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1.1 Preâmbulo
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), através
do Processo nº 832104/2019, contratou a empresa de serviços técnicos especializados
de consultoria Idealiza Tools and Methods com o ﬁm de realizar um diagnóstico de mercado de baixa renda da construção civil, desenvolver uma metodologia para prestação de
serviços e elaborar modelos de negócio e estudos de viabilidade para proﬁssionais e
pequenas empresas atuarem no mercado de assessoria para melhorias habitacionais e
habitação de interesse social no Distrito Federal. Para atender este objetivo, a equipe de
consultores trabalhou em duas grandes áreas do conhecimento de forma entrelaçada.
Por um lado, estudamos a função social da arquitetura e a relação dos arquitetos e
urbanistas com os moradores das periferias urbanas; por outro lado, como proﬁssionais
vem tomando iniciativas inovadoras para resolver o déﬁcit habitacional e urbano das
cidades brasileiras. Estas iniciativas, chamados de escritórios populares de arquitetura
são consideradas formas de empreendedorismo social.
Mas, o que é o empreendedorismo social? O empreendedorismo é um movimento que promove a iniciativa de indivíduos e grupos para resolverem problemas ou
dores da população. Com frequência, se assume que os empreendedores são indivíduos
que desenvolvem empresas para gerar lucros e dar retorno ﬁnanceiro a seus idealizadores e investidores. Porém, empreender não se resume a isso. Pelo fato de no Brasil
estar mais ligado a pequenos empreendedores, o termo signiﬁca promover ações capazes de mudar uma realidade. Podemos dizer que empreender, é gerar valor, atender
dores de um perﬁl de usuários através de um modelo de negócio, para melhorar a vida
das pessoas.
Para gerar valor, os empreendedores identiﬁcam oportunidades e as transformam em uma organização ﬁnanceiramente sustentável, dando diversos formatos as suas
iniciativas empreendedoras. Os escritórios populares de arquitetura, ao serem formas de
empreendedorismo social, tem como objetivo principal a solução dos problemas urbanos
e habitacionais das periferias. Os lucros, no seu caso, são reinvestidos na ampliação da
capacidade do escritório para atender a demanda, a saber, para melhorar a vida de mais
moradores de bairros populares.
Segundo dados da SEBRAE de 2020, o país tem 52 milhões de empreendedores, sendo que, destes, 9 milhões são empreendedores individuais de micro negócios.
Além disso, ainda existem os trabalhadores do mercado informal que atuam na
prestação de serviços diversos. Uma recente iniciativa do SEBRAE para atender os
trabalhadores informais foi a criação do MEI, que signiﬁca Microempreendedor Individual
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e se estabelece a partir de critérios simples e acessíveis. A proliﬁcidade do empreendedorismo no país é especialmente intensa nos bairros populares, em boa medida pela necessidade de sobrevivência das famílias.
Entretanto, ainda há poucos proﬁssionais atuantes nessas localidades. Nos
seminários dedicados à ATHIS se discute recorrentemente o fato de que a grande maioria
de arquitetos percebem o modelo tradicional de escritório de arquitetura e urbanismo,
aquele que atende apenas clientes dos segmentos de renda mais alta (A e B), como a
única saída proﬁssional possível. Só em 2018, os 740 cursos de arquitetura presenciais
registrados no MEC formaram 12.000 novos arquitetos, com um crescimento anual
estável de entre 7 e 8%, muito maior do que o crescimento da demanda por arquitetura
e urbanismo nesse segmento da população. Uma explicação a esta situação é que
nenhum desses cursos vem preparando de forma consistente os futuros arquitetos a
trabalharem com moradores de bairros populares. Isso também explica porque, segundo
a pesquisa do CAU/BR de 2019, 24% dos arquitetos não trabalham com arquitetura e
acabam buscando outras formas de se viabilizarem ﬁnanceira e proﬁssionalmente, fora
da área. Há uma enorme desconexão entre demanda e oferta e que vem despertando o
interesse dos novos arquitetos pelo empreendedorismo social.
Quando esse interesse se mistura com a vontade de contribuir a resolver os
graves problemas urbanos e habitacionais das periferias, cria-se o espaço para o
que chamamos de empreendedorismo social.
Os especialistas sugerem que, para o crescimento e expansão do empreendedorismo em um território ou comunidade, se crie e se desenvolva um ecossistema propício para a inovação. Na biologia, ecossistema signiﬁca um conjunto de comunidades que,
aliadas a fatores externos, colaboram entre si para a sobrevivência de todas. Se usarmos
ele como metáfora, teremos um conceito que foi apropriado pelo setor de tecnologia
para aproveitar e potencializar as habilidades e competências de diferentes empresas
que possuíam recursos escassos e precisavam avançar mais rapidamente e com menores custos em relação a inovação. A aplicação do conceito na prática deu certo e foi
ampliada para a relação conjunta com universidades escolas, fundações, ONGs, governo
e sociedade civil, muitas vezes chamada de Tríplice Hélice (onde três setores colaboram
e se potencializam, o privado, o público e da educação). O investimento no ecossistema
de inovação foi testado inicialmente em cidades com uma cultura aﬁm à inovação e gerou
grandes avanços. O caso mais célebre mundialmente é o Vale do Silício, no norte da Califórnia.
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Neste trabalho, procuramos compreender como o empreendedorismo e os
esforços para fortalecer o ecossistema de inovação podem contribuir à conexão entre
arquitetos e comunidades das periferias do Distrito Federal. Depois de resumir os resultados da pesquisa primária, apresentamos oito casos atuais de empresas sociais que
fornecem serviços técnicos a moradores dessas localidades de diferentes cidades do
país. Partindo dessas experiências, propomos cinco modelos de negócio que arquitetos
podem adotar como ponto de partida para abrir escritórios populares de arquitetura nas
nas periferias de Brasília. Finalmente, propomos o desenvolvimento de um ecossistema
de inovação, propício para este ﬁm, a partir do papel que as entidades do setor da
arquitetura e urbanismo da capital (CAU/DF, IAB/DF, Sindicato – Arquitetos/DF) podem
assumir para iniciar e fortalecer esse ecossistema.

1.2 Objetivos
O objetivo geral da consultoria é fomentar a participação de
arquitetos e pequenas empresas de arquitetura no mercado “popular”,
a saber, para a construção ou melhorias habitacionais da população de
renda média e habitação de interesse social no Distrito Federal.
Os objetivos especíﬁcos da prestação estão descritos
abaixo. Este relatório responde ao segundo objetivo especíﬁco.

Entender as
relações empáticas
entre usuários de
renda média e baixa
no DF, arquitetos e
construtores.
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Cocriar um possível
cenário em termos de
modelo de negócios
para proﬁssionais e
pequenas empresas
atuarem no mercado da
“arquitetura popular”
que atenda as necessidades dos usuários e
dos proﬁssionais que
fornecem o serviço

Fazer
recomendações
sobre aspectos
necessários à
elaboração de curso
para expansão do
entendimento, uso
e aplicabilidade do
modelo de negócios
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1.3 Resultados da pesquisa primária
Em resposta ao primeiro objetivo especíﬁco, foi levantada informação primária
sobre usuários da arquitetura de renda média-baixa e sobre arquitetos com interesse em
fornecer serviços proﬁssionais a este segmento da população brasiliense. Nas linhas a
seguir, resumimos os resultados desta pesquisa.
Cerca de 11% da população do Distrito Federal hoje tem renda familiar abaixo
de 3 salários mínimos (s.m.), enquadrando-se na situação de vulnerabilidade que enseja
seu atendimento pelo Poder Público nos termos da Lei 11.888/2008¹, que “assegura às
famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a
construção de habitação de interesse social”, bem como de regulamentação correlata no
âmbito do CAU/BR e do Governo do Distrito Federal. Desde 2015, a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) presta assistência
técnica nas periferias de Brasília, atualmente através de 12 postos nos bairros. Segundo
informações do CAU/DF, 76% dos habitantes da cidade com renda de entre 4 e 12
salários mínimos (s.m.) não é atendido pelos escritórios de Assistência Técnica em
Habitação de Interesse Social (ATHIS) da CODHAB/DF, nem pelos escritórios
convencionais de arquitetura. Este grupo, normalmente, não contrata serviços
proﬁssionais para a construção ou reforma de casas e apartamentos, apesar de ter
suﬁciente condição econômica. É a denominada "arquitetura sem arquiteto",
característica de praticamente todas as periferias, chamada aqui de “arquitetura
popular”, a saber, uma arquitetura acessível para a grande maioria da população.
Por um lado, a arquitetura popular é raramente escolhida pelos estudantes ou
pelos recém graduados como opção proﬁssional. Os arquitetos não são treinados nesta
área do exercício proﬁssional e não se sentem capacitados. Por outro lado, não
percebem expectativas econômicas satisfatórias, principalmente devido à pequena
escala da aplicação da Lei Federal 11.888/2008 pela CODHAB/DF.
As informações foram coletadas, primeiramente, através de nove entrevistas
com famílias de baixa renda, que realizaram obras em suas casas recentemente. Em
um segundo momento, aconteceu através da Oﬁcina criativa de Design Thinking - modelo
desenvolvido e aplicado pela Idealiza Tools&Methods há dez anos, com arquitetos
interessados, alguns que já possuíam experiência com o mercado de arquitetura
popular no DF, além de entidades parceiras. O resultado mostrou que existe uma
barreira sociocultural entre proﬁssionais e moradores das periferias. Os
¹                            
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moradores com frequência entendem os serviços do arquiteto como algo próprio de
quem pertence a uma classe social diferente. Os proﬁssionais com frequência percebem
as comunidades autoconstruídas como territórios de dinâmicas incompreensíveis e
imprevisíveis. No entanto, identiﬁcou-se que existe uma vontade de superar essa barreira, tanto entre as famílias entrevistadas, que realizaram obras recentemente, quanto
junto aos proﬁssionais. Ambos percebem benefícios claros na relação que motivam essa
vontade de superação.
Percebeu-se ainda, que existe também uma barreira econômica. Os moradores de renda média-baixa, com frequência, pressupõem que o serviço de um arquiteto
é inacessível economicamente. Este pressuposto está fundamentado na ideia de que
incluir o arquiteto no orçamento da reforma/casa signiﬁca reduzir os recursos para materiais (quantidade ou qualidade) e talvez reduzir o tamanho da casa. Por outro lado, os
arquitetos com frequência assinalam as baixas expectativas remunerativas como barreira
para empreender neste setor econômico. Também existe insegurança em relação à
solvência dos usuários. É, em essência, a mesma barreira vista desde lados opostos. Os
resultados da pesquisa assinalam que os pressupostos dos moradores e arquitetos estão
fundamentados em informações incompletas, quando não erradas: as famílias de renda
média-baixa têm suﬁcientes recursos para sustentar um negócio de melhorias e construção de moradias, o que pode levar ao interesse por parte dos arquitetos. Existe um
desaﬁo para se superar as barreiras econômicas e socioculturais, que é o de desenhar
um serviço/produto e um modelo de negócio que consiga manter um equilíbrio entre a
capacidade aquisitiva dos moradores e as ﬁnanças do escritório.
As duas barreiras, a sociocultural e a econômica, estão estreitamente vinculadas uma a outra. A desconexão socioeconômica, historicamente, alimenta pressupostos
imprecisos acerca do que é possível e do que não é. Mas veriﬁca-se que através e a partir
dos interesses de ambos os lados e a construção de relações e do ecossistema, é possível
desenvolver e colher bons resultados de melhorias das condições de vida e de saúde dos
moradores e de realização proﬁssional e pessoal dos arquitetos e parceiros envolvidos.

1.4 Metodologia para a deﬁnição do modelo de negócio
Partindo dos desaﬁos apontados acima, avançamos para a coleta de dados
sobre os escritórios de arquitetura existentes, que foi feita através de entrevistas semiestruturadas utilizando também a metodologia do Design Thinking, mais especiﬁcamente, o canvas* do Modelo de Negócio e a metodologia do Professor Bill Aulet, do MIT,
publicada no livro “Empreendedor Disciplinado”. Esta metodologia garante que o foco
*         
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das soluções seja centrado no usuário e em seus problemas e necessidades reais.

Figura 1 - Canvas de Modelo de Negócio - Fonte: aprendeai.com/canvas

Bill Aulet, Professor responsável pela metodologia das mais de 1.000 startups*
que os alunos (novos e velhos) do MIT lançam todos os anos, sugere que um empreendimento inovador deve ter em conta quatro fatores:

CLIENTE

O que o cliente faz para obter o serviço/produto. O processo de aquisição de um
cliente que paga pelo serviço. Quem conforma a Unidade de Decididores:
campeão, usuário, comprador, inﬂuenciadores, pessoas com poder de veto,
departamento de aquisições.

GERAÇÃO
DE VALOR E
CAPTURA
DE VALOR

Quanto valor (qualitativo e quantitativo) seu serviço/produto gera para seu cliente
e em qual momento. Modo de captar parte desse valor gerado. Proposta de valor
quantiﬁcada: com quantos R$ o usuário/cliente valoriza a melhoria que gerou o
serviço/produto e quantos, desses R$, podem ser captados pelo escritório.

CONCORRÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO

Quem são os concorrentes e o que estão fazendo.
Os canais de distribuição que garantem incentivos adequados para vender o
serviço/produto.

*                                             
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É fundamental compreender que nem sempre o         e         são a
mesma pessoa. O cliente é a pessoa/organização que paga pelo serviço, recebe ou não
os benefícios diretos do serviço. “Cliente” é um termo estritamente econômico e se refere
à captação de valor; “usuário” é um termo relacionado com a geração de valor: é a
pessoa que usa o produto ou serviço, no caso, o espaço concebido pelo arquiteto.
Em alguns modelos de negócio o usuário é quem paga o serviço. Estes
modelos podem ser classiﬁcados como B2C* (       ), em que os usuários são os
clientes. Existem modelos em que o cliente é uma organização que paga pelo serviço
para beneﬁciar um grupo social; estes modelos podem ser classiﬁcados como B2B**
(         ). Os clientes dos modelos B2B podem ser entidades públicas,
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) ou outras empresas que
têm o usuário ﬁnal como cliente. Em todos os casos, são os problemas dos usuários que
o escritório deve resolver, ou seja, é para os usuários que se deve gerar valor. Também
em todos os casos, devemos ter um cliente que pague pelo serviço, que é a primeira
condição para viabilizar o negócio (ver o Anexo II para conhecer as outras condições).
Parte-se da premissa de que existem sentimentos dos usuários e dos
proﬁssionais que precisam ser compreendidos além das necessidades materiais, das
emergências e das estruturas formais da sociedade. Esses sentimentos, condicionados
histórica e socialmente, são um fator importante no atual distanciamento entre
proﬁssionais e usuários de renda média-baixa. Trabalhamos com a hipótese de que
existem barreiras socioculturais como, por exemplo, desconﬁança, estigmas, incertidão,
medo, insegurança e, especialmente, desconhecimento.
O roteiro das entrevistas realizadas aos responsáveis das empresas estava
baseado nos quatro fatores da metodologia do MIT. A informação coletada nas
entrevistas foi complementada com os dados disponíveis nos sites e páginas de
Facebook das empresas, e nos vídeos de seus fundadores disponíveis na Internet.

*                                               
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2.1 Resultados do Benchmarking*: os principais casos
Foram analisadas as experiências das seguintes empresas/escritórios
populares de arquitetura: Programa Vivenda (SP), Moradigna (SP), Inova Urbis (RJ-SP),
Favelar (RJ), Arquitetas Nômades (MG), Arquitetura para o Povo (SE), Doce Lar (SC) e
MoraLar (SC). Foram selecionadas as empresas com mais experiência.
Os modelos de negócio estudados estão atualmente em funcionamento e
também foi considerada a história de cada escritório: como surgiram, o perﬁl dos
fundadores, as tendências que inﬂuíram e o potencial percebido que motivou o
investimento nesta nova forma de fazer arquitetura. A continuação, cada caso é
apresentado com uma ﬁcha. No Anexo I se incluem os canvas do modelo de negócio de
cada caso.

