


6,1  
milhões 

DÉFICIT 
HABITACIONAL 

INADEQUAÇÃO 
DE DOMICÍLIOS 11,2 

milhões 

Necessidade de  
construção de  

novas moradias 

Moradias já existentes,  
porém inadequadas, que 
necessitam de melhorias e 

REFORMAS 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2014 

Maior desafio do Brasil é 
reformar, e não construir. 

DÉFICIT 
HABITACIONAL 
BRASILEIRO 

90% do déficit se concentra 
na faixa salarial de 0 a 3 
salários mínimos. 



O PODER DA BAIXA RENDA 

85% da população 

68% do varejo da construção 

69% dos cartões de crédito 

75% dos internautas @"

Fonte: Data Popular, 2012 



REFORMAS CONSTRUÇÃO 

MERCADO 

TERCEIRO 
SETOR 
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O PROGRAMA VIVENDA NASCEU PARA 

REVOLUCIONAR O MERCADO DE REFORMAS 
PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO BRASIL 



4 PRINCIPAIS 
GARGALOS 

Foco no cliente nos fez 
optar por desenvolver 
modelo integrado / solução 
turn-key. 



1. KIT BANHEIRO 

2. KIT COZINHA 

3. KIT QUARTO 

4. KIT SALA 

5. KIT ÁREA DE SERVIÇO 

TÍCKET MÉDIO  
R$ 5.000,00 

PARCELAS 
A partir de R$ 100,00 



NO MODELO B2C VENDEMOS AS 
REFORMAS DIRETAMENTE PARA OS 

MORADORES, GERALMENTE 
FACILITANDO O ACESSO POR MEIO DE 

MECANISMOS DE PARCELAMENTO 

NO MODELO B2B VENDEMOS AS REFORMAS 
PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUE TEM O 

INTERESSE DE SUBSIDIAR O ACESSO 
À REFORMA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE  

EXTREMA VULNERABILIDADE 



MODELO B2G EM DESENVOLVIMENTO JUNTO À 
PREFEITURA DE CAMPINAS ENVOLVENDO 

SUBSÍDIO A MATERIAIS E CRÉDITO AOS DEMAIS 
CUSTOS (AT, MOD) PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 

DE  EXTREMA VULNERABILIDADE 



LOJA 1 - JARDIM IBIRAPUERA LOJA 2 - JARDIM LAPENA 















5 IMPACTOS PRINCIPAIS DA 
REFORMA NA VIDA DAS 

FAMÍLIA:  
 

1.  Privacidade  

2. Autoestima e sociabilidade  

3. Praticidade e bem-estar 

4. Saúde  

5. Faísca para a transformação 
Pesquisa financiada pelo Instituto PHI e realizada pelo Plano CDE, no 
2º Trimestre de 2016,  dentro da comunidade em que o Programa 
Vivenda atua.!

O IMPACTO DE NOSSA ATUAÇÃO 

As famílias identificam diversas 
necessidades próprias e do 
bairro, mas uma delas é 
unânime:  
 
REFORMA! 



2ª Loja 
 
2ª rodada Investimento 
 
Parcelamento em 30x 
 
VGV R$ 6 MM 

Exploração de modelo 
com comunidade e de 
mercado 

1ª Loja 
 
Parcerias 
comerciais 
 
Validação MVP 

DESCOBERTA ✓ VALIDAÇÃO ✓ PRÉ-ESCALA EFICIÊNCIA ✓ 

Jun - Dez 2012   Fev/2013 – Mar/2014 Abr/2014 – Jun/2015 Jul/2015 – Dez/2016 Jan/2017 – Jun/2018 Jul/2018 – Jul/2022 

ESCALA 

Programa de 
aceleração Artemísia 
 
Negociação com 
investidores iniciais 

Aceleração Din4mo 
 
1ª rodada Investimento 
 
Refinamento do funil de vendas 
 
Parcelamento em 15x 
 
Aprimoramento da política  
de parcelamento 

3 lojas em 2018 
5 lojas em 2019 
6 lojas em 2020 
8 lojas em 2021 
 
VGV 2021 R$ 80 mm 

10 reformas 

104 reformas 

367 reformas 

Projeção de  

1.000 reformas 

700 REFORMAS 
ENTREGUES Projeção de 

13.000 reformas 



PARCELAMENTO 

Estruturação da 1ª. Debênture 
de Impacto Social do Brasil, 
voltada ao financiamento dos 
clientes Vivenda 

