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RELATÓRIO SOBRE O COMPORTAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE
ARQUITETURA E URBANISMO

I - OBJETIVOS:







Identificar as principais atividades profissionais desenvolvidas no país, no âmbito
da arquitetura e urbanismo
Identificar nichos de oportunidades de mercado
Promover trocas de experiências exitosas no CAU
Identificar novas tendências e a promoção de ações estratégicas, em nível
nacional
Estimular a interação e integração entre os CAU/UF, visando potencializar a
atuação do Sistema
Aprimorar os registros das atividades profissionais - RRT

II - RESULTADOS ESPERADOS:








Aumentar a atividade profissional com incremento de registros de RRT
Reduzir a informalidade
Aprimorar a gestão operacional dos CAU/UF com novas frentes para as
atividades de fiscalização e atendimento
Fortalecer a atuação do CAU, com foco prioritário nos CAU Médios
Fortalecer a atuação conjunta entre os CAU/UF com foco, em níveis de
excelência, em sua atuação operacional e de gestão
Fortalecer o Sistema CAU, prioritariamente os CAU Médio
Aprimorar os procedimentos de preenchimento de RRT de forma mais
qualificada e identificando a principal atividade desenvolvida pelo profissional
e/ou empresa

III - CONTEXTUALIZAÇÃO:
Para o desenvolvimento dos trabalhos foram utilizadas informações decorrentes das
séries históricas do CAU, no período de 2014 a 2017 e nos meses de janeiro a março de
2018, no que concerne à arrecadação e o comportamento da atuação profissional –
registros de RRT por grupo e subgrupo de atividade.
No contexto da arrecadação, os CAU/UF, foram classificados em 3 (três) grupos,
Grandes, Médios e Básicos, como segue:
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Gráfico 1 – Arrecadação por CAU/UF 2016-2017 (realizado) e 2018 (previsão)
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Na forma demonstrada no gráfico acima, os grupos de CAU/UF, estão assim
compostos:




Grandes – CAU PR, SC, SP, RJ, RS e MG
Médios – CAU BA, MT, PE, GO, MS, CE, DF, RN, ES, PA E PB
Básicos – CAU PI, RO, AC, AL, AM, AP, SE, MA, RR e TO

Das informações do gráfico acima, observa-se:






no grupo dos CAU/UF de grande porte, o CAU/SP se apresenta em destaque.
Também se verifica um subgrupo que contempla CAU/UF das regiões Sul e
Sudeste à exceção do CAU/ES;
no grupo dos CAU/UF de médio porte, observa-se duas faixas com caraterísticas
equivalentes de arrecadação, sendo: (i) uma que compreende 6 (seis) CAU/UF,
ou seja CAU/GO/BA/DF/MT/MS/PE e ES; (ii) uma outra que contempla os
CAU/CE/PB/PA e RN; e
o grupo dos CAU Básico reflete um potencial de crescimento para os
CAU/AL/AM/SE e MA.

Em termos da arrecadação do CAU, a evolução nos exercícios de 2014 a 2017,
apresenta-se como segue:
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Gráfico 2 – Arrecadação Total (Comparativo 2014 x 2015 x 2016 e 2017)
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Gráfico 3 – Arrecadação de Anuidade – Pessoa Física (Comparativo 2014 x 2015 x 2016 e 2017)
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Gráfico 4 – Arrecadação de Anuidade – Pessoa Jurídica (Comparativo 2014 x 2015 x 2016 e 2017)
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Gráfico 5 – Arrecadação de RRT Gráfico (Comparativo 2014 x 2015 x 2016 e 2017)
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Na forma demonstrada nos gráficos da arrecadação, tanto total quanto de RRT, verificase uma sazonalidade entre os meses de maio a outubro, ou seja, período que reflete
uma maior atividade profissional.