*         
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Pioneira destacada nos negócios sociais de reformas habitacionais, o Programa
Vivenda foi lançado em 2013 por três sócios, um especialista em ﬁnanças, um historiador e
um arquiteto, que se conheceram trabalhando para em projetos de reabilitação urbana da
Prefeitura de São Paulo. A empresa social recebeu apoio do programa de aceleração de
negócios sociais Artemisia, com assessoria e um capital de risco de R$64.000. Começaram a
empresa apenas ouvindo os moradores do bairro popular Jardim Ibirapuera (SP) durante seis
meses. Desde então, a empresa tem realizado mais de 2.000 reformas e vem crescendo de
forma contínua. A gestão ﬁnanceira é o coração do escritório, o que o distingue de outras
iniciativas semelhantes; Vivenda constituiu um fundo próprio que é usado como fonte dos
empréstimos e estratégia de crescimento. Depois de várias mudanças na estratégia e estrutura da empresa, de juntar um importante número de parceiros, em 2020, Vivenda inaugurou,
em parceria com fabricantes, uma loja de materiais que também funciona como escritório.

CLIENTE

VALOR

CONCORRÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO

O usuário conhece o escritório através de panﬂetos ou boca-a-boca. Se desloca para o
escritório/showroom, que se encontra no mesmo bairro. O usuário fala com um atendente
e preenchem um cadastro (informação pessoal e sobre o problema). Combinam um
dia/horário para visita. Recebe um funcionário em casa, que preenche uma ﬁcha simples,
croqui com medidas. O usuário aguarda uns dias até receber orçamento e projeto 3D. O
usuário é avisado e volta para a loja, para ver proposta e assinar contrato. Combinam a data
para iniciar a obra. O usuário não sai de casa: são obras rápidas, com o mínimo incômodo
possível. Campeão: usuários da casa que adoecem ou se queixam dos problemas da moradia. Usuários: todos os membros da família, incluídas crianças. Comprador: 1. mãe/pai da
família (B2C); 2. Fundação Phi (B2B - famílias sem capacidade de endividamento). Inﬂuenciadores: outros usuários conhecidos da família, família estendida, agente de saúde, vizinhos, amigos. Veto: mãe/pai que não quer se endividar.
Melhoria na aparência e salubridade dos espaços e autoestima. Praticidade: o usuário não
tem que lidar com o gerenciamento da obra, está tudo no mesmo pacote completo (planejamento, materiais, mão de obra, crédito) de reforma por cômodo (kit cozinha, banheiro...).
O preço do projeto+obra (incl. materiais) é, em média, de R$5.000, competitivo no bairro,
não custa mais do que adquirir mão de obra e materiais por separado com pedreiros
autônomos e lojas. O usuário paga prestações de até 30 vezes sem juros (embutidos).
Vivenda tem seu próprio fundo, não precisa de outros bancos para oferecer o crédito. A
estratégia de crescimento é através de campanhas de          , ou seja, captação
de investidores para participar no Fundo.
Concorrência são as lojas de materiais, os pedreiros/construtores do bairro e os membros
da família que decidem autoconstruir (com ou sem ajuda de pedreiros).
A distribuição das reformas (pacote) é dividida em 4 partes: assistência técnica, materiais,
mão de obra e crédito. Os três primeiros serviços são entregues na casa, o que implica uma
logística de materiais e pessoas, que se organiza que se organiza com um planejamento
sistematizado, seguindo etapas. O quarto serviço é crédito, distribuído, principalmente,
através de boletos. Para o usuário, o pacote é entregue completo na casa, com mínimo
incômodo, pronto para usar. O escritório está dentro do bairro (próximo, acessível a pé), no
térreo, visível e com um acesso grande aberto, com atendentes. Tudo se organiza dentro do
escritório/showroom.
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Moradigna foi lançada em 2014 por um morador do Jardim Pantanal, no Leste de
São Paulo, um bairro que sofre frequentes enchentes. Filho de uma família pobre, o fundador
se formou em engenharia em 2016. Durante seus estudos, participou numa oﬁcina de
empreendedorismo e se uniu a dois sócios para fundar a empresa social que iria resolver os
problemas habitacionais do seu bairro natal, onde ainda hoje se encontra funcionando a
empresa. A empresa se estruturou inicialmente com apoio da aceleradora Yunus Negócios
Sociais. Em 2017 recebeu um investimento de R$300.000 para aumentar a capacidade de
atender a crescente demanda. Já entregou mais de 500 reformas e passou por diversas
mudanças decorrentes do aprendizado dos desaﬁos encontrados no caminho. O coração da
empresa é a conexão pessoal com o bairro dos usuários e a rapidez das reformas. O lema da
empresa é “Reforma Express”, mantendo uma média de 6 dias por reforma. Atualmente, a
empresa tem uma franquia no Rio de Janeiro.

CLIENTE

O usuário recebe informação através de panﬂetos, Instagram (antes/depois) ou boca-a-boca. Se desloca para o escritório/galpão, que se encontra no mesmo bairro para se informar
e preencher o cadastro socioeconômico. Combinam a visita inicial da casa, onde é preenchida uma ﬁcha simples com croqui e medidas. O usuário aguarda uns dias até receber orçamento por whatsapp ou e-mail. O usuário é avisado e volta para a loja, para resolver
dúvidas, negociar ﬁnanciamento (entrada ou não) e assinar contrato. Em 5 dias se entrega
o material, há uma visita do pedreiro (subcontratado) e em 10 dias arranca a obra. O
usuário não sai de casa, as obras são rápidas com o mínimo incômodo possível, com acompanhamento diário. Campeão: usuários da casa que adoecem ou se queixam dos
problemas da moradia. Usuários: todos os membros da família, incluídas crianças. Comprador: 1. mãe/pai da família (B2C); 2. Instituto Phi (B2B - famílias sem capacidade de endividamento). Inﬂuenciadores: família estendida, agente de saúde, amigos. Veto: mãe/pai que não
quer se endividar.

VALOR

Melhoria rápida na aparência e salubridade dos espaços. Autoestima. Praticidade: o usuário
não tem que lidar com o gerenciamento da reforma, está tudo no mesmo pacote completo
(planejamento, materiais, mão de obra, crédito) de reforma por cômodo. O preço do
projeto+obra (incl. materiais) é, em média, de R$5.000, um pouco mais caro do que adquirir
mão de obra e materiais por separado com pedreiros autônomos e lojas. O usuária paga
prestações de até 6 meses no cartão e 12 meses sem juros no boleto (embutidos). O crédito
é oferecido através da Virtus Pay, CREDITAS, entre outros parceiros ﬁnanceiros.

CONCORRÊNCIA

Concorrência são as lojas de materiais, os pedreiros/construtores do bairro e os membros
da família que decidem autoconstruir (com ou sem ajuda de pedreiros).

DISTRIBUIÇÃO

A distribuição das reformas (pacote) é dividida em 4 partes: assistência técnica, materiais,
mão de obra e crédito. Os três primeiros serviços são entregues na casa, o que implica uma
logística de materiais e pessoas, que se organiza com um planejamento sistematizado,
seguindo etapas. O crédito é incluído no pacote. Para o usuário, o pacote é entregue completo na casa, com mínimo incômodo, pronto para usar. O escritório está dentro do bairro
(próximo, acessível a pé). Não tem showroom, mas está nos planos ter um.
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Inova Urbis surgiu em 2013 no Rio de Janeiro, resultado de uma pesquisa da FAU
da UFRJ realizada na Rocinha, que revelou a existência da demanda por uma arquitetura qualiﬁcada nesse bairro popular. Inova Urbis foi fundada na Rocinha por um administrador interessado em estabelecer um negócio social que democratiza a boa arquitetura. A empresa funcionou em parceria com a loja de materiais Leroy Merlin até 2018, que permitia que os projetos
fossem realizados de graça para os usuários (o cliente, então, era Leroy Merlin, que pagava o
serviço para que Inova Urbis gerasse valor para dos usuários). Era um modelo B2B. Em 2016,
abriram um escritório em Paraisópolis (SP) e, em 2018 fecharam o da Rocinha por motivos de
insegurança. O escritório não administra obras, se centra no projeto. Praticam o princípio de
pareto (com 20% do esforço se consegue 80% dos resultados); por exemplo, fazem 3D, mas
com renderização simples, o mínimo necessário para satisfazer o usuário. Entre 2018 e 2019,
o escritório funcionou como um B2C. Em 2019, começou a mudar o modelo de negócio para
passar de ser um B2C a ser um B2B. Os novos clientes são outros arquitetos, chamados “parceiros” e funciona num co-working e serve toda a Grande São Paulo.

CLIENTE

O usuário é morador de favela, dos segmentos de renda C ou D, com interesse na estética
da arquitetura. Quando sabe da existência do escritório popular, visita o site ou o próprio
escritório, procurando "boas ideias" para a reforma/construção que quer realizar em sua
casa/negócio. Atualmente, os clientes são arquitetos jovens (“parceiros”) querendo entrar
no mercado da arquitetura popular. Eles conhecem a empresa através das redes sociais,
notícias e eventos sobre ATHIS e empreendedorismo na arquitetura. Inova Urbis se concentra na parte comercial e na comunicação, capta e qualiﬁca usuários, ajuda na negociação e
com um contrato padrão, faz os registros da RT e coloca uma metodologia e uma série de
ferramentas para os parceiros. Campeão: usuários da casa que querem boas ideias para a
reforma da casa. Usuários: todos os membros da família, incluídas crianças. Comprador: 1.
mãe/pai da família (B2C); 2. Arquiteto “parceiro” (B2B). Inﬂuenciadores: programas e revistas
de interiores. Veto: mãe/pai que não quer se endividar. Os usuários ﬁnais continuam sendo
os mesmos: moradores das favelas com interesse na estética soﬁsticada.

VALOR

Oferece aos usuários ﬁnais, moradores e negócios dos segmentos econômicos C e D, uma
arquitetura soﬁsticada e de boa qualidade, "como aparece nas revistas", a um preço
acessível. Disponibiliza aos clientes econômicos (arquitetos parceiros), uma metodologia
eﬁciente testada e ferramentas para a administração do exercício proﬁssional, a saber:
comunicação, vendas, gestão, acervo e portfólio, assessora sobre como montar o escritório
e de onde vai tirar o dinheiro para montar o escritório, bem como sobre parcerias. O
arquiteto parceiro só cuida do que ele sabe fazer bem (desenho, projeto, soluções construtivas, 3D, etc.) e deixa a parte administrativa para a Inova Urbis. Parte desse valor é captado
com uma participação nos honorários e pelo uso das ferramentas.

O pedreiro/construtor que dá as ideias para a reforma (sem projeto). A concorrência na
captação dos atuais clientes (arquitetos parceiros) são outras empresas ATHIS e cursos de
CONCORRÊNCIA
empreendedorismo em ATHIS que preparam os arquitetos jovens a montar negócios
sociais semelhantes.
DISTRIBUIÇÃO

A distribuição dos bens e serviços (projetos, metodologia e ferramentas) é toda feita dentro
do espaço do co-working e pela internet (whatsapp e email).
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Favelar é uma empresa social fundada em 2014 no Rio de Janeiro por um
engenheiro e uma arquiteta. A empresa nasceu de uma situação prolongada de desemprego
e da vontade deles de ter um negócio próprio. A ideia surgiu na maratona de negócios sociais
em 2014 e, em 2015, participou no programa Shell Iniciativa Jovem (com capital de risco) para
empreendedores, um programa de aceleração para idear negócios sustentáveis. Também
recebeu apoio da Incubação Pense Grande da Fundação Telefónica, que os ﬁnanciaram e
capacitaram, ajudarando ainda com a plataforma, entre outros benefícios. O objetivo inicial foi
resolver problemas construtivos de baixa complexidade com soluções sustentáveis, para melhorar a salubridade dos moradores das favelas onde atuam. Mais recentemente, Favelar procurou se centrar na assistência técnica (não oferece obra como parte de um pacote completo)
e focar na solução de problemas estruturais e construtivos de maior complexidade. Não
obstante este foco, com frequência administram obras dos usuários que o solicitam. O objetivo social atual é mudar a cultura construtiva das comunidades periféricas do Rio de Janeiro.
Trabalham com algumas associações de moradores e ONGs como parceiros locais, que
ajudam a divulgar a empresa. Em 2018, implantaram um bate-papo construtivo para divulgar,
entre os moradores, conhecimentos sobre construção, com baixa aderência, mas serve à
empresa a compreender o problema.

CLIENTE

Os clientes são moradores das favelas que são cientes da complexidade do problema nas
suas casas, possuem suﬁciente dinheiro para a reforma e querem um serviço técnico qualiﬁcado. Ainda não conseguem atender os moradores de baixa renda, estão procurando
fontes de subsídios. É um modelo B2C (cliente=usuário). Captam os usuários tanto pela
presença física como virtual. O usuário entra em contato através do FB, Instagram ou
whatsapp. A empresa envia um link para se cadastrar e preencher um formulário socioeconômico, incluída informação de capacidade de pagamento. Depois de analisar a necessidade de assistência técnica, é agendada visita e preenchida uma ﬁcha padrão. Mandam
orçamento com contrato. Usam marketing de conteúdo para informar e conscientizar as
potenciais usuárias sobre seus problemas construtivos (gerar demanda). As obras duram
de 15 a 30 dias. Campeão: usuários da casa que querem assistência técnica qualiﬁcada.
Usuários: todos os membros da família, incluídas crianças. Comprador: mãe/pai da família
(B2C). Inﬂuenciadores: família, vizinhos e amigos. Veto: mãe/pai que não quer se endividar.

VALOR

Passar conhecimento técnico qualiﬁcado aos moradores. Tem projeto sem obra, mas a
maioria de usuários quer projeto com obra, procurando qualidade. Propósito: mudar a
cultura construtiva da população, uma nova visão a se construir. A maioria de usuários
entende a importância da qualiﬁcação do serviço, por conhecimento ou por experiência
prévia. Processo de cobrança: após contratação fazem pagamento com boleto. Pagamento:
não tem microcrédito maturo no RJ, só existe para quem quer empreender, dependente do
BNDS. Procurando parceria com startup ﬁnanceiras. Mas, os usuários pagam a vista ou com
cartão de crédito, pois são mais qualiﬁcados.

CONCORRÊNCIA

Pedreiros e pequenos construtores que trabalham na informalidade.

DISTRIBUIÇÃO

A Assistência Técnica de alta complexidade (estrutura, tecnologia sustentável) é entregue
por email e em papel. A obra é entregue pronta para usar, com logística de materiais e mão
de obra (parcerias com os pedreiros locais). Materiais são comprados no local por questões
logísticas e de sustentabilidade.
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Arquitetas Nômades é um iniciativa de 2016 de duas arquitetas de São João del Rei,
em Minas Gerais, que procuraram gerar impacto social através de reformas populares por
etapas que geram salubridade e segurança aos lares de famílias pobres em cidades do interior
de Minas Gerais. São reformas por etapas em cômodos precários (um por vez) priorizando o
que está com a situação de insalubridade e periculosidade mais urgente. Inspiradas no
Programa Vivenda e Moradigna, inicialmente, o trabalharam exclusivamente com famílias cheﬁadas por mulheres, dos segmentos de renda D e E. Participaram do programa de aceleração
Acelera Impacto (negócios sociais em rede). Recentemente, para poder viabilizar ﬁnanceiramente o escritório, estão também trabalhando com usuários do segmento C e não apenas
cheﬁadas por mulheres, para os quais oferecem consultoria e serviços diversos. Também
oferecem o pacote completo: assistência técnica, materiais, mão de obra e acesso à crédito
(até 36 vezes). Cada reforma tem a duração de aproximadamente 15 dias. O escritório tem um
fundo que usam para oferecer crédito aos clientes. Organizam ﬁnanciamentos coletivos
(crowdfunding) para pagar obras de famílias com renda muito baixa e procuram parcerias para
poder subsidiar este segmento da população e manter o objetivo original do escritório.
Também estão padronizando a gestão e as soluções para aumentar a produtividade.

CLIENTE

São famílias de baixa renda ou renda apertada, mas que podem pagar parcela de entre
R$70 e R$200 por mês, em casa própria. Priorizam famílias lideradas por mulheres e as
casas mais precárias. As usuárias conhecem o escritório através de indicação e das redes
sociais, muitas vezes através dos ﬁlhos. Entram em contato por whatsapp, email e Facebook,
agendam uma entrevista no escritório para análise socioeconômico, marcam levantamento
e viabilidade técnica, elaboram projeto com orçamento e fecham contrato. Campeão:
usuários da casa que querem assistência técnica qualiﬁcada. Usuários: todos os membros
da família, incluídas crianças. Comprador: mãe/pai da família (B2C). Inﬂuenciadores: família,
vizinhos, pedreiros (concorrência) e amigos. Veto: mãe/pai que não querem se endividar.

