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"Inexiste no mundo coisa mais bem
distribuída que o bom senso, visto que
cada indivíduo acredita ser tão bem
provido dele que mesmo os mais difíceis
de satisfazer em qualquer outro aspecto
não costumam desejar possuí-lo
mais do que já possuem".

RENÉ DESCARTES

Filósofo, físico e matemático,
no primeiro parágrafo do livro
O DISCURSO DO MÉTODO
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PREFÁCIO
A dimensão empresarial do arquiteto/engenheiro
Conheci o engenheiro Ênio Padilha na situação de orientador de sua dissertação
de Mestrado em Administração ainda quando estava na Universidade do Vale
do Itajaí, em Santa Catarina. Ênio se apresentou como escritor e pensador
sobre a atuação gerencial e empresarial do profissional de Engenharia e
Arquitetura. De pronto identifiquei-me com suas propostas. Durante minha
formação de engenheiro civil, mestre e doutor em Engenharia de Produção,
o lado gestor desses profissionais sempre me interessou. Ainda na faculdade,
iniciei uma empresa de garagem com um amigo estudante de Engenharia
para o desenvolvimento de softwares comerciais, entrando no então mundo
dos computadores pessoais que não era acessível para várias empresas. Em
seguida, empreendi dois prédios residenciais, projetos executados pela
empresa de engenharia da minha família. Durante minha formação na pósgraduação, especializei-me na gestão estratégica de empresas de construção
e Engenharia. Passados 10 anos após o término do meu doutorado, em
atividades continuas como professor e pesquisador em Administração no
Brasil e no exterior, constato como as ideias que o Ênio Padilha colocara já
em 1998 permanecem atuais. Este livro é uma prova disto. Como também
da sua qualidade como escritor e pensador.
As décadas de 1980 e 1990 e o início da primeira década de 2000 não foram
boas para a atividade da Arquitetura e Engenharia. O ciclo das grandes
obras de infraestrutura da década de 1960 e 1970 terminara. O mercado
imobiliário não decolava por falta de financiamento. Iniciativas engenhosas
para viabilizar o autofinanciamento mostraram-se ineficazes. Como
consequência, vários profissionais da área migraram para outras áreas, como
o setor financeiro. Hoje o cenário é outro. Crédito mais acessível e a série de
projetos de infraestrutura requerem profissionais capacitados e cada vez mais
especialistas. O paradoxo desse movimento é que enquanto a formação do
engenheiro e do arquiteto se especializa crescentemente para lidar com essas
demandas, a necessidade de desenvolver nesses profissionais competências
em gestão também aumenta exponencialmente.
Tratar o engenheiro e o arquiteto como um profissional liberal simplesmente
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retira-o do contexto organizacional. Esses profissionais não operam em um
vácuo: eles devem gerenciar projetos, equipes, unidades organizacionais,
interagir com clientes, dentro de uma cultura organizacional e seguindo
uma estratégia competitiva. Nos capítulos desta obra, Ênio Padilha
apresenta de maneira detalhada e didática os principais aspectos da
dimensão organizacional dos escritórios de arquitetura e engenharia. Ênio
sistematiza operações e rotinas necessárias para a gestão dos escritórios ao
mesmo tempo em que motiva e urge a reflexão do leitor sobre os pontos
tácitos dessa atividade que deverão ser apreendidos pela experiência.
Um escritório de Arquitetura ou Engenharia, por menor que seja, é uma
organização. Por mais que o arquiteto ou engenheiro seja a peça central
dessa organização, ele é necessário, mas não suficiente. Haverá necessidade
de contratar pessoas, gerenciar a equipe e terceirizados para que a
organização oferte seus serviços aos clientes. Talvez o grande desafio para
esses profissionais seja aceitar e compreender a existência dessa dimensão
organizacional que os transcende. Diferentemente de normas técnicas,
ferramentas gerenciais não tem valor em si próprio. Elas são interpretadas,
legitimadas e aceitas pelas pessoas da organização. A utilização de
determinada ferramenta gerencial, como uma pesquisa de mercado, ou até
mesmo uma planilha, pode ter vários significados para pessoas diferentes.
Enquanto para o arquiteto ou engenheiro é a única forma de se resolver um
problema, para outros profissionais de seu escritório pode significar uma
perda de tempo, ou algo que impede novos insights e engessa a empresa.
O leitor terá, portanto, neste livro um ponto de alavanca para enfrentar
esses desafios da gestão dos escritórios de Engenharia e Arquitetura. Isso
sem perder de vista a fina linha que separa a tecnologia da arte da gestão.
Boa Leitura!
Paris, novembro de 2012.
Rodrigo Bandeira de Melo1

