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1. Propósito
& Equipe



PROPÓSITO & EQUIPE

04

Impulsionamos a 
transformação digital
do mercado imobiliário.
Aceleramos negócios e conectamos 
pessoas, com inovação e inteligência, 
para gerar melhores oportunidades e 
maiores resultados.

Com soluções completas de marketing, 
inteligência, serviços e conteúdo, o ZAP+ está 
presente em toda a jornada de gestão, 
compra, venda e aluguel de imóveis.



PROPÓSITO & EQUIPE
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Transformando 
dados em 
conhecimento
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Ser a principal fonte de 
informação para nossos clientes.

Alinhada com os objetivos do ZAP+, a missão da DataZAP 
é associar a análise da maior e mais rica base de dados 
do setor à fronteira do conhecimento econômico e 
estatístico aplicado. Entregando soluções inovadoras 
utilizando ferramentas de big data e machine learning 
para auxiliar nos processos de decisão de construir, 
investir, financiar ou negociar no setor imobiliário.

Objetivo 
principal
da DataZAP

PROPÓSITO & EQUIPE
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Econometria &
Ciência de Dados

Equipes

PROPÓSITO & EQUIPE

Economia Comportamental Consultoria em Negócios 
Imobiliários 

Pesquisa Primária Dados & Tecnologia

Desenvolvimento de soluções e 
produtos baseado em modelos 
estatísticos, tais como os  AVMs 
(Automated Valuation Models).

Utilização de diversas fontes de dados 
para produção de análises e conteúdos 
sobre cidades e mercado imobiliário.

Produção de estudos e soluções 
baseadas em dados internos e externos 
para todos agentes do mercado.

Levantamento de dados primários 
para o setor.

Otimização e automatização de 
processos e produtos da DataZAP
e de clientes.
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Principais Gestores

PROPÓSITO & EQUIPE
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Danilo Igliori
Head da DataZAP e VP Economista Chefe da OLX Brasil

PhD em Economia @ University of Cambridge.
Graduação em Economia @ FEA-USP

Professor & Pesquisador @ University of Cambridge
Professor @ FEA-USP

Pesquisador @ NEREUS-USP
Ex-Economista Sênior @ BTG Pactual

Eduardo Zylberstajn
Estrategista da DataZAP

PhD em Economia @ FGV-SP
Graduação em Eng. de Produção @ Poli-USP

Economista @ FIPE
Professor @ FGV-SP

Consultor @ Banco Mundial

Sérgio Castelani
Head de Econometria e Ciência de Dados e Economista Chefe 

da DataZAP

PhD em Economia @ FGV-SP
Graduação em Eng. de Produção @ Poli-USP

Economista @ FIPE
Professor @ FGV-SP

Consultor @ Banco Mundial

Edivaldo Constantino
Head da área de Insights

PhD em Economia @ FEA-USP.
Graduação em Economia @ CCSA-UFPE. 

Pesquisador @ NEREUS-USP
Pesquisador visitante @ McMaster University
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Principais Gestores

PROPÓSITO & EQUIPE
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Coriolano Lacerda
Head da área de Consulting

Pós-graduação em Business Intelligence @ ESPM
Administração @ FMU

Quinze anos atuando com pesquisa e inteligência de 
mercado em incorporadoras, construtoras e imobiliárias

Guilherme Momesso
Head da área de Data & Techonology

Graduação em Sistemas da Informação @ FSA
Doze anos de atuação em áreas de dados e inteligência, 

sempre próximo às equipes de modelagem estatística. 
Vivência em liderança de projetos em empresas 

fornecedoras e clientes

Taiane Martins
Coordenadora da área de Survey Research

Pós-graduação em Ciências do Consumo @ ESPM
Graduação em Comunicação Social @ Anhembi 

Morumbi
Cinco anos de atuação em pesquisa de mercado de 

diversos segmentos e foco em análise de dados e gestão 
de projetos.

Edivaldo Constantino
Head da área de Insights

PhD em Economia @ FEA-USP.
Graduação em Economia @ CCSA-UFPE. 

Pesquisador @ NEREUS-USP
Pesquisador visitante @ McMaster University
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2. Histórico
& Resultado



HISTÓRICO & RESULTADO
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jan/2011
Criação do fipeZAP, 
primeiro índice de 
preços de imóveis 
para venda e 
aluguel. 

fev/2015
Criada como braço de 
inteligência do ZAP Imóveis para 
fornecer insights baseados em 
dados sobre o mercado 
imobiliário.

nov/2017
Nasce o Grupo ZAP,
fusão do ZAP com o Viva Real, 
revolucionando o mercado 
imobiliário com tecnologia. 

fev/2012
InfoGlobo compra cotas 
da OESP e a ZAP se 
torna uma empresa 
100% do Grupo Globo.

out/2015
Viva Real 
adquire a 
Geoimovel.