VALOR

O principal valor gerado é entregar tudo pronto, o que gera bem estar social, de se sentir
vivendo um sonho, de receber um produto "divino". Captam valor através da cobrança dos
pacotes (projeto e obra), com margem baixa mas, com uma quantidade suﬁciente de reformas, podem viabilizar o negócio, com um certo nível de padronização e subsídios
(vaquinhas e parceiros).
Os concorrentes são os pedreiros e mestres de obra locais, e o programa habitacional

CONCORRÊNCIA público (ﬁnanciado pelo MCMV), pois as famílias ganham um apartamento, desvalorizando

o trabalho dos escritórios populares.

Materiais: orçam em todas as lojas para conseguir menor preço, mas agora tem uma parceria, e estão procurando uma parceria mais visível. Mão de obra: tem ruins e boas; escolheDISTRIBUIÇÃO ram um grupo e construíram um combinado. Agendam a obra com os pedreiros. Projeto: as
vezes renderizam as vezes não, para diminuir trabalho. Querem padronizar 3D e tirar muito
do desenho técnico.

PROJETO 03 - IDEALIZA
Modelo de negócio para escritórios populares de arquitetura

PÁGINA

19

ÁREA 02 - RESULTADOS

Arquitetura para o Povo é um escritório popular de arquitetura que opera em
Aracaju (SE), desde 2018. Surgiu como iniciativa individual de uma arquiteta, designer e técnica
em ediﬁcações, motivada pela vontade de fazer acessível a arquitetura qualiﬁcada para
famílias de baixa renda das periferias da capital do Sergipe. A arquiteta começou a fornecer
serviços populares de arquitetura em 2012, através da empresa Ambiarq (Ambientação e
Arquitetura Popular). Em 2018, devido a diﬁculdades para manter a empresa dentro dos
padrões convencionais, a empreendedora mudou a estratégia para criar Arquitetura para o
Povo, desta vez com uma estrutura muito mais simples, com menos custos administrativos e
mais fácil adaptação à realidade da periferia de Aracaju. Trabalha com estagiários para conseguir atender a demanda. Existem diﬁculdades em Aracaju para conseguir arquitetos interessados em trabalhar com setores populares devido à cultura elitista que domina na proﬁssão.
Uma das mudanças foi na comunicação, que faz através do Instagram e panﬂetos (não mais do
site da empresa). Também abriu o novo escritório em um ponto estratégico da cidade: próximo do terminal por onde passam a maioria de ônibus da periferia. No início, visitou as associações de bairro da periferia para abrir o escritório dentro de um centro comunitário, porém,
a única interessada exigiu uma comissão, o que tornaria o serviço inacessível. Para desenvolver o modelo de negócio, estudou cuidadosamente o público alvo, principalmente através de
projetos piloto com famílias de baixa renda.

CLIENTE

Os usuários conhecem o escritório através de panﬂetos e do boca-a-boca. Ligam por celular
ou entram em contato por whatsapp. O perﬁl econômico é, em média, 2 salários mínimos,
normalmente diaristas. Quando chamam, desconﬁam (devido à imagem de serviço elitista),
mas a necessidade da assistência técnica e a simpatia da fundadora (empatia) geram segurança. Os usuários desconhecem a arquitetura soﬁsticada das revistas e TV. Querem algo
bonito e funcional, mas sem glamour. Priorizam a funcionalidade e salubridade frente ao
design. Os usuários são de bairros de baixa renda bem estruturados. As interlocutoras das
famílias com o escritório são, normalmente, mulheres. Os maridos opinam, aprovam, dão a
resposta ﬁnal.

VALOR

Segundo os depoimentos das usuárias, o escritório transforma a vida. O nível de satisfação
é muito alto: “o sorriso e os ganhos na saúde tem um valor imensurável”. Os usuários
aﬁrmam que o benefício supera as expectativas. Neste sentido, é fácil captar parte do valor
gerado, pois não pensam no preço; o único limite é a renda. O escritório cobra R$300 por
projeto (para obra e regularização). Os usuários pagam parcelas mensais de R$50. Os projetos são oferecidos por etapas para caber no bolso dos usuários.
As principais concorrentes são pequenas construtoras que oferecem casas em novos

CONCORRÊNCIA condomínios populares e fazem pacotes econômicos para reformas. A fundadora procurou

estabelecer parcerias com essas empresas, mas não houve abertura.

O escritório faz projeto, regularização e acompanhamento da obra. Prepara lista de materiais, indica loja com preços populares e pedreiro de conﬁança; os usuários compram os
DISTRIBUIÇÃO materiais e contratam a mão de obra. Às vezes, alguns usuários autoconstroem. O escritório
se esforça em manter distância entre pedreiro e família, para não gerar incômodos e evitar
problemas de convívio durante a obra.

PÁGINA

20

PROJETO 03 - IDEALIZA
Modelo de negócio para escritórios populares de arquitetura

ÁREA 02 - RESULTADOS

O Programa Doce Lar foi iniciativa de dois engenheiros de Navegantes (SC) que, em
2015, decidiram transformar a empresa para atender a demanda de reformas populares (segmentos C e D). Desde o início, oferecem um pacote completo: projeto, obra e crédito. O capital
inicial surgiu da própria empresa. Começaram colocando um estande em um supermercado
para divulgar os serviços. Após 2,5 anos do lançamento, conseguiram retornar o investimento
inicial. Durante este tempo, foram desenvolvendo um aplicativo de gerenciamento de obras,
que se converteu na alma do negócio. O aplicativo organiza todo o processo da obra: cotações
de materiais, pool de pedreiros, orçamento, contratos, acompanhamento e gestão ﬁnanceira
da obra e da empresa, análise creditícia dos usuários, geração dos boletos, entre outras
funções. Em 2018, iniciou nova fase com franquias para uso do aplicativo, metodologia e
assessoria jurídica (modelo B2B), em que os escritórios franqueados são os clientes. Em 2020,
totalizam 10 franquias em diferentes cidades do estado, uma delas sendo dos próprios
fundadores. Neste ano, o aplicativo será a única fonte de recursos da empresa.

CLIENTE

Os usuários (tanto para o modelo B2B como B2C) são famílias de renda D ou C que querem
reformar a casa. Recebem informação através de panﬂetos, Facebook, Instagram e
boca-a-boca. Não tem escritório, todos homeoﬃce, e as reuniões são na casa dos usuários.
O usuário recebe visita do técnico na casa. Juntos preenchem no laptop o cadastro do
aplicativo, sem croqui. O aplicativo tem cadastro de fornecedores e pedreiros (que cada
franquia insere no sistema e são escolhidos por leilão). O usuário assina contrato, com orçamento fechado e garantia de entrega de qualidade; a empresa se responsabiliza das falhas.
O usuário não sai da casa durante as obras: 1 semana ou mais, com mínimo incômodo.
Campeão: usuários da casa que adoecem ou se queixam dos problemas da moradia.
Usuários: todos os membros da família, incluídas crianças. Comprador: 1. mãe/pai da família
(B2C). Inﬂuenciadores: família estendida, amigos, vizinhos. Veto: mãe/pai que não quer se
endividar.

VALOR

Melhoria na aparência e salubridade dos espaços e autoestima. Praticidade: o usuário não
tem que lidar com a gerenciamento da reforma, está tudo no mesmo pacote completo
(planejamento, materiais, mão de obra, crédito). Crédito sem burocracia. O valor captado é
um 20-25% do faturamento do produto (de R$5.000 a R$15.000). O valor agregado é: 1. O
usuário não se incomoda com nada; 2. Tem garantia de qualidade, é um negócio "sério"; 3.
Crédito de 15 mil em até 48 vezes (através do Banco do Empreendedor). O aplicativo calcula
uma margem de 20-25% de cada obra (fonte de honorários, impostos, taxas, etc). O valor
captado dos franqueados foi de R$25.000 (taxa de adesão) e 10% do faturamento). O aplicativo vai ser comercializado por um valor de 180 mensais, com direito a uma capacitação
para seu uso.

CONCORRÊNCIA

Pedreiros e lojas de materiais. Doce Lar cobra 20% a mais do que se fossem adquirir mão
de obra e materiais diretamente com pedreiros autônomos e lojas.

São em 4 partes: assistência técnica, materiais, mão de obra e crédito. Os três primeiros
serviços são entregues na casa, o que implica uma logística de materiais e pessoas, que se
organiza com o aplicativo, que ajuda a planejar a obra de forma racional, seguindo etapas,
DISTRIBUIÇÃO e coordena fornecedores e pedreiros para cada etapa. Para o usuário, o pacote é entregue
completo na casa, com mínimo incômodo, pronto para usar. Não tem escritórios: o usuário
não precisa se deslocar, apenas recebe os técnicos em casa. O showroom é virtual: são as
obras publicadas no FB (principal) e Instagram (secundário).
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Moralar é uma empresa social fundada em 2017 em Joinville, Santa Catarina, por
uma arquiteta com vocação social e uma administradora especializada em inovação e
empreendedorismo. A empresa surgiu inicialmente com um programa de reformas para
famílias de baixa renda utilizando materiais de construção descartados. A diferença de outras
empresas é que as fundadoras não dependem da empresa para se sustentar; Moralar é um
laboratório que vem testando diferentes modelos de negócios da arquitetura social. Iniciou
com reformas, participou em empreendimentos imobiliários comerciais grandes para famílias
de renda média-baixa, trabalhou em projetos públicos e, atualmente, trabalha com um modelo
B2B, fornecendo serviços proﬁssionais a entidades sociais sem ﬁns lucrativos, associações de
moradores, entre outros. Segundo uma das co-fundadoras, é a melhor fórmula que encontraram para viabilizar ﬁnanceiramente o escritório. Porém, não trabalham com este modelo de
forma exclusiva, continuam realizando reformas para famílias, uma demanda que é gerada
pelo trabalho que fazem com as OSCIPs.

CLIENTE

VALOR
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Os usuários (tanto para o modelo B2B como B2C) são os moradores de bairros precários.
Trabalhar com OSCIPs dá visibilidade, estão preparados para o atendimento dos usuários
ﬁnais, eles já têm uma demanda estabelecida. Os arranjos e contratos mudam de cliente a
cliente, em função da necessidade/projeto. O contrato com famílias é bem mais simples e
padronizado. As OSCIPs tem equipe para procurar recursos e materiais para as obras, por
isso é mais rápido e efetivo do que no modelo B2C. Os clientes, às vezes, se aproximam por
meio de indicação. Moralar também capta seus clientes visitando as OSCIPs e solicitando
um espaço nas assembleias para apresentar seu trabalho, explicando os benefícios de
desenvolver projetos com um escritório de arquitetura bem estruturado (e socialmente
sensível) para formalizar todas as questões urbanísticas e arquitetônicas (acessibilidade,
bombeiros, funcionalidade, sustentabilidade) da sede e dos projetos (creches, centros
comunitários, parquinhos, praças, etc.). Fazem mapas de atores e rede de contatos com
associações empresariais e ﬁlantrópicas, pois empresas querem patrocinar projetos sociais,
mas não sabem como; com frequência ajudam de forma ineﬁciente e pouco efetiva. Moralar
mostra às empresas que patrocinam OSCIPs o valor que projetos tecnicamente sólidos têm
para a gestão eﬁciente das OSCIPs, ajuda a fazer com que os patrocínios sejam realizados
com mais conﬁança e credibilidade. A compreensão do usuário ﬁnal é um aspecto fundamental para convencer OSCIPs e patrocinadores privados. Moralar realiza oﬁcinas e visitas
nas comunidades para conhecer melhor as dores/problemas, ajudando desta forma, os
clientes a resolverem melhor os problemas e se convencerem dos benefícios de trabalhar
com Moralar. Campeão: presidência, direção e conselho, que são os que decidem a
contratação do escritório. Usuários: as famílias e crianças da comunidade. Comprador: 1.
presidência, direção e conselho. Veto: tesoureiro/contador, conselho ﬁscal/administrativo.
As OSCIPs não sabem da demanda que têm, é necessário gerar a demanda. Quando
Moralar apresenta o planejamento e projeto, eles acabam compreendendo tais demandas;
“não sabia que isso era necessário!”. Os serviços complementares, como, por exemplo,
preventivo contra incêndio e acessibilidade para discapacitados, é o principal valor para os
clientes, pois a regularização dos espaços, ter a instituição “redonda”, gera credibilidade e
elegibilidade para conseguir recursos públicos e privados. Outro valor gerado para o cliente
é a compreensão e boa relação criada com as comunidades (usuários ﬁnais). O trabalho
comunitário é feito usando as metodologias Design for Change e Design Thinking. Para os
usuários ﬁnais, o principal valor é a melhoria dos espaços. O valor é captado através de
contratos e o pagamento é feito com recursos captados pelas OSCIPs com empresas
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VALOR

através da Lei de Incentivo e campanhas de arrecadação - campanhas direcionadas (projeto
especíﬁco), organizadas pelas OCSs.

A principal concorrência são engenheiros do mercado convencional (muitas vezes achados
através do Google, escolhidos por tomada de preços). Às vezes, os projetos são feitos por
um escritório famoso que faz o trabalho pro-bono (de graça), porém, sem a atenção que a
OSCIP precisa e, muitas vezes, os são projetos caros e sem participação dos usuários. O
CONCORRÊNCIA
trabalho participativo e a apresentação técnica do projeto às empresas patrocinadoras
(pagador ﬁnal) é um diferencial. Escritórios convencionais oferecem menos dedicação, sem
se conectar com a comunidade, pois não é o objetivo deles. A coerência e a autenticidade
do projeto, conforme a realidade da comunidade que se quer ajudar, é a principal vantagem
comparativa de Moralar.
DISTRIBUIÇÃO