Engenheiro civil, mestre e doutor em Estratégia, Professor Ajunto
na Escola de Administração de Empresas do Estado de São Paulo
da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) e professor convidado
na Université Paris Dauphine e Université Lyon III
1
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O DIA EM QUE EU ABRI O MEU
ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA

Me formei engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Santa
Catarina, em 1986. A primeira coisa que eu fiz assim que me formei foi ir
para São Paulo. Era um sonho antigo. Uma paixão arrebatadora. Sempre
quis morar em São Paulo e aquela era a hora! São Paulo me fascinava pela
grandiosidade, pela diversidade de recursos, pelo acesso à cultura e ao
conhecimento (na época não havia internet nem nada parecido). Estava
decidido: eu seria mais um paulistano!
Cheguei em São Paulo no dia 9 de julho de 1986. Dia de festa na cidade:
a comemoração do aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932.
Logo consegui emprego e comecei a trabalhar (com Engenharia de
Programação pela manhã e Treinamento empresarial à tarde). Morava ali
no bairro Paraíso e era rato da biblioteca do Centro Cultural São Paulo,
na rua Vergueiro. Ganhava meu dinheirinho e colocava as contas em
ordem... mas...
Mas havia uma coisa com a qual eu não contava. Eu nasci numa cidade do
interior de Santa Catarina (Rio do Sul) e morei dez anos em Florianópolis.
Era um cara que gostava de andar na rua. Em Florianópolis fazia todos
os meus caminhos a pé. Caminhava de madrugada por qualquer rua, de
qualquer bairro. As ruas de Florianópolis eram o meu quintal.
Em São Paulo eu não estava em casa. E comecei a sentir os efeitos disso logo
no segundo mês, quando minhas coisas foram roubadas do lugar onde eu
morava. Algumas semanas depois, num supermercado, num momento de
distração (coisa de caipira), alguém levou minha pasta, com documentos,
dinheiro, trabalhos em andamento... Foi um episódio muito desagradável,
pois além das perdas materiais, começou a pesar a sensação de impotência.
Aquela desagradável sensação de que o controle sobre a situação estava acima
da minha capacidade. Nos meses seguintes, por mais que eu ficasse atento
(paranóico) ainda fui roubado outras duas vezes.
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EMPREENDEDORISMO

Este livro não é sobre empreendedores ou sobre empreendedorismo. Um
profissional que possui um escritório de Arquitetura ou de Engenharia
nem sempre é um empreendedor. Muitas vezes é apenas alguém que, num
determinado momento da carreira, teve um “ataque de empreendedorismo”,
como descrito no livro de Michael Gerber (citado no capítulo 1).
Portanto, o objetivo deste capítulo é permitir que você, leitor, avalie a sua
maior ou menor tendência em ser (de fato) um empreendedor. Caso não
seja, não desespere. Saiba que é possível ser um excelente empresário sem
ser empreendedor, pois uma coisa não depende da outra.
Num estudo que fiz, durante o Mestrado em Administração, foram
relacionadas diversas características de empreendedores, mencionadas em
artigos e livros escritos por mais de 40 autores do mundo todo abordando
o tema “empreendedorismo” .
• Ambição
• Autoconfiança
• Autonomia
• Autoridade Formal
• Bom Senso
• Busca de responsabilidades
• Busca pelo Poder
• Capacidade para analisar Riscos
• Capacidade para utilizar e
controlar recursos
• Competitividade
• Comprometimento
• Comprometimento com Oportunidade
• Comprometimento com recursos
• Comunicação