Quadro 1 –Média de RRT por profissional, no período 2014 a 2018
Ano

Quantidade de
Profissionais

Quantidade de RRT/Profissionais

2014

124.073

5,8 RRT

2015

136.392

6,0 RRT

2016

143.233
154.361

4,9 RRT

2017

5,3 RRT

162.804
5,5 RRT (*)
2018
(*) dados estimados conforme Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação 2018

No período 2014 a 2017, frente à retração econômica que o país vem enfrentando,
verifica-se impacto nas atividades profissionais com estagnação na relação de emissão
de RRT por profissional ativo. Para 2018, prevê-se ainda a continuidade da retração
econômica embora com leve tendência de recuperação.
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Analisando as atividades profissionais desenvolvidas, no período 2015 a 2017, observa-se as seguintes incidências e representatividades:
Gráfico 6 – Comparativo de RRT, por grupo de atividade (2015 a 2017)
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Gráfico 7 - Representatividade de RRT por Grupo de Atividade (exercício 2017)
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Na forma demonstrada nos gráficos anteriores, pode-se comentar sobre o comportamento dos
RRT, pelos Grupos de Atividades, como segue:




A conformação dos Grupos e Atividades dos RRT, no SICCAU, pode causar dúvidas
no momento do preenchimento do registro, pelo profissional. No contexto, pode-se
inferir que possíveis erros no preenchimento, dificultem a correta interpretação dos
dados, extraídos do sistema.
Como proposta para a correção dos procedimentos atuais, sugere-se a seguinte ação:
o Desenvolvimento e disponibilização, no Siccau, de vídeo explicativo ou mesmo
um powerpoint ou outra forma que efetive, ao profissional, um tutorial claro e
simples, sobre os diferentes grupos e respectivas atividades para a correta
compreensão e preenchimento das RRT.
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1- Grupo Projeto

Nesse grupo de atividades, pela execução efetivada em 2017, observa-se os seguintes índices de representatividade:
Gráfico 08 – Projetos
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Das informações constantes do gráfico anterior, pode-se comentar:
 As principais atividades desenvolvidas, em Projetos, estão relacionadas às
ações de Arquitetura das Edificações, seguidas de Instalações e equipamentos
referentes à arquitetura, e Sistemas construtivos e estruturais.
 Arquitetura de Interiores e Urbanismo e desenho urbano, se apresentam como
o segundo maior grupo de representatividade, embora com índices bem
inferiores aos do 1º grupo.
 As demais atividades representam juntas apenas 6,8% do total dos RRT
emitidos. Cabe ressaltar que os de menor índice, são: Patrimônio
Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico; Arquitetura Paisagística; e Conforto
Ambiental, com 01%, 06% e 0,8%, respetivamente.

Como ações a curto e médio prazos, visando ao incremento das atividades descritas
anteriormente, sugere-se:














Criação de uma campanha, em níveis nacional e local, com foco na importância do
Patrimônio “Construído”. A campanha deve valorizar o conjunto de bens tombados
nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Essa articulação deve ser viabilizada com
o Ministério de Educação e Cultura e as respectivas Secretarias Estaduais e
Municipais.
O conhecimento e divulgação dos bens tombados fortalecerá a importância da
Atividade e a capacitação exigida por profissional habilitado.
Firmar convênio com órgãos públicos, nas três esferas de governo, para a exigência
de RRT sobre as atividades profissionais exercidas na atividade, especialmente nas
desenvolvidas pelas instituições federais e estaduais. Nas municipais, a abrangência
deverá ocorrer, principalmente, nas capitais e nos sítios históricos mais
representativos do país.
Criação de uma campanha sobre Arquitetura Paisagística e a relação dos profissionais
arquitetos em projetos de reconhecida importância. Importante criar uma abordagem,
específica sobre a atuação base do profissional Burle Marx, no contexto do paisagismo
moderno brasileiro. Esse foco considera-se relevante uma vez que o renomado
paisagista era graduado na Faculdade de Belas Artes, dado objeto de contestação por
parte de Biólogos e outras profissões.
Promover agenda conjunta com entidades profissionais de paisagismo, como a
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas – ABAP, objetivando a criação de uma
campanha de valorização dos arquitetos paisagistas.
Promover uma maior aproximação do CAU com as universidades e profissionais que
trabalham com a atividade “Conforto”, a fim de que sejam estabelecidas diretrizes de
atuação em uma futura ação de valorização e da educação continuada.
Aproximação com prefeituras e secretarias estaduais, responsáveis pela
implementação de projetos urbanísticos, e criação de uma agenda de
responsabilidade sobre a emissão de RRT de cargo e função.
Criação de ações de capacitação e empreendedorismo, com foco na atividade de
projetos.