O serviço tem diferentes componentes com diferentes tipos de distribuição. 1. Oﬁcinas de
projeto participativo realizadas no local, o que implica logística de deslocamento e materiais.
2. Projeto entregue por e-mail e papel. 3. Acompanhamento da obra, que implica logística
de deslocamento.
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2.2 Resultados da análise conjunta
No Relatório 02 identiﬁcamos alguns elementos importantes a serem considerados no modelo de negócio: participação do usuário do desenho do serviço e do
modelo de negócio, participação do usuário no projeto, focar mais na obra que
no projeto, uma equipe fundadora multidisciplinar, equidade de gênero, tecnologia construtiva e digital, e escala. Depois do estudo detalhado dos principais casos
de escritórios populares do país, podemos aﬁrmar que estes elementos podem ser mais
ou menos pertinentes, pois cada caso se desenvolveu em modelos diferentes.
A diversidade responde a diferentes fatores, como o perﬁl dos fundadores, as
tendências que inﬂuíram e o potencial percebido que motivou o investimento nesta nova
forma de fazer arquitetura. Tais fatores conﬁrmam, juntos, as oportunidades que os fundadores aproveitaram para planejar, lançar e desenvolver o serviço/produto e o negócio.
Na continuação, apresentamos uma revisão dos elementos propostos no Relatório 02 a
partir dos casos analisados:
1 A participação do usuário no desenho do serviço e do modelo
de negócio é uma estratégia comum, mas não foi uma constante nos diferentes
casos analisados. Por exemplo, no caso de Doce Lar, o negócio foi concebido sem
uma participação direta de usuários; não foi aplicada a metodologia participativa
Design Thinking, pois os fundadores, desde a fundação do serviço, consideraram
que tinham uma compreensão suﬁciente da natureza da demanda. A maioria da
organizações fez pesquisa primária sobre o problema dos potenciais usuários
antes de desenhar a solução que seria oferecida a eles.
2 A participação do usuário no projeto é uma constante nos casos
analisados, pois todos procuram responder às necessidades e condições especíﬁcas dos usuários, sem adotar uma posição autoral, como funcionam os escritórios
convencionais dirigidos aos segmentos de renda A e B. Os escritórios populares
existentes fornecem uma arquitetura que se ajusta mais às aspirações estéticas
dos usuários do que ao estilo autoral dos arquitetos. Entre os casos apresentados,
a metade mantém o processo criativo em um plano secundário e procuram
padronizar as soluções. Outros, como Inova Urbis, Moralar, Arquitetura para o
Povo, Favelar e Arquitetas Nômades, procuram priorizar a qualidade do projeto
arquitetônico. Inova Urbis é um caso destacado em relação ao projeto, pois funciona como um agregador das competências de projeto conectando demanda e
oferta. Não obstante essa priorização, é importante assinalar que um escritório
com um estilo estético pré-deﬁnido, pouco ﬂexível, que não dialoga com a
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diversidade de gostos e aspirações dos usuários dos espaços, provavelmente, terá
diﬁculdades para encontrar um número suﬁciente de usuários com o mesmo
gosto estético dos arquitetos. A rejeição da diversidade estética contribui à barreira sociocultural que identiﬁcamos na pesquisa primária. Neste sentido, a arquitetura dos escritórios populares se enquadraria mais no modo participativo ou
colaborativo, do que no modo autoral. Nos casos estudados, o fator que limita a
participação não é a estética autoral, é a necessidade de padronizar as soluções de
obras e que permite gerar economias de escala.
3 Os resultados da pesquisa primária assinalam o gerenciamento da
obra como um dos principais problemas a resolver nas reformas habitacionais.
Porém, nem todos os casos focam mais na obra do que no projeto. A Inova Urbis
e Arquitetura para o Povo, por exemplo, oferecem só projeto e acompanhamento.
Neste sentido, não é uma condição ou premissa que deva ser aplicada a todos os
novos escritórios de arquitetura. No entanto, a promoção dos escritórios populares de arquitetura tende a ser eﬁcaz se der suﬁciente ênfase no gerenciamento
da obra das reformas. Dar atenção a este tema não signiﬁca que todos os escritórios devam adotar o modelo do Programa Vivenda, pioneiro na oferta do pacote
completo, a saber, projeto, obra e crédito.
Dependendo das oportunidades (externas e internas), os escritórios
podem oferecer projeto + planejamento + acompanhamento, orientando os usuários na aquisição de materiais e contratação da mão de obra.
4 Na maioria de casos estudados, a equipe fundadora é multidisciplinar. Nos casos em que não o é, como no Programa Doce Lar, os fundadores
eram os dois engenheiros, porém com perﬁs diferentes (um mais focado na tecnologia, outro mais focado na administração do negócio). Quando as capacidades da
equipe são mais diversas, o escritório aproveita melhor as oportunidades e
responde melhor aos desaﬁos, se adaptando de forma mais eﬁcaz ao contexto. Os
especialistas também advertem que a multidisciplinaridade é tão importante como
a coesão e bom entendimento entre os membros da equipe. Em mais de um dos
casos estudados, a equipe fundadora se separou, um fato que até pode ser parte
do processo de ajustes à realidade do negócio e ao bom funcionamento do
escritório no médio e longo prazo.
5 Nem todos os casos estudados possuem a equidade de gênero
como premissa. Porém, consideramos que esta é uma premissa fundamental.
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Da experiência própria e da literatura cientíﬁca, sabe-se que as relações desiguais
de gênero, além de serem uma violação dos direitos humanos, são uma barreira
para a solução dos problemas econômicos e sociais, o que inclui o problema da
moradia. Esta questão apresenta-se em diferentes aspectos: a) se o objetivo do
negócio é social, é fundamental priorizar as famílias mais vulneráveis, como mães
solteiras; b) pesquisas assinalam que, frequentemente, os pedreiros e outros
agentes masculinos envolvidos reproduzem comportamentos machistas na
relação com as clientes/usuárias, uma situação que os escritórios devem procurar
controlar. O trabalho de Arquitetas Nômades e Arquitetura na Periferia (não incluída no          ), ambas de Minas Gerais, pode ser usado como referência
neste aspecto.
6 A análise dos casos sugere que a sistematização e automação de
processos não criativos é um passo essencial para alcançar a produtividade
necessária para viabilizar o negócio e crescer na sua capacidade de resolver os
problemas sociais para os quais foi fundado o escritório. Neste sentido, a adoção
de tecnologia digital e construtiva avançada (prefabricação, modulação,
        ,        ) é um elemento importante a ser considerado.
7
Em todos os casos, a escala é um fator importante. Quatro dos
casos têm foco na administração e ﬁnanciamento, e ambicionam uma escala maior
de atuação: Vivenda, Moradigna, Doce Lar e Inova Urbis. Eles procuram expandir
as operações para viabilizar o modelo e, em certa medida, se afastam do ideal coletivista da produção social da cidade e moradia. Se pegarmos uma média de 50
reformas por ano (média entre Vivenda e Moradigna) à um preço de R$5.000 e
margem de 20% (cf. Doce Lar), a margem gera um valor de R$250.000 por ano
(aprox. R$20.000 mensais) para cobrir honorários, combustível, impostos, taxas,
etc. Todos os outros casos, tenham ou não alcançado a escala desejada, valoram a
escala como uma condição necessária para viabilizar ﬁnanceiramente o negócio.
Neste ponto podemos ressaltar novamente, a importância de se conceber o
escritório com metas sociais de larga escala (crescer para poder atender mais
famílias que necessitam assistência técnica).
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3.1. Possíveis modelos de negócio dos escritórios populares de
arquitetura
Os modelos de negócio para novos escritórios populares, que serão apresentados na sequência, não seguem uma receita pronta para o sucesso. Do estudo dos oito
casos, aprendemos que cada empreendimento tem - e deve ter - características diferentes. As características dependem de diversos fatores, como o perﬁl dos fundadores, as
tendências que inﬂuenciam e o potencial percebido que motiva o investimento nesta
nova forma de fazer arquitetura. Estes fatores, juntos, constituem as oportunidades e as
fortalezas do empreendimento.
Partindo do conhecimento produzido neste e em outros trabalhos, o que se
propõe aqui é uma concepção orgânica de modelo de negócio. A organicidade é
necessária devido a fatores internos e externos que atuam durante o processo de concepção e desenvolvimento do escritório popular. Assim, não se propõe um mecanismo
com peças rígidas, pois o risco de que apresente fricções é alto. Um modelo orgânico
permite que seja construído através de um processo de adaptação ao contexto
(das oportunidades e ameaças), que teste e aprimore (ou transforme) constantemente a
estrutura do negócio. Todos os modelos estudados passaram por transformações importantes. Por este motivo, o que propomos é um conjunto estruturado de possibilidades,
baseadas nos casos analisados, e nas pesquisas de empatia iniciais do projeto, para que
os fundadores possam escolher e irem moldando o empreendimento ao longo do caminho.
Indica-se que seja escolhido um modelo e suas particularidades no ponto de
partida, em função do perﬁl e motivações da equipe fundadora. Também recomenda-se
que o modelo escolhido seja analisado usando os critérios apresentados no Anexo II. Por
exemplo, se nenhum dos fundadores tem a habilidade de lidar com relações institucionais, mas sabe lidar bem com usuários, seria mais adequado começar com um modelo
B2C do que com um B2B, e vice-versa. Nesse sentido, preferimos não colocar premissas
universais, pois os requisitos ou fatores críticos serão determinados pelo modelo e particularidades escolhidas. A seguir, apresentamos diferentes modelos e suas particularidades que podem ser adotados como ponto de partida dos escritórios populares de
arquitetura.
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MODELO 01 - REFORMA HABITACIONAL
                                     

                

Os escritórios que se dedicam a fazer reformas habitacionais para usuários do
segmento econômico C e D requerem, primeiramente, levar em conta que precisam de
uma quantidade de contratos muito maior do que um escritório convencional de arquitetura. Esse volume de contratos implica em colocar a ênfase na eﬁciência e produtividade
do escritório. Este modelo necessita da sistematização ou automação de todos as atividades que não requere criatividade do arquiteto (orçamento, contratos, ﬁnanças, entre
outros). Um exemplo muito didático é a empresa Doce Lar, de Santa Catarina, que se
distingue de todos os outros negócios pelo aplicativo de gerenciamento de obras. Outro
aspecto que pode ser sistematizado ou padronizado é a tecnologia construtiva. Não conhecemos nenhum escritório que use soluções pré-fabricadas ou modulares nas reformas habitacionais, mas é uma fórmula com potencial de gerar o nível de produtividade
que se requer para que este modelo se torne viável. Existe um mercado relativamente
consolidado de casas pré-fabricadas de madeira de baixo custo (Doce Lar também tem
um produto assim) que poderia ser incluído neste modelo. Em todos os casos, este
modelo apenas resolve problemas materiais (déﬁcit habitacional) e não tem impacto no
desenvolvimento do tecido social das comunidades onde trabalham.

A

SUA CASA MELHOR

O presente modelo é o mais celebrado e conhecido no movimento
ATHIS. O Programa Vivenda, pioneiro nesta solução, se converteu no exemplo
mais estudado entre aqueles que procuram abrir um escritório popular.
Moradigna também é uma referência importante. Doce Lar também é um
caso de sucesso, apesar de não ter tanta visibilidade. O sucesso deste modelo
se deve a sua forma precisa de resposta ao problema de uma grande quantidade de moradores de bairros populares: o desgaste e dor de cabeça que
provoca o gerenciamento de pedreiros, lojas de materiais e bancos de forma
separada, sem assessoria de técnicos qualiﬁcados. Neste modelo, os usuários
recebem uma solução completa, com mínimo esforço, delegando toda a
gestão ao escritório. Além do mais, os escritórios fornecem a segurança de
que não haverá nenhum imprevisto que implique gastar mais tempo ou
dinheiro na reforma, um problema muito frequente na autoconstrução.
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Este modelo especíﬁco vem provocando um debate sobre o valor
que os arquitetos podem agregar na solução que os moradores procuram,
considerando que estas empresas priorizam a construção e o ﬁnanciamento,
relegando o projeto a um papel secundário. O Programa Vivenda, Moradigna e
Doce Lar oferecem um produto de qualidade, mas não se distingue pela qualidade arquitetônica. No ﬁm das contas, não são escritórios de arquitetura, são
construtoras de pequenas reformas. Neste sentido, alguns escritórios, como
Arquitetas Nômades, têm enfrentado o seguinte dilema: as arquitetas sabem
e gostam de elaborar projetos personalizados com uma arquitetura de qualidade, porém, esse modo de fazer arquitetura consome muito tempo e a conta
não fecha. Elas estão testando novas fórmulas para aumentar o volume de
contratos mensais para viabilizar as ﬁnanças do escritório: uma delas é personalizar menos e padronizar mais (a arquitetura e o gerenciamento da obra
e do ﬁnanciamento). Também têm ampliado os perﬁs dos usuários.
As análises mostram que este modelo funciona bem, com potencial
de crescimento em escala, quando é administrado de forma muito sistematizada e padronizada (entre outros fatores listados no Anexo II); os novos
escritórios populares que começam com este modelo poderão contribuir com
inovações sobre como compatibilizar produtividade e personalização da
arquitetura.
        
As competências fundamentais da equipe deste modelo são: administração e ﬁnanças, construção de baixo custo, gerenciamento de obras (materiais e mão de obra), planejamento e acompanhamento de obras, relações institucionais (parcerias), relações sociais (participação do usuário) e comunicação.
Não há um número mínimo de pessoas necessário para lançar este modelo,
podendo ocorrer de forma individual, caso o arquiteto disponha de todas as
competências (individualmente ou através de parcerias). Por exemplo, na
Moradigna, um modelo solvente, são 4 proﬁssionais (nenhum arquiteto) fazendo 15 reformas mensais de R$5.000 (média). O fundador da Moradigna
recomenda que as competências sejam adquiridas com uma base mínima de
formação técnica e administrativa, e muita prática especíﬁca. Neste sentido, a
melhor estratégia é não esperar a ter um plano de negócio perfeito. A melhor
estratégia é começar cedo com pesquisa primária e projetos piloto, aprender e
desenvolver o negócio no caminho com a assessoria de especialistas do
SEBRAE ou outros programas.
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A melhor estratégia de comunicação nos primeiros meses é a presença física no bairro e comunicação direta com potenciais usuários, complementada com panﬂetos, postagens diárias no Facebook e Instagram e um
número de whatsapp para contato com os usuários. Algumas das empresas
estudadas instalaram um estande e um banner em um ponto estratégico do
bairro, por exemplo, no supermercado, num lugar que os potenciais usuários
frequentam, ou na rua, em um ponto central do bairro onde passam muitos
moradores. A partir do estande, os fundadores podem informar sobre os
serviços prestados, entregar panﬂetos e fazer entrevistas curtas para entender
as dores/incômodos dos usuários.
         
Um elemento chave neste modelo é o acesso a crédito. Os usuários
deste serviço raramente têm recursos para pagar à vista. Em alguns casos,
como o Programa Vivenda e Arquitetas Nômades, o crédito é oferecido pelo
próprio escritório. Porém, o caso da Moradigna nos mostra que a gestão do
crédito requer competências especíﬁcas bem desenvolvidas. Se nenhum dos
fundadores do escritório possui essa competência, é necessário procurar um
parceiro ﬁnanceiro. Moradigna trabalha com CREDITAS e VIRTUS PAY, duas
ﬁntech que oferecem crédito a partir de R$5.000. O Programa Doce Lar tem
uma parceria com o Banco do Empreendedor, um banco de microcrédito que
trabalha com o modelo Grameen Bank (de Muhammad Yunus). Ainda não há
nenhuma entidade de microcrédito brasiliense associada à Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microﬁnanças (ABCRED); o mais
próximo ﬁca em Rio Verde, Goiás (CREDIMAIS), a única instituição de microcrédito na região Centro Oeste. Porém, CREDITAS e VIRTUS PAY operam online e
poderiam ser procuradas para parcerias, como as que eles tem com a
Moradigna.
O microcrédito é uma solução viável para usuários com capacidade
de endividamento (segmentos C e D), não para famílias de baixa renda (segmento E). Enquanto os subsídios públicos para assistência técnica forem inexistentes ou insuﬁcientes, elas vão depender de subsídios de origem ﬁlantrópica.
Para essas famílias, o Programa Vivenda e Moradigna tem uma parceria com o
Instituto Phi (com presença em SP e RJ), que paga o pacote completo com
doações ﬁlantrópicas. Os novos escritórios do Distrito Federal teriam que
procurar uma parceria com esta ou outras OSCIP ﬁlantrópicas. Outra opção,
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para viabilizar as reformas das famílias sem capacidade de endividamento, é
organizar campanhas de ﬁnanciamento coletivo (          ).
Nenhum dos exemplos estudados usa o ﬁnanciamento coletivo
como fonte regular de recursos (só de forma esporádica). Um escritório popular de arquitetura que funciona como ONG, Soluções Urbanas (Niterói, RJ),
com frequência usa o          para ﬁnanciar reformas. Arquitetas
Nômades também usou esta fonte de ﬁnanciamento em alguns projetos. Se
os fundadores contam com uma rede grande de potenciais doadores e uma
boa estratégia de captação (o que o Instituto Phi fornece), é possível criar um
projeto de ﬁnanciamento coletivo através de diversas plataformas disponíveis
no Brasil (ver Anexo III para mais informações sobre         ).

B

PROJETE SEU SONHO

Tradicionalmente, o exercício proﬁssional da arquitetura se centra
no projeto e no acompanhamento da obra desse projeto (garantindo a ﬁdelidade da obra com o projeto). O projeto é a função central da grande maioria
de escritórios de arquitetura, da mesma forma que é a disciplina central nos
cursos de arquitetura. Inova Urbis vem testando este modelo nos bairros populares do Rio de Janeiro e São Paulo desde 2013. A fundadora de Arquitetura
para o Povo faz projetos para famílias de baixa renda desde 2012.
O aprendizado destes escritórios pode ser de grande valor para os
arquitetos que querem dar prioridade ao projeto como serviço. Em oﬁcinas
realizadas com patrocínio do CAU/RS e CAU/SC temos constatado que nas
comunidades existe uma demanda por serviços qualiﬁcados de arquitetura;
ao mostrar o projeto arquitetônico, os moradores expressaram muito interesse em ter acesso a este serviço dentro do bairro. Da mesma forma que no
modelo particular anterior (pacote completo), quanto menor a renda dos
usuários, maior o número de contratos que o escritório precisa fechar mensalmente para viabilizar as ﬁnanças. Neste sentido, é recomendável adotar o
“Princípio de Pareto” que Inova Urbis aplica, ou a expressão popularizada por
Voltaire “o perfeito é inimigo do bom”, ou seja, ajustar os tempos de dedicação
a cada projeto de modo a alcançar, sem excedê-la, a qualidade mínima desejada/aceitável pelos usuários. Em qualquer caso, este modelo particular, ao
colocar o projeto no centro das atividades, permite um maior exercício da criatividade arquitetônica que no modelo do pacote completo, porém não desde
uma posição estritamente autoral e sim colaborativa ou participativa.
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A experiência da Favelar, porém, sugere que não devemos deixar o
cliente sozinho frente ao desaﬁo do gerenciamento da obra (aquisição de
materiais e contratação do pedreiro/construtor). Com este propósito, os
escritórios devem recomendar lojas e construtores conﬁáveis para ajudar aos
usuários a resolver a principal dor (identiﬁcada na pesquisa), que é a obra,
fornecendo orientações claras e precisas. Também devem orientar sobre
opções de crédito para a aquisição de materiais como, por exemplo, o cartão
CONSTRUCARD, da Caixa Econômica Federal. Também devem orientar sobre
as opções de ﬁnanciamento geral citadas no modelo anterior: CREDITAS e
VIRTUS PAY. Neste sentido, é fundamental que o escritório tenha todas essas
informações atualizadas e prontas para fornecer aos seus usuários.
        
