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RESUMO 

 
Desde a invenção da rede mundial de computadores, nos anos 1990, há um 
redimensionamento contínuo nas formas como os países se desenvolvem, como as 
organizações geram valor e no papel das pessoas em sociedade. Nesse cenário, a 
conectividade favoreceu modelos de negócios alicerçados em arranjos organizacionais 
em rede, que trouxeram profundos impactos socioeconômicos. Dentro do conceito da 
economia compartilhada, empresas como a uber, airbnb, netflix ou spotify configuram-
se os principais players - respectivamente - dos mercados de transporte, acomodação, 
televisivo e musical, com modesto patrimônio de ativos tangíveis. No mercado da 
construção civil brasileiro, empreendimentos em rede chegam a atingir faturamentos 
superiores a 200 milhões de reais por ano (SCHREIBER, 2014). Contudo, o mercado da 
construção civil, bem como o de decoração de ambientes, demandam melhorias no fluxo 
informacional tanto para os profissionais da área, quanto para os clientes finais. É dentro 
desse viés, que a pesquisa objetivou realizar diagnóstico dessas relações comerciais, 
assim como desenvolver estratégias de conectividade e interatividade entre diferentes 
atores que compõem o referido mercado. A partir do estudo de tecnologias de economia 
compartilhada, de experiência de cliente e de mineração de dados, foi desenvolvida a 
metodologia TruSign® - tecnologia de gestão do mercado da construção civil e de design 
de interiores. Centrada no acesso de informação, muitas vezes represadas em alguns 
nichos profissionais, bem como na conectividade de todos os atores das relações de 
negócios da construção civil e de ambientação de interiores, a ferramenta integra as 
melhores funcionalidades de marketing, de modelagem de negócio, design thinking, 

concierge e cocriação. Com design centrado no usuário, para que este configure-se ator 
ativo desse ecossistema, em um modelo dinâmico e ágil, o mínimo produto viável 
validado foi o módulo Simple Design, da plataforma homônima à metodologia. 
 
Palavras-chave: Conectividade, Construção Civil, Decoração de Ambientes, Economia 
Compartilhada, Modelo de Negócios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

Since the invention of World Wide Web, in the 1990 years, there is a continuous resizing 

in the shapes as countries develop, how organizations create value and the role of people 

in society. In this scenario, the connectivity favored business models based on 

organizational arrangements in network, which brought profound socioeconomic 

impacts. Within the concept of shared economy, companies like uber, airbnb, netflix or 

spotfy constitute the main players – respectively – of transport markets, accommodation, 

television and music, with modest patrimony of tangible assets. In the Brazilian civil 

construction market, networked enterprises come to achieve billings in excess of 200 

million of reais per year (SCHREIBER, 2014). However, the civil construction market, 

as well as the decoration of environments, requires improvements in information flow 

both for professionals in the area, as for final customers. It is within that bias that the 

research aimed to accomplish diagnosis of these trade relations, as well as develop 

strategies of connectivity and interactivity among different actors that comprise the said 

market. From the study of technologies of shared economy, costumer experience and data 

mining, was developed a methodology TruSign® - technology of market management of 

civil construction and of interior design. Centered on access of information, many times 

dammed in some niches professionals, as well in connectivity of all actors business 

relations of civil construction and interiors ambience, the tool integrates the best features 

of marketing, business model, design thinking, concierge and co-creation. With design 

centered on user, to configure this as active actor of this ecosystem, in a dynamic and 

agile model, the minimum viable product validated was the module Simple Design, of the 

namesake platform to methodology. 

 

Keywords: Business Model, Connectivity, Civil Construction, Decoration of 

Environments, Shared Economy 
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1. Introdução 

 
Em meio à crise econômica que afligiu a economia brasileira, na segunda década 

do século XX, e abalou os setores que as movimentam, será abordado nesse estudo o setor 

da construção civil, por ser o setor que reage com maior rapidez, e assim como os demais 

se empenham para superar a crise. Mesmo não promovendo mudanças consideráveis no 

setor da construção civil, os seus subsetores contam como indicações pontuais deste 

estudo. 

As previsões dos órgãos competentes da construção civil almejam a expansão do 

setor para este ano de 2018, de acordo com os dados divulgados pelo presidente da 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, em seu 

informativo diário em julho de 2017.  

De acordo com Martins, os indicadores utilizados para essa previsão otimista 

foram o nível de empregos no setor, bem como os níveis de confiança do consumidor em 

utilizar os serviços oferecidos, simultaneamente a queda da taxa de juros básicos do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Prever também que para melhoria 

no setor necessita-se que haja uma implementação das Parcerias Público-Privadas (PPPs), 

para que os investimentos em infraestrutura fossem complementares, bem como um 

aumento na disponibilização de financiamento imobiliário (NEWSLETTER, 2018).  

Um dos subsetores que tem se destacado no setor da construção civil são os 

serviços de pequenas reformas pois, à medida que o ritmo das grandes construções caíram 

em decorrência da crise econômica, os serviços de pequenas reformas têm contrariado a 

queda sofrida pelo resto do setor desde o primeiro semestre de 2017, mesmo sendo um 

percentual de 4% de crescimento baseado em um consumo residencial dos comércios de 

varejo, o que nos dá uma perspectiva, mostra que as barreiras impostas antes pelas 

grandes construtoras que detinham o poder deste mercado, tem se tornado horizontal, ou 

seja, deixa de estar nas mãos de grandes corporações para fazerem parte da realidade de 

mercadinhos locais (EXAME, 2017). 

Além das pequenas reformas, outro setor varejista que se manteve ativo mesmo 

em anos em que a crise estava mais severa como em 2016, foi o de decoração de 

ambientes, que conseguio alcançar um bom desenvolvimento, com uma taxa de 

crescimento de 21%, o que reforça uma pesquisa mostrada pelo Mercado Livre (site de 

compras), que no ano de 2015, a categoria que apresentou maior venda no site foi a de 
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“Casa, Móveis e Decoração”, alcançou o seu quarto ano consecutivo no topo das vendas 

do site (EXAME, 2017).  

É dentro desse cenário de alterações do mercado de produtos e serviços da 

construção civil, que a pesquisa teve como objetivo desenvolver uma tecnologia de gestão 

do mercado destes serviços, bem como o de decoração de ambientes, que demandam 

melhorias no fluxo informacional tanto para os profissionais da área, quanto para os 

clientes finais, que altere a forma de interação entre esses agentes, e ofereça espaço a 

empreendimentos de pequeno porte, com a oportunidade de participação em um mercado 

detido anteriormente apenas pelas grandes corporações. 

Não há dúvida que esses fatos traduzem um acontecimento global, comentado por 

Kotler (2016), em que através dessas mudanças podemos presenciar o nascer de potências 

mundiais mudando suas estruturas de amplamente exclusiva, para uma estrutura mais 

inclusiva, em que o poder econômico torna-se mais disperso e horizontal em prol de um 

mesmo propósito, o de driblar essa crise financeira.  

É com vista a essa mudança estrutural nas organizações que a TruSign pretende 

promover essa horizontalização, a fim de democratizar o acesso a informações detidas e 

represadas muitas vezes apenas pelos profissionais da área, e promover a popularização 

das informações, materiais e métodos que podem ser utilizados na construção civil e na 

decoração de interiores. Unindo construção e design de interiores em uma mesma 

plataforma, através dos Módulos Simple Construction e Simple Design. 

Segundo Kotler (2016), estamos vivendo em um mundo que está em constante 

renovação, em virtudes das grandes mudanças ocorridas nestas últimas décadas, em que 

as estruturas antes bem conhecidas como padrões de civilização estão sendo deixados de 

lado, e dão lugar a novos padrões sociais. Essas mudanças advêm da alta conectividade e 

altera a forma com que serviços e produtos são tratados, apresenta maior transparência 

nas relações criadas, sejam elas entre clientes e prestadores de serviços ou entre as 

diversas relações interpessoais pelos mais variados motivos. 

Devido a essas mudanças que a TruSign focou-se em uma das suas 

funcionalidades, o módulo Simple Design, uma Plataforma Multilateral, que funciona 

atendendo a dois tipos de clientes, focada nos serviços de decoração e design de interiores 

e seus consumidores, que pretende oferecer uma lista com perfis de profissionais de 

ambientação de interiores, onde o portfólio dos profissionais fica disponível para acesso 

dos clientes que podem entrar em contato com o profissional que mais se identificam de 
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acordo com seu estilo, o que propicia a conectividade e um melhor fluxo de informação 

entre profissionais e clientes. 

Na busca por estratégias de vendas de produtos e serviços que venham suprir as 

necessidades econômicas atuais, que a TruSign – Módulo Simple Design se nutre do 

Marketing de Relacionamento, para oferecer mais que o fato de realizar uma compra de 

produto ou serviço, ele oferece ao cliente uma experiência proveitosa, na forma de um 

atendimento atencioso com uma maior interação pessoal. Este estilo de marketing não é 

uma técnica que atua em curto prazo, sendo estimulado uma contínua e progressiva 

relação com o cliente, com o intuito de criar um vínculo de fidelização. 

Essas estratégias de marketing de relacionamento também vêm sendo aplicadas 

no setor da construção civil, empregadas em comunhão ao Sistema de Gestão de 

Qualidade a ISO 9000, em que o foco é a qualidade do serviço prestado, favorecendo uma 

melhor relação com os clientes. É nessa constante busca de melhorias que o setor vem se 

atualizando de acordo com o cenário em que está inserida, em que muitas dessas empresas 

já oferecem um suporte online para atender seus clientes, em reação a essa grande 

influência que as mídias sociais causam nos setores. 

A pesquisa visa desenvolver uma ferramenta capaz de melhorar o fluxo 

informacional entre clientes e profissionais, através dos serviços propostos pela 

plataforma, se aprofundando no método que ofereça um melhor resultado para os 

usuários. Com o objetivo específico de expor a funcionalidade das ferramentas de design 

de interiores do Módulo Simple Design da plataforma TruSign.  

Com o intuito de realizar um trabalho que já é individualizado em um nicho de 

mercado, de forma que este possa ser alcançado pela internet, no caso específico de 

atendimento a clientes que buscam por profissionais de decoração, design de interiores 

ou arquiteto de interiores, procurou-se implementar o modelo de negócio tradicional 

utilizado.  

Para isso, estudou-se a melhor forma de oferecer um serviço online com a mesma 

qualidade, que os clientes que optam por reuniões presenciais atendidos pelos escritórios, 

de modo a conferir uma maior fluidez a esse nicho restrito, retirando as barreiras da 

necessidade do encontro físico com o profissional, tornando a execução de projetos bem 

mais desenvolto e rápida através do atendimento online. 

Estamos em um momento histórico para a venda de produtos e serviços, em que 

as propagandas e campanhas publicitárias já não surtem o mesmo efeito, e a valorização 

da opinião das pessoas mais próximas é bem mais relevante que uma propaganda que diz 
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se um produto ou serviço é bom. Os consumidores deixam de ser facilmente influenciados 

pelas mídias e campanhas publicitárias, dando espaço a constituição de confiança, criadas 

entre seus círculos sociais (KOTLER, 2016 p. 27). 

                                              Conversas espontâneas sobre marcas possuem mais credibilidade do que 
campanhas publicitárias voltadas para um público específico. Círculos sociais 
tornaram-se a principal fonte de influência, superando as comunicações de 
marketing e até as preferências pessoais. Os consumidores tendem a seguir a 
liderança de seus pares ao decidir qual marca escolher. É como se estivessem 
se protegendo de alegações falsas das marcas ou de campanhas publicitárias 
ardilosas e usando seus círculos sociais para construir uma fortaleza. 
(KOTLER, 2016, p. 21) 

As tão temidas barreiras de mercado assim como os poderes verticais estão sendo 

abatidos devido a essa grande conectividade e expansão tecnológica. Em que os mais 

diversos setores antes separados por seus nichos de mercados, dão espaço ao 

cooperativismo entre a empresas e setores. 

As empresas que entenderam que para sobreviver ao atual estado econômico 

global é necessário que a junção de modelos de negócios aconteça para uma melhor 

eficiência na obtenção de consumidores, se torna possível graças ao advento das mídias 

sociais, favorecidos pela economia em rede gerada por estes mercados emergentes, que 

ocorre devido ao efeito que um usuário conectado à internet de um bem ou serviço exerce 

sobre o valor do produto para outros utilizadores. 