ATÉ 2017 A PARTIR DE 2018 

15x% 30x%
PARCELA MÉDIA R$ 350 

 

CAPACIDADE LIMITADA DE 
FINANCIAMENTO 

PARCELA MÉDIA R$ 200 
 

FINANCIAMENTO DE ATÉ  
8 MIL REFORMAS 

Coordenação 

Participantes Operacionais 



MATERIAIS / TIPO DE LOJA 
Preferências do consumidor 

56%"dos"clientes"de"lojas"de"bairro"chegam"a"pé"à"loja."Eles"
acreditam"que"este"canal"é"o"ideal"para"as"pequenas"compras.""

Pequeno%Varejo%

59%"preferem"comprar"acabamento"em"lojas"especializadas,"
pois"estas"tem"um"atendimento"mais"qualificado.""

Lojas%Especializadas%

70%"dos"clientes"acham"os"Home"Centers"mais"baratos"
que"as"lojas"de"bairro."

Home%Centers%

Fonte: Data Popular, 2012 

O que ele quer é... 

!  Atendimento"e"conhecimento"de"
uma"loja"especializada"

!  Comodidade"de"uma"loja"de"
bairro"

!  Variedade"e"preço"de"um"Home"
Center"



NOVO MODELO 
DE COMPRAS 

Piloto de aquisição direta da 
indústria, tendo a revenda 
como operador de 
armazenagem e entrega. 

Empresas já envolvidas 

Vivenda compra 
da Deca 

Deca entrega 
na revenda 

Revenda armazena e 
entrega nos clientes 

Vivenda 

Moradores 
contratam 

reforma 



LOJA 1 - JARDIM IBIRAPUERA LOJA 2 - JARDIM LAPENA 



obrigado. 
fernando@programavivenda.com.br 



III Seminário Nacional de 
Empreendedorismo em 
Arquitetura e Urbanismo
março de 2018

EMPREENDENDO NO 3º SETOR COM ATHIS PARA 
MELHORIAS HABITACIONAIS – A EXPERIÊNCIA 
DA ONG SOLUÇÕES URBANAS COM O PROJETO 
ARQUITETO DE FAMÍLIA
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O Brasil tem um grande número de 
moradias inadequadas...

da produção habitacional 
é informal

1. IBGE  - Censo de 2010
2. Ministério das Cidades 

(2015)

12
milhões

de pessoas em condições 
inadequadas de moradia 1

60%
em média

Menina na laje
(Claudia Jaguaribe, , 2012)

O contexto da produção habitacional

18
milhões

de domicílios urbanos 
irregulares 2

5,79
milhões

déficit 
habitacional de

de moradias 2
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Como essa realidade é percebida pelo Estado?

A questão habitacional no Brasil

6,19
milhões

de unidades 
em 2015 1

déficit 
habitacional:

Dois Irmãos (Claudia Jaguaribe, 2012)

14,7
milhões

de domicílios urbanos 
inadequados em 2014 1

Inadequação fundiária
Carência de infraestrutura
Ausência de banheiro de uso exclusivo
Cobertura inadequada
Adensamento excessivo em imóveis próprios

Habitações precárias
Coabitação familiar involuntária
Ônus excessivo com aluguel urbano
Adensamento excessivo em imóveis alugados

1: Fundação João Pinheiro
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E como ela foi tratada nos últimos anos:

A questão habitacional no Brasil

R$39
bilhões

1: Ministério das Cidades (2015)

déficit 
habitacional

faixa 1
subsídio + retorno 

beneficiário

inadequação 
de domicílios 

PAC, entre 
2007 e 2015 1R$243

bilhões

R$81
bilhões

R$126
bilhões

R$36
bilhões

faixa 2
subsídio + 

financiamento
faixa 3

financiamento habitação

R$14
bilhões

outros

R$7
bilhões

R$18
bilhões

infraestrutura 
e saneamento

PMCMC, entre 
2009 e 2015 1

novas 
unidades 

R$12
bilhões

melhorias 
habitacionais

R$2
bilhões

entidades

R$1
bilhão

Construção e Requalificação 
de imóveis em áreas centrais
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A questão habitacional no Brasil