As competências fundamentais da equipe deste modelo são:
administração e ﬁnanças, renderização (simples), arquitetura de baixo custo,
orçamento, planejamento e acompanhamento de obras, regularização
fundiária, relações institucionais (parcerias), relações sociais e comunicação.
Igual ao modelo anterior, não há um tamanho mínimo de equipe. Este modelo,
mais do que o anterior, pode ser lançado de forma individual, pois não envolve
gerenciamento de obras, o que simpliﬁca bastante a gestão. As competências
podem ser desenvolvidas a partir de uma base mínima de formação técnica e
administrativa, e muita prática especíﬁca. Em todos os casos, a melhor estratégia é começar cedo com pesquisa primária e projetos piloto, e aprender no
caminho.
        
A melhor estratégia de comunicação nos primeiros meses é a presença física no bairro e comunicação direta com potenciais usuários, complementada com panﬂetos, postagens diárias no Facebook e Instagram e um
número de whatsapp. Como em qualquer iniciativa que serve a moradores de
bairros populares, um estande e um banner num ponto por onde passa muita
gente, como supermercado, feirinha ou ponto central do bairro. Desde o
estande, os fundadores podem informar sobre os serviços, entregar panﬂetos
e fazer entrevistas curtas para compreender as dores/incômodos dos usuários
e deﬁnir o perﬁl do usuário.
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O valor que o usuário desta modalidade paga é substancialmente
menor que no modelo Pacote Completo. No caso de Arquitetura para o Povo,
se cobra R$300 por projeto. A diferença do Pacote Completo, o preço acessível
possibilita o pagamento à vista. Não obstante, o parcelamento pode ser uma
facilidade determinante para o usuário-cliente. No caso de Arquitetura para o
Povo, as clientes pagam parcelas de R$50. Os escritórios podem oferecer duas
opções aos usuários: pagar com cartão de crédito ou boletos. Não há precedentes de doações ﬁlantrópicas para projeto e acompanhamento de obras
(sem o custeio da obra). Por este motivo, não deve ser colocada muita expectativa em obter ﬁnanciamento coletivo (        ) apenas para projeto e
acompanhamento. As chances de se obter os recursos necessários através de
         aumentam se inclui-se a obra na campanha (ainda que seja um
valor dez vezes maior). Incluir o custo da reforma na campanha não implica
que o escritório deva gerenciar a obra, pode ser apenas o acompanhamento.
Nenhum dos exemplos estudados usa o ﬁnanciamento coletivo como fonte
regular de recursos. Porém, se os fundadores contam com uma rede suﬁcientemente grande de potenciais doadores e uma boa estratégia de captação, é
possível criar uma campanha de ﬁnanciamento coletivo recorrente através de
diversas plataformas disponíveis no país (ver Anexo III para mais informações
sobre         ).

C

SOLUÇÕES AVANÇADAS

Cabe incluir neste ponto um modelo particular desenvolvido pelos
escritórios Doce Lar e Inova Urbis: um modelo misto que, por um lado fornece
serviços de arquitetura para usuários dos segmentos C e D (B2C) e, por outro
lado, fornece serviços administrativos aos proﬁssionais que querem trabalhar
com este mesmo segmento (B2B). Os serviços B2B (franquias, aplicativo e parcerias) foram criados a partir da percepção de que muitos dos arquitetos e
engenheiros interessados em trabalhar com os segmentos C e D não sabem e
não gostam da parte administrativa e ﬁnanceira do negócio.
Neste sentido, os proﬁssionais se concentram no que sabem e
gostam de fazer (projeto e acompanhamento de obras), terceirizando os
serviços administrativos à Doce Lar (pacote completo) e Inova Urbis (só projeto). Estes escritórios oferecem sistemas e metodologias testados e
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aprimorados durante quatro anos de prática. Este modelo particular foi uma
evolução que, provavelmente, não serve como exemplo a seguir para os
arquitetos que querem lançar um escritório popular, mas é um exemplo que
ajuda a entender os desaﬁos que provavelmente irão enfrentar. Neste sentido, não é relevante descrever os detalhes sobre competências, comunicação
e ﬁnanciamento.

Análise DAFO* do Modelo 01: Reforma Habitacional

- Maior potencial em termos de
faturamento.
- Clareza na proposta e simplicidade do produto
- Atendimento maior da população (foco ATHIS).

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- Demanda existente não atendida.
- Uso de smartphones e bancarização da população.
- Maior capital de giro e capacidade de investimento (caso obra
completa).

- Necessita maior volume de
contratos.
- Menos ênfase no projeto e
menos participação.

DEBILIDADES
AMEAÇAS

- Concorrência com outros
modelo similares.
- Falta de oportunidades de
crédito.
- Gestão de fornecedores/prestadores de serviço nas plataformas
(retenção).
- Menor capital de giro e capacidade de investimento (caso só
projeto).

*                                   
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MODELO 02 - COMUNIDADE
                                          
No Distrito Federal e outras cidades do Brasil existe um grande número de
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que realizam trabalho social
ou ambiental e que precisam de espaços adequados e regularizados para realizar suas
atividades, e se qualiﬁcar perante os doadores/patrocinadores (públicos e privados). Os
possíveis espaços de atuação são: sedes, centros comunitários, educativos e de saúde,
parques, praças, quadras, galpões, entre outros. Também existem OSCIPs que trabalham
com a produção habitacional como, por exemplo, Habitat para a Humanidade, Teto, MTST
e cooperativas habitacionais, entre outros. As OSCIPs, normalmente, atendem grupos
sociais e ecossistemas vulneráveis ou ameaçados. São serviços que o mercado convencional raramente fornece. Os usuários ﬁnais dos serviços das OSCIPs pertencem, normalmente, à classe popular ou trabalhadora de baixa renda. Neste sentido, os escritórios que
fornecem serviços arquitetônicos às OSCIPs podem ser considerados como escritórios
populares. Além do mais, trabalhar com OSCIPs oferece a possibilidade de contribuir ao
desenvolvimento do tecido social das comunidades, através da participação e da capacitação de moradores e representantes.
O modo de projetar a arquitetura para as OSCIPs também é diferente do
modo autoral convencional. A concepção do escritório e a realização dos projetos
seguem princípios coletivistas, no sentido de que não são fórmulas e soluções desenhadas individualmente pelos proﬁssionais sem uma conexão com o público alvo; são desenvolvidas em conjunto com os futuros usuários do espaço e do serviço fornecido, e seus
representantes. Em qualquer um dos modelos, o processo de planejamento, para que
siga princípios coletivistas, deve evitar propor fórmulas pensadas unicamente a partir da
objetividade técnica. Neste sentido, um dos valores que este tipo de serviço oferece às
OSCIPs é uma resposta precisa e adequada (adaptada) aos problemas da comunidade
(materiais, sociais, econômicos, políticos), o que se consegue graças à relação de conﬁança (empatia) gerada com os usuários ﬁnais.

A

CONEXÃO ONG

A relação entre arquitetos e as OSCIPs de moradia popular tem
uma longa história, mas começa a ser signiﬁcativa a partir da redemocratização do país na década de 1980, com os mutirões de Goiás, as cooperativas
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gaúchas e a produção social de moradia em São Paulo. Os escritórios mais
conhecidos deste movimento (amplamente estudados no meio acadêmico)
são, entre outros, Arquitetura Humana (AH!), PEABIRU, USINA, Ambiente
Arquitetura e Fábrica Urbana, com experiências no programa FUNAPS Comunitário da Prefeita Luiza Erundina em São Paulo (1988-1992), no Programa
Crédito Solidário e, mais recentemente, no PMCMV-Entidades. Estes escritórios são parceiros de diferentes movimentos sociais de moradia popular. Eles
centram seu trabalho na produção habitacional multifamiliar e dependem da
existência de subsídios públicos, pois os usuários ﬁnais das OSCIPs são
famílias de baixa renda, sem capacidade de pagamento dos serviços e da obra.
Atualmente, devido aos cortes do Governo Federal no setor habitacional, as
oportunidades para estes escritórios têm sido reduzidas de forma drástica.
O escritório popular Moralar, em Santa Catarina, oferece uma alternativa. Moralar oferece serviços de arquitetura a OSCIPs de outros setores
sociais: educação, saúde, serviço social e meio ambiente. Segundo o IPEA, no
Distrito Federal existem 5.267 OSCIPs que trabalham nos setores de saúde,
assistência social, meio ambiente e proteção animal, desenvolvimento e
defesa de direitos. Estimamos 1.500 o número de Associações e outras OSCIPs
no DF como potenciais clientes. Esse é o número médio de OSCIPs, de todas
as áreas, com recursos recebidos acima de R$240.000, anualmente, entre
2010 e 2018². Não há nenhuma OSCIPs que se dedique à produção habitacional; têm algumas OSCIPs pequenas que fornecem serviços de regularização
fundiária nas periferias de Brasília. O trabalho recente de Moralar é um bom
exemplo do modo participativo ou colaborativo de projetar a arquitetura
(adaptada à realidade local), que o distingue da arquitetura dos escritórios de
engenharia e de arquitetura convencionais (imposta pelos proﬁssionais).
Também é um bom exemplo de como são captados os clientes e gerada a
demanda³.
É importante ressaltar que é necessário gerar a demanda, para
conscientizar os representantes das OSCIPs do valor que o escritório pode
gerar para eles e para os usuários ﬁnais. Este modelo particular requer da
equipe habilidades de organização social (métodos de participação social) e de
relações institucionais (com os clientes). A escala do trabalho do escritório
depende, primeiramente, do tamanho do mercado que se quer atender
(número de OSCIPs que cumprem os critérios do anexo II); em segundo lugar,
depende da eﬁcácia da metodologia adotada para gerar a demanda.
²                  
³                                                   
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As competências fundamentais da equipe deste modelo são: administração e ﬁnanças, renderização do projeto, arquitetura de baixo custo, projeto executivo, orçamento, planejamento e acompanhamento de obras, laudos,
PPCI, alvarás, regularização, relações institucionais (parcerias), participação
comunitária e comunicação. Não há um número mínimo de pessoas
necessário para lançar este modelo. Em comparação com as reformas habitacionais, este modelo envolve uma arquitetura mais complexa. Neste sentido,
recomenda-se que a equipe tenha mais de um arquiteto (pode ser o arquiteto-chefe e estagiários), além de outros membros (ou parceiros) que preencham
as outras competências necessárias. O arquiteto-chefe (fundador) deve ter, no
mínimo, 5 anos de experiência proﬁssional, para poder desenvolver projetos
executivos e outros serviços de boa qualidade, de modo a convencer os clientes da solvência técnica do escritório. Também é importante que alguém da
equipe tenha experiência ou formação especíﬁca em técnicas de participação
popular. Igual que com a solvência técnica, é fundamental que alguém da
equipe esteja treinado em administração e ﬁnanças, não apenas para viabilizar
o escritório, mas também para convencer os clientes da “seriedade” do
escritório. No caso dos fundadores serem recém formados, uma boa estratégia seria a seguinte: antes de lançar o escritório popular, acumular entre 3 e 5
anos de experiência proﬁssional num escritório consolidado ou com clientes
individuais e, simultaneamente, ser voluntário em projetos sociais.
        
A melhor estratégia de comunicação nos primeiros meses é a
elaboração de uma boa apresentação dirigida às assembléias e diretivas de
OSCIPs selecionadas, oferecer um típico atrativo com lista de serviços, site
completo/atualizado e participar de eventos em que OSCIPs e doadores
ﬁlantrópicos estejam presentes.
         
O caso da Moralar sugere que o ﬁnanciamento do projeto e das
obras das entidades seja tratado do mesmo modo que os escritórios
convencionais: o escritório oferece projetos e serviços de boa qualidade para
que as OSCIPs procurem os recursos. Um elemento fundamental dessa qualidade é a participação social, um valor que doadores (setor público, empresas
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indivíduos) normalmente apreciam

B

SOLUÇÕES INTEGRADAS

O escritório Moralar foi fundado inicialmente com a intenção de
fazer reformas e construções habitacionais acessíveis. Nos últimos anos, o
escritório se transformou para fazer projetos, fornecer serviços diversos (laudos, preventivos contra incêndios, acessibilidade, entre outros) e acompanhar
obras para OSCIPs, principalmente no setor educativo. Apesar deste novo
foco do escritório, Moralar ainda atende usuários individuais para reformas
habitacionais. O interessante do caso é que a arquitetura participativa que
elas praticam nas comunidades para as OSCIPs é o que gera a demanda entre
os moradores dos bairros, que procuram elas para solicitar os serviços de projeto e acompanhamento, e também de regularização fundiária. Este modelo
particular também requer habilidades de relacionamento institucional e de
organização social (participação). O modelo misto requer ainda, gerar a
demanda nas OSCIPs da mesma maneira que no modelo particular anterior,
com uma estrutura de competências e uma estratégia de comunicação combinando os modelos 01b e 02a.
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Análise DAFO do Modelo 02: Projetos Comunitários

- Clientela mais restrita.
- Projetos interessantes e com
potencial multiplicador dos conceitos (qualidade arquitetural,
sustentabilidade, participação,
ambiente…).

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- OSCIPs em expansão (Aumento
de quase 100% entre 2010 e 2018,
totalizando 16 bilhões em 2018,
90 fonte pública).
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- Projetos com ciclo longo para
que se concretizem.
- Mais distante do usuário final.

DEBILIDADES
AMEAÇAS
- Dependência do financiamento
público de muitas das OSCIPs.
- Preconceito sobre o modelo
OSCIP.
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PACOTE
COMPLETO
MODELO 01
REFORMAS
HABITACIONAIS

PROJETO E
SERVIÇOS
MISTO
(B2C + B2B)

MODELO 02
PROJETOS
COMUNITÁRIOS

PROJETO E
SERVIÇOS
MISTO
(B2C + B2B)
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LAUDOS, PPCI E
OUTROS SERVIÇOS

RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

PLANEJAR E
ACOMPANHAR OBRAS

GERENCIAMENTO
DE OBRAS

PROJETO EXECUTIVO

RENDERIZAÇÃO 3D

ARQUITETURA DE
BAIXO CUSTO

COMUNICAÇÃO

TRABALHO SOCIAL E
PARTICIPAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

Matriz de competências dos diferentes modelos de negócio
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3.2. O ﬁnanciamento de um escritório popular de arquitetura
A disponibilidade de capital é um dos pilares de desenvolvimento e sustentação de qualquer empresa iniciante. É o capital que garante a capacidade de sustentar
os riscos técnicos, tecnológicos, ﬁnanceiros e comerciais da empresa.
As principais fontes capital para empresas iniciantes e startups podem ser
classiﬁcadas em cinco categorias:         , o fomento, o         , o capital de
risco e o ﬁnanciamento via instituições ﬁnanceiras4:
1

O              designa a geração própria do capital que é reinvestido.

2

O fomento trata de programas e iniciativas governamentais de apoio à inovação5, onde

podem também ser incluídos os ﬁnanciamentos para pesquisa e tecnologia (Pipe da FAPESP;
Peppe do MCTI entre outras).
3

O             6 trata do ﬁnanciamento coletivo para viabilizar tanto empresas quanto

projetos desenvolvidos por empresas já consolidadas.
4

O capital de risco (também conhecido como venture capital ou capital semente) envolve

a entrada de investidores na empresa geralmente em troca de uma participação acionária ou
um retorno ﬁnanceiro depois de algum tempo.
5

Por último, as empresas também podem ter acesso ao capital via empréstimos e ﬁnan-

ciamentos bancários, oferecidos pelo setor ﬁnanceiro e por bancos públicos de desenvolvimento.