Devido a essa transparência proporcionada pela internet, que empresários se 

inspiram em países desenvolvidos, e criam empresas com serviços similares, no entanto 

exprime sua identidade regional, para atender às necessidades da sua cartela de clientes 

(KOTLER, 2016, p. 22).  

Com início nos Estados Unidos, a economia compartilhada na década de 1990, 

foi motivada pelos avanços das tecnologias, devido a redução dos custos on-line das 

transações realizadas, foram fundamentados na comutação e no compartilhamento de 

bens e serviços entre pessoas que não se conhecem (DA SILVEIRA; PETRINI; DOS 

SANTOS, 2016, p.3).  

Não há dúvida que em consequência, houve uma expansão na prática da economia 

compartilhada, através do número crescente da inserção de novos modelos de negócios 

que seguem suas premissas, como os players de mercado de tecnologia Uber, Airbnb, 

Spotify e Netflix. Configurando-se como uma nova tendência que se espalha devido a sua 

utilização pelas recém-criadas organizações. Em que o sistema socioeconômico está 

constituído ao redor do ato de compartilhar os recursos físicos e humanos (Gansky, 2010) 

apud (DA SILVEIRA; PETRINI; DOS SANTOS, 2016, p.3). 
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A economia compartilhada pode ser compreendida como sendo um agrupamento 

de iniciativas que ressaltam as conexões peer-to-peer, que é configurado por uma 

arquitetura de redes de computadores em que seus pontos envolvidos na rede funcionam 

tanto como cliente quanto como servidor, o que permite compartilhamentos de dados e 

serviços sem a obrigação do uso de um servidor central.  A promoção da interação face a 

face, entre clientes e fornecedores, descartando a necessidade de intermediário, altera as 

características tradicionais dos modelos clássicos de negócios (DUBOIS et al., 2014). 

É indiscutível a necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia de gestão do 

mercado de serviços da construção civil que atenda de maneira mais completa os seus 

clientes, que possa acompanha-los do início da sua reforma ou construção ao fim com sua 

decoração, que preste um serviço que preze pelo seu bem-estar, e que seja centrado nele, 

com processos que melhorem continuamente a qualidade do serviço, e integrem a gestão 

da qualidade com as tendências tecnológicas e de modelos de negócios baseados no 

compartilhamento. 
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2. Fundamentação Científica e Tecnológica 

2.1. Possíveis origens das fragilidades  

 

Para identificar as fragilidades do setor da construção civil foi utilizado duas das 

seis técnicas para obter insights de clientes proposto por Osterwalder (2014), assumiu-se 

a perspectiva do cliente para construção do design da proposta de valor, através da 

apropriação dos papéis do Antropólogo e do Personificador. Em que na primeira técnica 

através da observação de potenciais clientes, pode-se registrar as dores que os afligem e 

os ganhos esperados ao contratar os serviços de decoração e design de interiores 

convencionais, com a oportunidade de verificação na prática de como é realizado a 

interação entre cliente e profissional.  

Na segunda técnica a do Personificador, em que se assume a ótica do cliente e 

observa-se atentamente sua experiência ao utilizar um serviço de design de interiores, em 

que para melhorar essa observação, atribuiu-se as características de um cliente 

insatisfeito. Com as informações levantadas através dessas duas técnicas seguiu-se para 

o próximo passo (OSTERWALDER et al, 2014, p. 106). 

Uma das fragilidades mais latentes encontradas deve-se ao fluxo de informação, 

que excluem os clientes, e os deixa reféns dos conhecimentos represados pelos 

profissionais da construção civil o que eleva a distância historicamente criada entre 

clientes e seus prestadores de serviços e vendedores de produtos ligados. 

A correta transmissão de informações através de desenhos e representações 

gráficas pode ser decisivo ao se tratar de situações entre o que foi fabricado ou executado, 

e o especificado, o desenho é essencial para sanar dúvidas, e encontrar a origem do 

problema. Ao minimizar essa fragilidade encontrada, se aplica perfeitamente ao produto 

entregue aos clientes quando estes são capazes de entender o básico desses desenhos 

(DOS SANTOS MENEZES, 2009, p.102). 

Quando é comparado a construção civil a outros setores industriais brasileiros 
em relação a aplicação de novas tecnologias, ela se mostra derrocada, por ainda 
conservar bastante o tradicionalismo. Porém a modernização se faz necessária 
para sua sobrevivência nesse cenário de mudanças no mercado. Mesmo com 
uma considerável parte do setor apresentando resistência, o setor aposta nas 
tecnologias como estratégias para se manterem competitivas (DO 
NASCIMENTO, 2003, p.1) 

Por conter diversificados tipos de documentos, com os vários tipos de informações 

que podem incluir desde desenhos a fotos e especificações em orçamentos, incluindo 

documentos externos que se fazem necessários para o gerenciamento de um 
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empreendimento típico de construção civil, em que as informações devem ser tratadas de 

forma que essa grande variedade de informações pertinentes não cause sobrecarga 

informacional.  

Para reverter essa fragilidade a inserção de um filtro de informações é uma forma 

prática de solucionar o problema enfrentado pelos profissionais da área da construção. 

 
                                   As empresas do setor da construção civil, principalmente do subsetor de 

edificações, poderiam já estar automatizando algumas atividades 
administrativas e de projetos. Em casos mais específicos, como o das empresas 
de projetos, a situação é um pouco diferente, a tecnologia tem uma maior 
importância nas estratégias destas empresas, pois existe uma intensa utilização 
do computador ao longo de seus processos. As principais atividades de uma 
empresa de projeto dependem da utilização de sistemas computacionais para 
atividades administrativas (planilhas eletrônicas, editores de textos, banco de 
dados e pacotes de gestão integrados), de projetos (programas CAD, de 
cálculo, de planejamento e de gerenciamento e armazenamento eletrônico de 
projetos) e de comunicação (aparelhos eletrônicos de comunicação, sistemas 
de informação, Internet, intranet e extranet). Isto acontece porque no processo 
de construção de edificações as etapas de projetos têm um alto grau de 
automação enquanto que nas etapas de construção o trabalho ainda é “semi-
artesanal”, com mão de obra predominantemente braçal e mecânica. 
Infelizmente, um escritório de projeto que desejassem migrar para o quadrante 
“ESTRATÉGICO”, por exemplo, utilizando CAD 3D ou até mesmo um 
Modelo Integrado do Edifício, esbarraria na necessidade de adoção da 
tecnologia por todos os seus clientes (DO NASCIMENTO, 2003, p. 3). 

 

Em sua grande parte, a pouca utilização de tecnologias mais avançadas pela 

construção civil se deve aos profissionais atuantes que ainda utilizam apenas os seus 

prolongados e inveterados processos estabelecidos. 

A pesquisa realizada por De Godoy, salienta as particularidades encontradas que 

se mostraram mais relevantes e as maiores dificuldades encontradas no momento da 

compra de objetos de decoração, e o teste de produtos em consignação antes de efetuar a 

finalização da compra, o que evidencia as fragilidades mais comuns encontradas por 

consumidores do mercado de decoração de São Paulo, a pesquisa foi realizada com 

amostra não probabilísticas contemplando 2.500 consumidores, com número de 93 

retornos de respostas, utilizou-se um questionário contendo perguntas fechadas 

totalizando 27, para um melhor entendimento do modo com que este consumidor se 

comporta. 

Através dessa pesquisa mais aprofundada foi possível identificar as características 

que os consumidores julgam ter maior relevância no momento da compra, como a 

pertinência da Qualidade do produto que aparece em 1º lugar com 19%; em 2º lugar, o 

Preço com 18% e em 3º lugar o Estilo, com 13% (DE GODOY, ALCYONE et al). 
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As principais dificuldades encontradas pelos consumidores ao comprar objetos de 

decoração, em primeiro 1º lugar com 22% são os altos preços dos produtos; as 

dificuldades de visualização como os itens ficarão no ambiente está em 2º lugar com 11%; 

ao seguir o mesmo princípio utilizado anteriormente, a dificuldade em saber se os móveis 

caberão no espaço escolhido ficou em 3º lugar, com 11%; seguido da inconveniente e 

complicada  montagem; não perceber se combinará com os demais elementos da casa; 

dificuldade de decidir; a divergência de gosto entre os demais moradores da casa; a 

qualidade ruim; dificuldade em saber se será realmente útil e funcional; dificuldade em 

confrontar diversas opções e poucas opções de pagamento (DE GODOY, ALCYONE et 

al). 

O levantamento das dificuldades que mais influenciam os consumidores mostra 

que com uma tecnologia de gestão do mercado de serviços da construção civil configura-

se como o analgésico para as dores desses consumidores, em que a tecnologia e 

funcionalidades propostas pela TruSign – Módulo Simple Design, promove a redução de 

nove das onze dificuldades evidenciadas pela pesquisa exposta. 

A decisão de contratar um profissional de decoração ou design de interiores está 

fortemente ligado aos motivos pelos quais os consumidores adquirem objetos 

decorativos. Para satisfazer as necessidades de compra dos clientes de maneira mais 

eficiente se torna necessário a contratação de um especialista. 

Essa necessidade de maximizar a eficiência de um ambiente bem como o seu 

conforto demonstra uma janela de oportunidade, conforme evidenciado pelo gráfico 

abaixo. 

Gráfico 1- Motivos da compra 

 
Fonte: Própria autora, inspirada em DE GODOY, ALCYONE et al. 
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Ainda de acordo com a pesquisa realizada, o ranking que elege os maiores motivos 

que causam arrependimentos entre os clientes que compram artigos de decoração mostrou 

que 20% dos entrevistados responderam que o motivo do arrependimento foi ter realizado 

a compra sem pensar, por impulso, e ocupou o 1º lugar no ranking; em segundo a má 

qualidade do produto com 15%, e em terceiro a concretização de uma das dores dos 

clientes representa 14% que é o objeto não caber no espaço escolhido, por ser muito 

grande ou pequeno, um problema facilmente resolvido por um profissional através da 

confecção de uma planta de layout, em que conste os locais que os objetos deverão ocupar 

no ambiente, bem como suas medidas.  

O relatório de inteligência realizado pelo SIS (Sistema de Inteligência Setorial) 

do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de Santa 

Catarina, no mês de janeiro de 2018, demonstra as tendências de consumo de casa e 

construção dos brasileiros, o que reafirma as mudanças influenciadas pela alta 

conectividade. É necessário conhecer as tendências do mercado para poder nivelar-se a 

essas transformações, e traçar estratégias que solucionem os problemas expostos por esse 

novo consumidor, bem como o atendimento a seus desejos e suas necessidades.  

Com base nessas informações que pôde-se analisar o perfil dos consumidores de 

casa e construção, que é em maior número composto pelo sexo feminino com 74%; são 

casadas em sua maioria com 83%; destas 46% possuem idades entre 35 e 59 anos; mais 

da metade são pertencentes a classe alta com representatividade de 64%, e 56% delas 

possuem o ensino superior. 
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Figura 1-Infográfico perfil de consumo de materiais de decoração 

 
Fonte: Autoria própria, inspirada no SIS-SEBRAE (2018) 
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Quanto aos materiais mais comprados no setor de casa e construção, constatou-se 

que os materiais que são mais procurados em lojas virtuais são os objetos de decoração, 

em se tratando da busca em lojas físicas, os móveis e materiais de construção ainda 

lideram essa procura. O ranking dos produtos mais buscados são: em 1º lugar os móveis 

para dormitório; em 2º lugar os climatizadores de ambientes; e em 3º lugar materiais de 

construção; e sucessivamente móveis para quarto infantil, utensílios domésticos, 

eletrodomésticos, eletroportáteis e fogões. 

Ainda com base nos estudos do SIS, as Startups se mostram como tendência de 

negócios do ramo de casa e decoração, e está conduzindo a indústria da construção a 

significativas transformações, segundo dados divulgados por pesquisa realizada com as 

principais empresas de construção civil no mundo, realizada pela consultoria americana 

CB Insights, e demonstra já ter atingido US$ 169 milhões apenas em 2017. Entre os 

projetos mais importantes das startups estão tecnologia, inteligência artificial, softwares 

do tipo CAD, aplicativos para gerenciamento de projetos entre outros. 

Com base nos estudos expostos identifica-se a potencialidade do segmento de 

mercado de decoração e design de interiores, que demonstra o aumento do interesse dos 

consumidores por produtos e serviços relacionados a construção e decoração.  