16

Considerando que o grupo de Projetos é o que detém a maior representatividade na atuação
profissional, ou seja, maior quantidade de RRT emitidas, foi elaborado estudo mais detalhado
sobre o comportamento, por estado, conforme segue:
Arquitetura das Edificações (50,8% do total de RRT em Projetos)



Maiores Percentuais: MS=60,3%; SP=59,9%; MG=59%; RJ=57,8%
Menores Percentuais: TO e GO=41%; SC=39,3%; RO=38,2%; RS=32,6%

Instalações e Equipamentos referentes à Arquitetura (19,7% do total de RRT em
Projetos)



Maiores Percentuais: RS=33%; SC=29,4%; RR=28,2%; GO=25,4%; CE=24,6%; ES=
23,4%
Menores Percentuais: MA=16,5%; RJ e SP=14,7%; MG=14,3%

Sistemas Construtivos e Estruturais (9,6% do total de RRT em Projetos)



Maiores percentuais: MT=20,7%; TO=19,8%; GO=19,2%; SC=18,1%; RS=18%
Menores percentuais: SP=3,6%; RJ=3,2%; AM=2,2%; RR=1,8%

Arquitetura de Interiores (7,3% do total de RRT em Projetos)



Maiores percentuais: DF=20,1%; RJ=12%; AM=11,6%; ES=11,1%
Menores percentuais: MS=2,5%; RO=2,2%; TO=1,9%; AP=1,8%; MT=1,7%

Urbanismo e Desenho Urbano (5,9% do total de RRT em Projetos)



Maiores Percentuais: MA=11,2%; RO=9,7%; AC=9,3%; BA=8,3%
Menores Percentuais: SC=3,0%; DF e RR=2,1%; AP= 1,3%

Relatórios Técnicos de Arquitetura (2,4% do total de RRT em Projetos)



Maiores percentuais: RR=10,1%; TO=5,1%; MG=5,0%; RO=4,7%; MA=4,6%
Menores percentuais: PR, RJ, ES e AP=1,8%; SP=1,7%; GO=1,6%; PI=1,4%

Relatórios Técnicos de Urbanismo (1,6% do total de RRT em Projetos)



Maiores percentuais: RR=3,5%; RO e AC=2,9%; AM=2,8%; PE=2,7%
Menores percentuais: SP, RJ e AL=1,2%; GO e PB=1%; ES=0,8%
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Instalações e equipamentos referentes ao urbanismo (1% do total de RRT em
Projetos)



Maiores Percentuais: PR=2,5%; AM=1,5%; PB=1,3%; BA=1,2%
Menores Percentuais: PI=0,5%; AP, ES, MT=0,4%; TO, AL, MS=0,3%; RO e
RR=0,1%

Conforto Ambiental (0,9% do total de RRT em Projetos)



Maiores Percentuais: AM=2,2%; DF=2%; AC=1,9%; CE=1,7%; AL=1,5%
Menores Percentuais: RS, SC, RN, PB e MG=0,6%; RO e PR=0,5%; AP=0,4%

Arquitetura Paisagística (0,6% do total de RRT em Projetos)



Maiores percentuais: CE=2,1%; AM e PA=1,5%
Menores percentuais: SC, SP, PB, MS e GO=0,5%; ES e RR=0,4%

Patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico (0,1% do total de RRT em
Projetos)



Maiores percentuais: MA=0,4%; MG, AM e RJ=0,3%
Menores percentuais: os demais estados apresentam índices muito próximos de
“Zero” ou sem atuação.

