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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 Adjunto
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 da rua. 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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A gota d’água veio em novembro, no dia em que eu recebi meu
pagamento. Saquei o dinheiro e fui a um shopping. Precisava comprar
umas coisinhas. No caminho de volta fui assaltado à mão armada (uma
coisa horrorosa!) Os bandidos levaram o que eu tinha comprado e mais
todo o meu dinheiro.
E o mais triste foi encontrar, dois dias depois, os assaltantes livres, leves
e soltos andando na rua... conversando amistosamente com policiais...
Quem já foi assaltado na rua sabe qual é a sensação. Você se sente o
sujeito mais impotente do universo. Fica com a certeza absoluta que tudo
poderá acontecer novamente a qualquer momento e você não poderá fazer
absolutamente nada (nem contar com ninguém!). Era o fim do sonho.
Na semana seguinte desembarquei em Rio do Sul, no interior de Santa
Catarina, onde a minha carreira profissional teve um segundo começo.
n

E LÁ FUI EU!

Com o apoio inestimável do colega engenheiro eletricista Paulo Grunwald
(que, numa atitude muito generosa, me deu muitas orientações e
repassou vários clientes) abri meu escritório, seguindo os procedimentos
tradicionais: (1) Procurei uma sala para alugar. Encontrei uma que não
era perfeita, mas cabia na minha expectativa de faturamento; (2) Procurei
uma marcenaria recomendada pelo Paulo e mandei fazer uma prancheta
e uma mesinha para secretária; (3) Fui a uma papelaria e comprei régua
paralela, aranha, normógrafos de vários números, canetinhas de 1 a 9,
papel sulfurize, papel sulfite e outros materiais de desenho; (4) Numa
fábrica de cadeiras da região comprei duas cadeiras e duas banquetas; (5)
Fui a um escritório de contabilidade e providenciei o registro da firma;
(6) Meu irmão tinha um amigo que sugeriu o nome de uma sobrinha dele
para trabalhar como minha secretária. Dei o emprego a ela. Pronto! Meu
escritório estava funcionando. Era o dia 7 de dezembro de 1986.
n

POR QUE COMECEI ESTE LIVRO CONTANDO
ESTA PEQUENA HISTÓRIA?

Porque tenho certeza de que o caminho percorrido por engenheiros
e arquitetos até a abertura de seus escritórios nunca é muito diferente
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disso (na essência): poucos decidem abrir um escritório de Arquitetura/
Engenharia enquanto ainda são estudantes. Esta decisão acaba sendo
tomada bem depois, por motivos e caminhos diversos... A abertura do
escritório quase nunca é precedida de um bom planejamento ou da
elaboração de um Plano de Negócio, que inclui um estudo detalhado do
mercado.
Este livro foi escrito para profissionais e estudantes de Arquitetura e de
Engenharia que estejam planejando abrir escritórios, sozinhos ou em
sociedade com colegas profissionais. Também foi escrito para profissionais
que já abriram seus escritórios, mesmo sem ter feito o devido planejamento
e que desejam reestruturar ou reorganizar o negócio.
Mas, outro público de potenciais interessados são os administradores.
Eles poderão aprender muita coisa aqui sobre a realidade de escritórios
de Engenharia e de Arquitetura. E poderão colocar em prática quando
tiverem a oportunidade organizar e administrar um deles. E, se depender
de mim, muitos engenheiros e arquitetos buscarão os serviços de
administradores profissionais para ajudar a tocar os seus escritórios.
n

O EMPREENDEDOR, O TÉCNICO E O GERENTE.

Arquitetos e Engenheiros deveriam ser empreendedores por natureza.
Deveriam.
Infelizmente, nas Escolas de Engenharia e de Arquitetura, especialmente
nas públicas, os futuros engenheiros e arquitetos não são formados por
empreendedores e sim por funcionários públicos.
A escola pode até ter um discurso empreendedor, mas seus agentes não têm
uma atitude empreendedora. Quando o tema EMPREENDEDORISMO
é incluído no currículo de um curso, geralmente é uma única disciplina,
de poucos créditos (muitas vezes oferecida como optativa). E isso acaba
afetando o processo de formação, resultando no fato de que grande
parte dos profissionais de Engenharia (e um bom número de arquitetos)
preferem a segurança de um emprego às possibilidades ilimitadas de um
empreendimento próprio.
E, o que é pior: aqueles arquitetos e engenheiros com espírito empreendedor
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acabam entrando em verdadeiras AVENTURAS empreendedoras pois nunca
foram adequadamente preparados para lidar com questões de administração
de um negócio (que é a base de sustentação do empreendedorismo).
Afinal, o que é empreendedorismo? Quais as características de um
empreendedor? Por que empreendedores, eventualmente, fracassam?
Quais são as ferramentas de Administração que estão a serviço da Gestão
Empreendedora? Penso que um engenheiro ou arquiteto deveria sair da
faculdade com respostas claras para perguntas como estas. Mas isto quase
nunca acontece.
Michael Gerber, autor e consultor de empresas norte-americano, faz, no
livro “O Mito do Empreendedor” (1986) uma interessante (instigante)
metáfora sobre o comportamento do profissional diante da sua atividade
de trabalho. Segundo ele, todos somos multifacetados. Existem pelo menos
três personagens dentro de cada um de nós: o técnico, o empreendedor e
o gerente.
O problema é que eles, normalmente, não agem em harmonia. Tem sempre
um deles no comando da situação enquanto os outros dois resmungam
pelos cantos.
Funciona assim: num bonito dia, você está fazendo o que sempre fez
quando tem um ataque de empreendedorismo. O empreendedor que mora
dentro de você assume o comando. Você decide ter o seu próprio negócio.
E você decide isto baseado no que Michael Gerber chama de “a suposição
fatal”, que é a seguinte: entendendo o lado técnico de um negócio, você
entende a empresa que lida com esta técnica. A fatalidade, diz Gerber,
reside no fato de que isso não é verdade. Na realidade, essa suposição é a
causa da maioria dos fracassos nos negócios.
“O lado técnico de um negócio e uma empresa que lida com essa técnica são
duas coisas totalmente diferentes! Porém, o técnico que inicia um negócio
próprio não vê essa diferença. Para ele, um negócio não é um negócio, mas
um local de trabalho.”2

