
 

PROJETO “ARQUITETANDO O SEU NEGÓCIO” - 2017 
 
 
O projeto "Arquitetando o seu negócio” é resultado de uma parceria entre CAU/SC e SEBRAE. 
 
A construção dos temas das oficinas e do Manual do Participante é resultado da pesquisa do 
SEBRAE junto a arquitetos e urbanistas (recém-formados, autônomos e empreendedores), a 
pedido e com o acompanhamento do CAU/SC, direcionando o curso para arquitetos e 
urbanistas.  

 
Informações sobre as 06 (seis) Oficinas: 
 
TEMAS: 

 
Oficina 1 – Planejando Arquitetura - Design de Negócio 
Objetivo: Orientar os arquitetos sobre os conceitos relativos ao planejamento empresarial, seu 
desenvolvimento, métodos para desenvolver criatividade, inovação e estratégia para negócios 
através de princípios de Desing Thinking aplicado a Modelagem CANVAS. 
 
Público – Alvo: Iniciante, Autônomo, Equipe Jovem, Gestor Sênior. 
 
Atividade 1 - Brainstorming; Tendências de negócios promissores em Arquitetura e Urbanismo. 
SWOT 
Conceito da Matriz Swot e Aplicações  
Atividade 2 - Construção da Matriz Swot 
Imersão  
Conceitos de Imersão e passos para sua execução no modelo de Design Thinking. 
Mapa da empatia 
Conceito aplicado de Mapa da Empatia como ferramenta de análise do perfil do cliente. 
Atividade 3 – Construção do Mapa da Empatia 
Jornada do Cliente 
Conceito aplicado de jornada de Empatia como ferramenta de análise do perfil do cliente 
Atividade 4 – Desenhando a Jornada do Cliente 
Intervalo  
Ideação 
Conceitos de Ideação e passos para sua execução no modelo Design Thinking 
Atividade 5 – Brainstorming; Proposição do novo negócio 
Prototipação do CANVAS 
Conceito aplicado de modelagem em CANVAS para um novo negócio. 
Atividade 6 - Criação de modelagem em CANVAS do novo negócio. 
 
 
Oficina 2 - Arquiteto Legal - Começando certo! 
Objetivo: Orientar os arquitetos sobre os aspectos legais, organizacionais e de pessoas. 
 
Público – Alvo: Iniciante, Autônomo, Equipe Jovem, Gestor Sênior. 
 
Levantamento de expectativas 



Dinâmica; Quadro de expectativas; Apresentação em grupo; Painel de expectativas 
Formalização (as regras do jogo) 
Negócios (pelo CANVAS e estrutura de serviços); Sociedade; Pessoas; Competências 
empresariais; Atividades Empresariais; Modelos Societários; Tributação; Contratações. 
Intervalo  
Negócio (o que eu faço) 
Atividade em grupo: brainstorming de negócios em arquitetura (tradicionais x Inovadores); 
Ranking das 6 melhores ideias (negócios). 
Atividade 1 – Atividade em grupo baseado na atividade 1, definição de negócio/público –alvo; 
Estrutura de produtos serviços; definição da equipe técnica e formas de contratação. 
Estrutura organizacional: Modelos de organograma; papel dos sócios e colaboradores. 
Atividade 2 – Atividade em grupo: listar as funções das áreas técnicas e de apoio de cada negócio. 
Elaborar um organograma com pelo menos 3 níveis hierárquicos (estratégico, tático e 
operacional) 
Liderança: Liderança Organizacional; Gestão de equipes; Aprendendo a liderar. 
 
 
Oficina 3 –Arquiteto Financeiro - Tornando seu negócio viável 
Objetivo: Orientar os arquitetos sobre custos e despesas que envolvem a prestação de serviços e os 
impactos no preço de venda. 
 
Público – Alvo: Iniciante, Autônomo, Equipe Jovem, Gestor Sênior. 
 