Frente à representatividade das atividades no Grupo de Projetos, cabe destacar que
atividades relevantes para a profissão de arquitetura e urbanismo, e que contribuem para a
qualidade de vida da população, apresentam baixos percentuais de atuação, denotando a
necessidade de ações a curto e médio prazos, que resultem em maiores índices de
participação no mercado de trabalho, notadamente em: Patrimônio arquitetônico, urbanístico
e paisagístico; Arquitetura Paisagística; e Conforto Ambiental.
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Quadro 2 - Evolução da participação de projetos de arquitetura de interiores no grupo
de projetos

Pelas informações constantes do quadro anterior, verifica-se uma queda da participação de
projetos de arquitetura de interiores, no total do grupo de projetos em 2016, com uma
retomada em 2017, embora nem todos os estados tenham alcançado os índices de 2015.
Frente às medidas adotadas pelos CAU/UF, visando à valorização dos profissionais atuantes
nessa atividade e à fiscalização de projetos dessa natureza, menciona-se que os estados vêm
desenvolvendo ações junto a feiras e mostras, bem como em condomínios, administradoras
e síndicos. Este assunto é objeto do “Estudo de Casos 1”, constante do presente Relatório.

19

2- Grupo Execução de Obras
Nesse grupo de atividades, pela execução efetivada em 2017, observa-se os seguintes índices de representatividade:
Gráfico 09 - Execução
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Sobre as informações constantes do gráfico anterior, pode-se comentar:






As principais atividades desenvolvidas, em Execução, estão relacionadas às ações de
Arquitetura das Edificações, seguidas de Instalações e equipamentos referentes à
arquitetura. Esta representatividade está retratada no grupamento de Projetos,
conforme detalhado anteriormente.
Sistemas Construtivos e Estruturais, e Arquitetura de Interiores se apresentam como
o segundo maior grupo de representatividade, embora com índices bem inferiores aos
do 1º grupo.
As demais atividades representam juntas apenas 3,1% do total dos RRT emitidos.
Cabe ressaltar que os de menor índice, são: Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e
Paisagístico; Arquitetura paisagística; e Urbanismo e Desenho Urbano, com 0,1%,
0,2% e 0,5%, respetivamente.

Como ações a curto e médio prazos, visando ao incremento das atividades descritas
anteriormente, sugere-se:









Implementar ações e parcerias com instituições públicas e privadas, visando à
formação e capacitação dos profissionais em gestão e administração de obras e de
empresas.
Avaliar os dados e os procedimentos atuais de execução de obras de sistema
estruturais, no intuito de mapear e atuar nas tecnologias construtivas adotadas.
Implementar ações de estímulo à atuação dos profissionais na execução de obras,
observando as vocações e potencialidades de cada mercado. Exemplo: parcerias com
Universidades e Institutos e Parques Tecnológicos de estados como Rio Grande do
Sul, Paraná Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco
dentre outros.
Criação e veiculação de campanhas de valorização dos mercados de Arquitetura de
Interiores, Arquitetura Paisagística e de Conforto Ambiental junto aos profissionais e
empresas de arquitetura.
Implementar ações de capacitação dos escritórios de arquitetura para atuar nos
segmentos de Arquitetura de Interiores, Arquitetura Paisagística, e de Conforto
Ambiental.
Ações junto às secretarias de Cultura e de Obras estaduais e municipais para
conscientização e valorização da preservação dos “bens tombados”, com a elaboração
de editais e licitações que exijam a capacitação e acervo técnico de seus executores
em obras de “patrimônio”.
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3 – Grupo Atividades Especiais
Gráfico 10 – Atividades Especiais
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Quadro 3 – Atividades Especiais

Pelas atividades desenvolvidas nesse Grupo, em 2017, verifica-se que os estados que
apresentam maior atuação São Paulo (45,8%) e Rio Grande do Sul (19,47%).
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Gráfico 11 – Atividades Especiais Por Sub Grupo (Janeiro a Março de 2018)
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Conforme demonstrado no Gráfico acima, as atividades de Laudo Técnico, Vistoria e
Avaliação, são as que apresentam maior efetividade, com 87,2% do total de RRT emitidos
para Atividades Especiais (17.960 RRT) no período janeiro a março de 2018.

Como ações a curto e médio prazos, visando ao incremento das atividades descritas
anteriormente, sugere-se:


Ações de capacitação técnica dos profissionais nas atividades pertinentes ao grupo,
especialmente em Legislação Urbanística e de Acessibilidade, Normas da ABNT,
Sistemas Construtivos, Patologia da Construção dentre outros, de forma a viabilizar o
aprimoramento da atuação nas atividades inerentes a esse Grupo.

