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OBJETIVOS E METODOLOGIA



Objetivos Gerais
• as atribuições de arquitetos e urbanistas e sua imagem;

• o protagonismo do arquiteto e urbanista no planejamento das cidades.

• levantar atributos, benefícios e valores relevantes em relação à atuação de

arquitetos e urbanistas;

• obter avaliação dos serviços realizados;

• conhecer a opinião sobre reserva técnica.



Pesquisa Quantitativa
• 2.419 pessoas entrevistadas

• 177 municípios visitados

• As entrevistas foram realizadas entre os dias 09 e 12 de junho de 2015

• A margem de erro é de dois pontos percentuais

• Representando População Economicamente Ativa, entre 18 e 75 anos (101

milhões de pessoas)



Pesquisa Quantitativa
• A maior parte da população economicamente ativa reside no Sudeste e em

cidades localizadas no interior.

41%

Região Metropolitana

59%

Interior

25%
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45%
SE

15%
S
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Pesquisa Quantitativa
• O perfil dos entrevistados reflete as características da população brasileira

adulta economicamente ativa: há preponderância de homens e de pessoas

mais jovens média de idade é igual a 37 anos.

Sexo e idade 
(Em %)

46%
mulheres

54%
homens

33
27

21 19

18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 75

60% Média
37 anos 



Pesquisa Quantitativa
• A maior parte da PEA cursou o ensino Fundamental/ Médio, sendo que cerca

de metade possui ensino Médio; um terço, Fundamental e uma menor parte

teve acesso ao ensino Superior.

33

49

18

Fundamental Médio Superior

82%



Pesquisa Quantitativa
• Maior parcela, aproximadamente 

cinco de cada dez entrevistados, 

pertence à classe C.

3

25

49

24

A

B

C

D/E

28%



Pesquisa Qualitativa
• Realização de 12 grupos de discussão (focus groups) em seis capitais, com oito

pessoas em cada grupo. Os participantes são escolhidos por meio de amostra não

probabilística, baseada no perfil dos entrevistados obtido na etapa quantitativa.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 06 e 24 de agosto de 2015.

SÃO PAULO: 1 GRUPO CLASSE A/B1 E 1 GRUPO B2/C1

RIO DE JANEIRO: 1 GRUPO CLASSE A/B1 E 1 GRUPO B2/C1

PORTO ALEGRE: 1 GRUPO CLASSE A/B1 E 1 GRUPO B2/C1

GOIÂNIA: 1 GRUPO CLASSE A/B1 E 1 GRUPO B2/C1

BELÉM: 1 GRUPO CLASSE A/B1 E 1 GRUPO B2/C1

RECIFE: 1 GRUPO CLASSE A/B1 E 1 GRUPO B2/C1



COMO O BRASILEIRO CONSTRÓI



• Dos entrevistados, 54% já fizeram reformas ou construções. Destes, menos de

15% utilizaram os serviços de um arquiteto ou engenheiro na obra.

54%

46% }
31

20

2

1

Reformou imóvel
residencial

Construiu imóvel
residencial

Construiu imóvel
comercial

Reformou imóvel
comercial

Já construiu
ou reformou

Nunca 
construiu
ou reformou

54%

Como o brasileiro constrói

15%

85%

PERCENTUAL DOS QUE UTILIZARAM SERVIÇOS DE ARQUITETO E/OU 
ENGENHEIRO ENTRE OS QUE CONSTRUIRAM OU REFORMARAM

Sim

Não



• No Brasil, a região Sul é a que mais utiliza serviços de arquitetos e urbanistas e/ou

engenheiro nas obras de reforma ou construção.

• A pesquisa qualitativa, feita nos grupos de discussão, confirmou que a questão

financeira é o principal motivo pela preferência por mestres de obras e pedreiros.

Outros motivos citados foram o fácil acesso a esses profissionais (por meio de

indicações) e desconhecimento de outras alternativas.

