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- INTRODUÇÃO -

Um projeto de arquitetura é uma das primeiras e
mais importantes etapas de qualquer construção
ou reforma.
É a partir dele que se poderá ter uma base de custos
de toda a obra, além de um planejamento detalhado de
cada etapa necessária.
Se você quer evitar as dores de cabeça causadas por
uma obra, além de transformá-la em algo prático,
funcional e econômico, o projeto de arquitetura
é imprescindível.
Neste e-book, vamos te mostrar o que não pode faltar
em um projeto de qualidade para garantir o sucesso da
sua construção ou reforma!
Confira!
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ORÇAM E N TO E
P LAN EJ A ME N TO

- O RÇA ME NTO E PLA NE JA ME NTO -

Ao contrário do que muita gente imagina, tanto o orçamento
como o planejamento são essenciais para o sucesso de uma
obra. Além disso, ainda existem muitas dúvidas sobre qual
etapa deve ser realizada primeiro.

Na verdade, essas duas etapas do projeto devem caminhar
lado a lado, já que o orçamento depende do planejamento
e vice-versa. Antes de partir para a ação, porém, é preciso
entender no que consiste cada uma dessas etapas:
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- O RÇA ME NTO E PLA NE JA ME NTO -

ORÇAMENTO
O orçamento é, do ponto de vista tradicional, uma estimativa do preço da obra. Sendo assim, é imprescindível que ele seja realizado antes
do início desta, para que haja um estudo prévio e um controle melhor. É preciso equilibrar o valor estimado para a construção com o valor
que o cliente pode gastar.

Três formas básicas de elaborar um orçamento
A primeira é por meio de uma estimativa de custos pelo Custo Unitário Básico
(CUB). Essa estimativa consiste em um custo fornecido mensalmente por m²
e se trata de um índice regionalizado, publicado pelos sindicatos da indústria
da construção. A partir do CUB é possível obter uma primeira referência de
custos para diferentes padrões de empreendimentos.
A segunda maneira é por uma estimativa de custos por etapas da obra. No site
da PINI — portal de notícias dos mercados de construção civil, engenharia,
arquitetura, habitação e imobiliário — pode-se calcular, por alto, o custo total
da obra. Tendo o custo total, estima-se o valor gasto em cada etapa.
Por fim, a maneira mais trabalhosa é por meio de um orçamento detalhado.
Apesar de ser mais fiel à realidade, esse tipo de trabalho tende a ter mais
chances de erro. Para um bom resultado, é fundamental a integração de
quem elaborou o orçamento com quem executa a obra, devido aos
critérios adotados.
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- O RÇA ME NTO E PLA NE JA ME NTO -

PLANEJAMENTO
O planejamento garante o cumprimento de prazos, custos e qualidade do projeto — por isso, não basta planejar sem controlar. Ao
planejar uma obra, monta-se um esquema para auxiliar o desenvolvimento do projeto que prevê ações e garante preço, prazo e
qualidade. Com esse controle é possível monitorar toda a evolução da obra e as possíveis mudanças durante o projeto.
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- O RÇA ME NTO E PLA NE JA ME NTO -

Os três níveis de planejamento
Há o planejamento de longo prazo que é mais geral, com
menos grau de detalhamento. Esse nível de planejamento
é utilizado para a compreensão da obra e para tomadas de
decisões organizacionais.
São consideradas grandes definições, como empregos de
mão de obra própria ou terceirizada, prazo de entrega, nível
de mecanização, organização do canteiro de obra, forma de
contratação e relacionamento com o cliente. Em uma obra de
dois a três anos, o plano é definido em semestres.
No planejamento de médio prazo, o foco principal é nos trabalhos
que serão realizados dali a quatro ou seis meses. A atenção
volta-se para possíveis problemas ou empecilhos à produção e a
remoção dos mesmos.

O planejamento em curto prazo, por sua vez, visa à execução,
com uma programação prevista para quatro ou seis semanas com
detalhes das atividades a serem executadas.
Nessa fase, as atividades têm grandes chances de saírem
como planejadas, tendo em vista que já há uma garantia dos
materiais e da mão de obra, e já existe um conhecimento
prévio do ritmo normal da obra. Como se vê, as duas etapas —
orçamento e planejamento — estão muito relacionadas, pois
é preciso ter uma noção de quanto se pode gastar com a obra
para planejar os principais detalhes que possuem
valores altos.
Também é preciso ter tudo planejado de acordo com as
necessidades da obra para ter um valor mais aproximado do
orçamento do final.

Nesse nível, ocorre a identificação com antecedência da
necessidade da compra de materiais ou da contratação de
empreiteiros.
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UM ARQU I T E TO D E
QUALI DA D E

- U M A RQ U I TE TO D E Q U A L I DA D E -

Contratar um arquiteto não é “frescura” ou um “gasto
extra”, como muitas pessoas pensam. Muito pelo contrário:
ao contar com um profissional de qualidade você evita
gastos desnecessários, aproveita melhor seu espaço e
garante a segurança da sua obra.
O trabalho do arquiteto não é apenas pensar na parte
estética do projeto. Ele planeja cada detalhe para que a
obra seja mais prática, econômica e funcional.

