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Alfredo, o algoritmo
que descobre o valor
da sua casa

Chama-se Alfredo IA a empresa que trabalhará em parceria com o Novo Banco para, de forma mais
certeira, atribuir um valor a cada imóvel sem utilizar apenas o preço médio de venda por metro quadrado.
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Os quatro engenheiros - Gonçalo
Abreu, Guilherme Farinha, Mário
Gamas e João Januário - e ex-alu-

nos do Instituto Superior Técnico
sentiram que havia um desajusta-
mento na oferta tecnológica para o

setor imobiliário nacional e deci-
diram arregaçar as mangas e criar a

startup Alfredo AI. Com apenas



um ano de vida, a empresa portu-
guesa irá apoiar o Novo Banco a

conhecer melhor o valor dos imó-
veis que transaciona, através de

uma tecnologia 100% desenvolvi-
da por si e baseada em machine

learning. Com esta ferramenta, to-
dos os dados (estruturados e não

estruturados) acerca dos edifícios e

daquilo que os rodeia são proces-
sados com a ajuda de tecnologia.

"Existe a ideia de que o mercado
imobiliário e a tecnologia não
combinam. Com os avanços a que
assistimos ultimamente, acredita-
mos que esta visão está desfasada
da realidade. Há duas coisas cen-
trais na tecnologia que o Alfredo
usa para trazer estrutura ao merca-
do imobiliário: machine learning
(aprendizagem máquina) e siste-
mas distribuídos", disse o CEO,
Gonçalo Abreu, ao Jornal Econó-
mico (JE). "O nome é um antropo-
morfismo. No nosso caso, é uma

máquina que ajuda qualquer
stakeholder do mercado imobiliá-
rio, automatizando o acesso e tra-
tamento de informação", referiu.

A startup recorre a

inteligência artificial
para fazer estudos de
mercado automáticos

para qualquer imóvel
residencial
em Portugal

A equipa de ciência de dados do
Novo Banco e a da Alfredo AI vão
trabalhar em conjunto, utilizando
fontes de dados internas e externas

para melhorar os modelos de pre-
visão do valor dos imóveis do ban-
co. A ideia é atribuir a cada imóvel

um valor mais rigoroso do que re-
correndo ao preço médio de venda

por metro quadrado, o que é possí-
vel quantificando o impacto de fa-
tores como o certificado energéti-
co, a piscina, a garagem, entre ou-
tros. A informação agregada vai
das tradicionais fotografias e dados

geográficos aos estabelecimentos

na vizinhança e histórico de tran-
sações.

O Novo Banco adianta ao JE que
estão a desenvolver três modelos,
sendo que um deles permite "pre-
ver o valor de avaliação de cada

imóvel, utilizando informação
muito granular, incluindo existên-
cia de varandas, número de casas

de banho, certificado energético,
lugares de estacionamento, áreas

brutas e úteis, elevadores, etc". "O
modelo permite entender a impor-
tância de cada um destes parâme-
tros no valor percecionado pelo
cliente, mas também permite per-
ceber o impacto no valor de avalia-

ção por parte do banco", explica
Bernardo Caldas, responsável de

Data Science e Inteligência Artifi-
cial da instituição bancária, que se

junta à seguradora Fidelidade no

leque de parceiros da Alfredo no
setor financeiro.

A tecnológica só foi constituída
no início do ano passado, mas o

projeto começou alguns meses an-
tes, quando os quatro fundadores
foram procurar "os melhores me-
diadores e avaliadores imobiliários

portugueses para perceber exata-
mente em que consistia a sua ativi-
dade e como o machine learning e o

Big Data podiam melhorar a per-
formance" destes profissionais.
Gonçalo Abreu não tem dúvidas:

"Poupamos-lhe tempo e dinheiro".
Na verdade, a sua plataforma per-

mite aos cerca de 2.000 utilizado-
res fazerem estudos de mercado
automáticos para qualquer imóvel
residencial em Portugal. Segundo
o Novo Banco, o acordo com a Al-
fredo vai permitir "ter uma esti-
mativa mais precisa e automática
do valor dos imóveis, para conse-

guir atualizações mais frequentes
desse valor" e, assim, "podermos
ajudar os nossos clientes particula-
res a obter mais informação na
hora de comprarem uma casa, as-
sim como usar essa informação in-
ternamente em várias áreas do

banco, desde o marketing às ope-
rações".

O gestor da startup, que até ago-
ra tem crescido através de bootstrap
(receita gerada a partir das ven-
das), procura atualmente uma
ronda de financiamento seed (ini-
cial) - sem detalhar o montante de

que precisam por estarem a decor-
rer negociações com investidores
- e quer expandir as operações
para Espanha ainda em 2020. O

quarteto de fundadores terá tam-
bém mais apoio, uma vez que a

empresa planeia chegar breve-
mente aos 15 colaboradores (so-
bretudo talentos tecnológicos) que
irão instalar-se na Fintech House,
em Lisboa. A célebre 'casa' das fin-
techs é, para a Alfredo, uma "ini-
ciativa excelente" e uma base de

apoio muito útil.
A sua missão passa por criar um

impacto positivo no imobiliário e

por desenvolver um micronegócio
escalável. "O mercado imobiliário

precisa de inovação no tratamen-
to, análise e exposição dos dados. E

as novas gerações são cada vez
mais exigentes no acesso à infor-
mação", realça Gonçalo Abreu. •