Total Sudeste Nordeste Sul Norte Centro Oeste

Usaram arquiteto e urbanista OU engenheiro 14,60% 16,40% 7,10% 25,90% 10,00% 10,50%

Não usaram arquiteto e urbanista  OU 
engenheiro

85,40% 83,60% 92,90% 74,10% 90,00% 89,50%

Como o brasileiro constrói



• Na pesquisa qualitativa, a grande maioria dos entrevistados que já realizou reforma ou

construção disse que a experiência foi ruim, por uma série de problemas, em especial

pela dificuldade de encontrar mão-de-obra qualificada.

• Em Porto Alegre, um participante da classe B2/C1 classificou a experiência como

traumatizante. “Tu te prepara com um orçamento, eu tinha x, eu tinha um apartamento,

vendi o apartamento, para comprar o terreno, construir a minha casa e entrar com tudo

pronto, com aquele valor X, conversei com os pedreiros e eles falaram que o valor ia dar,

quando chegou na metade da casa eu tive que vender meu carro para terminar a casa

por dentro”, afirmou.

Dificuldades



• O gráfico mostra as dificuldades mais mencionadas (o tamanho da fonte é proporcional ao número

de menções citadas pelos participantes).

• De maneira geral, as principais dificuldades citadas em uma obra dividem-se em três eixos:

Planejamento, Mão de Obra e Material. Cada um com suas dificuldades específicas.

Dificuldades



• Na parte de “Planejamento”, as principais dificuldades aprontadas se referem a

orçamento, tamanho da obra e orçamento. A maioria dos entrevistados tem dificuldade

em calcular o orçamento da obra. Falta de conhecimento e má assessoria são os

principais motivos para uma previsão incorreta dos gastos. Após o orçamento definido, a

outra dificuldade nesta fase do planejamento é o tamanho da obra. Muitas vezes, o

planejamento é fazer um cômodo e acaba reformando outros cômodos e, com certa

frequência, o serviço ficou mal feito e ocorre o retrabalho, ocasionando mais gastos e

estouro no cronograma. Quanto ao Cronograma, na maioria dos casos sempre ocorre o

atraso na obra o que ocasiona transtorno e prejuízo financeiro.

Planejamento



Planejamento
“A questão do planejamento. O planejamento é o crucial. 
Contratar profissional, comprar material, comprar mais ou 
menos, os custos hoje cada vez maiores. Quer dizer, como se 
planejar.” G2 – São Paulo – B2/C1

“A dificuldade começa no planejamento... Você prevê uma 
coisa e gasta outra.” G8 – Goiânia – A/B1

“O orçamento nunca é o que foi 
combinado, sempre gasta mais.” 
G3 – Rio de Janeiro – A/B1

“Essa última obra foi um stress me deu muito trabalho e tive 
um prejuízo com o piso. O pedreiro colocou errado e teve que 
refazer.” G9 – Belém – B2/C1

“Eu ia trocar só o azulejo do banheiro, 
mas tive que trocar o gabinete e o piso 
também... Tu pensa que vai mexer só 
uma coisinha, mas acaba sempre 
mexendo mais.” G3 – Rio de Janeiro –
A/B1

“Eu contratei um pedreiro e fechei a diária, quando estava 
terminando o trabalho ele começou a enrolar só para tirar 
mais dinheiro de mim.” G9 – Belém – B2/C1

“Quando você mora em casa, você tem um tempo que ele faz, quando 
você mora em prédio você tem horário do prédio pra fazer qualquer 
serviço. O prazo, o serviço que a pessoa contrata, poderia durar apenas 
15 dias, demora 1 mês.” G12 – Recife – A/B1



• Encontrar o profissional adequado para realizar a obra é a maior dificuldade

apontada pelos participantes, principalmente pela pouca qualificação e falta de

comprometimento. Geralmente são pedreiros que fazem de tudo um pouco e

muitas vezes o serviço deve ser refeito, gerando gastos e extrapolando o

cronograma; além disso, acontece de muitos profissionais que se comprometem

em fazer a obra a abandonarem na metade, ocasionando perdas financeiras e

impactando no tempo de execução.