O que viria a seguir1:

 Desenvolvimento institucional para 
fortalecimento do Programa de Capacitação e 
Assistência Técnica

 Apresentação de alternativas pelo ConCidades
para implementação da Lei 11.888

 Inclusão da modalidade Melhorias Habitacionais 
no PMCMV – Entidades (Resolução no 182, de 
17/09/2015)

1: Ministério das Cidades (2015) Zona Norte
(Claudia Jaguaribe , 2012)

Fomentar um mercado local da reforma

Aumentar a quantidade de beneficiários com 
menos recursos

Ampliar a atividade das entidades e 
associações de moradores
Superar entraves identificados na operacionalização 
das modalidades de AT / Melhoria
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O que existe de novo:

A questão habitacional no Brasil

8
milhões

de domicílios 
em condições 
inadequadas 2

para redução 
do déficit 

qualitativo de 

Solução de esgoto
Construção do 1º banheiro
Construção de um quarto
Reforma do telhado *
Conclusão de unidade habitacional

 Criação de um produto de crédito para reformas pela Caixa Econômica Federal1

* COBERTURA INADEQUADA3: material predominante, entre zinco, madeira aproveitada, palha, outros.   

 Cartão Reforma

Encontro (Claudia Jaguaribe , 2012)

1:Fundo Socioambiental CEF
2:IBGE 2010
3: Fundação João Pinheiro
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O que precisa ser observado:

A questão habitacional no Brasil

dos moradores das 
favelas pertencem à 

classe média 5

65% 33%
dos entrevistados 

investiriam em 
reformas 5

 Há oportunidade de resolver parcialmente o problema social com soluções de mercado

das internações por 
traumatismo craniano são 

por queda das lajes 125%

 Precariedades habitacionais geram graves impactos na saúde

maior que a 
média nacional 370%

índice de 
tuberculose na 

Rocinha

A cada três dias morre uma 
pessoas por esse motivo2

1: Hospital Mário Covas, SP
2: Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia
3: Ministério da Saúde
4: Associação Brasileira de 
Psicopedagogia - 2003
5: Data Favela – 2013 
6: HPH/ SP - 2017

A síndrome do desconforto 
respiratório do sono na 
infância, interfere no 
desenvolvimento e no 
aprendizado4

1/3
das famílias que vivem em 

favelas em centros urbanos, 
possuem renda para financiar a 

reforma em condições especiais 6
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Promoção da saúde, conforto e 
aumento da auto estimaPrejuízo à saúde física e mental

Perda de privacidade, prejuízo do 
convívio familiar e na geração de 
conflitos

Promoção da saúde, conforto, 
convívio familiar e redução de 
conflitos

Exposição a riscos, desperdício e 
contaminação dos recursos 
naturais, geração de conflitos 
entre vizinhos

Redução dos riscos ambientais, 
dos desperdícios,  das fontes de 
contaminação e de conflitos

Manutenção da segregação 
urbana

Integração urbana, na paisagem, 
na sustentabilidade e no controle 
do uso e da ocupação do solo

PRECARIEDADES MELHORIAS



9Soluções Urbanas, 2018  © Todos os direitos reservados.

Empreendedorismo Social e 3º Setor

Termo cunhado pelo americano Bill Drayton para identificar pessoas com um
determinado perfil, que idealizam e realizam ações inovadoras para solucionar problemas
sociais em diferentes áreas.

Em 1980 fundou a Ashoka, uma ONG com atuação internacional, que tem por objetivo
identificar e promover mentoria desses empreendedores, na perspectiva de dar escala ao
impacto social desses empreendimentos.

Atualmente o termo está mais associado aos chamados Negócios Sociais, que, por princípio
teriam a mesma lógica de gestão de uma empresa, porém com o foco na geração de
impacto social.

Existe preconceito envolvendo o modelo de ONGs, mas os Negócios Sociais também são alvo
de críticas por outras linhas de pensamento.