2020
OLX adquire
o Grupo ZAP (ZAP | VR e 

une com Olx Imóveis).
Com isso, temos hoje os 
três maiores portais 
imobiliários do país.

DataZAPfipeZAP
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DataZAP
dataZAP+

371
projetos de consultoria 

imobiliária

173
clientes

17
estados

89
municípios

HISTÓRICO & RESULTADO
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3. Base de dados



Mercado primário: 
base de 
lançamentos do 
mercado imobiliário

BASE DE DADOS

12

Estoque

Velocidade de vendas

Absorção

Evolução dos preços



Mercado secundário: 
a maior e mais rica 
base de dados do 
mercado imobiliário

13

8,2
MILHÕES

de móveis anunciados

42
MILHÕES

de visitas por mês

4.200
cidades

170
MILHÕES

de buscas por mês

14
MILHÕES

de usuários únicos
por mês

BASE DE DADOS
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Bases de dados 
primários baseadas 
em survey research

BASE DE DADOS

(pesquisa de opinião)

1º LEAD

Qualidade de vida

Housing trends
Tendência de habitação

Decoração

Portaria virtual

POIS
Pontos de interesse



fipeZAP
Índices de preços de 
imóveis anunciados

BASE DE DADOS
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IBGE (CENSO, PNAD)

Residencial

+50

dataZAP+

cidades
Comercial

10
cidades

+ bases externas

BACEN (atividade econômica
e indicadores monetários)

Ministério do Trabalho (RAIS, CAGED)

Prefeituras (Zoneamento, IPTU, ITBI)

(venda e aluguel)
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4. Ferramentas
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AVM -
DataZAP

FERRAMENTAS

Mais de 50 características de imóveis 
utilizadas: localidade, metragem, 

vagas, dorms, idade, etc.

Modelagem pioneira no Brasil

Resultados comparáveis aos
benchmarks internacionais

Acesso à base de dados do ZAP com 
cerca de 15 milhões de registros
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FERRAMENTAS

Determinantes
dos preços de imóveis

Empregos

Escolas

Parques

Hospitais

Metrô

Piscina

Vagas

Dormitórios

Comércio

Varanda

Suíte

Área



FERRAMENTAS

AVM
venda

DataZAP



FERRAMENTAS

Demanda
DataZAP



FERRAMENTAS

Oferta
DataZAP



FERRAMENTAS

Densidade
Construtiva

DataZAP

Distrito de Moema,  
São Paulo



FERRAMENTAS

Densidade
Construtiva

DataZAP

Distrito de Moema,  
São Paulo



FERRAMENTAS

Densidade
Construtiva

DataZAP

Distrito de Moema,  
São Paulo



dataZAP+

5. Produtos
& Serviços
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Soluções

PRODUTOS & SERVIÇOS

Quanto vale e Onde Vale

Estudo de Mercado

Precificação

Estudos Especiais

Pesquisa Primária
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Onde Vale

PRODUTOS & SERVIÇOS

Quanto Vale

Também na plataforma DataZAP, essa solução considera 
preços pedidos e buscas por imóveis nos portais para a 
criação de mapas de calor de bairros (áreas geográficas 
pré-estabelecidas pela DataZAP) e/ou cidades, a depender 
da disponibilidade de dados nessas regiões. Considera-se 
o método de interpolação espacial para calcular as 
manchas de calor e projeção espacial.

Através de acesso a plataforma é possível realizar de 
forma autônoma, precificação para diferentes imóveis 
baseados no algoritmo de preços. 
O modelo considera os milhares de anúncios da base de 
dados, utiliza a distância com o critério de ponderação. O 
grande diferencial da DataZAP é que essa distância não é 
só a geográfica, mas também tipológica (de acordo com 
as características do imóvel).

dataZAP+
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Estudo de Mercado

PRODUTOS & SERVIÇOS

Precificação

O Estudo de Mercado consolida análises sobre 
sociodemografia, precificação, demanda e oferta do 
mercado primário e secundário. Utilizando diversas fontes 
de dados combinadas, o estudo visa dar suporte à compra 
de terrenos, reposicionamento de empreendimentos e 
formatação de projetos a partir da definição de produtos, 
preços e práticas comerciais e de marketing.