Mão de obra



Mão de obra

“Quando ele fala “Eu sou pedreiro, eletricista”, eu falo “Ixi, alguma 
coisa você é, você não pode ser tudo isso”. Alguma coisa ele vai 
trapacear.” G2 – São Paulo – B2/C1

“O problema de pedreiro bom é que ele pega várias obras ao mesmo 
tempo. Já aconteceu comigo de um pedreiro começar meu serviço e 
sumir.” G10 – Belém – A/B1

“Achar mão de obra boa é difícil... Se eu tivesse condições de 
pagar eu iria contratar um profissional mesmo, tipo um 
arquiteto.” G2 – São Paulo – B2/C1

“ Você tenta encontrar por indicação, mas é difícil achar um 
profissional que seja qualificado.” G10 – Belém – A/B1

“ Meu maior problema é com a mão de obra. É muito difícil 
achar um pedreiro bom e quando acha é sorte.” G4 – Rio de 
Janeiro – B2/C1

“Se você não estiver supervisionando, eu, por exemplo, trabalho 
fora eu tive que deixar ele sozinho, aí o resultado ficou tudo fora 
do nível, porque eu não estava lá para impedir.” G4 – Rio de 
Janeiro – B2/C1



• Outro problema sério é saber qual é a quantidade certa de material comprar. Os

pedreiros acabam orientando e, na maioria das vezes, não acertam a quantidade.

Ou há desperdício, com sobras, ou a falta de material ocasiona diversas idas às

lojas, fazendo o cliente perder tempo. Muitos entrevistados acreditam que uma

ajuda especializada pode garantir a compra exata de material, proporcionando

economia de tempo e dinheiro.

Material



Material

“Quem é leigo, acho que se tu não tem um arquiteto 
que te assessore fica muito difícil... Eles sabem a 
quantidade certa para comprar cada material.” G6 –
Porto Alegre – A/B1

“Lógico, um engenheiro, arquiteto, que entendem, fazem a 
gente gastar menos, porque eles vão saber exatamente o 
material que vai precisar.” G7 – Goiânia – B2/C1

“Acho que (material) para mais é pior, você 
não tem onde guardar e se for vender 
ninguém quer comprar e fica tudo entulhado 
em casa.” G11 – Recife – B2/C1

“ Quando falta material é um problema, 
aconteceu isso comigo, acabou o piso que eu 
comprei e quando voltei na loja já tinha saído 
de linha.” G5 – Porto Alegre – B2/C1



CONTRATAÇÃO DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS



• Cerca de 70% das pessoas que

compõem a população economicamente

ativa afirmam que contratariam os

serviços de um arquiteto e urbanista

para construções ou reformas. A parcela

dos que já contrataram os serviços de

arquitetos e urbanistas é de 7%. Entre as

pessoas com curso superior e das classes

AB, essa taxa é mais que o dobro,

chegando a 16%.

9% 50 a 75 anos
16% Ensino superior
16% Classes AB

70%
24%

7% 

Não 
utilizariam

Já 
utilizaram

Utilizariam serviço de
arquiteto e urbanista

Contratação



• As pessoas que, alguma vez

contrataram arquitetos e

urbanistas, foram solicitadas a

avaliar os serviços. A satisfação

é expressiva: oito em cada dez

declaram-se satisfeitos com o

trabalho do profissional de

arquitetura e urbanismo.

Satisfação com os serviços utilizados – escala de 5 pontos
(estimulada e única, em %)

6
16

78

Satisfeito + Muito Satisfeito

Mais ou menos satisfeito

Muio insatisfeito + Insatisfeito

Utilizaram os serviços de Arquiteto e Urbanista – 7%

89% Região Sul
89% Classe C

Destaques:
11% Interior

Avaliação



• Na pesquisa qualitativa, essa satisfação foi confirmada pelos participantes que já

haviam contratado os serviços de arquitetos e urbanistas

“Eu fiquei muito satisfeita! Quem é leigo, acho que se tu não tem um 
arquiteto que te assessore fica muito difícil.” G6 – Porto Alegre – A/B1

