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IN TRO D U ÇÃO

- INTRODUÇÃO -

A realização de uma obra pode se tornar uma
verdadeira dor de cabeça sem o apoio de um
profissional especializado. Quem já tentou tocar
uma obra por conta própria ou errou na hora de
contratar o arquiteto responsável sabe bem como
é isso: tomadas mal posicionadas dificultando a
instalação de eletrodomésticos, móveis entregues
com as medidas erradas, pedreiro que não dá
notícias, custo elevado e o prazo para a entrega da
obra pronta que só aumenta.
Se você ainda não teve nenhum desses problemas,
sorte sua! Mas lembre-se que ninguém está
livre disso a menos que saiba como escolher o
profissional certo para ser responsável pela obra.
Por isso, continue a sua leitura e aprenda com
este guia prático a escolher o arquiteto ideal para
realizar a sua obra!
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DEF I N A S U A S
N ECES S I DA D E S

- D E F I NA SU A S NE C E SSI DA D E S -

É necessário definir suas necessidades para saber quais
serviços de um arquiteto serão necessários. Isso deve ser
feito antes mesmo de consultar um profissional para fazer o
projeto da obra.

Para definir as suas necessidades e apresentar exatamente
o que você deseja para o arquiteto — e não perder tempo
com projetos que não vão te satisfazer —, pense nas suas
necessidades primárias antes de definir outros objetivos.
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- D E F I NA SU A S NE C E SSI DA D E S -

Antes de mais nada, defina o que você precisa: uma casa,
uma sala comercial, um escritório, um prédio ou apenas uma
reforma? Em seguida, pense em como será a divisão das áreas
construídas. Se for uma casa, por exemplo, pense em quantos
pisos ela deve ter, quantos quartos, banheiros, salas, etc.
Depois, pense no quanto você pode gastar com a obra. É
importante saber com precisão a quantidade de recursos
disponíveis para a realização da obra na hora de criar um
projeto junto ao arquiteto, lembrando que é interessante
também deixar uma reserva para o caso de surgir algum
imprevisto no decorrer da obra.

É importante também calcular com antecedência o tempo que
você precisa da obra pronta e em como isso vai afetar o seu
planejamento. Se a obra realizada for uma reforma que envolva
toda a sua casa, por exemplo, você vai precisar de um lugar para
ficar enquanto a obra se encontra em andamento. Esse tempo
que você vai ficar fora de casa precisa ser estabelecido com
antecedência para você poder se programar e não ter que se
preocupar com imprevistos.
Esses são os três pontos primordiais que vão nortear o
arquiteto contratado, para que ele possa criar propostas que
realmente estejam de acordo com o que você precisa e deseja.
Mas ainda há mais um ponto importante a ser definido em
relação à contratação de um profissional: qual é a necessidade
de um arquiteto?
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- D E F I NA SU A S NE C E SSI DA D E S -

Para quê exatamente você precisa de um arquiteto? Apenas para criar o projeto, para acompanhar a obra ou para gerenciá-la por inteiro e
entregar tudo no prazo sem que você tenha que se preocupar com absolutamente nada? Pois saiba que você pode tanto contratar o arquiteto
para cuidar da obra do projeto até a entrega, como também pode apenas contratar serviços avulsos, como uma consultoria, por exemplo.
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PROCU R E PO R
CAN D I DATOS

- PRO C U RE PO R CA ND I DATO S -

A procura por candidatos pode até ser um processo
demorado, mas deve ser feita com bastante calma
e atenção para não haver arrependimentos.
Por onde começar a procurar pelos candidatos?
Comece conversando com seus amigos, parentes e
conhecidos que já contrataram esse tipo de serviço
e que ficaram satisfeitos com o resultado final.
Você também pode entrar em contato com
os arquitetos responsáveis por obras com as
quais você se identifica, buscar arquitetos junto
aos sindicatos do seu estado e às Associações
de Arquitetos e Urbanistas, visitar mostras
de decoração e até mesmo procurar em sites
específicos e redes sociais na internet.
Conforme você for pesquisando os candidatos, crie
uma lista com aqueles que mais te agradam para,
então, passar um “pente fino” e descartar, já nessa
etapa, os arquitetos que podem não oferecer a
qualidade de serviço que você espera na sua obra.
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- PRO C U RE PO R CA ND I DATO S -