No caso de uma forma jurídica tipo OSCIP (ONG avaliada pelo Estado) e da
atuação em parceria com outras entidades do terceiro setor podem-se incluir
subvenções para projetos e programas. Em se tratando de escritórios populares, existe a
possibilidade de captar capital para a empresa via ﬁnanciamento direto dos clientes ou
beneﬁciários das ações.
As fontes de capital disponíveis (ou com maiores chances de serem acessados)
são de certa forma dependentes da forma jurídica na qual o negócio é montado. Para
Microempreendedor Individuais (MEI)* ou proﬁssionais liberais as fontes de capital se
restringem, geralmente, ao capital próprio (       ) e empréstimos e ﬁnanciamentos.
Existe sempre a possibilidade de          para determinadas
4

                                                                          
                     ¡      ¢         £
5                                                            ¤              ¥                   
¦               
6                      

                                                                      
                                                                               
      §                                              
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iniciativas, mas em menor número. Trabalhando como empresas, além de oferecer vantagens ﬁscais, as oportunidades parecem ser mais diversiﬁcadas. As OSCIP podem se beneﬁciar indiretamente de subvenções recebidas de seus parceiros. A tabela abaixo indica as
fontes de capital mais comuns em função da forma jurídica da empresa:
MEI

(R$ 81 mil)

Autônomo

ME

(< R$ 360 mil)

Empresa de
pequeno porte

(R$ 360 mil - 4,8M R$)

OSCIP
ONG

      
Fomento
       
Capital de risco

FFF

seed+

Empréstimos ou ﬁnanciamentos

Subvenções
Financiamento clientes
De todas estas fontes de ﬁnanciamento, as duas mais frequentes nos casos
estudados são bootstrapping e capital de risco.

            : Em termos de formas jurídicas, o mais comum no mercado da
arquitetura é o trabalho autônomo ou a constituição de uma empresa limitada (respectivamente 34% e 20% dos proﬁssionais segundo o censo 2015). Nestes casos, a fonte de
capital é geralmente do tipo        , onde as empresas reinvestem seu próprio lucro,
gerando o próprio capital para sua expansão. Mesmo assegurando uma margem mínima
de lucro líquido entre 10% e 20% (SEBRAE), o volume de negócios necessários para gerar
fundos para reinvestimentos é limitada.
Nesta perspectiva, a viabilização de escritórios populares em termos de capital
parece estar localizada nas fontes de capital de risco e         .
Capital de Risco: O estudo dos diferentes casos sugere que, nos primeiros
meses de concepção do negócio, é muito importante que os fundadores procurem
assessoria de entidades como, por exemplo, o SEBRAE ou de especialistas em programas
de aceleração e incubação. O Programa Vivenda, Moradigna, Doce Lar, Moralar, Arquitetas Nômades e Favelar desenvolveram seus negócios sociais com apoio dos seguintes
programas de incubação e aceleração de     :
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Programa Vivenda

Artemísia 7 / Dinamo 8 / Housingpact 9

Moradigna

Yunus Negócios Sociais / Housingpact

Favelar

Shell Iniciativa Jovem / Pense Grande da Fundação Telefónica

Arquitetas Nômades

Social Good Brasil / Acelera Impacto14

Programa Doce Lar

Inovativa Brasil

Moralar

CAUSE Inovaparq 16

10

11

12

13

15

Atualmente existem vários programas deste tipo no país. Dois deles têm
focado no setor habitacional: Artemísia e Housingpact. No mês de outubro de 2019, estes
dois programas levaram a cabo, simultaneamente, dois eventos de formação/aceleração
de negócios sociais no setor habitacional, com 15     selecionadas para cada evento.
No programa da Artemísia, três startups foram selecionadas para receber capital de risco
para lançar seus negócios em 2020.
Alguns destes escritórios já receberam capital de risco destes mesmos programas no passado, permitindo que, durante os primeiros meses, a equipe pudesse se
dedicar de forma exclusiva a realizar a pesquisa primária com potenciais clientes e desenvolver seus modelos de negócio antes de lançar o empreendimento. Como defende a
Tese de Impacto Social em Habitação, publicada pela Artemísia em 201917, há inúmeros
motivos sociais e econômicos que justiﬁcam o investimento nos escritórios populares de
arquitetura. Este documento contém uma grande quantidade de dados e argumentos a
favor da promoção dos negócios sociais no setor habitacional e pode ajudar os novos
empreendedores a estruturarem e sustentarem uma narrativa coerente de seus projetos
e, desta forma, conseguir entrar nos programas de aceleração de startups. O fato de não
existir até o momento, nenhum escritório popular operando no Distrito Federal se conﬁgura como uma oportunidade para a conquista de uma vaga em algum destes programas
de aceleração/incubação de negócios de impacto social.
7
8


9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Finalmente, além dos programas especíﬁcos de incubação e aceleração, os
fundadores podem estudar a opção de procurar investidores em eventos de    .
    é um termo inglês que é usado no empreendedorismo, e outras áreas, que se
refere à narrativa utilizada, realizada em um tempo limitado, para convencer a quem
escuta de que um projeto merece seu apoio. Um exemplo deste tipo de eventos no Distrito Federal é o Cotidiano Summit18 de 2019, no qual participaram 50 investidores e 50
empreendedores. Neste e outros eventos semelhantes, antes de reunir empreendedores
e investidores, os especialistas assessoram os empreendedores na elaboração da narrativa do negócio (o   ). Existem ainda, plataformas como Anjos do Brasil19, que
promovem o investimento anjo e organiza cursos e encontros para empreendedores e
investidores, como forma de apoiar as     . O investidor anjo é uma pessoa física ou
jurídica que faz investimentos com seu próprio capital em empresas que nascem com um
alto potencial de crescimento, como as     .

            Além da possibilidade de conseguir capital de risco num programa de aceleração de      ou eventos de    , outra opção que os novos
escritórios podem explorar é o ﬁnanciamento coletivo ou         . Existem várias
modalidades de         ; escolhemos três relevantes para os novos escritórios populares de arquitetura: arrecadação de fundos,         e            . A grande
vantagem de organizar uma campanha de         é a dinâmica que esta ação provoca, motivando a equipe a reﬂetir de forma crítica até chegar a um modelo de negócio
coerente e com boas chances de receber apoios e, posteriormente, dar certo (ver Anexo
III para mais informações sobre         ).
Todos esses movimentos, aceleradoras,         , encontros entre
empreendedores e investidores, formam parte do ecossistema de inovação,
necessário para que o empreendedorismo prospere num território ou comunidade neste caso, a comunidade de arquitetos e urbanistas do Distrito Federal.
Além do capital de risco e         , duas outras modalidades de acesso a
capital podem viabilizar os escritórios populares de forma indireta. A primeira delas é
através da facilitação do ﬁnanciamento direto dos clientes via bancos de microcrédito e
outros como identiﬁcamos acima (DoceLar, Vivenda).
No caso de optarem pelo modelo projetos comunitários, os escritórios populares podem ser beneﬁciados indiretamente pelas subvenções e outras formas de capital
a fundo perdido captadas pelas entidades parceiras. As empresas que optarem
18

                        £ 
              

19
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pela forma jurídica OSCIP podem captar este tipo de capital diretamente em parceria com
outras entidades. Estas fontes de capital necessitam de capacidades especíﬁcas no
escritório popular para tratar da viabilização dos empréstimos e ﬁnanciamentos contraídos pelos clientes e sua gestão, ou para a captação de subvenções para entidades parceiras.
Associações sem ﬁns lucrativos (OSCIP) pagam impostos na venda de serviços.
No que se refere à prática de atividades comerciais, inexiste imunidade ou isenção geral
para os escritórios populares constituídos como associações sem ﬁns lucrativos (OSCIP),
devendo-se analisar a legislação especíﬁca de cada tributo. Em geral, estas entidades
podem ser isentas do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e da C.S.L.L.
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); (art. 15 da Lei nº 9.532/97). Estas entidades
estão sujeitas a recolher o PIS no montante equivalente a 1% sobre a folha de pagamento
(Lei nº 9.715/98, arts. 2º, II e 8º, II). Quanto a COFINS, a Medida Provisória nº 1.858, reeditada sob os nºs 1991, 2.037, 2.113 e, por último, medida provisória nº 2.158, de
24.08.2001, estabeleceu em seu art. 14, inc. X que, a partir de 01 de fevereiro de 1999,
não incidirá este tributo sobre as atividades próprias das associações e fundações sem
ﬁns lucrativos. A tributação em nível estadual e municipal depende do reconhecimento
como de utilidade pública e ou enquadramento como isenta ou imune, caso contrário
ainda incidem ISS, IPTU, etc.
Os escritórios populares poderiam beneﬁciar-se da constituição como sociedade cooperativa no caso de existirem muitos atos cooperativos (entre arquitetos e
pequenos empreiteiros, lojas de material de construção) que são isentos. Sociedades
cooperativas não pagam CSLL (artigos 39 e 48 da Lei 10.865/2004.). A venda de serviços
está sujeita a tributação do ISS em âmbito municipal somente se prestar a terceiros
serviços tributados pelo referido imposto (As alíquotas variam de 2% a 5%). A prestação
de serviços a cooperados não caracteriza operação tributável pelo ISS.
Uma estimativa de receita mensal para o funcionamento de um escritório
popular de arquitetura (modelo reformas habitacionais) pode ser feita usando a tabela de
honorários do CAU-BR20 para a prestação de serviços de arquitetura e urbanismo na
forma de uma empresa LTDA tributada no lucro real.
De acordo com as capacidades estabelecidas acima, a estrutura mínima e eﬁciente para a prática do exercício proﬁssional requer uma equipe de arquitetos e urbanistas, estagiários e uma secretária ou assistente administrativa. Os escritórios que se dedicarem a fazer reformas habitacionais para clientes do segmento econômico C e D devem
²°                                                ¨  ©  _ª   
 _  _«      _  ¨   
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levar em conta, primeiramente, que vão precisar de uma quantidade de contratos muito
maior do que um escritório convencional de arquitetura. Independente de conseguirem
sistematizar ou automatizar algumas atividades (orçamento, contratos, ﬁnanças, entre
outros), a equipe teria de ser reforçada pelo menos com um assistente social, um
engenheiro civil ou técnico em ediﬁcação para orçamentos e seguimento de obras. No
caso do desenvolvimento de um aplicativo pode ser necessário contar com um desenvolvedor na equipe ou então prestadores de serviço externos.
Em função da equipe técnica desejada, das estimativa das despesas e custos,
e das fontes de receitas pode ser calculado um Valor Hora Produtiva Mínima para o
escritório popular de acordo com a tabela do CAU-BR. Para uma equipe mínima (composta de 2 arquitetos, 1 estagiário, 1 assistente social e um técnico em ediﬁcações) o
valor hora do escritório se situaria em torno de R$ 130,00.
Assumindo que o escritório popular venda apenas projetos de reformas
habitacionais, seriam necessários em torno de 160 m² de reformas mensalmente²¹ para
atingir o ponto de equilíbrio de R$ 100 000 de receitas mensais. No caso das receitas
serem provenientes essencialmente de obras pequenas onde o valor cobrado pelo projeto é pequeno, o ponto de equilibrio para a empresa com a mesma estrutura de pessoal
seria atingido à partir de 40 obras (440m² de reformas) do mesmo porte de forma a atingir uma receita mensal em torno de R$ 250 000.
O escopo estimado em horas para cada projeto é de 16, 38 e 40 horas em
média por mês, para projeto e execução. Estas estimativas levam em conta visitas aos
clientes tanto na fase de identiﬁcação quanto de execução. Interessante notar que diversos dos itens considerados como agregados, ou que não fazem parte do escopo básico
de serviços necessários para a elaboração de projeto e/ou imprescindíveis para a sua
execução, acabam por ter uma importância maior quando se trata de escritórios populares de arquitetura.
Esta base serve como modelo de cálculo para viabilidade dos escritórios populares e para a escolha de incluir ou não as obras nas prestações de serviço, mas é bom
lembrar que estas são simulações e devem ser validadas com um contador antes de
lançar a empresa.
²¹                                                                       
                ¢ ¬ ¨   ¥                                           ® 
                                  «        «                        
                                           ¥                   ¯° £ ¥  ¨ ¨     
                     ®                                                   
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3.3. Ecossistemas de inovação
O fortalecimento do ecossistema de inovação envolve diversos atores. As
universidades e outros centros de formação superior e continuada têm o papel de
potencializar a expansão do conhecimento e capacitar proﬁssionais. O Estado, além de
legislar, cria incentivos para estimular o empreendedorismo, como forma de se posicionar competitivamente. Organizações da sociedade civil também podem contribuir de
diversas maneiras (como é proposto na seguinte seção). Esta é uma forma de se desenvolverem como polos competitivos de atração de melhores projetos de diferentes
segmentos e de todos os demais atores que os circundam, tais como investidores e
recursos humanos qualiﬁcados. O objetivo ﬁnal é inovar na forma como são solucionados os problemas da sociedade, alimentando os sistemas produtivos e gerando valor e
empregos no território.
Grandes corporações através de parcerias tríplice hélice (conexão entre
universidades, poder público e setor privado), têm dedicado esforços para estruturar
mecanismos de aproximação que possam atingir diferentes momentos do desenvolvimento de startups (que aqui ﬁcam conﬁguradas como modelos de negócio para arquitetura popular) para que, assim, sejam integrados elementos formadores de novas competências e capturados recursos que possam ser relevantes para a geração de valor
para o todo.
Florianópolis (SC) é o principal exemplo brasileiro e vem sendo acompanhado
de perto por universidades como a Stanford da Califórnia. É um exemplo de como a
criação de ambientes colaborativos pode formar um ecossistema de inovação sólido. O
conceito que está sendo observado em relação a cidade é o de “como se faz mais com
menos”, ou seja, como um ecossistema pode se desenvolver com menos recursos do
que os estimados e se desenvolver melhor. Florianópolis vive um boom do setor de
tecnologia e é a prova de que “a união faz a força”. O elemento fundamental em tudo isso
é a conexão entre atores, física e digital. Com uma boa conexão digital, a separação física
não impede o bom funcionamento do ecossistema. Porém, estar ﬁsicamente juntas
contribui de forma orgânica para a colaboração e cooperação, potencializa o desenvolvimento com a complementação dos recursos (mão de obra capacitada, recursos
ﬁnanceiros, educacionais e compartilhamento de rede de contatos e de experiências)
assim como ocorre na natureza.
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Análise de tendências e
cenários perspectivos

TENDÊNCIAS

OPORTUNIDADE

Competências
produtivas
instaladas

VOCAÇÃO

POTENCIAL

Competências
cientíﬁco-tecnológicas
existentes

Fonte: CERTI - Florianópolis

Considerando uma avaliação real e embasada nas competências e capacidades instaladas do ecossistema no seu local, a ﬁgura acima ilustra as premissas que
podem ser analisadas quando se considera a formação de um ecossistema relevante. São
elas: a análise das tendências (necessidades dos usuários do mercado, no caso de moradores que desejam reformar as suas casas), potencial (capacidade cientíﬁca como universidades, entidades e outros relacionados a pesquisa e desenvolvimento), vocação (competências existentes, que podem ser os próprios arquitetos, lojas de materiais, mão de
obra como pedreiros, eletricistas e outros). A partir destes três aspectos, segue-se a identiﬁcação das oportunidades existentes no ecossistema ou até mesmo a identiﬁcação
daquelas que ainda precisam ser desenvolvidas.

                            
Existem diferente papéis dos atores, que são complementares e fundamentais
para o bom desenvolvimento e consolidação de um ecossistema de inovação. Além da
liderança, há funções de criação direta de valor. O líder tem o papel direto de deﬁnir e
coordenar a construção da proposta de valor do todo, deﬁnir para qual segmento se direciona o ecossistema (saúde, moda, tecnologia, outros) e para quem ele trabalha. Normalmente o foco é a própria sociedade como um todo, mas precisa estabelecer quais atores
serão beneﬁciados e quem faz parte do conjunto.
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As atividades de cada um dos atores são distintas. Em alguns casos podem ser
concorrentes, mas devem levar a região a patamares superiores considerando o desenvolvimento de negócios e a implementação de inovações. Podemos listar algumas atividades principais para que os ecossistemas venham a emergir:
A

Deﬁnição do foco de valor do ecossistema.

B

Deﬁnição dos atores parceiros necessários para a geração de valor do ecos-

sistema na prática;
C Aquisição e gerenciamento de recursos necessários para atuação conjunta dos
atores;
D

Necessidades de capacitação;

E

Atividades tecnológicas – o desenho e fornecimento de tecnologias:

F

Atividades institucionais – o estabelecimento e implementação das regras de

engajamento e de negociações institucionais.
G

Atividades de contexto que considerem os estímulos provenientes do ambi-

ente que inﬂuencia a operação do ecossistema.
As parcerias estabelecidas devem atrair e reunir parceiros relevantes que
estejam juntos, formando alianças estratégicas mesmo que de diferentes segmentos.
Colaboração vem sendo considerado o termo de maior relevância em ecossistema, uma
vez que pode criar valor, por meio de vínculos fortes, para a evolução coletiva.