“Já tínhamos apanhado demais. Nós falamos “Vamos pegar um profissional” 
Aí eu tinha ideias, ela juntou as minhas ideias com as dela (arquiteta) e hoje 
a gente tem um local gostoso de ser morar.” G8 – Goiânia – A/B1

“Já fiz três apartamentos, sempre com a arquiteta. O que eu acho interessante 
é que quando você vai com uma arquiteta você vai dizer o que você quer. O 
que eu acho interessante é que ela pega o que você deseja e coloca ali em 
prática.” G12 – Recife – A/B1

Avaliação



Aproximadamente metade daqueles que contrataram um arquiteto e urbanista o

fizeram devido à expertise do profissional, ao seu conhecimento técnico. Outras

razões estão relacionadas a:

• exigências legais (legalização do projeto, agilização dos trâmites),

• a obtenção/ viabilização do projeto do imóvel e

• a segurança da construção.

Avaliação



Razões porque contratou os serviços de arquiteto e urbanista
(espontânea e múltipla, em %)

Não respondeu: 3%
P.11 Por quais razões você contratou os serviços de 
um arquiteto e urbanista?
Base: já utilizaram serviços de arquitetos e 
urbanistas (190)

CONHECIMENTO DO PROFISSIONAL 46

Pelo conhecimento do profissional 19

Para o bom andamento da obra / bom trabalho/ garantia de um serviço bem feito 14

Para ajudar / gerenciar / coordenar a obra 7

Por falta de conhecimento do contratante / para tirar dúvidas 6

EXIGÊNCIAS LEGAIS 22

Para liberação da obra / exigido por lei 11

Pela necessidade da avaliação / autorização do arquiteto / legalização do projeto 9

Por ser obrigatório pela medição de terra 2

O profissional agiliza os trâmites burocráticos 1

PARA PROJETAR A CASA / O IMÓVEL 13

SEGURANÇA 10

Para ter um serviço seguro / feito com segurança/ corrigem erros na obra 6

Segurança (sem especificação) 5

PARA NÃO TER PROBLEMAS NO FUTURO 4

POR NECESSIDADE 1

SOLICITAÇÃO DO ENGENHEIRO 1

NÃO SABE / NÃO LEMBRA 3

Utilizaram os serviços de Arquiteto e Urbanista – 7%

+ Classe C

+ Sudeste

+ Interior

Razões 



• Indicação de amigos ou

parentes para a contratação de

serviço de arquiteto e urbanista

revela-se meio eficaz de

obtenção de informação. Aliás,

existem também indicações por

meio de lojas/ lojas de

material de construção e do

engenheiro/ corretor.

Meios que utilizou para tomar conhecimento do serviço
(espontânea e múltipla, em %)

73

8

6

4

3

2

2

2

2

2

Indicação de amigos ou parentes

Prefeitura

Internet/ Google

Pela construtora

Loja/ lojas de material de construção

Revista

Televisão aberta

Trabalha na área

Lista telefônica

Indicação do engenheiro/ corretor

Utilizaram os serviços de Arquiteto e Urbanista – 7%

+ Classe C, Região Sudeste

+ Classes AB

Razões 



• Na pesquisa qualitativa, os poucos participantes que utilizam serviços de

arquitetos e urbanistas são das classes sociais mais altas. Em todos os casos, o

principal motivo para esse tipo de contratação é a indicação.

“Por esse motivo de estrutura do apartamento antiga, que eu 
optei pela indicação de um profissional do condomínio, um 
arquiteto, por já conhecer a estrutura do apartamento.” G6 –
Porto Alegre – A/B1

“Eu contratei um arquiteto. Conheci porque ele é um 
aluno meu da academia.” G3 – Rio de Janeiro – A/B1

“Quem indicou a arquiteta que trabalha lá em casa foi 
minha irmã.” G12 – Recife – A/B1

Razões 



Caso o entrevistado fosse contratar serviços de arquiteto e urbanista hoje, levaria

em conta principalmente a:

• experiência no tipo de construção,

• o preço,

• a indicação de amigos e parentes (assim como entre os que já contrataram

serviços) e

• a relação custo X benefício.