O primeiro passo ao escolher seus possíveis
candidatos a arquitetos é conferir se eles estão
registrados no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do seu estado. Como fazer isso? É
bem simples! Basta acessar o CAU/BR, que possui
uma ferramenta on-line específica para isso.
Por que você deve checar se o seu candidato tem
registro no CAU? Porque ter apenas o diploma
de arquitetura e urbanismo não basta: é preciso
ser registrado no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo para poder exercer a profissão aqui no
Brasil.
Depois, pesquise um pouco sobre seus
candidatos: procure saber o tempo de experiência
que ele tem na área, qual é a formação dele,
se algum cliente ficou insatisfeito, se algum
conhecido seu já contratou os serviços e se o
estilo do trabalho do profissional está de acordo
com o seu gosto. Enfim, tente descobrir tudo o
que conseguir sobre os seus candidatos.
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CO NHEÇA O T RA BA LH O
DO CAN D I DATO

- CO NHE ÇA O TRA B A L HO D O CA ND I DATO -

Você já encontrou alguns candidatos que parecem ser qualificados o suficiente para realizarem a sua obra, já consultou seus registros no
Conselho de Arquitetos e Urbanistas, a formação de cada um, bem como a experiência na área. Mas antes de decidir se você vai ou não
contratar aquele arquiteto, você precisa conhecer melhor o trabalho dele.
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- CO NHE ÇA O TRA B A L HO D O CA ND I DATO -

VISITE OBRAS E CONSULTE O PORTFÓLIO
Todo arquiteto que se preze tem um portfólio para
apresentar aos seus possíveis clientes — para que eles
possam avaliar a qualidade dos serviços, sua experiência, seu
estilo e até encontrar uma referência para a obra em questão.
Você pode consultar o portfólio dos arquitetos candidatos de
forma bem simples e prática: por meio de fotos na internet.
Mas, para ter certeza da qualidade oferecida pelo profissional,
reserve um tempo para visitar as obras já realizadas ou em
andamento dos seus candidatos, procurando alguma com a qual
você se identifique. É muito importante conhecer bem de perto
o trabalho do arquiteto para ter certeza na hora de contratá-lo.
Faça também reuniões com pelo menos dois dos
candidatos para que eles expliquem a forma como
trabalham e possam montar um orçamento. É importante
que você não contrate o arquiteto tomando como base
apenas o orçamento. É preciso sentir que existe afinidade
com o profissional e com a forma como ele trabalha, já que
vocês vão conviver por um bom tempo.
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CON TRATE OS S E RVI ÇO S

- CO NTRATE O S SE RVI ÇO S -

Em meio a muitos arquitetos por aí, você selecionou aqueles
que considerou mais qualificados para a realização da sua
obra, conferiu se são registrados no CAU, se são devidamente
experientes, avaliou vários portfólios, visitou algumas obras, fez
reuniões e orçamentos até finalmente escolher o arquiteto que
mais te agradou. Chegou a hora de contratar os serviços desse
profissional para que, em breve, sua obra possa começar!

Tudo o que envolve uma intenção, um projeto e um
planejamento precisa envolver também um arquiteto
desde o início. Quanto antes ele estiver em contato com
a sua obra, mais esse profissional pode contribuir para um
resultado satisfatório. O arquiteto é a pessoa responsável por
representar os seus interesses com os outros profissionais que
vão executar o trabalho.

É nessa hora que você e o arquiteto vão definir os detalhes
da obra — com objetivos, prazos, valores e tudo o mais —
para que possa ser elaborado o contrato de prestação de
serviços. É muito importante que você exponha com clareza
todas as suas necessidades e ideias para a obra de forma bem
detalhada, de forma a se certificar que você e o arquiteto
estão na mesma página.

Os engenheiros e os mestres de obra são excelentes
profissionais para pensar no processo de construção, mas o
seu funcionamento depois de pronta precisa de uma visão
crítica e global — habilidade específica de um arquiteto. Ele
será o primeiro profissional a se preocupar com o resultado
final da obra e com a sua satisfação.
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- CO NTRATE O S SE RVI ÇO S -