• Conhecimento
• Conhecimento Técnico
• Contatos Pessoais
• Controle Interno
• Criatividade
• Determinação
• Dinamismo
• Disposição para assumir Riscos
• Dissociabilidade
• Estratégia
• Estrutura Administrativa
• Filosofia de Recompensas
• Flexibilidade
• Força
• Idealização

Aqui elas aparecem em ordem alfabética. (Você pode, se quiser, fazer um “x” diante das cinco
características que você considera ter com mais intensidade)
3

ÊNIO PADILHA

24

3

AS TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Eu não tenho ilusões. Talvez você, leitor, não termine de ler este
capítulo. Porque Engenheiros e Arquitetos (geralmente) não gostam
de ler nada que não seja diretamente ligado aos conhecimentos
técnicos das suas profissões. Além disso, muitos deles consideram
que Administração é uma coisa muito simples e que não é necessário
estudar para se entender do assunto. Acreditam que “Administração se
aprende na escola da vida”.
Como diz o meu amigo Roberto Caproni5, “A universidade da vida é uma
excelente escola. O problema é que as mensalidades são muito altas, pagase primeiro para se aprender depois e, na imensa maioria das vezes, leva-se
muito tempo para aprender as coisas importantes. Além do mais, o grande
problema da escola da vida é que ela mata todos os seus alunos no dia da
formatura”.
Assim como meu amigo Caproni, eu também não recomendo a Escola
da Vida para quem quiser se tornar um Administrador. Não se deve
esperar que os conhecimentos de Administração necessários para fazer
uma empresa progredir sejam frutos do acaso ou do talento natural do
profissional. Para administrar corretamente é necessário ter conhecimento
e domínio das técnicas. Não é coisa para principiante. E o seu escritório
de Arquitetura ou de Engenharia não deve ser exposto a esse risco.
Portanto, prepare-se. Ajeite-se na cadeira. Você será apresentado às
principais Teorias da Administração bem como aos seus principais autores
e divulgadores. Tentarei ser breve. Prometo.
n

TUDO COMEÇOU COM TAYLOR

Nos últimos cento e vinte anos a Administração tem sido desenvolvida a
Roberto Caproni. Dentista mineiro, que escreve excelentes livros sobre marketing
para a área da saúde. http://www.caproni.com.br
5
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A CRIAÇÃO DO ESCRITÓRIO
DE ENGENHARIA/ARQUITETURA24

luz. E, por conta disso, a maioria dos escritórios de Engenharia e de
Arquitetura passa por momentos muito duros nos primeiros anos de vida.
Muitos desses momentos difíceis podem ser evitados com algum
conhecimento técnico e planejamento racional.
A primeira coisa a fazer quando se pensa em abrir um escritório de
Engenharia é decidir qual é a forma legal da constituição da empresa.
n

O MODELO DE NEGÓCIO

Um profissional de Engenharia ou Arquitetura pode se estabelecer no
mercado com um Escritório Profissional sob a forma de Profissional
Liberal Autônomo, ou em sociedade com outras pessoas.
A Firma Individual é constituída apenas por uma pessoa, sendo que a
Razão social dessa é o Nome do proprietário. Essa forma de constituição
é usada quando a pessoa abre uma loja, por exemplo, e não tem sócio.
Porém, em algumas atividades de profissão regulamentada (é o caso da
Engenharia e da Arquitetura) não é aceito esse tipo de empresa.
No caso de se estabelecer como autônomo, o profissional deve se registrar
na Prefeitura e no Crea.
Não existe limite quanto ao rendimento mensal ou anual e nem quanto
ao número de empregados, ou seja: não existem impedimentos para que o
profissional contrate trabalhadores como empregados, desde que respeite
as determinações legais.