Ambos modelos de gestão buscam a sustentabilidade financeira, a partir de diferentes
estratégias de captação e geração recursos, promovendo o desenvolvimento social em áreas
onde o Estado não atua.

Empreendedorismo Social
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Empreendedorismo Social e 3º Setor

 Doações individuais

 Apoio de empresas e institutos privados

 Parceria com empresas para um projeto específico

 Convênio com o Poder Público

 Convênio com Universidades e instituições de pesquisa

 Editais

 Agências de fomento

 Venda de produtos

 Recursos do próprio beneficiário

 Empreendimentos de Economia Solidária

 Prêmios

Fontes de recurso para ONGs
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Empreendedorismo Social e 3º Setor

Gestão

Do empreendimentoDa estrutura administrativa

Pessoal fixo (remuneração, encargos, 
transporte e alimentação)
Espaço físico

Material e equipamentos

Contabilidade, despesas cartoriais, 
taxas e impostos e jurídicas
Comunicação

Pessoal temporário (remuneração, 
encargos, transporte e alimentação)

Espaço físico de base (se houver)

Material e equipamentos específicos

Comunicação

 Muitos financiadores de projetos vetam ou têm
restrições à cobertura de custos administrativos

 Importante buscar diferentes fontes de recursos

 Necessário buscar, permanentemente, a redução
de custos e a otimização dos recursos, sem
prejuízo do impacto, tanto na estrutura
administrativa quanto no empreendimento

Reserva para cobrir imprevistos

Desenvolvimento
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Empreendedorismo Social e 3º Setor

Empreendimento em Habitação 
de Interesse Social

OBRAS

ATHIS

Material

Mão de Obra

Logística

ESTRUTURA DE SUPORTE



13Soluções Urbanas, 2018  © Todos os direitos reservados.



14Soluções Urbanas, 2018  © Todos os direitos reservados.

Soluções Urbanas
Execução do Projeto Arquiteto de Família: promoção de obras de melhorias habitacionais 
por meio da ATHIS, como forma de promover a saúde e qualificar o processo de 
autoconstrução.

Desenvolvimento de tecnologias para a multiplicação da prática da assistência técnica
para melhorias habitacionais.
Incidência Política para a contribuição com a construção de Políticas Públicas.
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VIABILIZAÇÃO 
ECONÔMICA

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PARA 

PROJETO E OBRA

APRIMORAMENTO 
DE PROCESSOS E 
MÃO DE OBRA

MELHORIAS HABITACIONAIS

Linhas de atuação
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Processo de elaboração de projeto

Projetos 
fragmentados em 
intervenções pré-

definidas

Tratamento de 
patologias 

construtivas 
específicas

Maior participação e 
controle da obra pela 

família

Redução do tempo e 
custo da ATHIS.
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Redução de custos - obras e ATHIS

• Projeto focado no diagnóstico e 
priorização das intervenções

• Padronização de intervenções para a 
eliminação de inadequações 
recorrentes

• Mecanização de processos e adoção 
de produtos e materiais não 
acessíveis
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Estratégias de acesso

• Qualificação e organização da mão de 
obra local

• Adoção de diferentes regimes de 
gestão de obras

• Desenvolvimento de Tecnologias 
Sociais

• Economia Solidária

• Desenvolvimento de modelo de 
microcrédito acessível
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Estratégias de viabilização econômica: 

Fundo de Crédito Solidário e Feira de Trocas Solidárias

3. Por uma parceria, 
as embalagens são 
transformadas em 
telhas ecológicas e 
retornam para a 
reforma dos 
telhados.

1. As famílias trocam embalagens 
TetraPack pela moeda social 
(Trocado Vital TR$), na proporção 
de 04 de um litro por 01 TR$.

2. Com o TR$, compram material 
proveniente do excedente de obras 
ou que seria descartado e é doado 

ao Projeto pelos parceiros.
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Formação para Assistência Técnica 
para Melhorias Habitacionais

Curso de Capacitação dos Arquitetos de 
Família com apoio da ENSP/Fiocruz e do 
Programa de Pós Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da UFF, em 2010.