25

4 – Grupo Gestão
Gráfico 12 - Gestão
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Quadro 4 – Gestão

Pelas atividades desenvolvidas nesse Grupo, em 2017, verifica-se que o estado de São Paulo
(70,3%) detém, praticamente, a atuação no país.
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Gráfico 13 – Gestão Por Sub Grupo (Janeiro a Março de 2018)
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Conforme demonstrado no Gráfico acima, as atividades de Direção ou Condução de Obra ou
Serviço Técnico, Desempenho de Cargo ou Função Técnica, e Fiscalização de Obra ou Serviço
Técnico, são as que apresentam maior efetividade, com 70,1% do total de RRT emitidos para
Gestão (5.961 RRT) no período janeiro a março de 2018.
No contexto, também se observa que as atividades constantes deste Grupo, à exceção de
Desempenho de Cargo ou Função Técnica, apresentam similaridades entre si, o que acaba por
dificultar o correto entendimento e preenchimento do RRT por parte do profissional.

Como ações a curto e médio prazos, visando ao incremento das atividades descritas
anteriormente, sugere-se:






Revisão do Resolução nº 21, de 05/04/2012, objetivando simplificar e dar mais clareza
às atividades desenvolvidas pelos profissionais constantes desse grupo, de forma a
minimizar possíveis sombreamentos e possibilitar o aprimoramento no entendimento e
correto preenchimento do RRT.
Buscar aproximação junto a entidades públicas e privadas objetivando sensibilizar quanto
à importância da atividade de Cargo e Função e o consequente registro da RRT
correspondente.
Ações de capacitação técnica dos profissionais nas atividades pertinentes ao grupo,
especialmente em gestão de obras e de projetos, de forma a viabilizar o aprimoramento
da atuação nas atividades inerentes a esse Grupo.
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5 – Grupo Meio-ambiente e Planejamento Regional Urbano
Gráfico 12 – Meio Ambiente e Planejamento Regional Urbano

Conforme demonstrado no Gráfico acima, em 2017, as atividades de Georreferenciamento e
Topografia e Meio Ambiente, são as que apresentam maior efetividade, com 92,2% do total de
RRT emitidos nesse grupo (11.778 RRT).
Das atividades constantes dos RRT emitidos, no período, pode-se mencionar que os estados
com maior e menor atuação, são:


Estados com maior atuação:
o SP= 3.334
o PR= 2.143
o RS= 1.382
o SC= 995



Estados com menor atuação:
o RO=
37
o AC e AP= 16
o TO=
10
o RR=
01

Como ações a curto e médio prazos, visando ao incremento das atividades descritas
anteriormente, sugere-se:


Implementação de ações que valorizem a atuação nas atividades voltadas para o
planejamento urbano e regional.
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Articular junto aos órgãos públicos, das três esferas de governo, buscando à formalização
dessas atividades, com relevante importância para a sociedade.

6 – Grupo Engenharia de Segurança do Trabalho

Gráfico 13 – Engenharia de Segurança do trabalho (Número de RRT emitidos)

Conforme demonstrado no Gráfico acima, em 2017, as realizações em “Outras Atividades”, são
as que apresentam maior efetividade, com 51,5% do total de RRT emitidos nesse grupo (5.479
RRT). Cabe mencionar que as informações, na forma demonstrada acima, retratam a forma
heterogênea de emissão de RRT sobre Segurança do Trabalho, no território nacional.
Das atividades constantes dos RRT emitidos, no período, pode-se mencionar que os estados
com maior e menor atuação, são:


Estados com maior atuação:
o SP= 2.419
o RJ= 709
o SC= 479
o RS= 309



Estados com menor atuação:
o DF=10
o AC=09
o RR=07
o TO=03
o AP=02

Como ações a curto e médio prazos, visando ao incremento das atividades descritas
anteriormente, sugere-se:
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Desenvolver estudos detalhados junto a especialistas e profissionais da área, objetivando
conhecer as potencialidades de atuação profissional nas atividades desse grupo.