Evidencia que ainda há muito a ser realizado para amenizar as fragilidades 

apresentadas, e que uma ferramenta de conectividade entre os agentes envolvidos nesse 

mercado da construção civil, decoração e design de interiores se faz necessário. Na Figura 

2, pode-se observar os serviços mais buscados através da internet. 

 

Figura 2 - Serviços mais buscados na internet 

   
 

Fonte: Autoria própria, inspirada no SIS-SEBRAE (2018) 
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2.2. Evolução das tecnologias aplicadas à situação-problema 

 
As primeiras tecnologias de software que surgiram na construção civil, e que 

mudaram a forma com que o serviço era realizado otimizando o tempo gasto na confecção 

de projetos data de 1982, com o AutoCAD que é um softwares do tipo CAD (Computer 

Aided Design), que significa desenho auxiliado por computador, utilizado essencialmente 

para concepção de desenhos técnicos em duas dimensões (2D), engloba todos os tipos de 

projetos arquitetônicos, estruturais, de instalações e vários outros, e para além dos 

desenhos técnicos a modelagem tridimensional (3D), em que a Autodesk criou e 

comercializa o programa, se consolidou mundialmente como software padrão na área de 

CAD.  

Já em 1987, surge a ArchiCAD que foi considerado a primeira implementação da 

tecnologia BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da 

Construção), que se configura através da possibilidade de criar modelos virtuais de 

maneira digital com precisão acerca de uma construção. Considerado um software de 

arquitetura CAD BIM, possibilita a análise e controle mais precisos que os processos 

manuais utilizados anteriormente, foi o primeiro programa comercial, utilizado em 

computadores pessoais com a tecnologia BIM. 

Devido as mudanças ocorridas em virtude da inserção da tecnologia na área de 

construção civil, foi necessária uma mudança também no gerenciamento de projetos, que 

melhor atendesse a essa nova tendência de mercado, que fossem apoiadas e aliadas às 

novas metodologias de gestão. 

Está deverá envolver tanto a qualidade da gestão que deve-se demonstrar tanto 

efetiva quanto competente em recursos de várias categorias, dentre eles os recursos 

humanos, financeiros, materiais, políticos, equipamentos, e no trabalho envolvido para 

produção do projeto ou obra. (CORRÊA, 2008) 

De acordo com Limmer (1997), gerenciar um projeto é assegurar que todas as 

suas fases sejam planejadas, e vigiadas de forma contínua através de mecanismos capazes 

de controlar os impactos dos prazos e custos, com antecipação das decisões de gerência 

através de análises dos impactos planejados a curto e médio prazo, a fim de assegurar a 

execução do projeto conforme o rumo previsto no planejamento. 

A metodologia utilizada por empresas que destinam-se a instaurar a gestão de 

projetos segundo Corrêa (2008), inicialmente seguem com a identificação dos seus pontos 

fracos, a partir dos processos que não estão sendo eficientes; em seguida estabelece um 
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plano de melhorias estratégico para diagnóstico dos processos ineficientes; treinamento 

dos funcionários para que utilizarem as ferramentas de gestão, redução das falhas no 

processo implantado; nivelamento da empresa e da trajetória para estabelecer a 

metodologia que se encaixe a sua realidade; avaliação de forma crítica dos processos  

empregados após a implantação da  metodologia de gestão, dando destaque as falhas para 

que possam promover ações corretivas; por fim excitam o benchmarking em empresas do 

mesmo segmento, com  analise das melhores práticas e promoção de uma manutenção 

contínua dos processos, a fim de alcançar a maturidade em gestão de projetos. 

Com a prática de uma boa gestão de projetos na construção civil, espera-se atingir 

as metas primordiais de oferta de um serviço fundido com as premissas especificadas pela 

ISO 9000, quanto aos cumprimentos dos prazos estabelecidos, gestão eficiente dos vários 

contratos envolvidos, custo e qualidade, incremento permanente da equipe, e execução 

de obras de acordo com o planejado, devido a constante avaliação dos riscos. 

Uma prática de gestão de projetos eficaz possui a capacidade de viabilizar o 

aperfeiçoamento das atividades que controlam e executam os serviços, a vivência dos 

procedimentos estratégicos adotados em harmonia com as melhores práticas de gestão de 

projetos possibilita que a tecnologia empregada pela empresa se mantenha atualizada e 

ajustada de acordo com a demanda de necessidades impostas pelo mercado da construção 

civil, assim comprova que uma tecnologia de gestão do mercado de serviços, configura-

se como estratégica para a promoção da redução das fragilidades da empresa. 
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2.3. Tecnologias de gestão que exploram o mercado 

 
Através de uma pesquisa realizada com empresas atuantes no mesmo segmento 

chamada de Benchmarking, levantou-se os modelos de negócio que realizam as melhores 

práticas, ou seja, as estratégias usadas pelos principais players que exploram atualmente 

o mercado virtual da construção civil que são: Reforma Simples, GetNinjas e Dr. Resolve.  

 

Quadro 1- Benchmarking Construção Civil 

Tecnologia Funcionalidade-
cerne 

Potencialidade Fragilidade 

 

Oferta de 
orçamentos rápido. 

Oferta de orçamento 
de todas as fases de 
uma obra simples. 

O cliente deve saber 
previamente qual fase 
da obra deverá ser 
executada. 

 

Oferta de serviços 
por profissionais 
cadastrados na 
franquia. 

Acesso fácil a um 
profissional 
treinado, que 
fornecerá um 
orçamento mediante 
consulta ao cliente. 

Não indica o valor do 
serviço requerido se não 
houver prestador de 
serviço na região do 
cliente. 

 

Oferta de serviços 
por profissionais 
cadastrados na 
plataforma por 
região. 

O cliente tem acesso 
a um profissional de 
sua localidade, de 
forma rápida. 

Orçamento mediante 
contato com o 
profissional.  

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

 Conforme evidenciado em consulta as plataformas, pôde-se notar que nenhuma 

das plataformas oferece indicação do melhor método construtivo. O que deixa a 

informação detida apenas pelos profissionais, assim o cliente fica refém de métodos 

construtivos clássicos que muitas vezes são mais onerosos e demorados que os métodos 

construtivos mais recentes como exemplos a alvenaria de gesso, divisórias em materiais 

variados entre outras soluções. Essa deficiência de informação se configura como uma 

janela de oportunidade.  

A Reforma Simples oferece orçamento rápido e fácil, de acordo com os valores 

locais, porém o usuário necessita saber previamente quais serviços irá necessitar, o que 

torna o conhecimento acerca dos serviços de construção civil primordial para o seu 
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perfeito uso, por focar em orçamentos, deixa a desejar quanto a indicação dos melhores 

métodos construtivos, e fica restrito às formas convencionais de construção. 

O Doutor Resolve presta acesso aos profissionais parceiros participantes da sua 

rede, só oferece orçamento após consulta com os seus parceiros contratados, se não 

houver parceiro na região preterida, o cliente não receberá nem um orçamento prévio. Por 

ser uma rede de serviços tradicionais, o cliente os procura já com o método construtivo 

que julga ser necessário, e pode não ser apresentado a outros métodos, deixando-o 

dependente da conduta do profissional que lhe atender. 

Já o GetNinjas é o que dá o acesso mais rápido ao profissional que está mais 

próximo da localidade do cliente, este, porém já deve saber previamente qual será o tipo 

de serviço que precisa, por esse motivo o profissional contratado pode não indicar o 

melhor método construtivo, tendo em vista que o profissional irá executar o que for 

solicitado pelo cliente. O orçamento só é recebido após o contato de um profissional que 

solicita informações do serviço cadastrado na plataforma. 

Ao realizar o Benchmarking para serviços prestados por sites de design de 

interiores como o Ah! Voila, E-interiores e DecoradorNet, pôde-se identificar e listar as 

melhores práticas de cada um deles e uni-las a estratégia do site da TruSign – Módulo 

Simple Design, implementando-as para melhor atender aos clientes. A identificação dos 

pontos fortes e limitações das tecnologias já existentes através das funcionalidades-cerne, 

potencialidades e fragilidades estão concentradas no quadro que segue, em que pôde-se 

identificar quais delas serviriam de alicerce para a Simple Design. 
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Quadro 2- Benchmarking Decoração 

Tecnologia Funcionalidade-
cerne 

Potencialidade Fragilidade 

 

Oferta de projetos de 
decoração de 
interiores com três 
tipos de pacotes de 
baixo custo. Os 
projetos são 
executados por um 
profissional designado 
pelo site.  

Alcance de clientes 
da classe C e D. Quiz 
de estilo intuitivo, 
que capta 
informações acerca 
do ambiente a ser 
decorado, e o estilo 
de ambientes. 

Profissional 
escolhido pela 
plataforma. Não 
oferece opções de 
pagamento, sendo 
apenas o valor total. 
Prazos não 
estipulados. 

Oferta de projetos de 
decoração de 
interiores por uma 
equipe de arquiteto. 
Valores mostrados de 
acordo com o metro 
quadrado do ambiente. 

Sugestões de itens 
que podem ser 
comprados online, 
orçamento do projeto 
na hora, com várias 
opções de 
pagamento. 

O cliente deve enviar 
a planta. Faixa de 
valor médio. 

 

Oferta de projetos de 
decoração de 
interiores por 
profissionais 
cadastrados, com 
acesso ao perfil de 
cada um. 

O cliente escolhe de 
acordo com o estilo 
de projeto do 
profissional. Acesso 
a profissionais de 
várias localidades. 

Orçamento mediante 
contato com o 
profissional. Prazos 
não estipulados. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Com a identificação da funcionalidade-cerne de cada plataforma, pôde-se elencar 

as funções que o Módulo Simple Design deverá possuir para que possa competir com os 

empreendimentos já firmados no mercado, com embasamento teórico para desenvolver 

as melhores práticas aliado ao conhecimento de mercado. Ofertará projetos de decoração 

e design de interiores, com a opção de escolha entre os pacotes com valores acessíveis, 

com o atendimento de um profissional designado pela plataforma, ou a opção de contratar 

um profissional através do conhecimento do portfólio de vários profissionais cadastrado 

no site, entre eles estão designers de interiores e arquitetos especializados em interiores 

de várias localidades.  

  Através das potencialidades praticadas pelos concorrentes pôde-se implementar a 

proposta de valor da Simple Design, e abranger uma maior variedade de classes 

econômicas de clientes, podendo atender tanto a classe D, quanto a classe A. O tempo de 

utilização da plataforma deverá ser otimizado ao fazer uso de um Quiz, que capta 
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informações acerca do ambiente a ser projetado e do estilo do cliente, assim o cliente 

receberá um projeto de acordo com seu estilo, com opções de objetos que podem ser 

comprados pela internet. Incluiu-se a opção de várias formas de pagamento de acordo 

com as condições financeiras do cliente. 

Com a identificação das fragilidades de cada plataforma podemos desenvolver 

formas de minimizar essas fragilidades no desenvolvimento do Módulo Simple Design, 

em que o cliente que não possui planta do seu ambiente poderá enviar fotos e vídeos, ao 

indicar as medidas do ambiente os profissionais confeccionarão a planta baixa e iniciarão 

os trabalhos de ideação e planejamento, para confecção do projeto de ambientação. 
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2.4. Modelos de Negócios de Economia em Rede 

 
A começar da invenção de Tim Berner-Lee, a World Wide Web - WWW (do inglês: 

Rede Mundial de Computadores), datados dos anos 1990, que a forma com que o 

desenvolvimento dos países ocorria foi alterada, devido à grande e crescente quantidade 

de fluxo informacional e de conectividade dos agentes envolvidos nas transações dos 

mercados, impactando significativamente a economia mundial, e alterando a relação entre 

clientes e fornecedores de bens e serviços. 

Muitos modelos de negócios que surgiram a partir da invenção do WWW, 

remodelando como a divisão do trabalho e das tarefas, cargos, e funções de equipes, que 

configuram a estrutura de uma empresa, são fundamentadas na economia de rede, que por 

sua vez é configurada pela influência que a quantidade de usuários exerce sobre o valor 

do bem ou serviço ofertados. E aumenta o benefício oferecido pelo bem ou serviço, à 

medida que o número de usuários similarmente é aumentado. 

Como a plataforma TruSign e seus módulos Simple Construction e Simple Design 

possuem configurações multilaterais, o efeito de rede está presente em todo momento que 

ocorre interação entre os agentes envolvidos, em que mais profissionais cadastrados 

significam mais valor para os clientes do mercado de construção e design de interiores, e 

quanto maior o número de clientes mais valor é agregado para os profissionais 

cadastrados.  