Conteúdo geral:

• Objetivos e metodologia do Projeto 
Arquiteto de Família

• Promoção da Saúde

• Habitação de Interesse Social

• Tecnologia para a Promoção de 
Ambientes Saudáveis
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Sensibilização e diagnóstico

Mapa de Riscos

Matrizes Ambiental, de Saúde e Social
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Projeto e orçamento

Catálogo de soluções construtivas com 
planilha de estimativa orçamentária 
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Qualificação da mão de obra

• Oficinas de qualidade na construção

• Construção de espaço comunitário com mão 
de obra local

• Mutirões
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Desenvolvimento e experimentação de materiais

Foco no conforto térmico
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Ferramentas virtuais – Aplicativo de diagnóstico com 
georreferenciamento



26Soluções Urbanas, 2018  © Todos os direitos reservados.

Ferramentas virtuais – Plataforma de crowdfunding
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”(...) Através das lembranças de todas as casas em que encontramos
abrigo, além de todas as casas em que já desejamos morar, podemos
isolar uma essência íntima e concreta que seja uma justificativa para o
valor singular que atribuímos a todas as nossas imagens de intimidade
protegida? Eis o problema central.
Para resolvê-lo, não basta considerar a casa como um "objeto" sobre o
qual pudéssemos fazer reagir julgamentos e devaneios.(...)
(...) a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente,
nosso primeiro universo. (...)”

Bachelard – A Poética do Espaço
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CONTATOS:

Mariana Estevão
55 21 97230-1577
mestevao1@hotmail.com

Soluções Urbanas
solucoesurbanas.org.br
facebook.com/solucoesurbanas

Dona Marta
(Claudia Jaguaribe , 2012)

mailto:mestevao1@hotmail.com
http://www.solucoesurbanas.org.br/index.php
http://www.facebook.com/solucoesurbanas
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SEBRAE - UNIDADE REGIONAL DE JI-PARANÁ

DENIS FARIAS – Analista Técnico
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Quem Somos ?
Missão
• Promover a competitividade e o

desenvolvimento sustentável dos
pequenos negócios e fomentar o
empreendedorismo para fortalecer
a economia de Rondônia

Visão
• Ter excelência no desenvolvimento

dos pequenos negócios,
contribuindo para a construção de
um Estado mais justo, competitivo
e sustentável

Público-Alvo

Empresa com CNPJ

Empresa com CNPJ
Produtor Rural /Artesão
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Desafios 
 Tornar o SEBRAE protagonista nas agendas de inovação e
sustentabilidade para os pequenos negócios;

 Ampliar o fomento para empresas com potencial de alto
impacto;

 Promover a inserção dos pequenos negócios nas cadeias de
inovação em parceria com médias e grandes empresas -
Encadeamento Tecnológico;

 Inserir os temas inovação e sustentabilidade de forma
transversal na atuação do Sistema SEBRAE.
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O Sebraetec é um Produto do Sebrae que tem como objetivo viabilizar aos

pequenos negócios o acesso a serviços tecnológicos e de inovação, visando

a melhoria de processos, produtos e serviços, bem como a introdução de

inovações nas empresas e mercados.
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70% de subsídio do valor total do 

serviço.
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Percentuais de subsídio e contrapartida 

Público

ME  EPP

PRODUTOR 
RURAL

MEI

Subsídio do 
Sebrae 

Nacional

70%

70%

Contrapartida 
do Cliente

30%

30%
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INVESTIMENTO EM 2015 E 2016

R$ 2,7 MILHÕES

2.700 MIL EMPRESAS ATENDIDAS

Pesquisa de Satisfação 2016
• Satisfação com o SEBRAETEC 9,2
• Aplicabilidade do serviço 8,0
• Efetividade 8,1
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Design Inovação Produtividade Propriedade
Intelectual

Qualidade Sustentabilidade Serviços Digitais

Áreas Temáticas
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Subáreas 
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Design de Ambiente

Descritivo
Atividade de arquitetura e design relacionada ao planejamento e desenvolvimento
de projetos aplicados aos ambientes internos envolvendo soluções estéticas,
técnicas e funcionais voltadas à experiência do usuário.