O AVM (Automated Valuation Model) ou Modelo de 
Precificação Automatizada é uma modelagem pioneira no 
Brasil que aplica as mais sofisticadas técnicas econométricas 
e processa milhões de registros de imóveis com diferentes 
características para gerar estimativas de preço. 

Constantemente aperfeiçoado, tem precisão comparável a 
dos melhores modelos desenvolvidos internacionalmente. 
Além de unidades individuais, o AVM permite obter 
estimativas para ruas, bairros, cidades ou carteiras de ativos 
imobiliários.

dataZAP+
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PRODUTOS & SERVIÇOS

Pesquisa Primária

Qualitativas
Entender ao invés de medir. A coleta de dados é feita por 
um guia semiestruturado no qual o entrevistado explica as 
motivações e razões por trás de seus comportamentos e 
preferências.

Quantitativa/Preferência Declarada
Medir a aceitação de projetos, definir perfil de demanda, 
entre outros através de um questionário estruturado com 
perguntas fechadas. O entrevistado registra suas 
preferências ou possíveis ações em resposta às alternativas.

As pesquisas primárias, feitas de acordo com a necessidade 
de cada cliente, auxiliam no levantamento de informações 
através da coleta de dados, que pode ser feita remotamente, 
por meio da nossa base online de clientes, ou 
presencialmente, com pesquisadores indo à campo aplicar 
os questionários para o recorte demográfico desejado.

dataZAP+
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PRODUTOS & SERVIÇOS

Estudos Especiais

Os Estudos Especiais auxiliam players do mercado 
imobiliário a responderem perguntas complexas por meio 
de ferramentas de economia, finanças, estatística e ciência 
da computação. Feitos sob demanda e de acordo com a 
necessidade de cada cliente, os estudos especiais atendem 
às mais diversas demandas de estratégia, investimento e 
gestão no mercado imobiliário, para empresas privadas ou 
órgãos governamentais.

dataZAP+



6. Integrações
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INTEGRAÇÕES

AVM
Requisitos API

Verificar disponibilidade por praça, existe 
diferença entre praças para a disponibilidade 
dos modelos de venda e aluguel. 33

dataZAP+



INTEGRAÇÕES

AVM
Abrangência Geográfica

Capitais – Sul / Sudeste

● São Paulo /SP
● Rio de Janeiro /RJ
● Belo Horizonte /MG
● Vitoria/ES
● Curitiba /PR
● Porto Alegre /RS
● Florianópolis /SC

Capitais - Nordeste

● Salvador /BA
● Recife /PE
● Maceió/AL
● Fortaleza/CE
● São Luiz/ MA
● João Pessoa/ PB
● Teresina/PI
● Natal/RN
● Aracaju/SE

Capitais – Norte / Centro-Oeste

● Rio Branco/AC
● Macapá / AP
● Belém/ PA
● Porto Velho / RO
● Boa Vista /RR
● Palma/TO
● Brasília/DF
● Goiânia/GO
● Campo Grande/MS
● Cuiabá/MT

34
Verificar disponibilidade por praça, existe diferença entre praças 
para a disponibilidade dos modelos de venda e aluguel.



INTEGRAÇÕES

AVM
Abrangência Geográfica

RMSP

● Santo André /SP
● São Bernardo do Campo /SP
● São Caetano do Sul /SP
● Diadema /SP
● Osasco /SP
● Guarulhos /SP
● Cotia /SP
● Barueri /SP
● Santana de Parnaíba /SP
● Mogi das Cruzes /SP

SP Interior / Litoral SP

● Campinas /SP
● São José dos Campos /SP
● Ribeirão Preto /SP
● Americana ( em desenvolvimento)
● Indaiatuba ( em desenvolvimento)
● Jundiaí ( em desenvolvimento)
● Santos /SP
● São Vicente /SP
● Guarujá /SP
● Praia Grande /SP
● Bertioga ( em desenvolvimento)

Demais cidades

● Niterói/RJ

35
Verificar disponibilidade por praça, existe diferença entre praças 
para a disponibilidade dos modelos de venda e aluguel.



7. Clientes
& Parceiros
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Setor Financeiro

CLIENTES & PARCEIROS
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Incorporadoras

CLIENTES & PARCEIROS
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Imobiliárias

CLIENTES & PARCEIROS
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Varejo

CLIENTES & PARCEIROS
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Outros
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