Um dos assuntos mais significativos quando se trata de economia de rede são as 

avaliações chamadas reviews, que podem ser deixadas pelos usuários da plataforma. A 

partir delas é possível que outros consumidores tomem conhecimento e assim possam 

considerar as decisões mais adequadas, motiva os profissionais que prestam serviços ou 

oferecem produtos a possuírem mais qualidade para se manterem na rede, e aumenta o 

valor agregado ao bem ou serviço ofertado (EFEITOS DE REDE NO AIRBNB, 2017). 

Inspirados nos players de mercado que comungam da essência da economia 

compartilhada a Uber, Airbnb, Netflix e Spotify, que através do emprego das suas 

melhores práticas serviram de base para o modelo de negócio do Módulo Simple Design, 

explicitados através de canvas da Simple Design inspirados nos modelos de negócios 

desses players, demostrados no final dessa capítulo nas figuras 3, 4, 5 e 6. 

O Modelo de Plataforma Multi-Faces, mais conhecido como Modelo de 

Plataforma Multilateral, sua funcionalidade se dá através do serviço prestado a diferentes 

categorias de clientes, que geram valor quando exercem interações entre eles, se torna 
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escalável por permitir que as suas categorias de clientes originem e absorvam valor, 

através do seu favorecimento dos efeitos ou economia de rede (MODELO 

PLATAFORMA MULTILATERAL, 2016).  

Mesmo com essas alterações nos modelos de negócios parecerem ser recentes, 

porém, eles já vinham sendo praticados, desde que a busca pela eficiência e pelos 

caminhos da inovação se fizeram presentes na economia, chamada de “economia 

compartilhada” (AFINAL POR QUE TANTOS NEGÓCIOS COPIAM O MODELO DO 

UBER, 2017). 

O termo uberização é utilizado para descrever empresas que antes eram detentoras 

de mercado, e que o comando atual do mercado em questão encontra-se desfeito. Sozinho 

o Uber ocasionou uma descontinuação no modelo de transporte individual, acabando com 

o monopólio de anos explorados pelas cooperativas de taxistas. As simplificações das 

empresas são buscadas para alcançarem uma maior similaridade com o modelo praticado 

pela Uber, a fim de se uberizar, simplificando também a forma com que as empresas 

tratam os tributos (AFINAL POR QUE TANTOS NEGÓCIOS COPIAM O MODELO 

DO UBER, 2017). 

O Uber faz uso de recursos já existentes para promover impacto social, ao oferecer 

serviços que não lhes pertencem, evidenciando uma das especificidades dos serviços 

baseados na economia compartilhada, segundo Adriano Gianturco, docente do 

Ibmec/MG, em matéria a revista Exame. 

Ainda segundo o docente, um aspecto que é ressaltado por esses tipos de startups 

são a exclusão de intermediários, o que torna o serviço menos burocrático, solucionando 

o problema de fluxo informacional que ocorria no setor, que era a dificuldade que os 

clientes sentiam em não encontrar os taxistas, e por outro lado, dos taxistas que não 

sabiam onde encontrar o seu cliente, ao tornar fácil a comunicação entre clientes e 

prestadores de serviços, como explanado  pelo professor de mestrado e doutorado em 

administração pública da FGV (Fundação Getúlio Vargas), o Ciro Biderman em 

declaração à revista exame. 

Criando um processo em que os prestadores de serviço que se mostrem 

inapropriados através das avaliações recebidas são descartados, e oferece uma voz ativa 

aos clientes que através dessa estrutura são ouvidos atenciosamente, alimentando a rede 

de usuários dos serviços que podem permutar opiniões, viabilizado através das avaliações 

centradas na rede (AFINAL POR QUE TANTOS NEGÓCIOS COPIAM O MODELO 

DO UBER, 2017). 
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O Uber possui uma abordagem de marketing ainda mais barata que as praticadas: 

quem faz a propaganda é o usuário ao emitir avaliações dos motoristas que se mostram 

satisfeitos com o serviço prestado. Além disso, Spotify e Netflix criaram uma regra que 

seus concorrentes precisaram adotar: o período de teste grátis (MODELO DE NEGÓCIO 

DO UBER, 2016). 

O modelo de negócio do Airbnb permite que sua receita seja advinda mediante 

uma taxa cobrada apenas pelos serviços intermediados pela plataforma, a taxa varia de 

6% a 12% para os hóspedes que fazem reservas e uma taxa de 3% do valor cobrado pelos 

anfitriões que são escolhidos pelos hóspedes. A plataforma se comporta como elo 

primordial de promoção da conectividade entre os atores envolvidos, que são neste caso 

hóspedes e anfitriões (MODELO DE NEGÓCIO DO AIRBNB, 2017). 

Já o modelo de negócios utilizado pela Spotify é dita como Freemium, que se 

caracteriza pela oferta digital de um produto ou serviço de maneira gratuita para atrair 

usuários, com o intuito de torná-los usuários que possam pagar pelo pacote de serviços 

oferecidos. O Spotify oferece um pacote gratuito com propagandas, por monetizar essa 

oferta gratuita através da publicidade, e por ter essa característica peculiar que o seu 

modelo pode ser chamado também de Plataforma Multilateral, por atender as duas classes 

de clientes. A sua receita é alcançada através dos seus assinantes que pagam um valor 

mensal para utilizar a plataforma de R$ 14,90 (MODELO DE NEGÓCIO DA SPOTIFY, 

2017). 

A Netflix tem sua receita através também de um valor mensal, porém oferece 

diferentes tipos de pacotes que vai do básico com taxa de R$ 20,00, um pacote padrão 

custando R$ 25,00, e um pacote premium no valor de R$30,00 mensais. Seu modelo de 

negócio é da forma All You Can Eat (AYCE), que em português quer dizer “tudo que 

você pode comer” mais conhecido como Buffet-Livre, em que permite aos clientes 

consumirem seus produtos ou serviços de maneira ilimitada conforme conseguirem, por 

um valor fixo pré-determinado, para terem acesso aos seus conteúdos de vídeo 

(MODELO DE NEGÓCIO DA NETFLIX, 2016).  

Foi com base nas análises realizadas por Daniel Pereira, analista de modelos de 

negócios para o seu site https://analistamodelosdenegocios.com.br, que faz o seu estudo 

através do desenvolvimento do Business Model Canvas, para as startups. Fundamentado 

nesses modelos que se desenvolveu os canvas para a Simple Design que seguem, com as 

mesmas premissas utilizadas pelos players Uber, Airbnb, Netflix e Spotify. 



35 
 

 

Figura 3 - Canvas Simple Design (Inspirado no Modelo Uber) 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Figura 4 - Canvas Simple Design (Inspirado no Modelo Airbnb) 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 5 -  Canvas Simple Design (Inspirado no Modelo Netflix) 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 
Figura 6 - Canvas Simple Design (Inspirado no Modelo Spotify) 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 A confecção dos canvas inspirados nos players de sucesso possibilitaram a 
visualização de uma maior gama de oferta de serviços, dando origem a um canvas que 
une as melhores práticas destes players bem como a integração dos resultados obtidos 
através da investigação do Benchmarking de construção civil e de design de interiores 
mostrado no item 3.2.  
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2.5. Design 

 É comum a associação do nome “design” à qualidade e ao aspecto estético de 

produtos, como disciplina o design tem como propósito favorecer a satisfação e o bem-

estar no cotidiano das pessoas. Foi a forma com que os designers distinguem as coisas e 

procedem a partir delas que chamou a atenção de gestores, e possibilitou a elaboração de 

novas opções para a inovação empresarial.  

Segundo Vianna (2012, p.13), a capacidade que o designer tem em perceber e 

admitir como sendo um problema tudo que possa acometer ou dificultar a experiência 

cognitiva, emocional, estética e o bem-estar na vida das pessoas, ao levar em consideração 

todos os fatos que envolvem a vida do cliente, como relacionamentos, trabalho, cultura, 

lazer e etc. 

Ele acredita que a essência da função de um design é reconhecer problemas e 

elaborar soluções. Sua compreensão acerca da natureza dos problemas e de sua 

diversidade, e as questões envolvidas precisam ser rastreadas para que possa ser mapeado 

o contexto em que esse cliente está envolvido, ao levar em consideração suas culturas e 

experiências pessoais na vivência dos indivíduos, gerando alternativas que solucionem os 

problemas encontrados devido a essa perspectiva mais completa. Através do 

mapeamento, é possível detectar as causas e consequências dos obstáculos e conseguir 

resultados mais positivos na averiguação das soluções.  

“Design é a atividade de transformar suas ideias em protótipos de proposta de 

valor” (OSTERWALDER et al, 2014, p. 70). 

 O Design Thinking diz respeito a forma com que o design conjectura, ao utilizar 

o pensamento abdutivo, que é pouco utilizado entre os empresários. No pensamento 

abdutivo tenta-se encontrar indagações por meio da assimilação ou percepção dos fatos. 

Uma vez que o pensamento é estimulado a ser feito de forma abdutiva, a solução não é 

oriunda do problema, ela se relaciona e corresponde ao problema (VIANNA et al, 2012, 

p. 13). 

De acordo com o design thinking o problema não pode ser resolvido com o mesmo 

raciocínio que foi concebido, está sustentado no ato de abduzir e desafiar as normas 

empresariais clássicas. Dessa forma o designer estará incessantemente incitando seus 

padrões, ao transformar suas suposições, e evidencia as possibilidades de promoção de 

inovações, os mantendo “fora da caixa”, graças às suas aptidões em se desconectar do 

pensamento lógico convencional (VIANNA et al, 2012, p. 14). 
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É por meio do design que a inovação acrescenta uma interpretação de mercado 

com foco no avanço ou inserção de novas tecnologias que correspondam aos mercados 

atuais, e faz com que seja incluído novos conceitos aos produtos e serviços, influenciando 

também no relacionamento entre empresas e clientes (VIANNA et al, 2012, p. 14). 

As diferenças entre a visão do mercado e de um design podem ser confrontadas e 

analisadas tomando por base as informações constantes no Quadro 03 abaixo. 

 
Quadro 3 - Pesquisa de Design X Pesquisa Mercado 

 

Fonte: Autoria própria (2018), inspirado em VIANNA et al (2012) 

 

A aplicação do Design Thinking consegue manter sua essência durante sua 

evolução que cerca sua implementação até que o produto ou serviço chegue ao mercado. 

Seu sucesso não está vinculado exclusivamente ao pensamento criativo (VIANNA et al, 

2012, p. 158). 

                       O desenho, que desempenhou um papel fundamental desde a Revolução 
Industrial até os dias atuais, também vem sofrendo transformações radicais; 
porém, sua importância no processo de desenvolvimento e fabricação de 
produtos ainda é de extrema importância, pois cumpre a função de 
documentação e comunicação, e o mais importante: é uma ferramenta de 
estruturação do raciocínio projetual, sem o qual não se obtém a eficiência 
funcional exigida pelos produtos e artefatos da atualidade. Pode-se concluir 
que o desenho teve um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico por 
estar intrinsecamente ligado ao design desde os tempos mais remotos (DOS 
SANTOS MENEZES, 2009, p. 98) 
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 Ao utilizar as regras básicas do projeto sistemático dos três macacos propostas por 

Baxter (2000, p. 4), em que a primeira consiste na identificação das possíveis falhas no 

modelo e minimizá-las ou eliminá-las, ao fixar metas realistas e convincentes, e tentar 

atender as expectativas dos consumidores de projetos de ambientação, evitando a regra: 

Não perceber o erro. Acompanhar a trajetória de chegada até às metas, com avaliações 

durante o processo, e identifica se o que está previsto nas metas está sendo realizado, com 

atenção aos sinais de alerta para corrigir qualquer desvio para não cair no pecado de não 

ouvir. E por fim investigar a maior quantidade de maneiras possíveis de resolver o 

problema, com a valorização até das tentativas que não resultaram em uma solução 

plausível, assim evita o erro de não falar sobre o assunto.  