Atuação

• Design de ambientes de varejo (vitrines, expositores).
• Design de ambientes corporativos.
• Design de fachada.
• Design de estande.
• Design de expositor de ponto de venda.
• Design de quiosque de ponto de venda.
• Layout de ambiente de loja.
• Visual merchandising.

169 Projetos Realizados em 2016 e 2017
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Áreas de atuação

• Projetos de Ampliação e Reforma;
• Projetos de Interiores e Fachadas;
• Gestão de resíduos, eficiência energética e água...
• PCMSO, LTCAT, PPRA, Segurança e Saúde do Trabalho;
• Licenciamento ambiental, PCA...
• Certificações, ISO e Normas Regulamentadoras, BPF...
• Design e registro de marcas e patentes;
• Criação de Websites e E-Commerce;
• EVTE – viabilidade de franquia
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Contratação
O cliente dá o aceite na proposta e paga 30% do valor em até 10x, 

o Sebrae subsidia os outros 70%!

Propostas dos Credenciados
Os Credenciados submetem suas propostas com prazos e 

valores

Atendimento Sebrae

O cliente define suas necessidades e o analista do Sebrae 
envia aos consultores e empresas credenciadas
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www.sistemasebraetec.sebrae.com.br

Caderno Técnico Edital de 
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   A Comissão de Política Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CPP-CAU/BR), o Empreendedorismo e a Assistência Técnica em Habitação 

de Interesse Social - ATHIS 

 

Segundo o Regimento Interno do CAU/BR, ele diz que as Comissões Especiais, como a CPP-CAU/BR, 
têm por finalidade subsidiar o Conselho nas matérias relacionadas ao aperfeiçoamento do Exercício 
Profissional e Valorização da Arquitetura e Urbanismo, sendo essa a fundamentação legal de estarmos aqui 
discutindo com vocês sobre EMPREENDEDORISMO. 

 

Por acreditar na realidade da pesquisa Datafolha-CAUBR/2015, que retratou que 85,40% das construções 
feitas no Brasil não tiveram o acompanhamento de arquitetos e engenheiros, mas foram desenvolvidas sem 
responsabilidade técnica. Somente 14,60% das obras tiveram profissionais habilitados respondendo pelas 
construções, demonstrando o imenso nicho de mercado que temos sob nossa responsabilidade. 

 

Coincidentemente, segundo o IBGE/2013, apenas 15% da cidade é considerada “formal ou legal”, 
ratificando a pesquisa do Datafolha-CAUBR/2015. 



 

Ai que vem a grande pergunta... 

 

Onde estão as oportunidades de trabalho dos arquitetos e urbanistas? 

 Baseado nessa inquietação, a CPP-CAU/BR foi buscar um melhor entendimento sobre o tema, chegando 
no seguinte resultado: 

 

Se temos somente 15% de construções assistidas, vamos trabalhar em cima dos outros 85%, dos quais a 
maior parte é a Habitação de Interesse Social. 

Grande parte da sociedade não sabe da real importância do Arquiteto e Urbanista, achando que somos 
supérfluos e que só fazemos decoração. 

Sabemos fazer e fazemos Arquitetura e Urbanismo para todos !  

Mas precisamos fazer com que a sociedade, cada dia mais, saiba disso, nos convocando para exercermos 
dignamente nosso ofício. 



 Paraisópolis/SP  

Mas essa demanda dos 85%, embora necessite, não está pronta para nos receber...  

Precisamos tomar uma atitude antes... 

 

E M P R E E N D E R  ! 

 

 

Então, antes que sejamos contratados pela sociedade, para desenvolvermos projetos arquitetônicos, a Sra. 
Arquitetura, profissão, está nos contratando para que, por meio do EMPREENDEDORISMO, façamos um 
projeto pra ela:  

Qual é esse projeto?  

“Buscar metodologias de inclusão do negócio Arquitetura e Urbanismo na sociedade” 

Qual a proposta que a CPP-CAU/BR está propondo? 



 

Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS 

Por que? 

Porque todas as ações da Arquitetura e Urbanismo estão presentes na ATHIS. 

• Exercício Profissional em si 
• Valorização Profissional 
• Prática da Ética Profissional 
• O Ensino da Arquitetura  
• A Formação Profissional 
• Desenvolvimento Urbano 
• Regularização Fundiária 

 

E o que a CPP já fez e está fazendo... 