7 – Grupo Ensino e Pesquisa
Observa-se que o Grupo é o menos expressivo em termos de registros de RRT. Alguns estados
se diferenciam, mas os números, no geral, estão muito aquém do trabalho exercido nas
Instituições de Ensino Públicas e Privadas.
Em 2017, maior destaque para PR, SC, SP, BA e PE.
Gráfico 14 – Ensino e Pesquisa

Como ações a curto e médio prazos, visando ao incremento das atividades descritas
anteriormente, sugere-se:




Promover ações visando maior aproximação com a Academia, de forma constante e
continuada.
Estabelecer critérios para intensificar a formalização das atividades de Ensino e Pesquisa.
Aprimorar os procedimentos no Siccau, de forma a potencializar o acompanhamento e o
monitoramento dos registros, por CAU UF.
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IV – PROPOSTAS GERAIS:










Campanha, em âmbito nacional e estadual, para o mercado e a sociedade em geral de
conscientização e valorização da atividade profissional, focando na importância para os
grupos de menor atuação, no início do 2º semestre por um período de pelo menos 3
meses (envolvendo as comissões de política profissional e exercício profissional e
presidentes dos CAU/UF - parceria com a área de Comunicação)
Campanhas temáticas...............
Campanha voltada para o profissional de conscientização da importância de atividade
formal, como valorização de sua profissão
Atuação dos CAU/UF junto aos profissionais para orientação do correto preenchimento
do RRT
Indicar a criação de um plano de ação do CAU BR em conjunto com os CAU UF: AL, AM,
SE e MA para suporte e acompanhamento do seu crescimento até se tornarem de porte
Médio.
Campanha de Valorização dos Sítios históricos e do seu entorno/vizinhança e bens
tombados.
Criação de uma agenda plurianual para capacitação dos setores administrativo e jurídico
dos CAU/UF.

V – CONCLUSÃO:
Na forma das contextualizações e propostas de atuação de curto e médios prazos, como descrito
no corpo deste Relatório, cabe ressaltar que sua continuidade, devido às diversidades de
atuação dos profissionais, importante se faz e interação e envolvimento do CAU/BR com os
CAU/UF, bem como das diversas Comissões do CAU/BR.
Importante também a atuação do CAU, de forma integrada, ressaltando os nichos profissionais,
de relevância para a profissão e a sociedade nos quais, entretanto, praticamente não há atuação
efetiva e/ou formalizada.
As ações de curto e médio prazos, objetivam, também divulgar a importância da atividade
profissional do arquiteto urbanista, para sociedade como um todo, bem como alcançar o
reconhecimento do Conselho pelo profissional.
As ações elencadas como prioritárias, deverão compor a estratégia de atuação do Conselho, em
seu Plano de Ação, na forma do Planejamento Estratégico CAU 2023.
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V - ESTUDO DE CASOS 1 – PESSOA JURÍDICA
Gráfico 15 - Empresas de Arquitetura e Urbanismo ATIVAS – Exercício 2017
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Quadro 6 - Empresas de Arquitetura e Urbanismo ATIVAS – Exercício 2017
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Este estudo visa apresentar o cenário atual da atuação do CAU junto às empresas, bem como
as experiências positivas que vem sendo implementadas em alguns CAU/UF, como segue:




O CAU/MS, em julho de 2014, firmou parceria com a Junta Comercial do Estado do
Mato Grosso do Sul, visando acesso às empresas cadastradas nesse órgão que à
época possuíam em sua denominação ou razão social as palavras “arquitetura”,
“urbanismo”, “paisagismo”, meio ambiente”, “planejamento urbano”, ou ainda que
tivessem em seu objetivo social serviços pertinentes à arquitetura e urbanismo. Essas
informações se mostravam de relevante importância para estabelecimento de
procedimentos de fiscalização, pelo CAU/MS, no âmbito de execução de obras de
reforma, manutenção, arquitetura de interiores e paisagismo, como a garantia de
segurança e responsabilidade técnica, pelos profissionais habilitados, de seus atos
perante seus contratantes.
Frente a esses trabalhos e como resultados, pode-se mencionar a evolução de
registros de empresas do estado de Mato Grosso do Sul, no período 2014 e 2017,
como segue:
o Empresas registradas em 2014 (base “0”) – 353
o Empresas registras em 2015 – 444, o que representa um crescimento de
25,78%
o Empresas registradas em 2016 – 490, o que representa um acréscimo de
10,36% em relação a 2015 e de 38,81 em relação à base “0”, ou seja 2014
o Empresas registradas em 2017 – 565, o que representa um crescimento de
15,30% em relação a 2016, 27,25% em relação a 2015, e 60% em relação à
base “0”.