Escolha do profissional



O que levaria em conta na hora de contratar o serviço de arquiteto e urbanista
(estimulada, em %)

P.13 Caso você fosse contratar o serviço de um arquiteto e urbanista, qual desses 
fatores você levaria em conta para escolher o profissional em primeiro lugar? E 
em segundo lugar? E em terceiro lugar? 
Base: total da amostra (2.419)

25

20

12

11

9

8

6

5

3

42

47

39

44

32

24

17

24

17

Indicação de amigos e parentes

Experiência no tipo de construção

Relação custo x benefício

Preço conveniente

Tempo de carreira do profissional

Oferecer acompanhamento da
obra

Renome do profissional

Prazos para a execução
dos serviços ou obra

Ter equipe própria

1º lugar
(única)

1º+2º+3º lugares
(múltipla)

Nordeste, < nível econômico

Sul, Mulheres, Mais velhos

Mais jovens, > nível econômico

34% entre os que já utilizaram serviços de 
AU

Escolha do profissional



• A principal razão para não contratação dos serviços de arquiteto e urbanista é de

natureza financeira (falta de dinheiro, valor alto). Porém, para alguns não houve

ou não haverá necessidade de recorrer ao profissional (não construiu/ não

construirá, fez obra pequena/ simples).

Escolha do profissional



Razões porque não contratou serviço de arquiteto e urbanista e razões porque não
contrataria
(espontânea e múltipla, em %)

FINANCEIRA 45 46

Condições financeiras / falta de dinheiro 33 26

Por ser caro / valor alto 17 25

NÃO HOUVE/ HAVERÁ NECESSIDADE 38 19

Não houve/ não haverá  necessidade (sem especificação) 15 14

Não construiu/não construirá, não reformou/ não reformará 14 3

Por ter feito obra pequena / simples 9 2

POR NÃO MORAR EM CASA PRÓPRIA / PAGAR ALUGUEL 5 2
CONTRATOU/ CONTRATARÁ OUTRO PROFISSIONAL 4 5
POR NÃO CONHECER NENHUM PROFISSIONAL DA ÁREA 3 2
POR NÃO SABER O QUE FAZ O PROFISSIONAL 3 14
O PRÓPRIO ENTREVISTADO FEZ/ FARÁ 2 5
MORA COM OS PAIS/ CASA É DOS PAIS 2 0
PARENTE/ AMIGO É PEDREIRO / FEZ/ FARÁ O TRABALHO 1 2
POR TER UMA CASA SIMPLES/ PEQUENA/ PERIFÉRICA 1 0
NÃO TEM CONFIANÇA/ NÃO CONFIA NO TRABALHO 0 2
NÃO SABE 2 5

Não contratou,
mas contrataria

70%

Não contratou e não 
contrataria

24%

Escolha do profissional



• Porém, a pesquisa qualitativa detectou que existe uma percepção bastante

distorcida do custo do trabalho do arquiteto em relação ao valor total da obra. Os

participantes, em sua maioria, acreditam que o trabalho do arquiteto custe algo

entre 20% e 40% do valor da obra.

“Eu acho que ele (arquiteto) vai cobrar caro. Acho 
que custa uns 30%  ” G11 – Recife – B2/C1

“Não faço a mínima ideia... Mas acho que fica em torno 
de uns 30% do valor da obra. ” G9 – Belém – B2/C1

O estereótipo do custo



• Quando informados que o projeto custa algo em torno de 10% do valor total da

obra, os participantes da pesquisa disseram que se trata de um valor justo e que

pode acarretar em economia do valor total desembolsado.

