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1. RESUMO 

Com a evolução de tudo o que existe, nos vemos perdendo espaço para os avanços 

tecnológicos. Esses upgrades da vida tornam nossos acessos muitas vezes mais 

fáceis ou difíceis, dependendo do ponto de vista. A visão de uma startup não é algo 

novo, mas algo revolucionário, muitas vezes de uma atividade já existente, algo que 

promova a facilidade ou a acessibilidade de uma determinada tarefa ou serviço útil a 

um certo nicho de público. O objetivo deste trabalho é criar uma startup voltada à 

assistência de pequenos reparos e/ou obras. Unir um grupo de profissionais 

qualificados que ajudem as pessoas a tomarem a decisão certa na hora de escolher 

quem e como realizarão os serviços necessários em seus bens. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A princípio, o projeto não é um unicórnio, como se diz no mundo das startups, mas 

possui grande potencial e se trata de um programa que visa também o lado social 

(TEIXEIRA E LOPES, 2017; AGUIAR, 2012), pois, se pessoas comuns (não 

profissionais da área da construção), se encontrarem em condições, principalmente 

financeiras, de atingirem seus objetivos com o apoio de profissionais altamente 

capacitados que indiquem os pontos fracos e fortes de suas metas, através de 

análises que indiquem possíveis falhas ou procedimentos que venham a causar a 

degradação de uma obra, analises de prevenção ou mesmo para fins de correções 

em obras já realizadas, a busca por esse tipo de serviço tenderia a aumentar.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho está na criação de uma startup com a função de auxiliar 

pessoas comuns nas decisões certas sobre obras e pequenos reparos, contando 

com profissionais qualificados a um baixo custo. 

 

4. METODOLOGIA 

O foco do programa em unir a tecnologia ao setor de analises de identificação e 

estudo de patologias (PEREZ, 2014) – em especifico a pequenas construções – não 

é erradicar as construções informais (realizadas por profissionais não 

regulamentados do setor), até porque isso seria mudar uma já estabilizada cultura 

brasileira; a de procurar o melhor sempre com o menor preço, mas sim, de tornar 

esses pequenos donos de obra ou mesmo esses executores que são profissionais 



independentes - durante o projeto especifico – críticos ou semi-especialistas no 

controle da qualidade dos processos de levantamento dessas obras, fornecendo 

diretrizes que facilitem e melhorem a qualidade do trabalho a ser realizado. 

A metodologia utilizada neste trabalho é estruturar a criação de uma startup com 

profissionais da área de engenharia para, auxiliar pessoas comuns, quando se 

deparam com agentes patológicos. Em se tratando da construção civil, notamos 

facilmente a deficiência de recursos tecnológicos que promovam a acessibilidade 

aos empreendimentos, em especial, os de pequeno porte, processos voltados a 

prevenção ou reestruturação de agentes causadores de patologias, problema este 

que podem ser encontrados em grande parcela de obras atuais ou mesmo 

históricas. Uma plataforma que facilite essas orientações, oferecendo sugestões 

diversas para a sua solução de maneira adequada, obedecendo as normas devidas 

para cada tipo de processo, poderia trazer melhorias não somente as construções 

individuais, mas a toda uma região. Mas o que poderia resultar na busca por esse 

tipo de inovação? - A segurança/confiança, durabilidade e o preço. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para se contratar uma empresa especializada em análise de fundações e patologias, 

primeiramente é necessário preparar o bolso, pois os valores desses tipos de 

analise não são baratas, isso encarece a obra e torna dispensável nesse tipo de 

obras de pequeno porte. Os custos são elevados por necessitar de tempo de 

analise, visita de profissionais in loco, custos com documentos, etc. 

Com o programa voltado a este nicho, os custos se tornam mais acessíveis em 

relação ao tamanho dos benefícios oferecidos e se todos tiverem conhecimento e o 

acesso facilitado sobre a este “programa de segurança”, sua procura seria maior, 

garantindo dessa forma, construções mais bem elaboradas e regiões mais 

valorizadas. 

Ter a orientação, a mentoria de profissionais especializados a baixos custos dizendo 

a estes interessados, o que está certo, o que está errado ou onde seus projetos 

podem ser melhorados a nível de segurança, conforto, aproveitamento de espaço e 

durabilidade sem que este processo eleve consideravelmente o valor de uma obra, 

pode abrir os olhos e mostrar como pensar fora da caixa, pensando a longo prazo 

sobre como valorizar a construção em questão.  

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em pequenas obras, como havíamos comentado anteriormente, um projeto começa 

com uma pessoa ou grupo de pessoas que possuem um determinado espaço e 

querem aproveitá-lo para desenvolver algo específico, mas que obtém de uma 

parcela financeira limitada, seja para fins de moradia, alcançando assim o sonho de 

ter a casa própria ou mesmo para um pequeno comercio local com visões 

particulares, enfim, ninguém gostaria de ter seu investimento arruinado após tanto 

tempo de economia ou por conta de profissionais mal instruídos que visaram apenas 

o fator financeiro e deixaram de lado o fator mais importante que se refere a 

segurança, a qualidade ou a resistência desse bem. 

Através da consulta com os especialistas da startup as pessoas poderão ter 

orientações de valores médios a serem cobrados para o reparo e/ou construção do 

item desejado. Nossos especialistas poderão fornecer sugestões para tratamento 

das principais patologias, tais como problemas como rachaduras, envergaduras, 

infiltrações, entre outros tantos problemas do setor. O proprietário que visar a 

segurança pessoal, daqueles em seu âmbito familiar ou daqueles de interesse, 

buscando corrigir tal anomalia, antes de se envolver na busca com a primeira 

pessoa que oferecer seus serviços sem as devidas garantias, poderá contar com a 

análise do programa, que poderá identificar desde a origem dessa patologia, 

evitando possíveis recorrência futuras, e desta forma, encontrar a maneira correta 

de corrigir tal deformidade de forma definitiva, eliminando o problema em questão 

antes que esta possa se agravar em decorrência de diversas possibilidades. 

Dentro do projeto, o usuário poderá se beneficiar ou ter a facilidade de receber 

sugestões de empresas parceiras a ideia, empresas especializadas para que 

possam solucionar as situações adversas, dentro de cada necessidade. 
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