 

 

Em 07 de novembro de 2014, na 36ª Plenária Ordinária do CAU/BR, foi homologando a Resolução 94 do 
CAU/BR, que regulamenta a concessão de apoio institucional pelo CAU/BR, caracteriza suas modalidades 
e dá outras providências. 



 

 

Esta resolução, segundo o inciso IV do Art. 19, trata da alocação de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) para projetos de ATHIS. 

 

Em 31 de março de 2015 foi publicado o Aviso de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2015, 
visando à seleção de projetos a serem apoiados pelo CAU/BR na Modalidade II, de Apoio à ATHIS, 
conforme as disposições da Resolução CAU/BR nº 94, de 7 de novembro de 2014.  

 

 

 

Em 10 de junho de 2015, na 55ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR, a comissão deliberou sugerindo ao 
Conselho Diretor do CAU/BR em comtemplar 04 (quatro) projetos, totalizando R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), conforme o edital. 



 

Em 3 de agosto de 2017 a CPP-CAU/BR apresentou, em Maceió/AL, o I Seminário de Assistência Técnica 
em Arquitetura e Urbanismo, despertando um intenso debate entre representantes de muitas prefeituras do 
Estado de Alagoas, representantes do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal e mais de 100 
arquitetos de todo o Brasil presentes. Na pauta: a Lei de ATHIS, os rumos dos principais programas 
habitacionais do país, como o Minha Casa Minha Vida; e alguns projetos pioneiros, patrocinados pelo 
CAU/BR; todos sob o questionamento de como poderiam transformar a paisagem urbana nas cidades 
brasileiras.  

Aproveitando a presença do prefeito de Maceió na oportunidade, representando a Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) e a Associação dos Municípios de Alagoas (AMA), a CPP-CAU/BR ressaltou a 
necessidade de alavancar o Projeto “Um Arquiteto e Urbanista por Prefeitura”, possibilitando a busca de 
projetos urbanísticos que podem ser desenvolvidos com o financiamento do poder público. 

Neste mesmo seminário foi assinado o contrato de apoio institucional, promovido pelo Edital CAU/BR 2015, com o 
Projeto CANHEMA II, que atendia, por meio da ATHIS, mais de 90 famílias de baixa renda na cidade de 
Diadema/SP, fato que, pela sua relevância, foi matéria do programa Fantástico, da Rede Globo, em 11 de outubro de 
2015, juntamente com as ações promovidas pela Companhia de Desenvolvimento e Habitação do Distrito Federal 
(CODHAB/DF) com o mesmo tema.  

 

A CPP-CAU/BR, ainda em 2015, continuou seu trabalho de divulgação da ATHIS e também buscando experiências 
bem sucedidas no tema. Em 02 de dezembro de 2015, durante a 40ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR, a comissão 
visitou o Projeto Arquiteto de Família em Niterói/RJ, da ONG Soluções Urbanas.  

 

O projeto, com apoio do Instituto Vital Brasil, consiste em atender famílias de baixa renda, tendo seu trabalho 
fundamentado na relação “estado da habitação x qualidade de saúde dos moradores”. Além disso, o projeto trabalha 
outras práticas multidisciplinares de desenvolvimento social.   



 

Em 04 de maio de 2016, cumprindo um ponto de pauta da 43ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR, a comissão foi 
recebida pelo presidente da CODHAB/DF no Escritório de Assistência Técnica do Sol Nascente, onde se desenvolve 
um grande projeto de ATHIS patrocinado pelo governo distrital de Brasília.  

 

Em 31 de maio de 2016 a comissão, na oportunidade da sua 44ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador/BA, 
conhece “in loco” o Projeto de Pós Graduação em Assistência Técnica em Arquitetura e Engenharia da UFBA, que 
consiste na formação teórica e prática dos profissionais de várias formações para atender as necessidades da inerentes 
ao tema de Habitação de Interesse Social, outro importante viés da ATHIS. 