Para a construção da primeira parte deste capítulo, sobre estruturação da empresa, o autor
contou com a valiosíssima contribuição de Edenir Niehues, contadora, no Escritório Skala
Contabilidade Ltda, em Balneário Camboriú-SC - http://www.skalcontabilidade.com.br
24
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ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO

Como foi visto no capítulo 3, sobre as Teorias da Administração, a Teoria
da Administração Científica, de Taylor, dedica-se às questões relativas
às Tarefas. Ao fazer, no chão de fábrica, o trabalho seguinte, a Teoria
Clássica, de Fayol, tem como preocupação básica a ênfase na estrutura. A
Teoria da Burocracia Estruturalista e, mais tarde, a Teoria Estruturalista
seguem essa mesma preocupação prioritária com a estrutura. Mais tarde,
a Teoria Neoclássica que combina conceitos da Administração Científica,
da Teoria Clássica e da Burocracia Estruturalista, segue com a ênfase,
tanto nas tarefas, quanto na Estrutura
A Teoria das Relações Humanas coloca em cena a preocupação com as
pessoas. A Teoria Comportamental, que, como vimos, é uma revisão
ampliada e melhorada da Teoria das Relações Humanas, segue dando
ênfase às Pessoas.
O ambiente aparece como preocupação e objeto de análise com o advento
da Teoria da Contingência. Posteriormente desenvolveu-se, no âmbito
dessa mesma Teoria, a ênfase na tecnologia, particularmente para as
Tecnologias da Informação.
Como se vê, cada uma dessas cinco variáveis - tarefas, estrutura, pessoas,
ambiente e tecnologia - foi em algum momento, objeto importante de
alguma teoria administrativa, marcando o desenvolvimento da Teoria Geral
da Administração (TGA). E cada uma dessas teorias da Administração
procurou privilegiar ou enfatizar uma dessas cinco variáveis, omitindo ou
relegando a um plano secundário todas as demais.
Assim, a própria administração acabou por se dividir em áreas,as grandes
áreas da Administração, que são as seguintes:
• Administração da Produção (ocupa-se da sistematização de tarefas e
operações. A definição de como, onde e quando as coisas são feitas para
que a empresa se torne produtiva);
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO

SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

Niguel Slack31 afirma que “a produção é a função central das organizações
já que é aquela que vai se incumbir de alcançar o objetivo principal da
empresa, ou seja, sua razão de existir”
Podemos dizer que a Administração da Produção consiste em organizar
e controlar o processo produtivo, desde o acesso às matérias primas
até a entrega ao cliente. É o conjunto de atividades (processos) que
transformam insumos (recursos) em bens e serviços (produtos) que serão
disponibilizados pela empresa para comercialização.
Mas, o que significa ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO para
um escritório de Engenharia ou Arquitetura? Quais são os processos?
Quais são os insumos utilizados? Qual é o produto de um escritório
de Engenharia ou Arquitetura? E como o processo produtivo pode ser
definido, sistematizado e controlado?
Vamos por partes. Primeiro vamos apresentar as tarefas e responsabilidades
do Administrador da Produção, num Escritório de Arquitetura ou de
Engenharia:
• Desenvolver os Algoritmos (sistematizar os procedimentos)
• Emitir as Ordens do Dia (distribuir as tarefas de rotina);
• Responsabilizar-se pela execução (sua própria, de empregados ou
de terceiros) das tarefas que resultem nos produtos que a empresa
disponibiliza ao mercado;
• Definir os arranjos de espaço físico e equipamentos para que os serviços
sejam adequadamente produzidos;
31

SLACK, Nigel et al. Administração da Produção. São Paulo. Atlas. 1999
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ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

