo envolverem as Properties 

Managements em sua gestão; neste momento se gera problemas no processo. Alguns desses 

problemas apontados neste processo são: 

 

• Limitam sua carteira de clientes para conseguirem gerenciar os imóveis da maneira 

correta, assim poupando custos e conseguindo maior lucro sobre o aluguel; 

• Possível lentidão nos atendimentos; 

• Dificuldade no gerenciamento da mão de obra; 

• Falta de tecnologia na gestão de processos de empresas de pequeno e médio porte e 

• Maior dificuldade no processo de crescimento por essa faixa de empresa sem o suporte 

tecnológico. 

 

   Com os fatos apontados, se mostra clara a necessidade de suporte tecnológico por essas 

empresas com menor faturamento e fadadas a impossibilidade de crescimento. Por isso o 

projeto se baseia no foco de atender as necessidades destas empresas e trabalhar com seu nicho 

de mercado, oferecendo as soluções tecnológicas necessárias.  
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   Alguns dos benefícios da implantação do nosso projeto a essas empresas: 

 

• Melhor gestão da mão de obra; 

• Redução de custos operacionais; 

• Maior controle das necessidades de manutenção de imóveis; 

• Aumento do nível de satisfação por parte dos clientes; 

• Maior controle financeiro e  

• Controle da geolocalização de serviços a serem feitos, além de seus custos, valores e 

necessidades da realização. 

 

   Os pontos demonstrados anteriormente demonstram como os benefícios com a implantação 

do projeto devam suprir todas as necessidades apontadas anteriormente por essa faixa de 

mercado ainda em crescimento e que necessita de todo o suporte tecnológico ainda não 

oferecido pelas grandes corporação do meio tecnológico, que se demonstram atender apenas as 

grandes organizações e suas necessidades. Porém com esse projeto que tem como uma base 

única a entrega de tecnologia de ponta a essas empresas e com custo abaixo do tradicional, a 

perspectiva de crescimento destas empresas se torna notável. 

 

   O passo a passo da implantação do projeto, seguindo seu escopo inicial e tendo como base o 

trabalho em cima desse nicho de mercado ainda não atendido; mostra de forma clara o ganho 

econômico que se dará a essas organizações e as praças quais as mesmas atendam. 

 

 

 

ANÁLISE CUSTO X BENEFÍCIO  

 

Custos 

    Existe a necessidade de provar a rentabilidade, ou aplicabilidade, de um projeto para que o 

mesmo demonstre o que é mais importante; que é o resultado econômico na aplicação. Com 
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isso, será demonstrado de forma clara a base do custo, ou do orçamento, necessários para a 

implementação do projeto e os números que comprovam a viabilidade econômica do projeto. 

   Para a implementação do projeto será necessário R$ 7.000,00 de recursos financeiros para 

arcar com a estrutura do desenvolvimento do aplicativo, para a mão de obra, para a 

implementação, para a divulgação, para o acompanhamento e gestão do projeto. Cabe salientar 

que o desenvolvimento do sistema Chatbot, objeto deste projeto, será desenvolvido no Brasil, 

devido a mão de obra mais barata.  

Obs: Os dados do orçamento do projeto serão apresentados em tópicos no capítulo referente ao 

mesmo. 

 

Benefício 

    Com relação aos benefícios financeiros na implementação do projeto, deve-se esclarecer que 

será trabalhado com estimativas de faturamento anuais a partir do ano de implementação. Porém 

antes será demonstrado os padrões de negócio utilizados na captação de clientes e receita.  

   Os Properties Management irão adquirir nosso sistema com um custo de assinaturas mensal, 

um valor por casa que o administrador de imóveis gerencie e com uma taxa pela transação 

efetuada com o prestador de serviços. Nesses termos teríamos o seguinte padrão de faturamento: 

- O administrador adquiriria o sistema com uma licença mensal de U$ 200 

- Seria efetivamente cobrado um valor de U$ 9 por cada imóvel que o administrador tivesse em 

sua carteira de administração  

- A cada transação completa com um prestador de serviço seria repassado uma taxa de U$ 0,90; 

sendo assim se o administrador tivesse dez casas sob sua tutela, U$ 90 seria repassado para o 

projeto. É estimado em torno de cento e cinquenta transações por mês. 