Para a composição da logo da Simple Design derivada da logo da Simple 

Construction, utilizou-se os princípios do gestalt, que significa “padrão” em alemão, e 

diz que a visão humana tem propensão para identificar determinados padrões, quando 

uniu-se as letras que compõe a sigla em uma representação de casa a “SC” da Simple 

Construction, fez-se uso de uma figura conhecida conforme proposto por Baxter (2000, 

p. 29). Ao deitar a imagem para construção da logo da Simple Design, logo vê-se a 

representação da letra “D”.  Estudos estão sendo realizados para descobrir a melhor forma 

de incorporá-lo ao site, a princípio priorizou-se um estilo mais limpo de fácil 

compreensão, de forma a compor uma melhor harmonia visual, com linhas simples e 

cores harmoniosas. 

Figura 7 - Logo Simple Construction e logo Simple Design 

         
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Como um dos elementos da estratégia é a definição da missão (BAXTER, 2000, 

p. 96), da TruSign como ser a plataforma mais completa de serviços ligados à construção 

civil, e para a Simple Design, ser a líder no mercado de projetos de interiores. Para criar 

um nome único capaz de unir construção e design, e que fique na memória do 
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usuário/cliente, criou-se a TruSign - Construção & Design, com o Módulo Simple 

Construction e o Módulo Simple Design, já com a previsão da futura criação do módulo 

de construção. Sua missão é oferecer em uma mesma plataforma, serviços de construção 

e design de interiores, possibilitando ao usuário contratar serviços do início ao fim de sua 

construção ou reforma. 

Com foco na preparação do Módulo Simple Design, utilizou-se as questões 

propostas por Baxter (2000, p. 58), para obtenção de um objetivo claro, a falta de acesso 

a uma lista de profissionais de ambientação de interiores; enquanto que os profissionais 

têm acesso restrito a clientes, que depende muitas vezes apenas de indicações, e perdem 

muito tempo com reuniões para conceber o projeto, e após concebido explicá-lo por várias 

vezes em mais reuniões. O problema existe em função da utilização de um método 

clássico que ainda é muito usado tanto por clientes quanto por profissionais (BAXTER, 

2000, p. 58). 

Ao solucionar o problema maior que é a utilização do modelo de negócios 

clássico, o problema específico de tempo e do acesso a uma lista maior de profissionais e 

de clientes também é solucionado, para isso atacou-se primeiro o problema específico 

com a criação do site que quebra essas barreiras, sendo o remédio, por oferecer ao cliente 

um acesso a um maior número de profissionais, com entregas mais rápidas de projetos, e 

para os profissionais por receberem maior visibilidade e otimizarem o seu tempo. As 

dificuldades encontradas para isso é a inserção de uma cultura totalmente online para algo 

feito presencialmente no modo clássico. (BAXTER, 2000, p. 60) 

Conforme sugerido por Kotler (2016, p. 34), tudo deve possuir caráter instantâneo 

que lhes ocupe o mínimo de tempo possível para que possa atingir a esse novo tipo de 

consumidor que se deslocam rapidamente, que vivem de maneira acelerada por 

percorrerem grandes trajetos para trabalharem, e manterem suas várias atribuições dentro 

e fora de suas casas. Quando são atraídos por algo logo entram na internet e pesquisam 

acerca do assunto, produto ou serviço de interesse através de seus dispositivos móveis. 

Para comprarem algo confiam mais na opinião de seus amigos e familiares do que nas 

propagandas de marcas e empresas. 

 
                              Uma pesquisa do Google revela que 90% de nossas interações com a mídia 

passaram a ser facilitadas por telas: As telas estão se tornando tão importantes 
em nossas vidas que passamos mais de quatro horas de nosso tempo diário de 
lazer usando várias telas de modo sequencial e simultâneo (KOTLER, 2016, 
p. 37). 
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Kotler (2016, p. 72), defende uma combinação entre interação on-line e off-line 

entre consumidores e prestadores de serviços, onde a experiência off-line se torna 

primordial na diferenciação do produto ou serviço. Para que isso ocorra é necessário que 

as empresas estejam sempre conectadas às várias mudanças ocorridas, com disposição a 

se adaptarem a elas, porém ela tem que manter a sua identidade verídica em meio a essas 

alterações de tendências tecnológicas. 

  Utilizamos uma estratégia de marca proposta por Kotler (2016, p. 73), ao 

segmentar as funcionalidades e abrangência dos profissionais alcançados pela TruSign, 

que se definiu um mercado alvo que melhor deliberasse os serviços propostos pela 

plataforma. Com o foco no design de interiores pôde-se destinar os recursos de maneira 

mais eficiente e vital. 

Partindo do princípio apontado pelos dados coletados pela pesquisa de DE 

GODOY, ALCYONE et al. que mostra os principais influenciadores no momento da 

compra de artigos e serviços ligados a decoração. 

 Nos três primeiros lugares evidencia que os principais influenciadores no 

momento da compra são os parceiro e/ou cônjuge, ocupando o 1º lugar com 24%; em 2º 

lugar com 18% os amigos, e em 3º lugar com 10% os vendedores de lojas. Seus principais 

decisores a ocupar o 1º lugar no ranking com 30% é o parceiro e/ou cônjuge, em 2º lugar 

com 15% são os amigos, e em 3º lugar com 12% são os vendedores de lojas. Mostra que 

o percentual de influenciadores é análogo ao percentual de decisores apontados pela 

pesquisa de DE GODOY, ALCYONE et al. Revela uma tendência também evidenciada 

por Kotler conforme trecho a seguir. 

 
Uma pesquisa da Nielsen em 2015 revelou que 83% dos participantes em 60 
países confiam nos amigos e na família como a fonte mais confiável de 
“publicidade”, e 66% prestam atenção nas opiniões que os outros postam on-
line. Durante o estágio de ação, os consumidores moldam as próprias 
percepções das marcas ao longo do tempo. Como nesse estágio não estão mais 
preocupados com a pressão externa para comprar, eles mantêm a mente aberta 
(KOTLER, 2016, p. 103). 

 

A produção quando é colaborativa alcança um maior potencial. Quando os 

próprios clientes executam um trabalho de pesquisa que o maior interessado pelos seus 

resultados são eles próprios, assim é que suas necessidades podem ser compreendidas a 

fundo (ANDERSON, 2006, p. 193). 

Para fazer uso do design sensorial dos usuários utilizou-se os arranjos lógicos que 

fazem parte do esqueleto do site conforme exposto por Garrett (2002, p.134), que são os 
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botões, controles, fotos e textos que servem para otimizar sua eficiência. Determinou-se 

através do design visual, como esses arranjos devem ser apresentados visualmente 

(Garrett 2002, p. 134), para melhorar a experiência do usuário, e imprimir a identidade 

da marca criada que desenvolveu-se o layout abaixo a ser implementado no site 

www.simpledesignsc.com. 

 

Figura 8 - Layout do módulo Simple Design a ser implementado 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Buscou-se inserir a identidade da marca de várias maneiras, na linguagem usada, 

desde a escolha da paleta de cores, no intuito de transmitir seriedade e sofisticação, 

sobriedade e confiança, ao remeter a ambientes mais naturais. Em que a sensação do 

natural e rústico imprimem uma espécie de aconchego e segurança a quem os vê, os tons 

rosados foram utilizados para transmitir doçura e delicadeza, bem como o cuidado. 

Buscou-se utilizar o design visual do site como estratégia. 

Segundo Garrett (2002, p. 137), para criarmos experiências satisfatórias nos 

usuários deve-se cumprir com todas as tarefas que se comprometeu a executar. 

Facilitando o entendimento da página, ao levar o foco da visão do usuário para coisas 

mais importantes, de maneira simples e fluida.  

Barra lateral de 
navegação fixa, para que 
o usuário possa a 
qualquer momento 
acessar facilmente os 
atalhos. 

Logo da marca, com 
descrição. 
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A uniformidade e simplicidade do design buscou a clareza na comunicação, sem 

que exista dificuldade. Alcançado através de um layout mestre (Garrett 2002, p. 141). 

O processo de compra de serviços através do site da Simple Design, foi concebido 

com base nos estudos desenvolvidos por Matos (2014, p.71). Este pode ser alterado de 

acordo com as necessidades do usuário. 

 

Figura 9 - Processo de compra no site Simple Design 

 
Fonte: Autoria própria (2018), inspirada em Matos (2015) 
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3. Simple Construction  
Tecnologia de gestão do mercado de serviços da construção civil 

3.1.   A Metodologia TruSign Módulo - Simple Construction  

 
Seguindo uma das tendências propostas “Concentrar-se no comércio mobile da 

economia do “agora” à medida que os consumidores se tornam cada vez mais conectados, 

o tempo passa a ser o recurso mais escasso em suas vidas. ” (KOTLER, 2016, p. 201).  

Com a utilização das ferramentas propostas pelo site disponíveis também para 

acesso por dispositivos móveis, tendo em vista os fatos que “mais de 70% da população 

global possuirá smartphone em 2020, de acordo com o Relatório de Mobilidade Ericsson. 

Além disso, cerca de 80% do tráfego de dados móveis virá de smartphones.” (KOTLER, 

2016, p. 218)  

 Para construção de um modelo de negócios capaz de atender as necessidades dos 

clientes ao solucionar seus problemas de forma rápida e simplificada teve-se que “pensar 

o empreendedorismo de forma científica e a ciência de forma empreendedora“ 

(BRANDÃO,2017). Com esse propósito foi desenvolvido o canvas da TruSign – Módulo 

Simple Construction, conforme explicitado na figura 10. 

 
Figura 10 - Canvas Simple Construction 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
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Inicialmente foi definido o segmento de clientes que a plataforma pretende 

alcançar, determinou-se o público alvo, que são: clientes que possuem educação superior, 

pertencentes à classe social de média a alta, de ambos os sexos, com idades acima dos 25 

anos, inicialmente brasileiros de profissões variadas. Que são pessoas que pretendem 

realizar reformas ou construção, e não fazem ideia de por onde iniciar, ou qual é o melhor 

método que poderá ser utilizado, e até mesmo as soluções construtivas menos onerosas, 

e não dispõe de tempo para visita a construtoras. 

No estado do Rio Grande do Norte, segundo dados coletados pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), no censo de 2010, possuía naquele ano 3.168.027 

pessoas; em que 49,5% possuía trabalho formal com 16 anos ou mais na semana de 

referência. 

Segundo pesquisa realizada pelas mantenedoras de ensino superior, revelou que 

116 mil trabalhadores em empregos formais do Rio Grande do Norte possuem nível de 

escolaridade superior completo. Com remuneração média de R$ 4.308,05 (DO ENSINO 

SUPERIOR, 2015, p 80). E se caracterizam como potenciais clientes da TruSign. 

A plataforma irá alcançar as pessoas que não dispõem de tempo para reuniões de 

projetos nos modelos convencionais de serviços de construção civil ofertados, e sentem 

dificuldades em encontrar profissionais da construção civil, bem como as pessoas com 

dificuldades em realizar compras de materiais de construção por sempre estarem nas mãos 

dos vendedores, em que muitas vezes induzem os clientes a comprarem uma quantidade 

excessiva de material. 

Alguns questionamentos que a plataforma irá solucionar que frequentemente 

surgem no momento da reforma ou construção são: “será que essa é a melhor solução, e 

é a mais barata? ” Ou “eu mesmo posso realizar esse reparo em minha residência? ”  

A plataforma TruSign – Módulo Simple Construction, irá oferecer opções de 

métodos construtivos a partir do tipo de construção ou reforma que será realizada, 

segurança para compra de materiais, com cálculos do material de acordo com o método 

escolhido pelo cliente. 

 
                                      O interessante é que, quando os clientes podem escolher entre todas as 

cinquenta cores, eles não se limitam à meia dúzia disponível no varejo 
tradicional. Ao contrário, logo surge uma Cauda Longa. Evidentemente, 
branco e preto ainda são as cores preferidas, além da maioria das outras 
oferecidas pelas lojas regulares. Mas todas as outras também vendem — sem 
exceção. E todos os anos, em algum lugar entre as dez mais, surge uma cor, na 
qual ninguém apostava, como uma das mais vendidas. (ANDERSON, 2006, p. 
186). 
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  E ainda oferecerá o passo a passo para realização de serviços simples, 

possibilitando ao cliente executar pequenos reparos com maior segurança. Ao simplificar 

a execução ou fiscalização dos serviços executados ou contratados pelos usuários, 

favorecendo a criação de um relacionamento de confiança com o cliente. Facilitando o 

entendimento a clientes, profissionais e prestadores de serviço, ao minimizar o tempo 

gasto ao fazer contas para elaboração do orçamento. 