“A gente não tem essa cultura de contratar arquitetos pra 
algumas áreas. Vejo por amigos que têm negócios que estão 
irregulares ou um puxadinho. E só deixam pra resolver quando 
tomam uma multa ou notificação.   ” G1 – São Paulo – A/B1

“Qualquer coisa que você vai comprar tem que ter uma 
tolerância de 10% que vai ser uma quebra ou alguma coisa e 
até que não seria mal. Porque você teria uma previsão 
melhor que aquela do achismo.” G3 – Rio de Janeiro – A/B1

O estereótipo do custo



ATRIBUIÇÕES DE ARQUITETOS 

E URBANISTAS



• A pesquisa quantitativa também perguntou

aos brasileiros quais as principais atividades

profissionais realizadas por arquitetos e

urbanistas. A principal atividade apontada é o

projeto arquitetônico, seguido de

gerenciamento de obras e planejamento

urbano. O conhecimento das atividades dos

arquitetos e urbanistas é, de modo geral,

maior entre os mais privilegiados em termos

educacionais e econômicos.

Atribuições e competências do arquiteto e urbanista
(estimulada e múltipla, em %)

Projetar plantas de edifícios

Gerenciar a execução de obras, construções e reformas

Projetar ruas e avenidas, organizar os espaços públicos, 
os transportes e serviços públicos 

Paisagismos de parques, jardins e áreas de convivência 

Organização e decoração de ambientes internos

Vistoria, laudo e avaliação técnica 

Estudos e avaliações de impactos ambientais

Preservação de patrimônios históricos, culturais e 
artísticos

Design de móveis, utensílios e objetos

Levantamento topográfico e execução de terraplanagem

Cálculo estrutural

Instalações de água, esgoto, eletricidade e telefonia

51

41

41

38

29

23

23

20

20

15

13

12

Atribuições



• Na pesquisa qualitativa, aprofundou-se

o entendimento da população sobre o

que é o projeto arquitetônico. Verificou-

se que existe uma certa confusão de

ideias em torno do conceito.

É a planta baixa 
com as medidas?

Acho que é tudo: 
planta, parte 
financeira, prazos...

É só o 
desenho?

Acho que é o planejamento 
financeiro: custos durante a obra

Projeto



• Mesmo com a falta de conhecimento sobre o que contempla um projeto, a

maioria dos entrevistados entende que fazer o projeto é importante.

“ Não dá para começar sem fazer o projeto.” G1 – São 
Paulo– A/B1

“É mais a noção do que você vai conseguir fazer, se você 
vai conseguir fazer.” G3 – Rio de Janeiro – A/B1

“O projeto é você saber o que você vai fazer na obra o 
material que vai usar e o gasto que vai ter e o tempo que vai 
durar.” G9 – Belém – B2/C1

Projeto



• Apesar de não ser usual entre a maioria dos entrevistados, fazer o projeto com especialista é

valorizado. Muitos acreditam que essa prática traz benefícios durante a obra e muitas

dificuldades apontadas no início minimizam com esse projeto.

Benefícios:

SEGURANÇA CONFORTO
CUSTO 

BENEFÍCIO

Projeto



• Segurança é o benefício mais valorizado quando se trata de realizar projeto com

especialista. Ter alguém para se responsabilizar durante o processo e contar com

mão de obra especializada são os atributos mais citados:

“Tem a questão da segurança também, quantas vigas, tudo isso. Tem 
um planejamento depois, isso é importante.  ” G12 – Recife – A/B1

“Segurança da obra, de você saber quantos 
pilares você vai ter, a ferragem que você 
vai usar.” G7 – Goiânia – B2/C1“Um profissional é diferente de um pedreiro, o profissional vai arcar com o 

projeto dele, o pedreiro não, se errou a gente vai brigar correr atrás, e com o 
arquiteto não, a gente vai pagar pelo trabalho dele, pelo projeto que ele está 
fazendo, ele vai honrar com o nome dele, isso traz uma segurança para a 
pessoa que está contratando esse profissional. ” G3 – Rio de Janeiro – A/B1

Projeto



• O conforto também é muito importante, principalmente durante a obra.