Fonte: CERTI - Florianópolis
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Um ecossistema pode apoiar de forma relevante e considerável o nascimento,
desenvolvimento e crescimento de todos os atores envolvidos. Ele pode prover alguns
benefícios importantes, tais como:
1

Troca de experiências
O envolvimento dos atores que se encontram próximos entre si e próximos aos usuários permite a troca de experiências e de aprendizagem de uma
forma mais simples, rápida e próxima.
2

Reconhecimento da comunidade
A realização dos trabalhos na comunidade e a divulgação dos mesmos
entre os usuários e sua rede de conexões potencializa a visibilidade e o reconhecimento dos atores que estão conectados no ecossistema.
3

Redes de indicação
O reconhecimento da comunidade tem o potencial de gerar automaticamente a indicação das soluções para os atores pertencentes ao ecossistema,
que se alimenta das mesmas para crescer e se beneﬁciar de forma positiva.
4

Melhorias das habilidades
A possibilidade de feedback constante e quase instantâneo, devido a
proximidade dos atores, proporciona o mapeamento dos aspectos que necessitam evolução e constante feedback para iteração.
5

Apoio de competências complementares
Um ecossistema sobrevive devido a formação de competências complementares, seja na natureza, ou para ambientes de inovação, tecnologia e também
para a arquitetura e seus atores. Cada ator desempenhando bem uma competência permite que ele se foque naquilo que sabe fazer e desempenha bem. Da
mesma forma outros atores podem desempenhar as suas competências e dar
foco no negócio, atendendo as necessidades dos usuários e criando a possibilidade maior de sobrevivência para todos.
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Cultura

Empreendedora, aberta,
empática

Aversa a risco e aos imprevistos

Foco

Propósito

Resultado

Inovação

Transformadora, irruptiva, engajada

Incremental, conservadora, pragmática

Tecnologia

A mais atual e mais barata/acessível

Sistemas legados

Gerenciamento

Simples, pequena e ﬂexível,
colaborativa

Complexa, múltiplos níveis, mais lenta

Planejamento

Baseado no aprendizado

Plano de negócio

Modo de projetar

Participativo, colaborativo

Autoral

3.4 Papel das entidades na promoção dos escritórios populares
de arquitetura
As entidades da arquitetura e urbanismo, como o CAU/DF, o IAB/DF, o
Sindicato dos Arquitetos/DF e a FeNEA, têm um papel importante na promoção dos novos
escritórios populares. O papel principal, em termos gerais, é o fortalecimento do
ecossistema de inovação, a saber, dos laços com os diferentes atores com potencial de
contribuir a resolver os problemas habitacionais e urbanos nas periferias de Brasília. A
inovação surge como efeito sinérgico da colaboração entre esses atores. Temos
identiﬁcado cinco ações:
A
Espaços de colaboração interproﬁssional: considerando os benefícios da
multidisciplinaridade, o estímulo da convivência e colaboração interproﬁssional
pode fortalecer o ecossistema de inovação. A inovação é necessária para superar as
barreiras socioculturais e econômicas identiﬁcadas na pesquisa. As entidades
podem estimular a colaboração interproﬁssional de diferentes modos. Por exemplo, podem ser organizados eventos, de forma conjunta, com os conselhos, sindicatos e associações de outras proﬁssões; também podem, de forma conjunta, auspiciar espaços onde proﬁssionais de diferentes áreas trabalham juntos (      
       ). Nos tempos atuais, em que a tecnologia vem provocando rápidas
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transformações no mercado de trabalho, estes espaços oferecem oportunidades
para que os proﬁssionais se reinventem, indo além da multidisciplinaridade, e transitem pela interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. As competências identiﬁcadas para viabilizar os diferentes modelos sugerem que se procurem parcerias com
os conselhos e entidades das áreas da administração (com foco no empreendedorismo), com representantes dos técnicos de ediﬁcações, do serviço social, do direito
urbanístico (como o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico - IBDU) e dos agentes
comunitários de saúde, entre outros.
B Formação: os programas de formação continuada e capacitação proﬁssional,
além de promover o acréscimo de competências dos indivíduos, devem fortalecer as
capacidades para a colaboração e inovação do ecossistema. Os cursos de arquitetura têm se mostrado conservadores, desconectados da arquitetura popular e,
quando têm tomado alguma atitude, oferecem disciplinas excessivamente teóricas,
com pouca ou nenhuma ênfase nas particularidades que distinguem um escritório
popular de um convencional. A formação em arquitetura popular deve preparar os
proﬁssionais no modo colaborativo/participativo de projetar (diferente do autoral) e
no empreendedorismo focado no problema do usuário (não na solução). Além
destes dois elementos fundamentais, a formação deve ter um perﬁl eminentemente
prático, como, por exemplo, realização de escritórios piloto, estágios pagos nos
escritórios populares descritos neste relatório e oﬁcinas práticas de projeto e acompanhamento em comunidades do DF.
C Relações institucionais: o Modelo 02, Projetos Comunitários, tem um potencial
importante, porém existem poucos casos no país, em parte devido a que o movimento ATHIS tem colocada muita ênfase no Modelo 01 de Reformas Habitacionais.
Uma forma de ajudar aos escritórios que decidem adotar este modelo é promovendo a arquitetura qualiﬁcada entre as OSCIPs e criando espaços para facilitar a
relação desses escritórios com OSCIPs do Distrito Federal. As entidades podem
procurar uma parceria com a ABONG (Associação Brasileira de ONGs) como ponto
de partida na criação desses espaços. Por exemplo, podem ser organizados eventos
sobre arquitetura comunitária e participativa onde os escritórios populares informam aos representantes das OSCIPs sobre suas metodologias de projeto e serviços.
D

Mentoria: o medo de empreender (medo que não dê certo) é um dos
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principais fatores que inibem a abertura de escritórios populares. É um campo de
atuação novo. Ter esta guia com modelos e exemplos pode servir como apoio inicial
e ampliação da visão que o arquiteto recebe na sua formação universitária. Mas
além disso, importante que aquele que deseje empreender, encontre um mentor
que o acompanhe nos primeiros meses de rodagem do escritório. Pois, além de
ajudar a ajustar e desenvolver melhor o modelo de negócio adequado ao
empreendedor, oferece apoio para superação da barreira do medo, já que o
empreendedor se sente apoiado. Neste sentido, as entidades da arquitetura e
urbanismo poderiam criar um programa de mentoria para que especialistas em
empreendedorismo acompanhem os novos empreendedores nos primeiros meses.
Este é um serviço que é fornecido por outras entidades como, por exemplo, o
SEBRAE e que apresentam bons resultados práticos. Existe um potencial de
parcerias com estas entidades para viabilizar a mentoria dos novos escritórios
populares.
E
Promoção da Lei Federal 11.888/2008: desde 2015, aproximadamente, os
esforços das entidades para promover a Lei ATHIS são signiﬁcativos. A
recomendação (distinta) neste sentido seria sobre um possível foco dessa promoção. Assumindo que, nos próximos anos, vão ser abertos novos escritórios populares de arquitetura nas periferias de Brasília, as entidades podem trabalhar com
o Governo do Distrito Federal para desenhar uma política habitacional que canalize
subsídios diretamente às famílias de baixa renda que solicitam os serviços desses
escritórios, devidamente registrados.
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A análise dos casos conﬁrmou o que, desde o início deste trabalho,
colocamos como hipótese que não há uma receita única. São muitos fatores
envolvidos (culturais, geográﬁcos, técnicos, econômicos) na concepção e
desenvolvimento de um escritório popular de arquitetura. Apesar disso,
consideramos que existem algumas premissas importantes para os arquitetos que
planejam lançar um escritório popular:
1 Cada membro da equipe deve fazer o que sabe fazer melhor. Se há
uma atividade necessária para a qual não há ninguém na equipe que
saiba como executá-la, devem procurar alguém de fora.
2 Empatia entre os proﬁssionais e os clientes/usuários é fundamental.
É a capacidade de compreensão empática ou estabelecimento de
relações através de instituições, lideranças ou proﬁssionais sociais da
comunidade que deve ser desenvolvida para o bom lançamento e
desenvolvimento de um escritório de arquitetura popular. Se há um
membro da equipe que já possui relações e/ou conhece bem a
comunidade, o desenvolvimento do escritório se dará de forma mais fácil
ou mais rápida; caso contrário, o tempo de maturação poderá ser maior.
3 Deve haver um equilíbrio de receitas e despesas, entre a expectativa
dos arquitetos empreendedores e o tempo para se estabelecer como
negócio. Por este motivo, em todos os casos é fundamental que alguém
da equipe domine a gestão administrativa e ﬁnanceira ou que esta seja
terceirizada.
Acrescentamos algumas recomendações para as entidades e
especialmente para o CAU/DF, se quiser estimular a formação e o desenvolvimento do
ecossistema para que os escritórios de arquitetura popular possam surgir e se
desenvolver de forma saudável, contribuindo para o bem estar de muitas famílias. São
elas:
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Desenvolvimento do mindset (modelo mental)
dos arquitetos para a visão do empreendedorismo social.

Trabalhar a parceria complementar entre as
entidades existentes, especialmente com as
universidades para estímulo e desenvolvimento
do segmento a arquitetura popular como algo
desejável e realizável.

Conectar estratégias e alinhar com os
programas de ﬁnanciamento, pois as parcerias
de relacionamento o próprio escritório de
arquitetura popular poderá desenvolver.

Desenvolver cursos de capacitação com foco
na prática e compartilhamento de experiências
(modelo          ) acerca dos modelos de
escritórios populares de arquitetura. A
formação da rede e comunidade interessada
potencializa as ações e avanços de todos.

                       
Além destas premissas, consideramos importante uma reﬂexão: um
negócio ou empresa, para poder ser considerada “social”, deve ter objetivos sociais
guiando todas as atividades. O lucro é um meio, uma ferramenta, que permite crescer
e ampliar os benefícios da atividade que desenvolve. Quando a organização abandona
a ferramenta do lucro, deixa de ser um negócio ou empresa, e passa a ser uma OSC
(sem ﬁns lucrativos) e se torna dependente de ﬁnanciamento público e/ou doações
ﬁlantrópicas. Quando a empresa coloca o lucro acima dos objetivos sociais, não pode
ser chamada de empresa social. Neste sentido, é fundamental que o lucro seja
investido na produtividade do negócio para ampliar a capacidade de atender a
demanda.
No momento de planejar o negócio e escolher o modelo, recomendamos
que a equipe fundadora faça uma análise DAFO (debilidades, ameaças, fortalezas e
oportunidades), ferramenta do planejamento estratégico também conhecida como
SWOT (siglas em inglês). Entendemos que os arquitetos (com apoio do CAU/DF e
entidades) precisam realizar essa pré-análise dos elementos envolvidos e do contexto
onde o escritório popular será implementado. Também deve haver uma reﬂexão
sobre qualidade (persona- lização, soﬁsticação, complexidade) e quantidade
(produtividade, volume, ﬁnanças) e os fatores que podem ajudar a atingir um equilíbrio
entre estes dois aspectos do modelo do negócio. Uma vez deﬁnido quem são os
clientes e os usuários ﬁnais, o escritório deve pesquisar os clientes/usuários reais para
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conhecer, em profundidade, as características do problema (desde o ponto de vista do
cliente/usuário). O Mapa de Empatia da metodologia Design Thinking é uma
ferramenta muito útil para este ﬁm (usada na pesquisa primária desta consultoria).
Depois, podem usar os Canvas de Proposta de Valor e de Modelo de Negócio para ir
deﬁnindo os detalhes do negócio. Podem ser utilizadas esta e outras metodologias
para planejar e lançar um novo negócio. Também há entidades, como o SEBRAE e
aceleradoras ou incubadoras, que assessoram neste processo.
Como conclusão, consideramos que os arquitetos interessados em lançar
um escritório popular de arquitetura devem, na maior brevidade possível, começar a
testar o modelo escolhido. Se recomenda que a escolha do modelo seja feita usando
os critérios do anexo II. Em qualquer caso, o escritório popular se deve conceber e
estabelecer na comunidade, com as mãos na massa. Como disse o poeta espanhol
Antonio Machado: “Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar”.
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ANEXO I

Canvas de Modelo de Negócio dos escritórios populares
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ANEXO II

Critérios para a escolha do modelo e particularidades do escritório²²
Considerem quais seriam as respostas para o usuário ﬁnal do serviço fornecido
pelo escritório e da arquitetura resultante desse serviço.
1.
O cliente alvo está suﬁcientemente provido de recursos? Se o cliente
não tem dinheiro suﬁciente, este público não conseguirá sustentar o escritório sem
subsídios, nem proverá suﬁciente ﬂuxo de caixa para que cresça.
2.
Seu público alvo está pronto e acessível para as vendas? Vocês querem
tratar diretamente com seus usuários ﬁnais quando começam o negócio, em vez de
depender de pessoas terceirizadas para promover e vender seus serviços, porque
seu serviço passará por iterações de aprimoramento muito rápido, e o feedback
direto do usuário é uma parte essencial desse processo.
3.
Seu público alvo tem um bom motivo para adquirir seu serviço? Seu
cliente contrataria seu serviço em vez de outra solução semelhante? Ou, seu cliente
está satisfeito com qualquer solução que já está usando? Lembrem que, em muitas
ocasiões, sua principal concorrência será o cliente não fazendo nada.
4.
Podem vocês, com ajuda de parceiros, entregar um serviço/produto
completo? Seu cliente quer uma solução completa e funcional para seu problema,
sem ter que estar coordenando diferentes provedores para resolvê-lo. Provavelmente terão que trabalhar com outros fornecedores para entregar uma solução que
incorpora seus serviços, o que signiﬁca que vocês vão ter que convencer outros
fornecedores e distribuidores que seu serviço merece ser integrado no ﬂuxo de
trabalho deles.
5.
Existe concorrência entrincheirada que poderia bloquear o negócio?
São raros os casos em que nenhum concorrente está competindo para convencer
seu cliente de gastar o orçamento num produto para satisfazer as necessidades
dele. Qual é a força dos concorrentes, desde o ponto de vista de seu cliente? (não
seu ponto de vista nem desde uma perspectiva técnica). Podem seus concorrentes
bloquear o início da sua relação com um cliente? Como o escritório destaca-se entre
o que seu cliente percebe como alternativas?

²² ®   ª                  ª          
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6.
Se vocês conquistam seu público alvo, podem alavancá-lo para acessar outros territórios ou públicos? Se vocês dominam esta oportunidade,
existem oportunidades adjacentes para vender seu serviço com apenas pequenas
modiﬁcações no serviço ou na estratégia de vendas? Ou, terão que revisar seu
serviço ou estratégia radicalmente para tirar proveito de oportunidades adicionais?
Enquanto vocês quiserem se manter focados no seu público inicial, não deverão
escolher um outro âmbito o qual terão diﬁculdades para escalar seu negócio.
7.
É seu público alvo e âmbito consistente com os valores, paixões e
metas da equipe fundadora? Vocês devem estar seguros de que os objetivos pessoais dos fundadores não ﬁcam num segundo plano em relação a outros critérios
apresentados aqui.
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ANEXO III

Manual para adotar o ﬁnanciamento coletivo como estratégia ﬁnanceira

 ¢  ±   ®    ²
O que é crowdfunding?
O ﬁnanciamento coletivo, chamado costumeiramente de crowdfunding²³, revolucionou o
modo como projetos pessoais são viabilizados. A origem do crowdfunding são as
vaquinhas de dinheiro para situações especíﬁcas: amigos viajando, festas de aniversário e
outras comemorações, amigo secreto, etc. Com a chegada da internet, esse mesmo espírito colaborativo começou a ser aplicado para projetos maiores, como lançar um disco, publicar um livro e abrir um negócio. Antes das vaquinhas digitais, qualquer projeto desse
tamanho poderia ser viabilizado só com ﬁnanciamento bancário, investidores ou através
de grandes empresas, levando meses ou anos e cedendo parte dos ganhos e decisões do
empreendimento aos investidores. A internet possibilitou arrecadar dinheiro online de
forma simples, rápida e com custos muito mais baixos.
No crowdfunding, várias pessoas podem ajudar a levantar a quantia necessária, usando
uma plataforma na internet que conecta os autores do projeto com os apoiadores e facilita a transação ﬁnanceira. O crowdfunding para startups já se transformou numa prática
muito popular entre organizações sem ﬁns lucrativos, empreendedores, artistas, inventores, músicos e diretores, entre outros.
O primeiro crowdfunding foi lançado em 1997, pela banda de rock britânico Marillion. A
banda precisava de dinheiro para uma turnê pelos Estados Unidos. Em vez de gastar seu
tempo indo atrás de discográﬁcas e outras empresas do setor, decidiram pedir ajuda aos
fãs através da internet. A banda conseguiu arrecadar US$ 60 mil, deﬂagrando uma
revolução que dura até hoje. Um grande número de empreendimentos e negócios não
necessitam de alto capital de entrada; o crowdfunding é, atualmente, a solução mais
acessível e democrática de ﬁnanciamento para eles. Com a popularização do crowdfunding, popularizaram-se também os sites e plataformas de ﬁnanciamento coletivo.
O funcionamento, em linhas gerais, é o seguinte: um indivíduo ou grupo cria um projeto
na plataforma digital com todos as informações necessárias para convencer os potenciais
apoiadores de que o projeto merece seu dinheiro. Os criadores dos projetos devem investir uma quantidade signiﬁcativa de tempo numa boa estratégia de comunicação, através
do e-mail, redes sociais e outros meios relevantes na área do projeto.