Os clientes também serão os profissionais da área da construção civil, ao oferecer 

um serviço de elaboração de orçamentos e quantitativos simples e rápidos, evitando o uso 

de softwares caros e de difícil manuseio. Facilitando o acesso a informações em campo 

através do funcionamento também em dispositivos móveis, que possibilita acesso a 

procedimentos construtivos e especificação de materiais para esclarecimentos e dúvidas 

surgidas em campo.  

A TruSign – Módulo Simple Construction irá oferecer além dos métodos 

construtivos a produção de orçamentos aliados a projetos de fácil compreensão, com lista 

de prestadores de serviços especializados em cada área. 

Assim, promoverá a aproximação dos profissionais com os clientes, através dos 

serviços especializados oferecidos e intermediados pela plataforma. Ao promover a 

conectividade entre clientes e profissionais a plataforma cria um ambiente propício à 

concepção de uma economia de rede, em que quanto maior a quantidade de clientes 

fazendo uso da plataforma, maior será o valor agregado aos serviços propostos, 

movimentado pelas avaliações dos clientes. 

Explorando as forças da Cauda Longa, que segundo Chris Anderson (2006), a 

terceira força diz respeito ao crescimento da propaganda boca a boca, que visa ligar oferta 

e demanda através da sondagem do sentimento dos consumidores.  

A forma com que a popularização da produção faz parte da Cauda como a primeira 

força. A segunda força trata a popularização da oferta. Apenas com a ação da terceira 

força que uni oferta e procura, sendo primordial no auxílio a essa busca bilateral, que se 

encontra a liberação da Cauda Longa (ANDERSON, 2006, p. 96), com esse nicho 

específico de ambientação de interiores. 

O cliente informará sua necessidade de serviço e será apresentado a melhor 

maneira de aproveitar o espaço com eficiência, que será realizado através da mineração 

de dados com um algoritmo que explore um grupo de dados, que favorece a descoberta 

do melhor método construtivo, bem como o melhor procedimento, através de regras pré-

estabelecidas. Após será informado o quantitativo de materiais com melhor custo 
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benefício, com economia de tempo, mão-de-obra, consumo de material e despesas, tudo 

com assessoria especializada. 

Ao acessar o Módulo Simple Construction os usuários irão fornecer dados 

relacionados a área que será construída ou reformada, como por exemplo: comprimento, 

largura e altura. Desta forma, será elaborado e apresentado o melhor projeto para a 

situação imposta pelo cliente. 

O profissional só será remunerado pela plataforma a partir da validação do serviço 

pelo cliente, o que favorece a criação de uma rede de confiança em que o cliente terá o 

resguardo que seu serviço será realizado. 

Com a recente criação de linhas alternativas de créditos, como os consórcios e 

financiamentos em bancos privados que devem continuar a crescer que epresenta uma 

ótima parcela do mercado e favorece o planejamento e a busca de alternativas construtivas 

que minimizem ou eliminem as fragilidades do setor. É devido a essas mudanças nos 

padrões de consumo que levam muitos usuários a pesquisarem mais e planejarem melhor 

os custos e benefícios das construções ou reformas. Estas pessoas buscam por orientações 

e facilidades na hora de reformar, e ainda encontram o mercado despreparado para atender 

às suas necessidades. 

         O mercado também aponta para um novo perfil de clientes, um número baixo de 

crescimento, porém constante são o número de brasileiros que optam por morarem só,  

muitos destes mudam de cidade em busca de trabalho ou estudo  que entre 2005 e 2015 

teve uma alteração de 115 mil para 209 mil só no estado do Espírito Santo segundo 

pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), revelada 

pela sua coordenadora de divulgação neste estado a Renata Coutinho, evidenciou que esse 

número chegou perto de dobrar.  

         Espera-se que a inserção da TruSign no mercado impacte o mercado de 

construção, reformas e decoração, ao simplificar o acesso a informações detidas apenas 

por profissionais, e que ainda o meio para se conectar a essas informações ainda é 

retrógrado.  

Em dados divulgados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), 

mostram que o brasil concluiu abril de 2018 com o número de 235,7 milhões de celulares 

em território brasileiro, e densidade de 112,87 celulares a cada 100 habitantes, fazendo 

com que o acesso a informações diversas seja acessado de onde quer que o usuário esteja. 

 A seguir pode-se verificar o funcionamento da TruSign – Módulo Simple 

Construction através de um fluxograma. 
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Figura 11 - Fluxograma Simple Construction 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
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3.2.   TruSign - Módulo Simple Design   

 
Utilizamos a ferramenta de gerenciamento estratégico proposto por Osterwalder 

e Pigneur (2013), o Business Model Canvas ou “Quadro de modelo de negócios”, que 

possibilita aprimorar modelos de negócios, através de perguntas como: “Para quem 

estamos criando valor? Que valor entregamos ao cliente? Qual Problema resolvemos? 

Que necessidades estamos satisfazendo? Que conjunto de produtos e serviços estamos 

oferecendo para cada Segmento de Clientes?” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2016, p. 

67).  

Figura 12 - Canvas TruSign módulo Simple Design 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

                             Inovar com Modelos de Negócios significa não olhar para trás, pois o passado 
indica pouco do que é possível para os Modelos de Negócios futuros. A 
inovação em Modelos de Negócios não tem nada a ver com observar a 
concorrência, já que inovar não é copiar ou comparar, mas criar novos 
mecanismos de criação de valor e receitas. Ao contrário, inovação em Modelos 
de Negócios significa desafiar as ortodoxias para projetar modelos originais 
que atendam a clientes insatisfeitos, novos ou que nem haviam sido 
considerados. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2013, p. 137) 

 

 Utilizou-se o Canvas de Proposta de Valor proposto por Osterwalder, como uma 

forma de detalhar melhor os blocos: Segmentos de Clientes e Proposta de Valor do 

Business Model Canvas. Esses dois blocos são os mais importantes de um modelo de 

negócios, por abordarem O Quê? e Para Quem? a empresa cria, entrega e captura valor, 

através de um estudo mais aprofundado acerca do segmento de cliente que se pretende 
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atingir, identificando as suas dores, para assim poder produzir seu analgésico, conforme 

sua estrutura na Figura 13.  

Figura 13 - Canvas da proposta de valor 

 
Fonte: OSTERWALDER et al (2014) 

 

Descreveu-se um distinto segmento de clientes de uma maneira minuciosa, com 

as vantagens que os clientes estão em busca ou podem atingir. Relata também o que estão 

tentando desempenhar, bem como seus riscos e impedimentos que interferem no seu 

desempenho, concebendo um perfil do cliente, em que consiste tudo o que mais importa 

para eles (OSTERWALDER et al, 2014, p. 9). 

Figura 14 - Segmento de cliente da Simple Design 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Classificou-se as tarefas, dores e ganhos dos clientes a partir da adoção da 

listagem das suas prioridades, assim pôde-se verificar qual tarefa é mais importante, a dor 

que é considerada mais grave e o ganho que tem maior relevância para o cliente 

(OSTERWALDER et al, 2014, p. 21). Também classificou-se o mapa de valor, elencando 

os melhores produtos e serviços que podem ser oferecidos, quais analgésicos aliviam as 

dores, e quais os criadores de ganhos que oferecem mais benefícios aos clientes, conforme 

mostrado na Figura 15. 

 
Figura 15 - Classificação de tarefas 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Fez-se uso do mapa da proposta de valor apontado pelo autor, que nos dá uma 

configuração mais estruturada e meticulosa de uma óptica específica de uma proposta de 

valor do modelo de negócio, fragmentando essa proposta de valor em serviços, 

analgésicos e criadores de ganhos (OSTERWALDER et al, 2014, p. 8), conforme a Figura 

16. 
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Figura 16 - Proposta de Valor da Simple Design 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

Encaixou-se os produtos e serviços para que estes correspondam aos criadores de 

ganhos dos clientes, ou aliviem suas dores, que atendam diretamente uma tarefa, dores 

ou ganhos dos clientes, configurou um encaixe do tipo Produto-Mercado, com evidências 

que os clientes querem a proposta de valor ofertada pela plataforma (OSTERWALDER 

et al, 2014, p. 49), conforme mostrado na Figura 17. 

 
 

Figura 17 - Encaixe 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
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Através do perfil do cliente, pode-se identificar uma forma de inovar, ao expandir 

um serviço que a maioria da sua concepção é originado do modo clássico com reuniões 

presenciais, em que ele passa a ser um serviço online, menos complexo e com valor 

condizente, para abranger um maior número de pessoas (OSTERWALDER et al, 2014, 

p. 103). 

Para melhor visualizarmos as necessidades dos usuários criamos uma persona, 

que é de acordo com Garrett um personagem hipotético, que possa refletir uma maior 

variedade de usuários verdadeiros (GARRETT, 2002, p. 4). Aliada com a ferramenta 

proposta por Osterwalder e Pigneur (2013, p 130), podemos compreender o cliente com 

mais profundidade em diferentes pontos de vista, ferramentas de design centrado no ser 

humano, que é o mapa de empatia ou mapa mental. 

 

Figura 18 - Persona 01 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 19 - Mapa mental de persona 01 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

 

Figura 20 - Persona 02 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 21 - Mapa Mental da Persona 02 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Qualquer pessoa pode fazer rascunhos dos perfis dos segmentos de clientes 

segundo Osterwalder e os demais autores, em que deverão ser atendidos ao examinar um 

modelo de negócios, mesmo sem acesso a uma equipe de suporte compostas por cientistas 

sociais. O Mapa de Empatia foi concebido por uma companhia de pensamento visual, 

amparando quem o utiliza a ir mais à frente das qualidades demográficas, a fim de ampliar 

o entendimento do ambiente em que o cliente está envolvido, entender o cotidiano dos 

clientes suas intenções, atitudes e aflições. Assim, o design será conduzido a Propostas 

de Valores melhores, que favorece o fortalecimento do Modelo de Negócios para alcance 

de clientes. Ele faculta o entendimento de qual produto ou serviço o cliente está disposto 

a possuir e pagar (OSTERWALDER et al, 2014, p. 131). 

Ainda de acordo com o autor o mapa mental do cliente deverá ser utilizado 

primeiramente como um brainstorm que permita analisar e compreender os prováveis 

segmentos de clientes que deseja satisfazer ao empregar o Modelo de Negócios 

(OSTERWALDER et al, 2014, p. 131). 

 Com base nos estudos das personas e seus respectivos mapas mentais, 

possibilitaram uma melhor estruturação do dos serviços a serem ofertados, bem como a 

simplificação do seu funcionamento. Com essa ferramenta o foco no usuário se torna mais 

visual, bem como as dores e aspirações se tornam mais evidentes. 
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3.3. Desenvolvimento Tecnológico   

 
Em atendimento a esse novo perfil de clientes, sedentos por informações, que dá 

suporte ao surgimento da plataforma TruSign conforme a figura abaixo, que visa sanar as 

dificuldades observadas na área da construção civil e design de interiores, em busca de 

soluções tecnológicas que tenham a capacidade de revertê-las, e otimizar a oferta e 

demanda desses serviços de construção.  

Figura 22 - Origem da Plataforma 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para solucionar o problema de fluxo de informações e conectividade entre estes, 

oferecerá um catálogo com os vários profissionais que atuam em construção civil, e suas 

especialidades, todos disponíveis e à espera dos clientes que necessitam dos serviços 

oferecidos, os serviços podem ser acessados tanto em computadores e notebooks, quanto 

por celulares, com acesso à internet.  

Tomando os indicadores de reação do setor da construção civil já citados 

anteriormente, que demonstram tanto o crescimento no setor de decoração, quanto o de 

compras de materiais para decoração através da internet, que se optou por esse setor 

dentro do projeto inicial da TruSign segmentando-o em busca de criar seu mínimo 

produto viável (MVP), através do Módulo Simple Design (SD). Que é um site criado para 

oferecer serviços de ambientação de interiores. 

Para viabilizar um MVP capaz de atender as necessidades e de se tornar 

competitivo no mercado, foi agregado o design como uma das estratégias utilizadas, 

favorecendo o surgimento de inovações devido a agilidade em que as decisões são 

implementadas, visando a orientação para as necessidades dos dois clientes que farão uso 

do site da SD.  