MELHOR PLANEJAMENTO
Um projeto de arquitetura não é simplesmente um esboço
do resultado final da obra.
Ele é um estudo de vários processos e fatores importantes
para que ela corra bem — apenas um profissional pode
fazer isso.
O arquiteto vai planejar a localização de cada estrutura
— hidráulica e elétrica, por exemplo —, a quantidade de
material necessária, além de diversos outros detalhes
importantes para a execução da obra.
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- U M A RQ U I TE TO D E Q U A L I DA D E -

APROVEITAMENTO DE ESPAÇO
Um dos trabalhos do arquiteto é conseguir aproveitar o
espaço da maneira mais eficaz, unindo sua criatividade e seus
conhecimentos técnicos. Essa é uma grande vantagem tanto
para quem está construindo, quanto para quem
está reformando.
O bom aproveitamento de espaço deixará os ambientes mais
amplos, confortáveis e bem utilizados. Afinal, além de se
preocupar em aproveitar os espaços de forma funcional, o
arquiteto ainda cuida da estética do ambiente. O profissional
estuda até mesmo a posição do sol naquele terreno para
planejar a planta e garantir um maior conforto em todas as
áreas do imóvel.

MELHORES SOLUÇÕES
Um arquiteto pode ter as melhores soluções para todas as
etapas da sua construção, desde os detalhes mais técnicos
até a decoração do ambiente. Esse profissional te ajudará
a economizar, a aproveitar melhor o espaço e os materiais
disponíveis, e deixará seus ambientes mais confortáveis e
mais bonitos.
Além de tudo isso, o arquiteto está apto a cuidar de outros
detalhes da construção, como tomar providências legais e
gerenciar a execução de todas as etapas da obra. Contratar
esse profissional é a garantia de mais segurança
e tranquilidade!
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MATER I A I S D E
QUALI DA D E

- MATE RI A I S D E Q U A L I DA D E -

Materiais de qualidade são essenciais para que
uma obra tenha sucesso. É preciso ter algum
conhecimento para acertar na compra e o ideal,
nesse momento, é contar com a orientação de um
profissional da área.
Bons materiais de construção são itens de alto
custo, mas são importantes investimentos para
o sucesso final da obra.Esse não é o momento de
tentar economizar, então dê sempre prioridade à
qualidade do material e não ao preço.
Em relação à quantidade ideal de cada item, o
arquiteto saberá te informar quando o projeto de
arquitetura estiver pronto. Dessa forma, você evita
comprar material a mais ou menos que o necessário.
Você pode comprar os materiais aos poucos, de
acordo com a necessidade de cada etapa da obra.
Assim, você não precisa se preocupar tanto com os
locais corretos para armazená-los. No entanto, é
importante estar atento aos prazos de entrega de
cada um e fazer as encomendas em
tempo hábil.
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- MATE RI A I S D E Q U A L I DA D E -

LAJES
O mais importante na compra das lajes é verificar se
as medidas são adequadas para a sua construção. Veja
também se as vigas possuem as marcações necessárias
para facilitar a montagem.

MATERIAL HIDRÁULICO
Após o planejamento das estruturas hidráulicas da
construção, o arquiteto saberá te informar quais serão
os materiais necessários. Você precisa verificar, antes
de finalizar a compra, se as conexões escolhidas se
encaixam perfeitamente às tubulações.

CIMENTO
Muita gente não sabe, mas o cimento possui prazo de
validade. É preciso estar atento ao prazo e o ideal é evitar a
compra desse material com muita antecedência. Se não for
corretamente armazenado por um longo período de tempo, o
cimento pode perder sua qualidade e até virar pedra.

AREIA
A areia, apesar de parecer um material muito simples, possui
alguns detalhes que não podem passar despercebidos. Você
deverá perguntar ao seu arquiteto se a sua obra necessita de
areia fina, grossa ou misturada, além da quantidade ideal.
Evite comprar areia úmida e verifique se não há pó de
serragem ou terra misturado ao material, pois isso pode
trazer grandes prejuízos à obra.
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- MATE RI A I S D E Q U A L I DA D E -

TIJOLOS
Existem diversos tipos de tijolos — o
profissional responsável pela sua obra deverá
especificar qual é o ideal para você. Cada
um possui suas vantagens e desvantagens
e são melhores para determinados tipos
de construções. O tijolo é um material
regulamentado e possui medidas específicas
que devem ser respeitadas. Você pode
verificar essas medidas no site do Instituto de
Pesos e Medidas (IPEM).