A Administração de Pessoas é uma atividade essencial da empresa, cujo
objetivo é gerir, de forma estratégica, os seus recursos humanos.
O Administrador de Pessoas, num escritório de Arquitetura ou de
Engenharia, é a pessoa responsável por:
• Planejar e implementar a política de recursos humanos do escritório (o
que inclui o plano de cargos, funções e remunerações);
• Planejar e executar os processos seletivos;
• Planejar e organizar os treinamentos do pessoal;
• Controlar a folha de pagamentos (e encargos sociais correspondentes);
• Negociar férias, feriados e folgas com os empregados;
QUEM PRECISA DE EMPREGADOS?34
Muitos escritórios de Arquitetura e de Engenharia, no Brasil, funcionam
sem um único empregado. Nem uma secretária. É apenas o profissional que,
sozinho, cuida de todas as tarefas. Infelizmente isso é uma realidade em um
número muito maior de escritórios do que a maioria de nós imagina.
n

São o que eu chamo de “euscritórios de Engenharia ou de Arquitetura”
Uma empresa (qualquer empresa, e isso inclui um escritório de Arquitetura
ou de Engenharia) deve utilizar os seus recursos para produzir aquilo
que irá disponibilizar ao mercado (os produtos) proporcionando, assim,

Existe muita discussão (na minha opinião, sem necessidade) sobre como devemos
nos referir às pessoas que trabalham nos nossos escritórios: empregados, funcionários,
servidores, colaboradores, clientes internos, parceiros, etc. Neste livro optamos pela
palavra EMPREGADO pois entendemos que se a pessoa tem um emprego, trabalha em
um emprego... ela é, naturalmente, um empregado. No dicionário o termo “empregado” é
definido como “pessoa física que presta serviços de caráter contínuo a um empregador, sob
a subordinação dele e mediante salário”.
34
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Se você é o responsável pela administração financeira do seu escritório,
existem algumas coisas que você precisa saber.
A primeira delas é... o que vem a ser, afinal, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA?
Comecemos pelo princípio: FINANÇAS são os recursos disponíveis
circulantes em espécie (ou seja: em dinheiro mesmo), que serão (ou
poderão ser) utilizados pela empresa em transações e negócios com
transferência e circulação de dinheiro. Simples!
O resultado financeiro é, provavelmente, o indicador mais utilizado para
determinar o sucesso ou o fracasso das estratégias de uma empresa. A
Administração Financeira é considerada tão importante porque a boa
administração das finanças de uma empresa pode garantir que as intenções
de uma estratégia transformem-se em realidade.
Em um escritório de Arquitetura/Engenharia não poderia ser diferente. E
existem vários conceitos e instrumentos de Administração Financeira que
o profissional deve conhecer e dominar para enfrentar esse desafio.
Basicamente, a Administração Financeira (Administração das Finanças)
ocupa-se de analisar os recursos financeiros tanto no que diz respeito à sua
origem quanto ao seu destino. Ou seja: a administração financeira precisa
saber de onde vem, quando e como o dinheiro entra na sua empresa e
também como, quando e pra onde vai o dinheiro.
Administrar as finanças exige organização e disciplina. Exige conhecimentos
básicos de Contabilidade e de Economia, além de métodos de controle
cuja sofisticação deve ser adequada ao volume de recursos e quantidade de
movimentações da sua empresa. Para uma empresa muito pequena, por
exemplo, uma caderneta de anotações pode ser suficiente. Para uma grande
empresa, um servidor de muitos Terabytes e centenas de terminais... E para o
seu escritório, o que você achar que é suficiente.
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2

QUANTO CUSTA TER UM ESCRITÓRIO
DE ENGENHARIA/ARQUITETURA?
Essa é uma pergunta interessante e que tem uma resposta complexa,
porém muito relevante.
n

Saber quanto custa abrir um escritório, quanto custa mantê-lo aberto/
funcionando e quanto custa produzir serviços nele, é o primeiro passo
para dimensionar corretamente os resultados obtidos.
Quem não tem conhecimento e controle dos custos não tem como saber
se está ganhando dinheiro ou tendo prejuízo.
Por isso as próximas três seções vão nos mostrar quais são os custos que
precisam ser considerados em cada uma dessas três situações:
OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO
Quanto custa abrir um escritório de Arquitetura/Engenharia?
n

