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Observatório IMOB
C o m p r e e n d e n d o  o  p r e s e n t e  e  p e n s a n d o  o  f u t u r o .

C o m p i l a d o s

Cenários global e local. 

Estamos preparados para as 

novas dinâmicas do mercado?



Um levantamento da Universidade da Flórida, apontou que 

81% dos 134 IPOs realizados nos Estados Unidos em 2018 foram 

de companhias que registraram prejuízo nos 12 meses 

anteriores à abertura do capital.

Padrão Amazon
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-49858418
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“Me sinto um dinossauro apavorado”
Jorge Paulo Lemann

http://ariano.com.br/voce-acredita-no-seu-dinheiro/
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Quem não entende, 

não atende.



Cenário mundial
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Será que já pagamos essa conta?

crise 2008
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Fonte: https://alfred.stlouisfed.org/graph/?g=p8V7
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3% migram para operações de venture capital todos os anos, 

ou seja, aproximadamente US$ 480 bilhões.

Fonte: Crunchbase News          

http://ariano.com.br/voce-acredita-no-seu-dinheiro/


- US$ 976 milhões/ano- US$ 4,6 bilhões/ano - US$ 1,9 bilhão/ano

Novo paradigma?

http://ariano.com.br/voce-acredita-no-seu-dinheiro/


Fonte: https://www.infomoney.com.br/colunistas/investimentos-internacionais/tesla-se-torna-a-segunda-maior-montadora-do-mundo-mas-continua-sendo-uma-pessima-empresa/
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https://www.businessinsider.com/weworks-nightmare-ipo
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https://www.infomoney.com.br/negocios/uber-queima-us-543-mil-por-hora-mostra-balanco/
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Vision Fund captou US$ 97 bilhões
Vision Fund 2 pretende captar US$ 108 bilhões  

http://ariano.com.br/voce-acredita-no-seu-dinheiro/


https://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-negocios/softbank-deve-perder-mais-de-usdollar-5-bilh%C3%B5es-com-uber-e-wework/ar-AAIu8xm
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Lidera junto o General Atantic e Kaszek Ventures, investimento de US$ 250 milhões no quinto andar.
Fonte: https://exame.abril.com.br/pme/quintoandar-capta-us-250-milhoes-em-rodada-de-investimentos-com-softbank/
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https://braziljournal.com/ray-dalio-o-mundo-enlouqueceu-e-o-sistema-esta-quebrado
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Farra do juros negativos. 
M e r c a d o ,  o u  m a n i p u l a ç ã o  d o  m e r c a d o ?
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https://www.bbc.com/news/business-39548313
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https://www.cfr.org/backgrounder/understanding-libor-scandal
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Percepção do mercado
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https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/life-goals/real-estate/2019/global-real-estate-bubble-index-2019.html
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Fonte: https://www.infomoney.com.br/economia/fmi-alerta-para-o-risco-de-uma-crise-financeira/
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Fonte: www.gold.org/goldhub/data
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Fonte: https://coin.dance/volume/localbitcoins

Volume diário de negociações de bitcoins.
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Fonte: https://realinvestmentadvice.com/macroview-has-the-fed-trapped-itself/
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https://www.poder360.com.br/internacional/eua-tem-ciclo-de-expansao-mais-longo-da-historia/
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Dados Brasil

“Apenas da Bovespa, os 

gringos já retiraram quase 

30 bilhões de reais em 

2019”. 

https://www.poder360.com.br/internacional/eua-tem-ciclo-de-expansao-mais-longo-da-historia/
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Dados Brasil

Desde janeiro foram realizadas oito 
ofertas, todas subsequentes (follow 

on) – Tecnisa, Trisul, Eztec, Helbor, 
Gafisa, LPC (ex-Lopes), Cyrela

Commercial Properties (CCP) e Log 
Commercial Properties – que 
resultaram nos R$ 4,4 bilhões.

https://exame.abril.com.br/mercados/setor-de-construcao-capta-r-44-bilhoes-na-bolsa-e-prepara-expansao/

https://exame.abril.com.br/mercados/setor-de-construcao-capta-r-44-bilhoes-na-bolsa-e-prepara-expansao/
http://ariano.com.br/voce-acredita-no-seu-dinheiro/


Dados Brasil

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cinco-construtoras-devem-entrar-na-bolsa-e-movimentar-r-5-bilhoes,70003155426
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Dados Brasil

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cinco-construtoras-devem-entrar-na-bolsa-e-movimentar-r-5-bilhoes,70003155426

Ao menos 5 incorporadoras, 

já listadas, na bolsa conseguiram 

captar R$ 5,5 bilhões em novas 

ofertas de ações em 2019. Tecnisa, 

Trisul, Eztec, Helbor e Gafisa.

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cinco-construtoras-devem-entrar-na-bolsa-e-movimentar-r-5-bilhoes,70003155426


E agora?



Demanda por tecnologia

http://ariano.com.br/velocidade-das-coisas/


“Não estamos preparados para 

suportar o crescimento exponencial”
Singularity University



“O conhecimento negativo (o que está errado, o que não 

funciona) é mais robusto ao erro do que o conhecimento 

positivo (o que é certo, o que funciona). Assim, o conhecimento 

cresce por subtração muito mais do que por adição.”

Fágil, robusto, antifrágil | Nassim Nicholas Taleb 



A Berkshire fez nenhuma aquisição 

relevante nos últimos três anos, mesmo 

dispondo de 128 bilhões 
de dólares em caixa.

Período S&P 500
incluindo dividendos

Berkshire
valor de mercado

1965 | 2018
ganho ao ano

9,7% 20,50%

1964 | 2018
ganho no período

15,019% 2,472,627%



“Você só descobre quem está nadando pelado 

quando a maré abaixa.”
Warren Buffett



Estamos diante de 

um novo 

paradigma?





O que é uma empresa digital?



Estamos na era pós-digital.

A existência da tecnologia digital é algo presumido, virou commodity. 

Ela é tão ampla e orgânica que, na maior parte do tempo, nem notamos a sua presença.



Figital



WOW
A emoção é a moeda da experiência



http://inovasocial.com.br/inova/previsoes-singularity-university-2038-parte-1/
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O que fazer?



.: Incorporar o conceito de Restartup

.: Implantar estratégias antifrágeis

.: Surfar na onda mas não “entrar na onda”

.: Calibrar o nível de exposição de forma compatível com o cenário macroeconômico

.: Buscar alianças estratégicas e redes que possam fortalecer o seu negócio

O que fazer?



Redes organizacionais



As redes são organizações singulares e distintas daquelas que habitualmente 

conhecemos. Na maioria das vezes empreendem rearranjos e compartilhamentos de 

seus elementos-chave para que os objetivos e metas possam ser alcançados, 

especialmente quando são percebidos como desafios difíceis de serem vencidos 

isoladamente. À semelhança do cooperativismo, as redes geram resultados nas pontas, 

reservando para si o papel de meio para potencializar os resultados individuais.

Com uma tipologia descentralizada, as redes só existem por meio do esforço individual 

dos seus membros (nós da rede), sendo a sua existência dependente do envolvimento 

financeiro e do engajamento de cada um em prol dos acordos e objetivos coletivos.

Redes organizacionais



ós da rede



Vende | Aluga | Conecta