Esses resultados se mostraram positivos, no cenário de empresas, e aponta para a
importância de uma atuação mais articulada do Conselho como um todo, junto aos órgãos
que detém as informações de cadastros de empresas.
Importante ressaltar a importância de envolvimento dos CAU/SP, RJ, RS, PR, MG, e SC, nos
procedimentos e medidas que vierem a ser adotadas em nível do sistema CAU, visto que
juntos respondem por 72% das empresas registradas no país, em 2017, conforme
demonstrados no gráfico e quadro acima.
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VI - ESTUDO DE CASOS 2 – ARQUITETURA DE INTERIORES
Gráfico 16 - Projetos de Arquitetura de Interiores – Exercício 2017
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Quadro 7 - Projetos de Arquitetura de Interiores – Exercício 2017
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Quadro 8 - Demonstrativo de ações realizados por CAU/UF - Arquitetura de Interiores
CAU/UF
RS

PR

SC

RJ

MG

ES

Folder

Ofício Orientativo e
Folder

SE

PB

MA

PI

RN

AC

Ações Educativas

Ações
Orientativas

Ações
Orientativas

TO

AÇÕES

Síndicos

Cartilha Técnica
NBR 16.280/2015

Visitas Técnicas

Folder

Administradoras
de Condomínios

Fiscalização

Ofício Orientativo e
Folder

Condomínios,
feiras, eventos e
mostras

Casa Cor e
Denúncias

Denúncias

Mídia

Logistas e Núcleos
de Arquitetura

Projeto CAU Rotas,
22 Shoppings em 8
Cidades, Mostras

Casa Cor, Casa
Design Niterói e
Morar Mais por
Menos

Mostras de
Interiores

Palestras/Reuniõe
s/Oficinas

Reuniões
Ofício
Educativas/ Guia
Orientativo, Guia
de Orientações
para Síndicos (em
de Manutenção
andamento)
Predial

Reuniões
Orientativas e
Palestras sobre
"Reformas"

Casa Cor, Morar Mais
por Menos, Decora
Líder, Mostra Q+E,
Mostra Shopping Rio
Branco / Denúncias

Reuniões
Educativas

Condomínios
residenciais

Ofício Orientativo

Estudantes,
Profissionais,
Mostras, Eventos,
Síndicos, Reunião
com o SECOVI

Dia do Sindico (300
síndicos)

Folder "Sindico,
Responsabilidade
também é sua."

Guia" Reforma Legal
" com tiragem de
9.500 unidades,
Cartilha de
Fiscalização

Palestra FEICOND

Folder " Sindico
Alerta "

Semana Anual de
Fiscalização de
Arquitetura de
Interiores

Ações
Orientativas

Projeto CAU
Rotas e NBR
16.280/2015,
Condomínios

Shoppings e
Condomínios

Denúncias

Reuniões
Orientativas

Casa Cor e Ações
Orientativas

Estudantes e
Profissionais

Ações
Orientativas

Folder
NBR 16.280/2015

Revistas e TV

Campanha de
Conscientização
(em andamento)

Ações
Orientativas
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Este estudo visa apresentar o cenário atual da atuação do CAU focando a Arquitetura de
Interiores, com ações que vem sendo implementadas em alguns CAU/UF, como demonstrado
no quadro acima.
No contexto, pode-se observar que os estados que vem desenvolvendo ações, as mesmas
se apresentam com similaridade, o que denota a necessidade de ações conjuntas que
venham a potencializar os resultados e otimizar os recursos necessários a seu
desenvolvimento. Pode-se mencionar os “folders” orientativos e educacionais.
Sugere-se a realização de encontro técnico dos CAU/UF, com participação dos responsáveis
pela fiscalização, para conhecer e discutir as melhores práticas no âmbito do Conselho e os
procedimentos voltados à implementação das ações inerentes.
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