Entende-se por conforto:

“O especialista sabe a hora de comprar os materiais e a quantidade... 
Se você compra pouco piso, usou, colocou, acabou e precisa de mais, 
você não encontra. Eles estão sempre mudando. Você tem que correr 
atrás de museu de piso. ” G2 – São Paulo – B2/C1

“Ela (arquiteta) chega lá e o cara está fazendo o gesso, ela fala “Não 
é assim”. Essa responsabilidade ela tira de mim, esse mal estar. Eu só 
preciso falar com ela, não vou falar com o cara do gesso, do 
azulejo...” G12 – Recife– A/B1

Ter somente uma pessoa para 
cobrar o andamento da obra

Ter uma pessoa fiscalizando a obra

Ter um profissional que saiba os 
processos durante as etapas de 
compra de materiais

“Nem sempre você tem alguém para deixar na obra e com o 
arquiteto tem um contrato e ele faz ele acompanha a obra.” G6 –
Porto Alegre – A/B1

Projeto



• A grande maioria dos entrevistados considera que os arquitetos são

indispensáveis em obras e que seus serviços têm um bom custo-benefício.

17

22

5

6

78

72

Discorda (1+2) Não concorda nem discorda (3) Concorda (5+4)

Média
(De 1 a 5)

Os arquitetos e urbanistas são 
indispensáveis nas obras e construções

Os serviços dos arquitetos e urbanistas 
têm bom custo-benefício

4,1

3,8

Custo-benefício



• A população considera que o arquiteto e urbanista tem grande importância frente a

diversas atribuições, seja na realização de projetos ou no planejamento das cidades.

Importância do arquiteto e urbanista frente algumas atribuições

5

7

10

11

11

12

16

16

84

82

75

73

Projeto arquitetônico para obras ou
construções

Frente a programas de construção de
casas populares

Na organização dos espaços públicos,
mobilidade urbana e áreas verdes

No poder público para a realização de
obras e para o planejamento urbano

NOTAS 0-5 NOTAS 6+7 NOTAS 8+9+10

Nota média
(De 0 a 10)

8,9

8,7

8,3

8,2

Custo-benefício



• Criatividade e uso da 

tecnologia foram as principais 

características associadas aos 

arquitetos e urbanistas. 

Relacionamento com o cliente, 

ética e economia na obra 

também tiveram boa 

avaliação.

Características do arquiteto e urbanista – escala de 11 pontos 
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8

12

11

11

23

19

20

12

14

17

16

21

23

21

25

25

80

79

75

72

68

66

56

55

55

Têm criatividade

Usam tecnologia

Têm competência

Têm visão do futuro

Têm bom relacionamento com o
cliente

São profissionais éticos

Ajudam a economizar na obra

 São ágeis e rápidos

Compreendem a realidade social

NOTAS 0-5 NOTAS 6+7 NOTAS 8+9+10

8,6

8,6

8,4

8,2

8,1

8,0

7,3

7,4

7,4

Média
(De 1 a 5)

80

79

Imagem



OS ARQUITETOS E URBANISTAS NO 

PLANEJAMENTO DAS CIDADES



• Os entrevistados na pesquisa quantitativa reconhecem que um melhor 

planejamento das cidades depende de projetos detalhados, e que essa falta de 

planejamento é a causa de atrasos e aumento de custos em obras públicas. 

3

4

7

3

3

3

94

93

89

Discorda (1+2) Não concorda nem discorda (3) Concorda (5+4)

O arquiteto e urbanista é importante no 
planejamento das cidades

O governo só pode começar uma obra pública se 
antes tiver um projeto completo e bem 

detalhado

A falta de planejamento e de projetos detalhados 
é a maior causa de atrasos e aumentos dos 

custos em obras públicas

O arquiteto e a cidade



• Na pesquisa qualitativa, a maioria dos entrevistados não menciona obras públicas 

espontaneamente como atribuições dos arquitetos e urbanistas. Porém, após 

estimulados, identificam a importância desta atuação, principalmente em situações de 

qualidade de vida (construção de praças e parques); mobilidade (melhoria no trânsito);  

e acessibilidade (acesso para pessoas com deficiência). 