Abaixo apresentaremos os custos de abertura de um escritório de
Arquitetura/Engenharia simples, para um profissional ou para uma
sociedade entre dois, três ou quatro profissionais. Observe que, na lista
que apresentamos a seguir, não estão alocados os valores, pois eles mudam
em razão do tipo e tamanho do escritório e também em função da cidade
ou unidade da federação onde a empresa será instalada.
Você deverá copiar esta lista para uma planilha (Excel, por exemplo) e
acrescentar a coluna de valores, para iniciar o seu planejamento42.

Um modelo de planilha Excel atualizada com os custos de abertura, manutenção e produção
de um escritório de Arquitetura/Engenharia está disponível no endereço http://www.
eniopadilha.com.br/administracao (utilize a senha disponível na última página deste livro)
42
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3

REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL

Geralmente, se o escritório de Engenharia ou de Arquitetura tem um
único profissional como proprietário, o que acontece é mais ou menos
o seguinte: as contas vão sendo pagas com dinheiro, cheque ou cartão,
que tanto podem vir da conta do escritório como da conta pessoal do
profissional. Depende de qual cartão ou talão de cheques está mais à mão
ou, de qual saldo ou limite está mais adequado àquela despesa.
No começo, o profissional tem a ilusão de que está fazendo o controle “de
cabeça”... depois de alguns meses, ele se dá conta de que o máximo que
ele consegue controlar é o saldo das contas. Não existe controle algum
sobre a origem e o destino dos recursos financeiros. Pior: não há controle
algum sobre o que são despesas pessoais e o que são despesas do escritório.
Se o escritório tem sócios, o controle geralmente é um pouco mais
rigoroso. Ainda assim, é comum que os sócios paguem as contas do
escritório com dinheiro próprio, que depois deverá ser devidamente
ressarcido, claro. Esse controle de ressarcimentos nem sempre é rigoroso,
mas... já é bem melhor.
Nos dois casos, no entanto, uma coisa é comum: não existe uma clareza
quanto ao valor do rendimento do profissional no escritório. Pior:
em alguns casos, tem-se a ilusão de que os profissionais sabem quanto
ganham, o que quase nunca é verdade! (mais adiante saberemos porque).
No capítulo anterior, quando falamos dos custos de manutenção do
escritório, dissemos que estávamos em busca da resposta à pergunta “qual
é o salário efetivamente recebido pelo profissional proprietário ou sócio
do escritório?”.
Pois bem. Pode-se dizer que a remuneração do profissional sócio ou
proprietário de um Escritório de Arquitetura ou de Engenharia se dá em

Administração de Escritórios de Arquitetura e Engenharia

11
n

131

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4

A PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Duas coisas importantes:
1) se você, por acaso, pulou os capítulos anteriores e veio direto para
este... sinto muito. Você terá de voltar. Porque a compreensão deste
capítulo depende totalmente do perfeito entendimento dos conceitos
apresentados nos capítulos anteriores. Todos os capítulos.
Portanto, volte lá, por favor. Conversaremos mais tarde.
2) Este capítulo pretende apresentar um NOVO MODELO DE
PRECIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA E DE
ENGENHARIA. Para que o modelo de precificação seja implementado é
necessário que haja um controle financeiro eficiente e que algumas informações
sejam conhecidas pelo Administrador. Essas informações são as seguintes:
a) Valor fixo mensal (pró-labore) que remunera as atividades dos
profissionais responsáveis pela Administração do Escritório45;
b) Valor pago aos profissionais pela participação na produção dos serviços
realizados pelo escritório46;
c) O lucro que o escritório pretende obter em cada tipo de serviço
oferecido ao mercado;
d) Qual é o custo da estrutura existente no escritório (os custos de
instalação);
e) O custo fixo operacional do escritório (quanto custa manter o escritório
aberto, mesmo quando não há trabalhos contratados);
f ) O custo direto de produção de cada tipo de trabalho;
45
46

