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O arquiteto muitas vezes é visto pela sociedade como um profissional elitizado, e, 

portanto, contratado apenas por ricos; ou mesmo desnecessário para a maioria das 

construções, predominando o entendimento de que com a mão-de-obra adequada 

seria possível construir sem a necessidade de um projeto. Nesse contexto, um 

alarmante dado foi levantado pela pesquisa elaborada em 2015 pelo Instituto 

Datafolha em parceria com o CAU/BR: dos brasileiros que já fizeram reformas e 

construções, apenas 15% utilizaram o serviço de um arquiteto ou engenheiro na obra 

(Figura 1). Isso revela um alto nível de desconhecimento sobre as vantagens de se 

contratar um arquiteto. 

 

 

Figura 1 – Percentual dos que utilizaram serviços de arquiteto e/ou engenheiro entre 

os que construíram e reformaram.  



Neste artigo abordaremos as quatro principais vantagens de se contratar um arquiteto. 

Mas antes, faremos um diagnóstico das maiores dificuldades encontradas por aqueles 

que construíram sem o serviço de um arquiteto ou engenheiro. Segundo a pesquisa do 

Instituto Datafolha, de um modo geral as pessoas dividiram as dificuldades 

encontradas na obra em 3 vertentes: Planejamento, Mão-de-obra e Material. 

 

Planejamento 

 

Quanto ao planejamento, as maiores dificuldades se referem a orçamento, tamanho 

da obra e cronograma. As pessoas erram na hora de determinar quanto dinheiro vão 

gastar, as atividades que serão exigidas na obra e seu tempo de conclusão. Alguns 

relatos demonstram essa situação:  

 

“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. 

 

“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. 

 

Mão de obra 

 

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

pelos entrevistados, principalmente pela baixa qualificação e falta de 

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

vezes o serviço precisa ser refeito para corrigir erros de execução, gerando gastos e 

extrapolando os prazos de entrega. Também acontece de alguns profissionais 

abandonarem a obra na metade, ocasionando perdas financeiras e atrasos. 

 

“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 

 

“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. 

 

Material 

 

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

acabam orientando, mas na maioria das vezes não acertam. Ou há desperdício de 

material, ou a falta ocasiona muitas idas e vindas às lojas, o que sempre aumenta os 

custos e tempo de serviço. 

 

“Lógico, um engenheiro, ou 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. 

 

4 motivos 

 

Veremos a seguir, quatro bons motivos para contratar os serviços de arquitetura nas 

reformas e construções: 

 

1. Seu Sonho 

 

O ato de construir ou reformar é sempre um grande investimento, e além do 

investimento financeiro, normalmente envolve a realização de um sonho pessoal: ter 

um espaço que responda aos seus anseios e estilo de vida. Por isso é tão importante 

a contratação de um profissional qualificado, que saberá interpretar seus desejos e 

materializá-los da melhor forma, evitando prejuízos e frustrações. A arquitetura, em 

sua essência, tem o poder de materializar sonhos. 

 

O arquiteto e urbanista é o profissional certo para transformar as suas necessidades e 

desejos em soluções espaciais com boa iluminação, ventilação, funcionalidade e valor 

estético. Ele tem uma formação única que o capacita a unir técnica, criatividade, 



funcionalidade e estética, deixando seu imóvel mais agradável, ambientalmente 

sustentável e adequado ao seu orçamento e prazo de entrega. 

 

2. Economia 

 

Ao contrário do senso comum, contratar um arquiteto não é desperdício de dinheiro. É 

exatamente o oposto, pois ele evitará que você tenha custos extras com erros de obra 

e desperdício de materiais. Contratar um arquiteto é um investimento com retorno 

imediato e também recompensa mensurável a longo prazo. Além de construir com 

garantia de segurança, uma obra feita sob a orientação de um arquiteto agrega valor 

ao imóvel. Contratando um profissional de arquitetura e urbanismo você evita gastar 

dinheiro de forma desnecessária, construindo algo diferente do que realmente queria. 

Você também não corre o risco de comprar material a mais ou a menos: ele vai 

calcular a quantidade necessária e elaborar um orçamento para facilitar a sua 

programação financeira. 

 

3. Legalidade 

 

O arquiteto é o profissional que está técnica e legalmente autorizado a fazer o projeto 

arquitetônico, a exigência central para que sua casa seja construída, e pode também 

realizar e/ou coordenar os projetos complementares necessários à sua construção. Ele 

será o Responsável Técnico (RT) perante os órgãos públicos, como a Prefeitura e 

Secretarias Municipais relacionadas à regulação urbana. Se você pretende construir 

ou reformar, precisará de um Alvará de Construção emitido pela Prefeitura para que o 

seu imóvel esteja legalizado e de acordo com as informações constantes no Registro 

de Imóveis, tais como “Área do Imóvel” e “Fração Ideal”, que determinam o valor venal 

do imóvel (valor de venda), assim como os impostos incidentes sobre ele.  

 

4. Obra 

 

Devido à sua ampla formação técnico-artística, o arquiteto está unicamente preparado 

para gerenciar todos os fornecedores da obra, do fabricante de ferragem pronta à loja 

de papel de parede, e prestar ajuda técnica e estética na compra dos materiais. Além 

de coordenar todos os projetos, o arquiteto pode também se responsabilizar pela 

execução das obras de sua construção ou reforma, das providências legais à 

contratação de operários, oferecendo um elenco completo de serviços. Isso depende 

da abordagem de cada profissional, que poderá oferecer um serviço integral ou 



acompanhamento semanal com algumas visitas a obra, deixando a gerência de 

execução sob a coordenação do mestre de obras. O arquiteto poderá dar instruções 

que o ajudará a ter uma obra mais eficiente e bem executada. 

 

Satisfação dos clientes 

 

Apesar dos dados alarmantes apresentados no início do artigo, mostrando que apenas 

15% das pessoas recorreram ao profissional de arquitetura para realizar sua 

construção ou reforma (e apenas 7% da população economicamente ativa utilizou o 

serviço de arquiteto), uma parte da pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revela 

as vantagens de se contratar um arquiteto. Entre esses que contrataram os serviços, a 

satisfação é expressiva: oito em cada dez declaram-se satisfeitos com o trabalho do 

profissional de arquitetura e urbanismo (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Índice de satisfação com os serviços prestados por Arquiteto e Urbanista.  

 



“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 se morar.” G8 – Goiânia – A/B1. 

 

Conclusão 

 

Entende-se que o cenário de desconhecimento da população em relação ao trabalho 

do arquiteto tem causado prejuízos financeiros e decepções quando se trata de 

construir ou reformar. Os dados científicos e relatos de pessoas que passaram por 

essa experiência mostram que o profissional de Arquitetura e Urbanismo é 

fundamental para se ter uma obra bem planejada, esteticamente atraente, e dentro do 

orçamento e prazo determinados.  