 

A CPP-CAU/BR, na busca de aprofundar-se no entendimento da diversidade dos projetos de ATHIS, conheceu 
experiências de secretarias de habitação de estados e municípios, COHABs, ONGs e outros negócios sociais, na 
oportunidade do 63º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Goiânia/GO, reunindo todos no II 
Seminário de Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, realizado em Belém/PA, em setembro/2016, 
contando com a presença dos conselheiros federais coordenadores das comissões do CAU/BR. 

 

Durante o referido evento, mediante as exposições das palestras, o CAU se deparou com o gigantesco número de 
ações de ATHIS desenvolvidas por instituições regulamentadas, mas que não registram o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), por falta de um técnico habilitado na direção da ação e/ou pelo custo do registro, 
por considerar que a ATHIS é um processo de cunho social.  



 

Assim a CPP-CAU/BR solicitou a Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR (CEP-CAU/BR) avaliasse uma 
proposta de um RRT Social, onde várias ações poderiam ser registradas em um único registro, baixando 
sensivelmente o custo e regularizando plenamente as referidas ações. Esta solicitação está para ser formalizada por 
meio da aprovação da nova resolução de RRT, em tramite no Plenário do CAU/BR.  

 

Na busca de dar visibilidade à ATHIS, a CPP-CAU/BR  solicitou à Comissão de Planejamento e Finanças do 
CAU/BR (CPFi-CAU/BR) a possibilidade da inserção do tema ATHIS, de acordo com o planejamento estratégico 
do CAU, como “diretriz” nos planos de ação dos CAU/Estaduais (CAU/UF) e do CAU/BR para 2017, sugerindo o 
percentual mínimo de 2% da receita líquida de arrecadação de cada ente, para o desenvolvimento de ações de ATHIS 
em cada conselho de respectiva unidade federativa, inclusive o CAU/BR, contextualizando em uma ação nacional. 
Essa solicitação foi apreciada pela CPFi-CAU/BR e encaminhada para o Plenário, tendo sua aprovação por 
unanimidade, propulsionando nacionalmente a notoriedade social do tema e seus desdobramentos. 

 

Em 2017 a CPP-CAU/BR, além de auxiliar os CAU/UF em seus projetos de ATHIS previstos em seus respectivos 
planos de ação, começa a trabalhar o tema como forma de empreendedorismo na Arquitetura e Urbanismo, 



 

 

 

 

 

 

Conhecendo outros projetos e tentando associar essa grande demanda da sociedade, mais de 80% da população 
brasileira que não conhece a importância técnica e social do arquiteto e urbanista, à mão-de-obra ociosa de muitos 
desses profissionais. O que atualmente é “problema social”, passa a ser visto pelo CAU/BR como “oportunidade 
profissional”.  

 

As formas do exercício profissional por meio da ATHIS, vivenciadas atualmente no Brasil, certamente necessitam 
de orientação para que se ajustem na legislação do CAU, garantindo segurança à sociedade das atividades praticadas, 
mas a CPP-CAU/BR ressalta a importância da iniciativa empreendedora desses projetos. 

 

 

 

 

Nessa gestão se compromete trabalhar com mais empenho e com ajuda dos CAU/UF, no desenvolvimento de seus 
projetos de ATHIS nas respectivas unidades federativas, aprofundar-se no tema, levando Arquitetura e Urbanismo 
para todos, missão do CAU/BR. 



 

A CPP-CAU/BR tem como objetivo clarificar, na mentalidade da sociedade brasileira, a importância da Arquitetura 
e Urbanismo por meio da orientação, promoção e apoio institucional às ações de ATHIS, principalmente tentando 
mudar aquele  percentual de 85% de construções sem a presença do arquiteto e urbanista, conforme registrado na 
pesquisa solicitada pelo CAU/BR – DATAFOLHA / 2015.  

 

“Esta oportunidade quebra uma maré de má sorte que eu vinha sofrendo desde o incêndio 
da minha casa no ano passado. Receber a visita desses arquitetos e poder ter um projeto 
pra reconstruir a minha casa é uma mensagem de que tudo vai dar certo a partir de 
agora”. 

Com esta explicação, o funcionário público Ubiratã José Lisboa dos Santos, de 63 anos, 
morador do Bairro São José, agradeceu aos arquitetos e urbanistas participantes da oficina 
de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), promovida pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB)”  
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