²³                     
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Os escritórios populares de arquitetura e o crowdfunding
Ainda que as vaquinhas virtuais possam tomar as mais diversas formas, decidimos listar
apenas três principais que podem ser do interesse dos arquitetos que planejam lançar um
escritório popular.
 

                 
Os novos escritórios populares de arquitetura podem organizar uma campanha
de crowdfunding para ﬁnanciar os primeiros meses de funcionamento: a pesquisa
primária, equipamento, assessorias, plano de negócio, projetos pilotos, entre outros.
Num modelo de equity crowdfunding, a ideia é arrecadar dinheiro online para uma
startup. Os arquitetos com planos de abrir um escritório popular, podem usar esta
modalidade para juntar o capital de risco. Mas, mais importante do que o dinheiro, o
lançamento de uma campanha assim deﬂagra uma dinâmica que leva os fundadores
a planejar a empreitada de forma detalhada e coerente, pois sem isso não conseguem
os recursos que tanto precisam. Os investidores recebem um percentual de participação na empresa. O investidor, claro, ﬁca livre para vender a sua parte da empresa
no futuro. No Brasil, têm plataformas como StartMeUp24 e Linka Invest25 .
 

     
O matchfunding é um modelo em que ocorre a participação de uma empresa
ou instituição. Também conhecido como Financiamento Coletivo Turbinado ou Financiamento Misto, o matchfunding possui um funcionamento bem simples: para cada
real que uma pessoa colocar em uma campanha de ﬁnanciamento coletivo, a empresa
ou instituição participante do programa pode duplicar ou triplicar o valor da colaboração. O matchfunding possui uma essência ganha-ganha, já que o projeto recebe um
impulso a mais e a empresa ou instituição ajuda a tirar projetos relevantes do papel
através da inteligência coletiva. Ele foi criado no contexto da Economia Colaborativa
que acredita na potência da união das pessoas e na colaboração para a criação de
novas formas de se fazer Economia. As plataformas que oferecem este serviço são
27
28
Benfeitoria26, Catarse e Kickante .


                             
Os escritórios populares de reformas habitacionais, seja como pacote completo
ou só projeto e acompanhamento, também podem integrar o crowdfunding na sua
estratégia ﬁnanceira para viabilizar as reformas das famílias de baixa renda.
24
25


26

27

28
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Organizar uma campanha de ﬁnanciamento coletivo requer uma quantidade considerável de tempo no desenho e execução de uma estratégia de comunicação eﬁcaz.
Não é recomendável, podendo causar falência, investir esse tempo no atendimento
de poucos casos esporádicos. Porém, se a campanha é desenvolvida para uma quantidade suﬁciente de projetos, com uma certa regularidade, podem ser criadas economias de escala, fazendo desta fonte de recursos uma boa solução a médio e longo
prazo. Podem ser criadas campanhas diferentes para cada família ou podem ser criadas campanhas “recorrentes”, uma possibilidade que oferecem algumas plataformas
no Brasil. Também têm plataformas que oferecem a possibilidade de deﬁnir uma meta
e, se não é atingida, o dinheiro arrecadado é devolvido aos doadores sem custo (modalidade “tudo ou nada”). Existem diversas plataformas de ﬁnanciamento no Brasil
que oferecem uma ou diversas possibilidades: Kickante, Vakinha29 , GoFundMe30 , Abacashi 31, Unlock 32, Catarse e Benfeitoria.

Vantagens de criar vaquinhas virtuais
1.
As estratégias de divulgação começam dentro da plataforma
O conjunto de plataformas de crowdfunding contam com uma grande variedade de produtos e projetos inovadores e com uma comunidade altamente engajada de doadores
e investidores. Isso representa uma oportunidade única de divulgação – pois, embora o
escritório ainda precise criar e conquistar um tráfego signiﬁcativo por conta própria,
uma boa parcela dos seus investidores já é um participante ativo da plataforma de ﬁnanciamento escolhida. Outra vantagem de anunciar para o público presente na plataforma
de ﬁnanciamento é que as estratégias de marketing podem acabar saindo consideravelmente mais baratas do que aquelas criadas exclusivamente para as redes sociais. Além
disso, você pode convidar o pessoal que conquistar diretamente na plataforma para
curtir as páginas do projeto no Instagram ou no Facebook, criando uma relação de
ﬁdelização de apoiadores.
2.
É possível gerar mais receita (e reduzir o risco ﬁnanceiro)
Uma vantagem de arrecadar dinheiro online é que, se você estiver desenvolvendo um
projeto, pode promover o ﬁnanciamento do projeto e obra antes de precisar se preocupar com o planejamento e gerenciamento da obra. Com uma renderização simples e um
material promocional consistente, é possível impulsionar a campanha e criar uma boa
expectativa no seu público-alvo – sem precisar ferir o seu ﬂuxo de caixa no processo.
29
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3.

É possível validar o modelo de negócios de forma antecipada
Muita gente acha que as startups fecham as portas por falta de investimentos;
porque a concorrência (os pedreiros locais) dominam o mercado; por não saber investir
em boas estratégias de marketing. Mas a verdade é bem diferente. De acordo com uma
pesquisa conduzida pela CB Insights, 42% das startups precisam encerrar suas atividades porque estão oferecendo um serviço ou produto que simplesmente não é
necessário. Por isso mesmo que a existência de um site de ﬁnanciamento coletivo é
muito valioso no começo da empreitada. É nesse espaço que o escritório pode validar a
sua ideia de serviço antes de começar a produzir. A segunda vantagem de usar uma
plataforma de ﬁnanciamentos ainda na fase inicial de desenvolvimento é a seguinte: é
um espaço onde é possível otimizar e melhorar a ideia até que ofereça suﬁcientes perspectivas de sucesso.
Durante a campanha (que normalmente dura dois meses), pode conversar com o
seu público-alvo; com investidores; com potenciais parceiros e com os seguidores nas
redes sociais. Eles também querem que a ideia dê certo, podendo incentivar ações
inovadoras no escritório. Além de construir uma relação mais próxima com aqueles que
realmente estão interessados no seu projeto, você ainda economiza dinheiro com
pesquisa de mercado.

Qual é o melhor opção de crowdfunding para os escritórios
populares de arquitetura?
A popularidade do crowdfunding acabou gerando um número altíssimo de plataformas online. Sugerimos duas que servem bem às necessidades da arquitetura popular:
Catarse e Benfeitoria.

                                                
O Catarse é a plataforma de ﬁnanciamentos mais utilizada por empreendedores
e artistas brasileiros. As três modalidades de ﬁnanciamento ajudam não só a expandir o
leque de projetos publicados no site, mas também a alcançar um público ainda maior.
Na modalidade assinaturas, os apoiadores contribuem com valores ﬁxos todo o
mês (ou deixa que o seu público decida quanto quer pagar) para projetos recorrentes.
Este plano costuma ser amplamente utilizado por artistas e criadores de conteúdo, que
criam recompensas exclusivas todo o mês para os assinantes. Vale destacar também
que é possível contribuir apenas com R$ 1 mensal. Pode parecer pouco, mas às vezes 1
real é o suﬁciente para criar uma relação duradoura com um cliente.
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A grande maioria das campanhas publicadas no Catarse segue o modelo
“tudo-ou-nada”, no qual os doadores e investidores só são cobrados depois que a campanha atinge a meta estipulada. Não raro, as campanhas de sucesso ultrapassam a
meta. Se a campanha não for bem-sucedida, os investidores recebem o dinheiro de
volta e o projeto volta para a gaveta, sem custos para ninguém. Dois ingredientes fundamentais em campanhas de tudo-ou-nada são a motivação e a urgência.

                                                                
O site tem uma longa história de sucesso e ﬁnanciou projetos de alto impacto
cultural e social. Benfeitoria também conta com a opção de ﬁnanciamento recorrente,
excelente para iniciativas de pequeno e médio porte. A ONG Soluções Urbanas, de
Niterói (RJ), tem usado esta plataforma para ﬁnanciar as reformas do programa Arquiteto da Família. Benfeitoria também é usado com frequência pelas ONGs TETO e PEABIRU.

Na hora de escolher o seu site de ﬁnanciamento coletivo, devem ser avaliadas as
opções de assinatura disponíveis, a compatibilidade do site com os seus objetivos e,
claro, o processo de avaliação e cadastramento de projetos. A escolha depende dos
objetivos, da natureza do projeto, do público-alvo e das recompensas oferecidas aos
apoiadores. O ﬁnanciamento recorrente proposto por Catarse e Benfeitoria só consegue se sustentar com um planejamento sólido a longo prazo.
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Recomendações para organizar uma campanha de crowdfunding
Apenas 50% das campanhas de crowdfunding criadas são bem-sucedidas, mas é
importante lembrar que muitas dessas acabam por superar as metas estabelecidas. Para
alcançar ou superar a meta de arrecadação, devem ser considerados os seguintes elementos:
1. Enfatize o valor que está sendo criado para as famílias
Para atrair apoiadores ou investidores, você precisa primeiro criar valor para os usuários
ﬁnais: as famílias que moram em situação precária. Na campanha deve ﬁcar claro que esse
valor é resultado do esforço, dedicação e criatividade da equipe.
2. Prepare tudo com antecedência
Uma campanha para arrecadar dinheiro online não nasce do dia para a noite: é preciso
preparo e cuidado. Se a ideia é que o crowdfunding seja uma fonte regular de recursos para
o escritório, deve ser considerado que a primeira campanha muitas vezes acaba servindo
como um fator importante para o sucesso de campanhas futuras, por este motivo, é importante caprichar.
3. Construa um público de apoiadores engajados e ﬁéis antes de lançar a campanha
Mesmo que se tenha um projeto incrível, não adianta de nada lançar uma campanha sem
contar com um público-alvo delimitado. As campanhas que atingem cerca de 30% da meta
estipulada na primeira semana têm altas chances de serem bem-sucedidas. Se o projeto
não alcançar pessoas que queiram ajudar, ele simplesmente não vai sair do papel. É por isso
mesmo que as campanhas mais bem-sucedidas das plataformas de crowdfunding
começaram a construir um público bem antes de lançarem o projeto na internet.
Para criar expectativa e ampliar o alcance do projeto, comece a publicar alguns conteúdos
exclusivos nas suas redes sociais, no blog da marca, na sua newsletter e por aí vai. Dessa
forma, o público já ﬁca a par do que vem por aí – e animado para poder ajudar.
4. Mostre como o objetivo e missão do escritório são compatíveis com o crowdfunding
Não adianta procurar como fazer uma vaquinha de sucesso se o modelo de negócio e o
serviço oferecido simplesmente não for compatível com o crowdfunding. O que faz muitas
campanhas de crowdfunding viralizarem é o fato de que elas são atuais, únicas e inovadoras.
Elas chegam ao público na hora certa, gerando aquela sensação de “como é que ninguém
nunca pensou nisso? Eu quero ajudar!”. Para saber se o modelo de negócio é compatível
com o modelo do crowdfunding, a primeira coisa a fazer é pesquisar o público alvo (da campanha) para veriﬁcar se ele não está saturado com projetos similares. Outra etapa importante é vasculhar os sites e plataformas de crowdfunding para ver quais projetos estão recebendo boas respostas. Busque características que possam ser reaproveitadas e traços que
chamam a atenção.
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Recomendações para organizar uma campanha de crowdfunding
5.
Crie conteúdos poderosos e únicos
Saiba contar sua história: os apoiadores adoram uma história de sucesso; uma narrativa
promissora, que emociona e cativa. Muitos projetos de crowdfunding nascem da vontade de
mudar o mundo, e por isso mesmo sabem como contar uma história daquelas de acelerar
o coração e deixar o olho cheio d’água.
O vídeo é um componente crucial para as campanhas de crowdfunding: além de ser interativo, ele pode ser facilmente digerido pelos apoiadores potenciais. Use este meio para contar
a sua história, mostrar como você chegou até ali, destacar aquelas pessoas que o ajudaram
e delimitar a sua vontade de fazer algo de novo. A sua história é uma promessa; um primeiro
contato entre você e pessoas que também estão dispostas a embarcar nessa aventura.
Além do vídeo, é necessário pensar bem no esqueleto completo da campanha. Aqui vai uma
lista rápida com tudo o que não pode faltar:
Ao menos um vídeo proﬁssional, que compartilhe o projeto, os valores da marca e o
diferencial do que está sendo proposto;
Fotograﬁas de alta qualidade do projeto e das pessoas que vão se beneﬁciar;
Títulos, mensagens e outros conteúdos de texto;
Estratégia de e-mail;
Estratégia para as redes sociais.

6.
Não deixe de anunciar a sua campanha
Um dos segredos para como fazer uma vaquinha de sucesso é não se dar por satisfeito:
mesmo que você já tenha atingido a meta inicial antes do prazo proposto, é importante continuar anunciando e conversando com aqueles que estão interessados. O objetivo, aﬁnal, é
um a longo prazo: ampliar o número de apoiadores ﬁdelizados e criar uma relação duradoura com eles, que persista para além da campanha.
Depois que a campanha acabar, é hora de usar as suas estratégias de e-mail para
manter esses apoiadores informados: mostre de que forma o dinheiro está sendo gasto,
como anda a produção e a confecção do produto e por aí vai.
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GLOSSÁRIO
B2C (business to client): negócio que tem como cliente o usuário ﬁnal do serviço
ou produto.
B2B (business to business): negócio que tem outro negócio como cliente.
Benchmarking: pesquisa de casos exemplares;
Bootstrapping: geração própria do capital que é reinvestido;
Canvas: painel que é ferramenta do processo criativo, criado para apoiar a
elaboração de ideias e o processo de construção das soluções. Pode ser aplicado
para modelos de negócios, etapas de empatia, deﬁnição de processos, proposta
de valor, entre outros;
Case: caso de estudo;
Co-working: espaço e infraestrutura de trabalho compartilhado onde os usuários
são autônomos, mas com facilidades para a colaboração;
Crowdfunding: ﬁnanciamento coletivo (vaquinhas);
Design thinking: metodologia criativa de inovação baseada na empatia com o
usuário para solução de problemas de forma colaborativa;
Empatia: etapa inicial da metodologia Design Thinking. Colocar-se no lugar do
usuário e compreender as suas dores e motivações;
Inovação: criação que soluciona problemas com eﬁcácia e é ﬁnanceiramente
sustentável;
Investidor anjo: pessoa física ou jurídica que faz investimentos com seu próprio
capital em empresas nascentes com um alto potencial de crescimento, como as
startups;
Laudo: relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada
situação que está dentro de seus conhecimentos;
Mindset: modelo mental;
Peer to peer ou aprendizagem por pares: método de aprendizagem no qual ﬁns
educacionais são obtidos por intermédio da interação entre estudantes
Pitching: termo inglês que é usado no empreendedorismo e outras áreas,
refere-se à narrativa utilizada, realizada em um tempo limitado, para convencer a
quem escuta de que um projeto merece seu apoio;
Startup: empreendimento inovador e com potencialidade de expansão.
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ACRÔNIMOS
ABONG: Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais;
ATHIS: Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social;
B2B: modelo de negócio Business to Business (negócio para negócio);
B2C: modelo de negócio Business to Client (negócio para cliente);
CAU/DF: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal;
CERTI: Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras;
CPUA: Comissão Temporária de Assistência Técnica e Política Urbana;
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
FAPESP: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo;
FeNEA: Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;
IAB/DF: Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento Distrito Federal;
IBDU: Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico;
IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano;
ISS: Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza;
LTDA: Sociedade Empresária Limitada;
MCTI: Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação;
ONG: Organização Não Governamental;
OSCIP: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;
PIS: Programa de Integração Social;
PPCI: Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico;
SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
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