2

GERBER,M. O Mito do Empreendedor. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 1990.pág.17
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Enquanto o empreendedor está no controle da situação (no controle dos
seus pensamentos e procedimentos) você enfrenta qualquer dificuldade com
o coração cheio de confiança e esperança. Mas é importante observar que
o empreendedor está agindo em nome do técnico. Ele não está em busca
de um empreendimento, no sentido pleno da palavra. Ele está em busca
de um lugar onde o técnico possa trabalhar em paz, sem ter de obedecer a
ninguém e sendo dono do seu próprio nariz.
Assim que o empreendimento decola o Técnico começa a forçar a porta e
vai, aos poucos, assumindo o comando. Agora ele está em casa. Tem tudo
o que precisa para fazer o que gosta. E pode trabalhar como sabe e como
acha que é o certo. Não obedece mais ordens de ninguém e o dinheiro que
entra é todo seu.
O empreendedor transformou-se num técnico. E todas as questões de
administração de pessoal, administração financeira e administração de
mercado são tratadas como “perfumaria”. Atividades acessórias (exatamente
como ele fazia durante a faculdade, quando as disciplinas ligadas às Ciências
Sociais Aplicadas eram sempre tratadas como matérias de segunda linha).
O que importa, agora, é fazer o serviço. E fazer bem feito.
E isto é o que o técnico sabe fazer de melhor. Ele está no comando e as coisas
estão indo bem. Tirando o fato de que o tempo fica cada vez mais curto por
causa da quantidade de trabalho que entra. O expediente de trabalho vai
se estendendo mais e mais a cada dia; E tirando, também, o fato de que o
dinheiro que entra na empresa nem sempre dá pra pagar todas as contas ou
adquirir os melhores materiais ou equipamentos; e tirando o fato de que os
empregados (se houver algum) não sabem nada e parecem não ter nenhum
interesse em aprender... Enfim... tirando isso, tá tudo indo bem!
Não. Não tá bem. Mas o orgulho do empreendedor (que não está mais no
comando, mas não está morto) não permite admitir que alguma coisa deu
errada. Afinal, foi ele, o empreendedor, que meteu você nessa roubada! E
ele é orgulhoso demais para admitir que estava errado.
É nessa hora que aparece um terceiro personagem: o gerente!
Alguém precisa colocar ordem na casa e o gerente é o cara certo pra essas
horas. O gerente é um sujeito prático, organizado, metódico e sistemático.
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O gerente é a pessoa que faz previsões, controla o financeiro, mantém a
ordem das coisas, distribui as tarefas, treina pessoas e organiza o trabalho.
O gerente é a pessoa que constrói uma casa e mora nela (para sempre). O
empreendedor fica muito entusiasmado com o planejamento da construção
mas, assim que a casa fica pronta, já começa a pensar na próxima. E o
técnico... bom, o técnico se diverte construindo a casa. É disso que ele
gosta. É isso o que ele sabe fazer.
Enquanto o empreendedor vive no futuro, o gerente se alimenta do passado.
O técnico não. Ele vive no presente.
O gerente começa a organizar as coisas e a estabelecer regras, algoritmos,
protocolos, lugar para guardar as coisas, fichas que precisam ser preenchidas
antes de tirar uma coisa do lugar... essas coisas que os gerentes fazem.
Resumindo: o gerente começa a transformar a vida do técnico num inferno!
O empreendedor, nessas horas, já perdeu as esperanças!
Tudo poderia ter sido muito melhor, ,se você tivesse tido uma formação mais
ampla que preparasse o empreendedor para gerenciar de forma inteligente e
eficaz a atividade do técnico, visando a alcançar os resultados que levassem
os três a viverem felizes e em paz.
Mas não se desespere. Existe solução. E ela passa por entender quem é e o
que faz o empreendedor. E também precisamos entender o que define o
gerente/administrador e porque o trabalho dele é tão importante. É a nossa
tarefa, nos próximos capítulos.

Administração de Escritórios de Arquitetura e Engenharia

2

19

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”3.
• Ambição
• Autoconfiança
• Autonomia
• Autoridade Formal
• Bom Senso
• Busca de responsabilidades
• Busca pelo Poder
• Capacidade para análise de 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