 

    Passados os termos de como seriam as fontes de receitas, serão apresentadas nossas 

estimativas de faturamento anual, em valores monetários e em moeda corrente nos Estados 

Unidos: 

1° Ano – U$ 117.000 Receita Bruta 

2° Ano – U$ 490.000 Receita Bruta 

3° Ano – U$ 690.000 Receita Bruta 
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   Como está sendo demonstrado, números realistas, que exemplificam a efetividade e 

viabilidade do projeto em quesito financeiro. Além dos benefícios que seriam gerados em médio 

prazo, de geração de empregos para norte-americanos, beneficiando o país como um todo em 

quesito social, econômico e tecnológico. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SUCESSO DO PROJETO 
 

   Hoje é trabalhado como principal indicador de sucesso do projeto a captação dos Properties 

Management como usuário de nossos sistemas de automatização, foco do projeto. Esse 

administrador de imóveis deverá gerenciar em torno de cinquenta a cem casas, o que é um 

número razoável considerando esse nicho de mercado e o número de indicadores. Segue 

demonstrativo: 

Indicadores Prazo/Quando medir Condição 

Captar um administrador 

de imóveis como utilitário 

do sistema 

Três meses Gerir de cinquenta a cem 

casas 

Números de transações por 

utilitário 

A partir da captação do 

primeiro administrador de 

imóveis 

Realizar cento e cinquenta 

transações dentro no 

sistema por mês 

 

   Com a obtenção e manutenção destes indicadores, será considerado um resultado positivo do 

projeto a curto e médio prazo. 

 

PREVISÃO DAS PRINCIPAIS ENTREGAS 
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   No momento atual os sistemas e tecnologias necessárias para implementação do projeto já se 

encontram concluídos. Com isso o projeto se encontra em estado de implementação e captação 

de clientes. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO PROJETO (GOVERNANÇA) 
 

     Hilton Shintaro Yamamoto será o único responsável pelas decisões estratégicas e financeiras 

deste projeto. O mesmo já elaborou e implementou diversos projetos na área tecnológica, 

gerando e gerenciando demandas desde o setor de cosméticos ao setor financeiro; sempre 

implementando alternativas tecnológicas para as empresas utilizando a comunicação como 

ponto principal. Por esses motivos o mesmo será única responsável por coordenar toda a 

operação do projeto. 

 

ANÁLISE COMPETITIVA 
 

   As grandes organizações que atuam como Properties Management têm acesso tecnológico a 

grandes sistemas independentemente do custo a arcar com isso. Sistemas esses de controle 

financeiro, de gestão do imóvel e outras tecnologias que possibilitem a sua administração de 

várias formas. Com isso a base deste negócio é a criação de um sistema de inteligência artificial 

diferenciado que será ofertado justamente as empresas deste segmento que não possuem acesso 

as grandes tecnologias, como as grandes corporações.  

 

   A ideia por trás do desenvolvimento deste tipo de tecnologia é justamente acelerar os 

processos de gestão citados e oferecer maior rapidez em diversos aspectos. Sendo visto como 

aspecto importante a se corrigir, a operacionalidade na contratação dos serviços necessários a 

esses imóveis. É visto que as menores empresas gerenciadoras de imóveis têm pouco acesso a 

tecnologia de alto nível, integração em sistemas e dificuldade na contratação de serviços devido 

a operacionalidade citada. 