PISOS E AZULEJOS
Esses materiais são vendidos em caixas e,
por isso, é preciso verificar se todas as caixas
contêm o mesmo lote de cores e tamanhos.
Esses são os únicos itens que geralmente são
comprados em uma quantidade um pouco
maior que o necessário, pois são bem frágeis
e podem se quebrar com facilidade.
Por isso, ter uma quantidade de reserva é
muito importante!
- 16 -

REAPROVE I TA ME N TO
DE MAT E R I A I S

- RE A PROVE I TA ME NTO D E MATE RI A I S -

Grande parte do material utilizado na obra deverá ser nova para garantir sua qualidade. No entanto, há muitos itens que podem ser
reutilizados — ou utilizados de forma não convencional — e que te ajudarão a economizar bastante, principalmente na decoração. Além
disso, reutilizar materiais é uma grande ajuda ao meio ambiente, pois é uma forma de reciclagem e de diminuir a produção de lixo.

SOBRAS DE MADEIRA PODEM VIRAR
BANCOS
Madeira de demolição pode ser reaproveitada na
construção de diversos itens de decoração e móveis
para a casa. Um banco é apenas uma das opções,
mas você também pode criar um aparador, um painel
para a TV e até uma cabeceira para a sua cama.

CAIXOTES DE FEIRA SE
TRANSFORMAM EM ESTANTES E
NICHOS
Os caixotes de feira, assim como os pallets, estão
ficando cada vez mais populares na decoração
sustentável. Você pode usá-los separadamente,
transformando-os em nichos, ou colocar um em
cima do outro, criando uma linda estante. Para
finalizar, você pode pintar e decorar como preferir e
combiná-los com o restante do ambiente.
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- RE A PROVE I TA ME NTO D E MATE RI A I S -

CANOS E TUBOS SÃO MUITO VERSÁTEIS

Canos de todas as larguras e comprimentos podem ser
reutilizados para diversos fins. Os mais grossos são ainda
mais versáteis, pois podem virar luminárias, porta-objetos e
até vasos de flores.

Se for usar vários no mesmo ambiente, o ideal é cortá-los na
mesma altura para um equilíbrio maior. Você pode organizálos como mandar sua criatividade, mesclando as larguras e
deixando seu ambiente mais moderno e divertido.
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IN S P I RAÇÃO E M
G RAN DES A RQ U I T E TOS

- I NSPI RAÇÃO E M G RA ND E S A RQ U I TE TO S -

Todo grande trabalho pode e deve ser inspirado por grandes profissionais. Na arquitetura não é diferente e o que não faltam são pessoas
inspiradoras e que podem ensinar valiosas lições, seja você um arquiteto ou um cliente em obra.

TRÊS ARQUITETOS DE SUCESSO E O QUE
ELES TÊM A ENSINAR
O mais famoso arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, ensinou a todos
que é necessário escolher uma área de atuação e focar sua atenção
nela. Ele ficou famoso por “dobrar concreto” e dedicou sua carreira
a projetar obras com curvas e formas. Por isso, seu nome é sempre
associado a esse estilo.
Philippe Starck, famoso designer nascido em Paris, trabalha com design
de interiores e produtos. Seu foco é em projetos ricos em detalhes, com
misturas de texturas e cores, sem receio do ridículo e do excesso. Starck
é um exemplo de ousadia e mostra que o medo é inimigo do sucesso.
Por fim, vale mencionar um dos arquitetos mais famosos da atualidade,
Tom Wright. Ele é um grande exemplo de profissional que fez seu
nome graças a uma obra principal. Tom foi contratado para projetar um
prédio que se tornasse o símbolo de Dubai, o Burj Al Arab. Trazendo um
resultado além do que era esperado pelos seus clientes, Tom mostrou
o quanto é importante aproveitar grandes oportunidades e fazer delas
seu impulso para o êxito.
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CON C LU S ÃO

- CO NC L U SÃO -

Incluindo no seu projeto de arquitetura
esses itens importantíssimos, as chances
de que a sua obra saia exatamente
como foi planejada aumentam muito!
Siga as nossas dicas e
comprove os resultados!
Por fim, invista em profissionais de
confiança e tenha a certeza que eles
farão toda a diferença no resultado final!
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A Arqfashion é um espaço de ideias, relacionamentos e benefícios. Um canal de negócios inovador que
une quem idealiza arquitetura com quem vai construir, decorar ou procura por inspirações. É um site
pioneiro no Brasil para profissionais do mundo da arquitetura. Conecta fornecedores, profissionais como
arquitetos, engenheiros, decoradores, paisagistas, artistas entre outros a potenciais clientes e mercados.
Para fornecedores e profissionais: expor, ser desejado, ciar parcerias e prosperar.
Para quem quer construir, decorar ou se inspirar: explorar projetos, encontrar produtos, encontrar
fornecedores e profissionais e realizar.