Veja a Tabela 1: Atividades do Administrador Financeiro, na página 103
Veja o item b) REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS FATURADOS, na página 127
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ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO

O sonho de consumo de 9 em cada 10 arquitetos ou engenheiros é ter autoridade
no seu local de trabalho, liberdade de escolhas sobre horários e autonomia sobre a
organização do ambiente. E, claro, ter trabalho sobre sua mesa para ser realizado,
todos os dias. E que esse serviço seja muito bem remunerado.
Isso não chega a ser uma utopia, evidentemente. Muita gente até consegue
isso. Mas, infelizmente, para a maioria dos profissionais, isso não passa de um
sonho. Porque, além de todas as questões administrativas que precisam ser
enfrentadas (já vistas nos capítulos anteriores deste livro) ainda tem a questão
do mercado: os serviços precisam ser contratados. Alguém precisa lidar com
os clientes antes de eles virarem clientes. Alguém precisa colocar o trabalho
sobre a mesa do profissional.
É aí que entra o Administrador de Mercado (o diretor ou gerente de
marketing). Ele será responsável pelas seguintes tarefas:
• Determinar os serviços que serão disponibilizados pelo Escritório ao
mercado;
• Conceber as estratégias de obtenção de Diferenciais Competitivos (que
terão como decorrência a vantagem competitiva);
• Determinar os clientes de interesse do Escritório
• Determinar, em sintonia com o Administrador Financeiro, os preços dos
serviços oferecidos ao mercado pelo Escritório;
• Planejar e Executar os ambientes de trabalho no que diz respeito ao impacto
que eles terão na percepção que os clientes podem vir a ter sobre o Escritório
e seus produtos;
• Conceber e executar a identidade visual do Escritório bem como todos os
instrumentos de comunicação direta.
• Planejar e executar os impressos de comunicação institucional do Escritório
(Cartão de Visitas, Folder, Portifólio, etc)
• Planejar e executar os contatos de prospecção de novos Clientes
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PALAVRAS FINAIS
Este livro tem Doze Capítulos. E podemos tirar dele uma dúzia de Conclusões
(não necessariamente uma por capítulo).
1) Abrir um escritório de Arquitetura/Engenharia requer algumas
características ou habilidades de empreendedor. Mas exige, sobretudo, a
percepção de que um negócio próprio é uma responsabilidade que vai além
das questões meramente técnicas ou financeiras.
Um Escritório de Arquitetura/Engenharia deve servir aos clientes (produzindo
serviços de qualidade), aos empregados e fornecedores (inspirando confiança
e tranquilidade), aos colegas profissionais (valorizando a profissão) e,
principalmente, ao próprio arquiteto/engenheiro (garantindo as melhores
condições de exercício profissional digno, produtivo e lucrativo);
2) O primeiro passo para a abertura de um escritório deve ser a análise
cuidadosa das alternativas de Modelo de Negócio. Escritório Individual,
Sociedade Simples, Associação entre profissionais ou sociedade entre
multiplos profissionais são Modelos de Negócios que têm prós e contras que
merecem uma atenção detida dos empreendedores iniciantes.
3) É possível abrir uma empresa sem um Plano de Negócio. Muita gente faz isso.
Mas também é possível construir uma casa sem projetos de Arquitetura e
de Engenharia. E os arquitetos e engenheiros sabem muito bem o que isso
significa.
4) A ESTRATÉGIA é aquilo que a empresa faz, sistematica e deliberadamente,
para atingir os seus objetivos e cumprir a sua missão. E a maneira como uma
empresa é administrada deve refletir a sua estratégia. Portanto, a estratégia é
anterior à Administração e a Administração deve ser entendida como a arte
de transformar a ESTRATÉGIA em ROTINA.
5) As teorias da Administração (desde Taylor e Fayol até os dias de hoje) são