O que torna o site um produto valoroso devido ao seu caráter inclusivo, adquirido 

pela sua capacidade de incluir no consumo os mercados emergentes. Ao tornar 
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simplificado o serviço oferecido, por possuir um custo baixo e reduzir a matéria prima 

empregada na produção, o que o torna fundamental em economias desenvolvidas. 

 Visto que a tecnologia nada mais é do que o conhecimento técnico ou científico 

quando aplicado, a tecnologia desenvolvida pela Trusign foi alicerçada nas teorias de 

design, marketing, economia compartilhada, efeitos de rede e no emprego da modelagem 

de negócios já citados anteriormente. 

Para desenvolvimento factual da plataforma foram empregados os conhecimentos 

técnicos de linguagens do tipo php, html, mysql, javascript, css e https. 

O PHP (Hypertext Preprocessor), é uma linguagem de programação formada por 

vários scripts derivados da linguagem C, capaz de conferir dinamicidade a uma página da 

internet, utilizada principalmente para o desenvolvimento web, também pode ser incluída 

juntamente ao HTML(DALL’OGLIO, 2015). 

Por sua vez o HTML (HyperText Markup Language), que significa “linguagem 

de marcação em hipertexto”, é derivada do padrão SGML (Standard Generalized Markup 

Language), que é uma linguagem utilizada para descrever outras linguagens. O HTML 

foi criada através da necessidade de construção de documentos que pudessem ser exibidos 

na web, em dispositivos de computador (SOUZA, ALVARENGA, 2004). 

MySQL é definido como sendo um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco 

de Dados) que utiliza a linguagem padrão SQL, e é amplamente utilizada em aplicações 

para a internet, o tornando uma das linguagens mais populares entre os bancos de dados 

que possuem código fonte aberto (NO USO, 2014).   

JavaScript é definido como uma linguagem de programação de aplicação geral, 

possui características do padrão de orientação a objetos, se mostra dinâmica. Sendo capaz 

de realizar qualquer espécie de aplicação virtualmente (GRILLO, 2008). 

Com o CSS (Cascading Style Sheet), que significa estilo em cascata, caracterizada 

por ser um estilo com mecanismos simples que adiciona estilo a página da web, criando 

folhas com estilos personalizados, e atende as necessidades definidas pelo programador 

(SILVA, 2007). 

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) que significa protocolo de 

transferência de hipertexto seguro, é uma implementação do protocolo HTTP, sobre uma 

camada adicional de segurança concebida para proteger as informações privadas dos 

utilizadores. 
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3.4. Procedimentos do Módulo Simple Design 

 

Aliando os conceitos de Design Thinking, Cocriação e de Concierge, que o 

procedimento para elaboração dos projetos de design de interiores mediados pela 

plataforma pôde ser desenvolvido de forma que o tempo de elaboração possa ser 

otimizado em relação aos métodos atuais de elaboração de projetos. 

Segundo Mileck (2016), um conceito definitivo do termo cocriação não existe, 

porém, o significado do termo “cocriação”, ou “co-criação”, é escrito muitas vezes com 

o significado de “cocriação de valor”, e vice e versa, que se refere a fusão dos processos 

de clientes e fornecedores, em que ambos são ativos ao criar um processo coordenado e 

interativo (MILECK, 2016, p.47, apud De Morais; Bonomi, 2014).  

O concierge ou conciergerie é um termo da língua francesa utilizado para designar 

o profissional responsável em atender as necessidades dos hóspedes em qualquer horário. 

Mais utilizado no ramo hoteleiro, ao oferecer um serviço especializado para os hóspedes 

(ARAGÃO; DOS SANTOS, 2017, p. 69 apud Hotel: Serviços em Hotelaria, 2012, p. 71). 

O conceito de concierge foi utilizado neste projeto para especificar as vantagens que os 

profissionais que fazem uso da plataforma TruSign – Módulo Simple Design irão 

desfrutar. 

A plataforma irá dispor do serviço de concierge para os profissionais através da 

diminuição do tempo de confecção de plantas pelos profissionais, que terão acesso ao 

perfil do cliente traçado através de um quiz realizado com o cliente que contratar os 

serviços através da plataforma, ele diminuirá o tempo gasto normalmente com reuniões; 

estes profissionais também irão obter modelos de projetos pré-fabricados pela plataforma 

com informações dos clientes e profissionais já pré-preenchidos. 

A seguir pode ser visto a aplicação dos conceitos de design thinking, cocriação e 

concierge aplicados para o desenvolvimento dos procedimentos de elaboração de projetos 

aplicados na plataforma. 
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Figura 23 - Diagramação do Procedimento da Simple Design 

 
Fonte: Autoria própria (2018), inspirada em Vivelrt (2017) 

 
Etapa 1 

Para realização da etapa 1, é aplicado um questionário em formato de QUIZ para os 

clientes, a fim de entender as suas pretensões, desenvolvendo a empatia pelo cliente. 

1. Qual ou quais ambientes deseja projetar?  

                           
       Sala                       Quarto                Escritório            Cozinha          Banheiro        Área de Serviço      Área Externa 

Quant. _?_              Quant. _?_           Quant. _?_           Quant. _?_       Quant. _?_        Quant. _?_            Quant. _?_ 

 

2. Qual seu ambiente dos sonhos? O que você mais deseja para seu ambiente? 200 

caracteres por ambiente. 

 

3. Descubra seu estilo de decoração. 

 

3.1. Já sei meu estilo           Passa para o 4.1. 

3.2. Saiba agora qual seu estilo            QUIZ interativo. 

 

4. Qual seu estilo de decoração? Com uma imagem que retrata o estilo descrito, para que o cliente possa 

identificar facilmente o que mais lhe agrada. 

4.1.  Clássico 

4.2.  Rústico 

4.3.  Eclético 

4.4.  Moderno 

4.5.  Industrial 
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4.6.  Minimalista 

 

5. Prefiro um ambiente. Com uma imagem que retrata o ambiente descrito, para que o cliente possa 

identificar facilmente o que mais lhe agrada. 

5.1.  Sóbrio 

5.2.  Balanceado 

5.3.  Despojado 

 

6. Prefiro cores. Com uma imagem que retrata a paleta de cores descritas, para que o cliente possa 

identificar facilmente a que mais lhe agrada. 

6.1.  Neutro, como tons terrosos, preto, cinza e branco 

6.2.  Combinação de cores suaves 

6.3.  Detalhes com cores fortes 

6.4.  Combinação de cores fortes 

 

7. Qual a medida do seu ambiente? Indicar a medida de cada ambiente informado. 

 Tutorial mostrando como medir um ambiente de forma fácil.  

 

7.1.  ________m² ou  ________m X ________m.  

7.2. ________m² ou  ________m X ________m. 

 

8. Quanto deseja investir no ambiente? 

8.1.   Valor R$ _______,___. 

8.2.  Valor R$ _______,___. 

 

9. Tem algum objeto ou móvel que queira utilizar na decoração? 

9.1. Sim 

9.1.1. Insira imagens e medidas do objeto. 

9.2. Não 
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10. Dados pessoais: 

10.1. Nome: 

10.2. Email: 

10.3. Fone: 

 

Etapa 2 

Para realização da etapa 2, inicia-se o processo de análise dos dados informados pelos 

clientes, sintetizados em um perfil que é encaminhado para o profissional que deverá 

executar o projeto do cliente, para que o mesmo possa analisar e criar hipóteses de 

decoração junto com a plataforma que já indica quais caminhos poderá ser levado em 

consideração. 

 

Etapa 3 

Para realização da etapa 3, o profissional desenvolve propostas de decoração fruto das 

análises obtidas, que são expostas para o cliente julgar qual melhor (Processo de 

Cocriação). 

� As propostas são desenvolvidas através de bases de projetos fornecidas pela 

plataforma com tutorial como: *Modelos serão desenvolvidos 

� Pranchas pré-definidas; 

� Detalhes e Blocos mais usados por ambiente; 

� Modelo de Planta de Forro e Iluminação; 

� Modelo de Planta de Piso; 

� Modelo de Planta de Revestimentos e Pintura; 

� Modelo de Planta de Layout com indicações; 

� Modelo de Planta de Mobília;  

� Modelo de Memorial, apenas para inserção de informações. 

 

Etapa 4 

Para realização da etapa 4, o profissional finaliza o projeto escolhido pelo cliente 

e entrega o jogo de pranchas de acordo com a solicitação do cliente. 
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3.5. Validação da Simple Design 

 
 

Espera-se que com um bom emprego do sistema de gestão da qualidade inspirados 

na ISSO 9000, implantados desde a concepção da plataforma TruSign, ao criar serviços 

que atendam às necessidades dos clientes e sejam embasados nos regulamentos aplicáveis 

aos serviços ofertados, gere uma maior satisfação dos clientes que venham a fazer uso da 

plataforma. 

A inserção de procedimentos para melhorar o fluxo de informações e minimizar 

o tempo gasto para execução dos serviços assim como em outros empreendimentos de 

variados tipos, oferecem um suporte apropriado para garantir um melhor alcance de 

clientes. 

As métricas determinadas para avaliação dos resultados alcançados com o 

desenvolvimento da plataforma foram a perspectiva de uso da mesma, através da geração 

de tráfego. Por esse motivo os dados do tráfego foram escolhidos, por indicar como o 

volume de buscas pelo site estão se comportando. Possibilitando a visualização do 

aumento do número através de uma análise primária, com um olhar global acerca de um 

período fixado e com base nos dados. O Módulo Simple Design já possui 5 profissionais 

de decoração de interiores como usuários beta cadastrados na plataforma. 

O site foi lançado no dia 12 de maio de 2018, e neste mesmo mês alcançou o 

número de 184 visitas em 20 dias, como pode ser mostrado no Quadro 04, enquanto que 

no mês de junho alcançou 135 visitas em apenas 10 dias, quase duplicando o número de 

visitas inicial evidenciado no Quadro 05, dados também presentes no Gráfico 01, que 

segue. 
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Quadro 4 - Histórico de visita ao site no mês de maio de 2018. 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Quadro 5 - Histórico de visita ao site no mês de junho de 2018. 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
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Gráfico 2 - Fluxo de visitas do mês de junho. 

 
 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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4. A Gestora em Inovação 
CInO – Chief Innovation Officer 

 

 

A trajetória percorrida que me levou até o PPgCTI (O Programa de Pós-graduação 

em Ciência, Tecnologia e Inovação) da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte), foi cheia de aprendizados e de tentativas de empreender, como ocorrido com a 

Construtora 4S  Ltda – ME inscrita no CNPJ 21.848.758/0001-54, na cidade de Santa 

Cruz - RN participei como Sócia e Gerente de Projetos, executando projetos 

arquitetônicos, e construindo casas financiadas pelo projeto do governo Minha Casa 

Minha Vida. Porém com a barreira colocada para a liberação do financiamento das 

construções abalados pela economia e cenário político da época, tivemos que dar baixa 

no CNPJ em abril/2015, e encerrar as obras devido à falta de capital. 

Após a falência da construtora continuei na tentativa de empreender, fazendo 

bolos decorados tentando conciliar com o curso de C&T (Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia) da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), foi onde comecei 

a cursar uma disciplina lecionada pelo professor Eduardo Sande, que se chamava Startup, 

cujo significado ainda desconhecia, o conhecimento de empreendedorismo que possuía 

era devido ao curso de Técnica em Edificações do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte), restrita apenas ao conhecimento de um Plano de Negócios. Foi a partir dos 

conhecimentos advindos da disciplina de Startup que iniciei o rascunho do projeto da 

Simple Construction, como uma das opções desenvolvidas durante as aulas. 

Informada pelo professor da seleção para o Inovativa Brasil, que é um programa 

de aceleração gratuito em larga escala para negócios inovadores, onde empreendedores 

escrevem seus projetos em busca de fomento, realizado pelo Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), com execução da Fundação Centros de Referência em 

Tecnologias Inovadoras (CERTI). Mesmo montando uma equipe e com todo o auxílio 

desprendido pelo professor em orientar a inscrição, não conseguimos ser selecionados 

mais ganhamos em experiência. 

No semestre seguinte cursei a disciplina de Gestão e Economia da Ciência, 

Tecnologia e Inovação lecionada pela professora Zulmara Virgínia, que pude conhecer 

os conceitos de economia compartilhada, e fazer o link com os conhecimentos de 

empreendedorismos adquiridos na disciplina de Startup. O que possibilitou um 

embasamento teórico para a formulação, e fase de ideação da Simple Construction. 
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 Quando houve a abertura das  inscrições para o Programa de Pós-graduação em 

Ciência, Tecnologia e Inovação (PPgCTI), me inscrevi com a mesma ideia de projeto que 

havia tentado aceleração no Inovativa Brasil, transformando-o em um projeto de 

pesquisa, e felizmente fui aprovado no programa. 