CONSULTE O CAU
Sim, você já consultou o CAU antes para confirmar
se o profissional era registrado junto ao Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo do seu
estado. Mas dessa vez você vai consultar a tabela
de honorários do CAU, que serve para nortear os
valores de cada atividade que envolve o trabalho dos
arquitetos e urbanistas.
Os honorários do arquiteto contratado podem ser
pagos ao fim de cada uma das fases da obra. É
interessante que você saiba que quanto mais complexa
a obra a ser realizada, mais fases e reuniões para
aprovação serão necessárias.
Os preços pelos serviços de um arquiteto podem variar
bastante dependendo da experiência que o profissional
possui e das suas especialidades, mas para quem
nunca contratou esse tipo de serviço antes, a tabela de
honorários do CAU pode ser bem útil para realizar uma
negociação justa e transparente de valores.
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- CO NTRATE O S SE RVI ÇO S -

PRECIFICAÇÃO
Além de se basear na tabela de honorário do CAU, a
precificação do serviço também pode ter como base a
metragem quadrada, a complexidade da obra, um percentual
sobre o valor da obra ou então hora técnica. Essa variação
de preços está diretamente relacionada à experiência do
profissional e ao seu status no mercado.

Se os custos com os serviços do arquiteto estiverem muito
distantes do que você pode pagar, uma opção é contratar
apenas uma parte do serviço. Lembre-se: você pode
contratar o arquiteto para cuidar de toda a obra, desde o
projeto até a sua entrega, como também pode contratar os
serviços avulsos.

O importante é que você não considere o preço como o principal
critério de escolha do arquiteto. Existem profissionais no mercado
que possuem mais renome e experiência e que, dessa forma,
podem cobrar mais. Além disso, certamente é melhor gastar
tempo e recursos financeiros antes de qualquer construção do
que ter que refazer o que foi construído de forma incorreta.

Os arquitetos podem fazer apenas a supervisão da obra,
desenvolver o projeto, prestar consultoria ou se envolver
na execução de todos os procedimentos da obra, inclusive
se responsabilizar pela contratação de mão de obra e pela
compra dos materiais necessários.

- 18 -

CON C LU S ÃO

- CO NC L U SÃO -

Você já ouviu dizer que o barato sai caro? Pois é! Tocar uma obra sozinho
sem contar com a ajuda de um profissional capacitado como um arquiteto ou
escolher um profissional apenas porque o custo dos seus serviços sai mais em
conta é arriscado.
A arquitetura não se trata de um serviço de luxo. Investir mais dinheiro para
economizar no final é uma das formas mais eficazes de otimizar os seus
recursos disponíveis.
Cada centavo que você gasta com os honorários do arquiteto contratado retornam —
pode ser no tempo economizado na entrega da obra, na qualidade superior dos materiais
utilizados ou na adequação da sua construção, oferecendo um resultado melhor.
Um projeto normalmente custa de 2% a 15% de todo o valor da obra. Pode parecer
um valor um pouco alto, dependendo do tamanho da obra, mas se você parar para
pensar, construir sem um projeto e precisar refazer depois, além gerar problemas,
também pode multiplicar o valor e o tempo da obra.
Por isso, conte com a ajuda de um arquiteto para realizar a sua obra, mas contrate
um bom profissional. Não comece a sua obra sem ter um projeto e acompanhe o
andamento para ter certeza que tudo está saindo conforme o esperado, evitando
possíveis imprevistos e surpresas desagradáveis no final.
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A ARQFASHION é uma rede de ideias, relacionamentos e benefícios. Um novo e valioso canal de negócios que
conecta quem produz arquitetura com quem vai construir, reformar ou decorar. É o primeiro e único site social
do país para profissionais do universo da arquitetura. Integra arquitetos, engenheiros, decoradores, paisagistas,
artistas entre outros a fornecedores e potenciais clientes.
Para fornecedores e profissionais, trata-se de um lugar para expor seu trabalho, ser desejado, criar parcerias e
prosperar. Para quem vai construir, reformar, decorar ou procura inspiração, trata-se de um lugar para explorar
projetos, encontrar produtos, fornecedores e profissionais para realizar sua obra.
A empresa conta também com o ARQFASHION BLOG que oferece muito conteúdo para o universo da arquitetura.
Entrevistas com profissionais brilhantes do segmento, notícias sobre produtos e mercado, tendências e trabalhos
de destaque postados na ARQFASHION, como projetos, conceitos e produtos que podem se tornar realidade pelo
ARQFASHION IDEA PARTNER. Também é uma plataforma para divulgação de conteúdo notável produzido por
estudantes, como trabalhos de conclusão de curso e experimentos.

