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• Estruturamos um produto padronizado de 

reforma – os kits por cômodo - e já

entregamos mais de 1600 unidades, 

melhorando a vida de cerca de 6 mil 

pessoas.

• Desenvolvemos tecnologias no sentido de 

“industrializar” esse produto, e estamos

aprendendo cada vez mais a executar

nossa obra de forma eficiente, viabilizando

margens de contribuição desejáveis (~27% 

hoje), e satisfação para nossos clientes

(NPS ~78%).

VIABILIDADE DO PRODUTO 

KIT DE REFORMA

1. KITBANHEIRO

2. KITCOZINHA

3. KITQUARTO

4. KITSALA

5.KIT ÁREADE SERVIÇO
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• Abrimos a primeira loja de reformas

planejadas do Brasil, e posteriormente

outras duas unidades, visando pilotar esse

novo conceito e formato. As duas lojas em

operação já são lucrativas.

• Desenvolvemos um modelo de vendas de 

reformas habitacionais “porta a porta”, em

comunidades periférias, com taxa média

de conversão na loja de 28%.

• E também estruturamos um modelo de 

venda B2B, voltado a subsidiar as obras

das famílias mais vulneráveis, que não tem 

condição de pagar pela mesma

VIABILIDADE DO CANAL DE 

VENDA: LOJA DE REFORMA
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• Estruturamos a primeira debênture de 

impacto social do Brasil, focada em financiar

reformas habitacionais para a população de 

baixa renda.

• Captamos R$ 5 milhões nesse título, em

cerca de 1 mês, com o objetivo de fazer um 

piloto de crédito para cerca de 8 mil 

reformas.

• Com 2 anos de operação e mais de R$ 1 

milhão emprestados, já temos um histórico

de inadimplência da carteira (~4% hoje), e 

caminhamos para validar esse produto.

VIABILIDADE DO MECANISMO

DE FINANCIAMENTO

Nossa debênture foi reconhecida pela ONU-HABITAT como 

uma prática inspiradora da América Latina para implantação 

da  Nova Agenda Urbana no mundo.



SECURITIZAÇÃO
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Desempenho da carteira 
Out/17 a Set/19

Total de obras vendidas

Volume de vendas R$ 2.900.885

Volume de financiamento R$ 1.715.908

Ticket médio de financiamento R$ 5.031,99

Qtd média de parcelas 27

Valor médio das parcelas R$ 258,34

Inadimplência da carteira 4,17%

Obras*

Pagamento de mão de obra da 

comunidade
R$ 825.623

Compra de material na comunidade R$ 971.877

Famílias contempladas 341

*Performadas e a performar
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FASE 2:

ESCALAR A OPERAÇÃO ATRAVÉS

DA MULTIPLICAÇÃO DE LOJAS VIVENDA



Nós poderiamos fazer:

+ 1000 lojas
+ 200.000 reformas/ano
+ R$ 1,6 bi / ano
+ 2000 arquitetos
trabalhancom com HIS 
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Demoraríamos + 170 anos
para zerar déficit de 
melhoria habitacional…
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(se ele não crescesse
nesse período)…
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• Queremos desenvolver um modelo em que as 

150 mil lojas de materiais de construção do 

Brasil deixem de ser “depósitos de materiais”, e 

se tornem plataformas de oferta de soluções

do morar bem, tendo na solução de reformas

da Vivenda seu primeiro exemplo.

• Inauguraremos a primeira loja conceito em

janeiro/20, em parceria com diversas indústrias

de materiais de construção.

• Esta plataforma física se conectará com a 

plataforma digital, em um arranjo ganha ganha, 

onde a segunda será uma “casa de vendas”, e 

a primeira uma “casa de experiência”, fazendo

também o papel de operador logístico.

PLATAFORMA FÍSICA

Loja Piloto: Não mais um depósito 

de materiais, mas sim um Hub de 

Soluções do morar bem



* Imagens do projeto da nova 
loja, realizado em parceria com 
a MCF (revenda de material de 

construção)
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• Plataforma end-to-end que oferecerá na web a 

solução completa para reformas habitacionais

(arquitetos, pedreiros, material, crédito e etc), 

envolvendo e gerenciando todos esses atores

descentralizados.

• Em paceria com a Ambar, nossa nova parceira, 

estamos desenvolvendo e pilotando uma

ferramenta digital que oferecerá uma solução

integrada de gestão da operação, desde a etapa

de levantamento físico da obra até o controle da 

inadimplência .

PLATAFORMA DIGITAL

Plataforma

EVA

Depois da 

reforma

Antes da 

reforma

1 2

3

4 5
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fernando@programavivenda.com.br
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