Desde que ingressei no programa do PPgCTI, as mudanças têm sido constantes e 

aceleradas, logo no início pude entender os motivos pelo qual não havia dado certo a 

construtora, nem ser selecionada pelo Inovativa, tudo pelo grau de amadurecimento dos 

empreendimentos em questão. Ao enxergar as fragilidades impressas nos modelos de 

negócios falidos que tanto quis que dessem certo, consegui me reencontrar como pessoa 

e como profissional, pude me ligar ao meu lado criativo que a muito não ocorria, me levou 

a enxergar o que realmente me faz bem.  

Podendo ver isso, me possibilitou estar aberta às novas e bem mais numerosas 

oportunidades. Como profissional consegui perceber que o modo como sempre achei que 

me encaixaria no mercado não me satisfazia, nem me satisfaz, por ser um trabalho muito 

repetitivo, sem muita oportunidade de novas descobertas que me levam sempre ao 

encontro da falta de motivação. 

O conhecimento das ferramentas de ideação e criatividade aliadas, mostraram que 

não sou tão criativa quanto pensava, que sempre pode-se melhorar a criatividade com a 

utilização das ferramentas certas, a fim de solucionar problemas, analisá-los e prevê-los, 

estudando seus padrões. 

O contato com ferramentas de suporte e elaboração de um modelo de negócio, me 

auxiliaram a reformular ideias antigas dando novos ares, pela perspectiva da inovação. 

Minha visão de mundo, mercado e oportunidades foram ampliadas agora com um toque 

de segurança, por conseguir avaliar melhor as ofertas. 

Aprendi a escutar melhor as pessoas, a buscar sempre extrair o melhor do que as 

pessoas têm a oferece e a ver o lado bom de tudo que me acontece. Desenvolvi uma 

análise crítica mais aguçada, e aprendi a ser objetiva. A empreender consciente. 

Com as disciplinas aprendi que um planejamento bem feito é essencial, para 

formulação de modelo de negócios com melhores chances de sucesso. A elaboração de 

artigos para eventos internacionais proporcionaram uma imersão na vida acadêmica e 

pude participar apresentando trabalhos em eventos internacionais como o ISTI 2017 - 

8TH International Symposium On Technological Innovation, 20 a 22/set/17, Aracaju, SE. 

E do Simpósio Internacional de Negócios Tecnológicos – SINT, organizado pelo 

PPgCTI; ambas as participações possibilitaram o contato com o ambiente de smart cities 
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de Portugal, e um contato mais aprofundado com os relatos de funcionamento das 5 

hélices que envolvem governo, academia, indústrias, usuários e investidores; o que 

possibilitou também um networking com os profissionais participantes dos eventos como 

a Ana Margarida, professora coordenadora do curso de Design da Universidade Europeia. 

Com base nos conhecimentos adquiridos antes e durante o mestrado 

possibilitaram o afunilamento da Simple Construction, visando a elaboração do MVP 

(Minimum Viable Product), que fosse capaz de validar o modelo de negócios. Para isso 

entendeu-se que a melhor forma de conceber o MVP, seria através de um módulo 

derivado desse projeto extenso e abrangente, originando assim o Módulo Simple Design. 

Para sua execução foi realizado seleção de participantes para a equipe através do 

Estágio Gestor, disciplina obrigatória do mestrado e de suma importância para 

enriquecimento profissional, onde pode ser dado início a criação do site 

www.simpledesignsc.com, que é o primeiro módulo da TruSign, que seus métodos de 

criação estão descritos nesta dissertação. 

Toda a vivência acadêmica pôde proporcionar o meu amadurecimento; ampliação 

da visão de mercado; valorização e reconhecimento da importância de uma equipe; 

possibilidades de expansão do modelo de negócio; a importância da interdisciplinaridade 

das turmas e da equipe; a valorização das críticas, valorização do ensino do PPgCTI que 

ofereceu a capacidade de empreender de forma consciente; e a valorização da profunda e 

recompensadora relação com os mestres. 

 Foi através desse mestrado que pude estar em contato com academia e mercado, 

em que uma prática não deve excluir a outra, devendo sempre caminhar juntas e como 

dizia o professor Gláucio Brandão: “Pensemos o Empreendedorismo de forma científica 

e a Ciência de forma empreendedora! “.   

Gratidão é o que define essa trajetória, grata a todos os doutores desta instituição 

que compõem o quadro de professores, é assim que entra uma profissional atrelada aos 

modelos convencionais de empreendedorismo e sai uma CInO – Chief Innovation Officer, 

pronta para enfrentar o futuro e para aplicar os conhecimentos adquiridos.  
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5. Considerações Finais 
 

A crise econômica, a ascensão das redes sociais e da alta conectividade, causaram 

mudanças no comportamento do consumidor de produtos da construção civil e decoração 

de ambientes, em que mesmo com o mercado da construção civil brasileiro ainda 

resistindo às inovações tecnológicas, alguns de seus subsetores como o de projetos de 

ambientação de interiores se sobressaem mostrando um tímido, porém crescente 

progresso econômico. Foi devido a essas alterações e buscando o desenvolvimento de um 

mediador capaz de conectar clientes com profissionais de forma pessoal que se basearam 

esse estudo.  

Os problemas em estudo foram as fragilidades de fluxo informacional e de 

conectividade na gestão do mercado de serviços da construção civil com foco em 

profissionais de ambientação de interiores Simple Design, como sendo o primeiro módulo 

em funcionamento da plataforma TruSign - Construção & Design.  

O público alvo foram as pessoas que priorizam a praticidade e valorizam seu curto 

tempo. Para esses clientes a ferramenta proposta demonstra possuir a capacidade de 

amenizar as fragilidades identificadas, ao ofertar agilidade no atendimento e recebimento 

dos projetos, garantindo o recebimento do projeto de interiores, online com a mesma 

qualidade oferecida pelos escritórios, com uma variedade de valores e formas de 

pagamento que melhor se adequem a realidade do usuário.  

Para os profissionais a ferramenta resolve o problema de tempo gasto entre 

reuniões e visitas técnicas, tempo despendido para elaborar e explicar o projeto várias 

vezes aos clientes, ocasionando demora na entrega do produto final, e principalmente a 

dificuldade em captação de clientes. 

Com a inserção da plataforma TruSign em funcionamento com o módulo Simple 

Design, dinamizou-se os serviços prestados por esses profissionais, possibilitado devido 

sua realização inteiramente online, o barateamento do custo do serviço, e deixando-o 

acessível a uma nova cartela de clientes pouco atingida pelos modelos clássicos utilizados 

por esse mercado, que são a classe D.  

O objetivo geral do estudo de desenvolver uma tecnologia de gestão do mercado 

de serviços da construção civil dinâmica, configurando-a como estratégica para a 

promoção da redução das fragilidades encontradas foi atingido.  

A metodologia utilizada para promoção de uma estratégia de conectividade entre 

os agentes envolvidos e de penetração no mercado pela combinação das abordagens, de 
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marketing, de modelagem de negócio e de design thinking, privilegia o design centrado 

no usuário, em que se reconfigurou uma cadeia de valor clássica, e criou-se nichos 

específicos, modelo de negócios diferenciados, baseados nos conceitos de efeito de rede 

e na economia compartilhada.   

Através dos métodos implantados conseguiu-se desenvolver um site que cumpre 

com as funcionalidades abordadas pelo estudo, e resolve o problema do usuário e do 

profissional, inovando ao criar um procedimento capaz de integrar de forma sutil o design 

thinking, com as funcionalidades de um concierge, que entrega um produto final 

elaborado a partir da cocriação entre plataforma, profissionais e usuários, considerando-

se como uma plataforma multilateral, por atender aos dois tipos de agentes envolvidos no 

processo.  

Com o diagnóstico das fragilidades, evidenciou-se que uma nova tecnologia de 

gestão do mercado de serviços em específico, configura-se como sendo estratégica, diante 

do cenário diagnosticado.  

Devido a extensão e complexidade referida a plataforma TruSign, optou-se por 

desenvolver inicialmente o Módulo Simple Design, como sendo o primeiro passo para 

implantação de uma tecnologia de gestão da construção civil, que concentra as melhores 

práticas do mercado, por se tratar da oferta de serviços por meio virtual. 

O Módulo Simple Construction será implementado durante o doutorado de Design, 

que se encontra descrito nos projetos futuros, maximizando o estudo de abordagens de 

sucesso que possam ser replicadas e aprimorados a fim de melhorar cada vez mais a 

experiência do usuário. 
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6. Trabalhos Futuros 
 

Espera-se futuramente fazer uso de uma das formas de aumentar a atração pelos 

nossos serviços sugeridos por Kotler (2016, p. 126), o comprometimento em desenvolver 

pesquisas por materiais sustentáveis. Incentivando a compra de produtos de decoração 

reutilizados. O que ligará a nossa marca a um senso de responsabilidade social e 

ambiental. 

Ainda seguindo as técnicas propostas por Kotler, será criado um ambiente online 

favorável ao engajamento do cliente, fomentando conversas e fornecendo recursos para 

sanar os seus problemas, aplicando a gestão do relacionamento com o cliente (CRM), 

visto que uma pesquisa mostrou que “o Estados Unidos constatou que os usuários de 

smartphone preferem aplicativos de autosserviço em vez dos serviços de assistência ao 

usuário” (KOTLER, 2016, p. 219).  

“O passo seguinte é projetar as funcionalidades-chave e a interface com o usuário. 

Por fim, é preciso pensar sobre o suporte de back-end necessário para tornar impecável a 

experiência do usuário” (KOTLER, 2016, p. 221). 

Será inserido no site um indicativo de andamento do projeto contratado, indicando 

cada passo até a conclusão do seu projeto explicando o que irá ocorrer em cada um, com 

indicações do motivo dos procedimentos que podem ser utilizados por eles, a confiança 

no site é aumentada através da transparência em que os serviços são realizados, 

possibilitando um uso consciente das informações (ANDERSON, 2006, p. 196).  

                                           Explicar por que um consumidor está obtendo certo conjunto de 
recomendações aumenta a confiança no sistema e ajuda os consumidores a usar 
melhor as informações. A transparência aumenta a confiança sem custos 
adicionais (ANDERSON, 2006, p. 196). 

 
A oferta de dicas de decoração de interiores de simples execução, de forma 

econômica e gratuita é um atrativo para os usuários, a ser implementado no site, 

mostrando-os que os serviços oferecidos podem ser vantajosos, quando garantimos 

serviços com qualidade elevada e com maiores atributos (ANDERSON, 2006, p. 198). 

Será acrescentado aos projetos realizados, um vídeo explicativo de cada projeto, 

respondendo às dúvidas mais recorrentes dos clientes, minimizar o retrabalho quanto a 

explicação dos desenhos técnicos fornecidos pela plataforma. 

Espera-se implantar no futuro um dicionário referente aos termos utilizados em 

projetos de interiores, para que o cliente se sinta à vontade em consulta-lo quantas vezes 

ele julgar ser necessário sem constrangimentos.  
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Optou-se por desenvolver inicialmente o módulo Simple Design pertencente a 

plataforma TruSign, como sendo um primeiro passo para implantação de uma tecnologia 

de gestão da construção civil, que concentra as melhores práticas do mercado, por se tratar 

da oferta de serviços por meio virtual, o site se mostra como um produto escalável, 

podendo ser replicada em outras regiões e países.  

A criação do protótipo do Módulo Simple Construction pertencentes a plataforma 

TruSign, será criado e aperfeiçoado de acordo com cada funcionalidade inerentes às 

especificidades de serviços de cada profissional da construção civil, levando em 

consideração suas peculiaridades para oferecer ao usuário o melhor modelo de negócio, 

que atenda às necessidades latentes desse ramo, explorando o seu potencial. 

A pesquisa pelas melhores práticas no mercado da construção civil irá continuar 

e os próximo módulo contemplará os demais serviços da construção civil, que serão 

desenvolvidos e aperfeiçoados durante um estudo mais aprofundado de Design, que será 

lavrado no doutorado na Universidade Europeia em Lisboa com início dos estudos em 

2018, fazendo a união de construção e designer de interiores em uma mesma plataforma. 
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