“Vai fazer uma praça ele vai ver onde nasce o Sol e 
traz conforto, segurança, bem estar.” G6 – Porto 
Alegre – A/B1

“O arquiteto tem se preocupado com o acesso de pessoas com 
deficiência, olhando alguns setores. As calçadas hoje têm até 
marcações para deficiente visual, tem essa parte, já vi uma 
reportagem falando sobre isso.” G12 – Recife – A/B1

“Eles têm que idealizar espaço. Ver onde vão ficar as 
saídas de emergência de um hospital, por exemplo.” 
G3 – Rio de Janeiro – A/B1

O arquiteto e a cidade



CONHECIMENTO SOBRE O CAU



• Quando perguntados se conhecem ou já 

ouviram falar sobre o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU – (sem 

estímulo de conceito) um entre dez

brasileiros economicamente ativos declara 

conhecer a entidade. Entre as pessoas com 

nível superior, esse índice é quase o dobro 

(23%). 

12%

conhecem o 
CAU

Um em cada dez brasileiros conhece o CAU

Conhecimento sobre o CAU



• Dentre aqueles que declararam conhecer o CAU, 

grande parte acredita que seu papel está ligado 

principalmente à fiscalização (do trabalho, 

projetos e obras). Parcela menor crê que a 

função do Conselho deva estar relacionada ao 

gerenciamento (de projetos, obras, orientar 

profissionais) ou regulamentação da profissão. 

Cerca de um quarto não sabe especificar os 

objetivos da entidade (provavelmente conhece o 

CAU apenas de ouvir falar).

Qual deve ser o papel do CAU
(espontânea e múltipla, em %)

FISCALIZAÇÃO 44
Fiscalizar o trabalho dos profissionais 25

Fiscalizar os projetos / obras 14

Fiscalizar (sem especificação) 5

Fiscalizar se o profissional recebe propina 2

GERENCIAMENTO / ACOMPANHAMENTO 10
Orientar / orientar os profissionais/ orientar projetos 5

Acompanhar / acompanhar as obras 2

Gerenciar / gerenciar os projetos/ obras 2

REGULAMENTAÇÃO 9  
Regulamentar a profissão / categoria 6

DESENVOLVER / ELABORAR OS PROJETOS/ FAZER 
PLANEJAMENTO DAS OBRAS

3

AVALIAR O PROFISSIONAL/ COBRAR EMPENHO 2

ORGANIZAR / ORGANIZAR PROJETOS / PRAZOS 2

VALORIZAR A PROFISSÃO/ TRABALHO 2

NÃO SABE 25

Conhecimento sobre o CAU



• Entre os participantes da pesquisa qualitativa, quem conhece ou já ouviu falar 

tem uma imagem positiva sobre o CAU por representar a categoria: 

“É onde os profissionais de arquitetura e urbanismo 
podem ser encontrados.” G9 – Belém – B2/C1

“Hoje em dia o CAU está trabalhando muito com sustentabilidade. Eu sei 
que um dos sócios lá é um Doutor em Direito Ambiental, fala muito sobre 
esses projetos, que é a base do Urbanismo e da Arquitetura. .” G8 –
Goiânia  – A/B1

“Conheço porque o Arquiteto era ligado ao Crea antigamente, 
hoje eles têm um órgão próprio, eu li uma matéria sobre isso. 
Acho que é importante ter um conselho de classe que represente 
os profissionais.” G6 – Porto Alegre  – A/B1

“Toda a profissão tem que ter um órgão regulamentador. Se eu 
tiver um problema com arquiteto, eu tenho a quem recorrer, é 
sempre importante isso.” G3 – Rio de Janeiro – A/B1

“Cuida deles como o CRM dos médicos. Quem 
está credenciado.” G2 – São Paulo – B2/C1

Conhecimento sobre o CAU



• A importância do CAU segundo os entrevistados 

Certificação 
para a 

profissão

Segurança para 
a população

Informação: ter um 
local onde procurar 

informações dos 
profissionais

Garantia: saber 
onde reclamar 
quando houver 

algum problema 

Conhecimento sobre o CAU
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