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Molegolar dá início à venda de projetos
de imóveis modulares
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A Molegolar, startup originada da
incorporadora pernambucana Suassuna
Fernandes, deu largada, há pouco mais
de um mês, à venda para incorporadoras
e loteadoras de projetos de apartamentos
modulares, ou "molegolares", como o
empresário e criador da tecnologia, Saulo
Suassuna Fernandes Filho, prefere
Saulo Suassuna Fernandes, criador da
chamálos. A expectativa é que, até o fim
tecnologia: "Leitura inicial é que o formato é
do ano, sejam assinados contratos de
mais adequado para alta renda"
prestação serviços para
empreendimentos lançados ou em via de serem apresentados ao mercado,
com o total de Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1 bilhão.
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A Molegolar receberá, em média, o correspondente a 2% do VGV de cada
empreendimento que utilizar seu pacote de projeto, manual com diversas
possibilidades de combinação dos módulos e orientação para treinamento de
corretores. Suassuna diz que esse custo adicional para as incorporadoras é
compensado pelo maior potencial de valorização de unidades decorrente da
flexibilidade de módulos.
O empresário desenvolveu a tecnologia após ter participado do curso Beyond
Smart Cities, no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em meados do
ano passado. Suassuna Fernandes Filho reuniu, na tecnologia "molegolar",
conceitos relacionados a microunidades (apartamentos compactos), genoma
e reinvenção do automóvel, abordados durante o curso do MIT.
A Molegolar propõe que o comprador do imóvel escolha quantos módulos vai
adquirir e que o apartamento possa aumentar ou diminuir conforme as
necessidades dos moradores. Todos os módulos têm estrutura hidráulica, o
que faz com que o cliente tenha um apartamento completo mesmo se
comprar apenas uma estrutura. Cada módulo tem escritura individual, assim
como despesa de condomínio e de IPTU.
Neste cenário de distratos elevados, o formato desenvolvido por Suassuna
Fernandes Filho permite que, se o comprador não obtiver financiamento
bancário, seja possível rescindir a compra de apenas parte do imóvel, com
enquadramento de unidade de valor menor. Outra possibilidade é a locação
de um ou mais módulos pelos proprietários em caso de necessidade
financeira ou quando os filhos saem de casa.
A Molegolar está desenvolvendo aplicativo para combinação de módulos,
com o objetivo de dar mais velocidade à produção.
A Suassuna Fernandes lançou, no ano passado, dois empreendimentos no
formato modular, que estão em fase de construção, e tem mais três projetos
neste modelo ainda não apresentados.
Companhia receberá o
correspondente a 2% do
VGV do empreendimento
que utilizar seu pacote de
projeto e orientação

Vídeos

Inicialmente, a intenção era que, em
parcerias relacionadas à tecnologia
modular, a Suassuna Fernandes atuasse
como coincorporadora. Diante do
interesse de mais incorporadoras do que
o esperado, porém, a opção adotada foi
criar a Molegolar, plataforma dedicada
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aos projetos modulares, e fornecer serviços referentes à tecnologia. "A
empresa não tinha governança nem funding para se espalhar pelo Brasil
como coincorporadora", conta o empresário de Pernambuco.

   

Por enquanto, a startup fechou parceria para fornecer a tecnologia para oito
empresas do setor imobiliário  cinco incorporadoras, entre elas a
Pernambuco Construtora e a Construtora Conic , uma empresa de
coordenação de vendas  Cia Inteligência Imobiliária  e duas loteadoras 
Cipasa e Convida Cidades Planejadas. "A leitura inicial é que o formato de
módulos é mais adequado para empreendimentos de alta renda", afirma
Suassuna Filho.
O empresário conta que, em áreas de loteamentos previstas para projetos
verticais, a demanda por apartamentos não costuma se concentrar em um
tamanho específico de unidade. Nesses casos, a loteadora pode oferecer um
projeto da Molegolar, com possibilidade de plantas diversas, à incorporadora
que irá desenvolver os empreendimentos residenciais.
Além das parcerias já fechadas, há tratativas da Molegolar com 15
incorporadoras e três bancos privados, e conversas com seguradoras. Das
incorporadoras com quem negocia parcerias, quatro têm sua base em São
Paulo  sendo três delas de capital aberto , quatro são de Recife, três de
Salvador, uma de João Pessoa, uma de Florianópolis, uma dos Estados
Unidos e uma da Itália.
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Segundo Suassuna Filho, como o risco de distratos e de execuções é menor
em apartamentos modulares, há potencial para que bancos ofereçam taxas de
juros menores para imóveis desse formato.
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A Molegolar está desenvolvendo também produto que possa ser enquadrado
no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Segundo o empresário, a
intenção é substituir a área de lazer dos projetos do programa pela
possibilidade de mais espaço nos apartamentos.
Suassuna Filho diz acreditar que a convivência de pessoas em fases diferentes
da vida no mesmo prédio não será um "incômodo" para quem compra uma
unidade do Minha Casa, Minha Vida, assim como não tem ocorrido nos
projetos de padrão mais elevado.
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próximos anos. Projetos de pelo menos R$ 5,5
bilhões estão no planos das empresas do
setor.
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