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Todos precisam de um lugar para viver. 
E, a cada dia, mais e mais pessoas preferem 
a opção de housing as a service.



Econômico

65% dos millennials 
alugam devido a 
motivos 
financeiros

● Preços dos ativos aumentando
● Não conseguem localização que 

querem
● Não querem o peso de ser dono



Demográfico

Mais e mais gente vivendo só

2011 2017
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Comportamental
Valor da conveniência e flexibilidade
Não há mais stigma sobre não ser dono

ACESSO é a nova posse



15M 215B

Source: Brazilian census 2010 and company estimates

Um mercado grande...

Residências
alugadas R$ GMV



… que poderá ser ainda maior...
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Share of rentals in top cities

2.3x

47%
Average of
Top 35 cities

Source: Country specific statistics bureaus. IDB’s Rental housing wanted 2013 (short, full); Goldman Sachs on millennials; CBRE on millennials; RENTCafe on Renting Landscape; Quartz on why most 
Germans rent; USA today and Urban Institute on “renting homes is overtaking the market”.

https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2014-04-07/rentals-housing-wanted-in-latin-america%2C10798.html
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6426/FMM%20MG%20Rental%20Housing%20Wanted.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials/
https://static1.squarespace.com/static/564655a7e4b0bc08c0869886/t/582e602b414fb5594a0e44c9/1479434408226/CBRE+Global+Millennials+Live+Work+Play+Report.pdf
https://www.rentcafe.com/blog/rental-market/renting-landscape-30-countries-around-world/
https://qz.com/167887/germany-has-one-of-the-worlds-lowest-homeownership-rates/
https://qz.com/167887/germany-has-one-of-the-worlds-lowest-homeownership-rates/
https://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/real-estate/2017/11/11/renting-homes-overtaking-housing-market-heres-why/845474001/
https://www.urban.org/urban-wire/five-things-might-surprise-you-about-fastest-growing-segment-housing-market
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Mas esse crescimento enfrenta 
várias barreiras.
Alugar ainda é muito difícil. 



A única maneira de melhorar como as pessoas 
moram de aluguel é abraçar toda a cadeia de 

valor.

O QuintoAndar mapeou e entendeu os pontos de dor
envolvidos no processo de locação...

Garantia e análise 
de crédito 

Oferta fragmentada 
e desatualizada

Contratos

Processos ineficientes Agendamento de 
visitas
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Uma plataforma que viabiliza e simplifica a locação 
residencial do início ao fim

Transação AdministraçãoBusca



Intuitive UI
Pro quality pictures
Instantly booked online visits

Search TransaçãoBusca Administração
Fácil de usar
Fotos padronizadas
100% anúncios verificados
Visitas marcadas no momento

Uma plataforma que viabiliza e simplifica a locação 
residencial do início ao fim



Busca
No guarantors or fee bonds
Guaranteed payment/protection
Fast closing

Transaction AdministracaoTransação
Sem fiador ou depósito
Risco zero de estragos ou 
inadimplência
Assinatura online, rápida e fácil

Uma plataforma que viabiliza e simplifica a locação 
residencial do início ao fim



Busca Transação
Caring service
Repair done by certified partners
Centered charging

AdministrationAdministração Cobrança fácil e simples
Atendimento atencioso
Rede de reparos barata e verificada

Uma plataforma que viabiliza e simplifica a locação 
residencial do início ao fim



Conveniência e 
tranquilidade

Taxas mais baixas;
Garantia embutida;
Aluguel + IPTU + 
condo em dia

Fechamento rápido;
Sem necessidade de 
garantia ou fiador;
Análise de crédito 
rápida e fácil

Vacância baixa;
Melhores preços

Self-service;
Processo gostoso;
Menos visitas;
Visitas mais fáceis

Assim, trazemos uma solução melhor E mais barata 
para inquilinos e proprietários

BUSCA TRANSAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Apoio e atendimento 
atenciosos
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Plataforma 
QuintoAndar

Corretores

Fotógrafos

Vistoriadores

E conseguimos criar condições para ainda mais agentes criarem 
valor com nossa infra-estrutura...

Reparos



Demorou tempo para construir, mas agora 
estamos crescendo, e rápido...
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Nossa missão é ambiciosa: 
melhorar como as pessoas vivem no Brasil. Uma 
revolução que vai além do processo de aluguel.

Nosso plano: be The Housing Platform, 
agregando mais serviços próprios e de 
parceiros, para melhorar a vida de todo mundo.



Expansão de produto: Branded rentals (aka “Originals”)



Standard

Easier process
Embedded free guarantee

QUINTOANDAR

TENANTS

Shorter vacancies
Best guarantee

OWNERS

Generates volume to enhance 
data, liquidity, network-effects.

Non-exclusive listings

Expansão de produto: Branded rentals (aka “Originals”)



Standard

Easier process
Embedded free guarantee

QUINTOANDAR

TENANTS

Shorter vacancies
Best guarantee

OWNERS

Generates volume to enhance 
data, liquidity, network-effects.

Non-exclusive listings

Exclusives

Only available on QuintoAndar, 
so everybody must use it

Lower fees 
Smoother experience

Weakens competitors
Reinforces network-effects

Exclusively on QuintoAndar

40% 
first-listing 

88% on 
re-listing

Expansão de produto: Branded rentals (aka “Originals”)



Standard

Easier process
Embedded free guarantee

QUINTOANDAR

TENANTS

Shorter vacancies
Best guarantee

OWNERS

Generates volume to enhance 
data, liquidity, network-effects.

Non-exclusive listings.

Exclusive

Only available on QuintoAndar, 
so everybody must use it

Lower fees 
Smoother experience

Weakens competitors
Reinforces network-effects

Exclusively on QuintoAndar.

Originals

Inviting housing as a service

Optimal rent price and liquidity

Amplifies the market opportunity. 

Exclusive, Attractive, Certified 

Expansão de produto: Branded rentals (aka “Originals”)



Por isso, abriremos nossa plataforma para poucos e bons parceiros 
estratégicos através de um produto único:



Proprietário Self-Service
Adepto à tecnologia

QuintoAndar 

Proprietário Prime
Quer atendimento presencial
Quer gestão de patrimônio

Imobiliárias

Expansão de Canal: Parceria QuintoAndar Prime
QuintoAndar e Imobiliárias: expertises complementares, operações 
sinérgicas e clientes com perfis diferentes.

● Marca reconhecida e confiável
● Tradição e conhecimento do mercado 
● Atendimento personalizado
● Competência em relacionamento com 

proprietários
● Gestão de patrimônio

● Escalabilidade
● Backoffice eficiente
● Liquidez
● Análise de crédito eficiente 
● Garantia 5A
● Forte presença on-line



Por isso, abriremos nossa plataforma para poucos e bons parceiros 
estratégicos através de um produto único:Abriremos nossa plataforma para 

parceiros estratégicos e assim levarmos 
ao mercado um produto único:



Fazendo história: nossa primeira Parceria Prime

Casa Mineira se une à startup 
QuintoAndar.

ESTADO DE MINAS

Parceria vai criar grande sinergia 
no mercado de locações de 
imóveis. DIÁRIO DO COMÉRCIO



EXPANSÃO INTERNACIONAL

A tendência de housing 
as a service é global, e 
alugar é difícil em 
muitos lugares.
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Obrigado
Arthur Malcon
arthur.malcon@quintoandar.com.br


