
Intervenção 
profi ssional 
Diferente do que se imagina, investir na contratação de um profi ssional em 
vez de construir por conta própria tende a reduzir os custos com a obra, 
além de garantir que a casa dos sonhos não se transforme em pesadelo
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Lucia Helena Bellini e Elcio Yokoyama são 
arquitetos atuantes no estado de São Paulo
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Otimização da obra
Sem auxílio profi ssional a obra pode demorar 
até o dobro do tempo previsto para ser 
concluída e custar até 30% mais devido a 
erros de execução – que causam atraso, 
desperdício e retrabalho. “Na ausência de um 
projeto arquitetônico, o proprietário continuará 
nesse ciclo até o acerto, o que eleva o custo 
do empreendimento, gerando prejuízos 
consideráveis, tanto de material como de mão de 
obra”, adverte o arquiteto Elcio Yokoyama. “Sendo 
assim, é imprescindível um projeto detalhado 
e bem planejado, capaz de prever e evitar 
problemas diversos, assim como custos extras”, 
completa.  No caso de um limite fi nanceiro 
extremo, a obra pode ser executada em etapas.

Escolha do profi ssional
Buscar arquitetos com trabalhos e estilo 
semelhante ao que pretende obter é o primeiro 
passo para acertar. “Um quesito considerável é a 
empatia. Parece estranho, mas há a possibilidade 
de um projeto não dar certo porque arquiteto e 
contratante não falam a mesma língua”, diz Lucia.  
Outro alerta é desconfi ar de projetos que custem 
entre 1 e 2% do valor da obra, o que pode ser indício 
de má qualidade. Para balizar os preços cobrados, 
associações como o IAB (Instituto de Arquitetos 
do Brasil) estabelecem tabelas de honorários 
que servem de referência. Contudo, os 
critérios de cobrança dependem do 
profi ssional e oscilam de acordo com 
tipo e complexidade da construção, 
nível de detalhes, localização, volume 
de trabalho, entre outros fatores.

Gastos sob medida
Segundo a arquiteta Lucia Helena 
Bellini, comprar materiais com custo 
alto acreditando que são sinônimo de 
qualidade ainda é um dos erros mais 
comuns quando se tenta construir por 
conta própria. Contudo, ter em mente 
o que deve ser priorizado na obra é uma 
estratégia importante para não ultrapassar o 
orçamento disponível. “Com o planejamento 
correto, há redução do custo da obra, 
principalmente em função da ausência 
de desperdício. O profi ssional especifi ca 
materiais com bom custo-benefício, 
qualidade e adequação, eliminando 
retrabalhos e gastos futuros”, pontua Lucia. 

Projeto arquitetônico
Se for bem executada, essa etapa pode 
representar economia de até 25% no 
valor total da construção, por permitir 
que a obra seja realizada de acordo com 
o orçamento previsto – o que favorece a 
organização fi nanceira.  No caso de um 
projeto residencial, o custo médio varia 

de 5% a 12% em relação ao valor total 
da obra. Outro ponto desmistifi cado 

por Lucia é o custo do projeto. Casa 
grande pode ter mais vantagens 

além do espaço. “Quanto maior a 
metragem, menor o valor por m². 

Em uma casa de 300 m², por 
exemplo, o custo será cerca 

de 8% do valor da obra”, 
calcula a profi ssional.
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