 

   Com relação a concorrentes há empresas que atuam neste mercado, com aplicativos que visam 

intermediar o contato entre os prestadores de serviços e possíveis contratantes. Porém estes 

mesmos esbarram na amplitude e abrangência de público, o que os torna frágeis entre público-
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alvo deste projeto que são os Properties Management de pequeno e médio porte. Este público 

ainda esbarra na operacionalidade para a contratação de prestadores de serviços, no alto custo 

que é cobrado nos sistemas tecnológicos que seriam necessários para essas contratações, e mais 

importante; por não haver um suporte tecnológico de alto nível, especializado no seu segmento 

e na operacionalidade da gestão dessas contratações. Com esses pontos, os diferenciais do 

projeto seriam: 

 

• Automatização – Um robô, ou chatbot, faria a comunicação na contratação dos serviços; 

o que diminuiria a operacionalidade da ação; 

• Integrar o demandante com o recurso de forma simples, gerando negócios e confiança; 

• Escassez de profissionais; 

• Comunicação – Já feitas por outras empresas, a diferença seria a especialização neste 

público e gerenciando esta demanda; 

• Confiança no trabalho; 

• Rapidez e economia Preço baixo – Este tipo de tecnologia, se tratando da Inteligência 

Artificial, é oferecido somente as grandes empresas do setor e com custo elevado, neste 

caso seria oferecido a empresas de pequeno e médio porte, em menor valor; 

• Atividades poderiam ser customizadas e 

• Pacote por residência. 

 

   Com os diferenciais e pontos específicos aplicados a este público-alvo, será uma maior 

exploração de mercado e criação de valor tanto para esses administradores de imóveis, quanto 

para os prestadores de serviços que terão um novo canal para reconhecimento de seus serviços, 

também contratações. 

 

 

PARTES INTERESSADAS 
 

   O desenvolvimento deste projeto tem como foco existencial a exploração desse nisso de 

mercado ainda não explorado; os Properties Management de pequeno e médio porte. Eles são 

o alvo da implementação deste projeto, porém como partes interessadas teríamos também os 

autônomos, empresas de pagamento, revendedores, construtores e empresas prestadoras de 

serviços em geral. Cada um tendo uma participação na operação, seja sendo o alvo, 
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intermediando uma operação monetária, e divulgando e realizando seus serviços e produtos. 

Todos estes seriam beneficiados a médio e longo prazo pela implementação do projeto, 

significando um ganha para diversas partes e em variados aspectos.  

 

 

ORÇAMENTO E ESTIMATIVAS DE ESFORÇOS  
 

    Para elaboração e implementação do projeto será trabalhado com um orçamento. Projeto de 

sistema se encontra concluído e com isso é necessário a implementação, ou seja, captação de 

clientes. Como citado anteriormente o orçamento para elaboração do projeto foi de R$ 8.000,00; 

entre desenvolvimento e venda. No período houve os seguintes gastos de salários com encargos 

pagos aos funcionários na elaboração do projeto: 

Country Manager – R$ 5.000,00  

Vendedor – R$ 2.000,00  

   Tendo demonstrado os detalhes dos gastos com salários dos funcionários no período de 

elaboração e implementação do projeto, são totalizados R$ 7.000,00. Em um curto período 

também deverão ser inclusos custos com divulgação e contratação para cargos de 

desenvolvimento, vendas e operacional. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

   Tendo sido demonstrado diversos aspectos desde a análise do mercado da Florida, o 

desenvolvimento e seu custo, os diferenciais de competitividade do projeto, até suas 

perspectivas de crescimento; fica comprovado a viabilidade do projeto em todos seus termos. 

Também se comprova o quanto o Estados Unidos, especificamente a Flórida tem a ganhar com 

a implementação deste projeto, tanto em tecnologia quanto em aspectos econômicos, visto que 

seriam gerados inúmeros empregos a norte-americanos a médio e longo prazo. 
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DESENVOLVIMENTO 
 

   Esse documento foi elaborado com base 

informações cedidas Hilton Shintaro Yamamoto, e 

desenvolvido por Fabio Alves Rodrigues da Silva, 

Técnico em Administração, freelancer na área setor 

administrativo, com experiência comercial e 

contábil.  

 

Fabio Alves Rodrigues da Silva  

Contatos 

E-mail: fabioars98@gmail.com 

99Freelas.com: 

www.99freelas.com.br/user/Fabioadm98 

Linkedin: www.99freelas.com.br/user/Fabioadm98 
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