Abertura: Atividades de Abertura; Apresentação; Levantamento de expectativas. 
Contexto 
Reflexão sobre custos; contexto de mercado. 
Atividade de reflexão 
Criar um conceito sobre o que é gestão financeira: Caixa, resultados e patrimônio. 
Gestão Financeira: Orientações sobre o fluxo financeiro (dinheiro); Ciclo Operacional; Controles 
Financeiros essenciais; Fluxo de Caixa. 
Intervalo 
Gestão de Resultados 
Apuração de resultados; Indicador de Lucratividade e margem de contribuição. 
Atividade 1 – Estudo de caso parte 1: elaboração do fluxo de caixa e demonstrativo de resultados 
de um escritório de arquitetura. 
Gestão de Resultados – Indicadores: Ponto de equilíbrio Operacional, Financeiro e Econômico; 
Margem de contribuição; Lucratividade. 
Atividade 2 – Estudo de caso parte 2: realizar análises verticais e horizontais, calcular margem 
de contribuição, ponto de equilíbrio, lucratividade e realizar um parecer sobre esse negócio. 
Gestão de Patrimônio 
Princípios da contabilidade; Balanço de Pagamentos; Indicadores de Liquidez. 
 
Oficina 4 – Custos em Arquitetura - Alcançando resultados em arquitetura 
Objetivo: Orientar os arquitetos sobre o impacto que os custos geram sobre os resultados. Esse 
conhecimento permitirá ao participante criar uma estrutura de custos e preços adaptáveis para 
qualquer negócio em arquitetura. 
 
Público – Alvo: Iniciante, Autônomo, Equipe Jovem, Gestor Sênior. 
 
Abertura; Atividades de Abertura; Apresentação; Levantamento de expectativas. 
Contexto: Reflexão sobre custos; Contexto de mercado. 
Tipos de gastos 



Organizando informações; Gastos (investimentos, custos, despesas) 
Atividade 1 – Diferença entre investimentos, despesas e custos. 
Intervalo 
Gestão de custos 
Investimentos; Gastos variáveis; Gastos Fixos; Gastos diretos; Gastos Indiretos. 
Atividade 02 – Classificando os gastos em fixos, variáveis, diretos e indiretos. 
Cálculos básicos de Custos 
Impostos sobre vendas; Encargos Sociais; Depreciação; Rateio; Capacidade Produtiva. 
Formação de preço de venda 
Limites; Estrutura de custos e formação de preços de vendas; Fórmula de cálculo. 
Atividade 03 – Analisar o resultado da formação de preços. 
Atividade 04 – Analisar o resultado da formação de preços. 
 
 
Oficina 5 – Arquiteto de Marketing - Criando valor estratégico 
Objetivo: orientar o arquiteto em marketing aplicado. Princípios e passos do planejamento a venda 
em arquitetura. 
 
Público – Alvo: Iniciante, Autônomo, Equipe Jovem, Gestor Sênior. 
 
Abertura; Atividades de Abertura; Apresentação; Levantamento de expectativas. 
Conceitos Básicos 
O que (não é) Marketing?; Criando valor para o cliente; Quem é meu cliente?; Criando a Persona; 
Pano de Marketing; Estrutura e contexto estratégico. 
Atividade 1 – Definindo o Mercado: Criar a persona do cliente em arquitetura (perfil, hábitos, 
necessidades, nicho de mercado). 
Proposta de Valor – Conceitos e aplicação de proposta de valor 
Atividade 2 – Construção da proposta de valor em serviços de arquitetura 
Intervalo 
Marketing Digital 
Conceitos, formas de posicionamento, produção de conhecimento e ferramentas de marketing 
digital 
Atividade 3 – Construção dos 4 P’s do marketing 
A venda  
Princípios da venda Assertiva, aprimorando a taxa de conversão. 
Encerramento. 
Alcançando resultados em arquitetura. 
 
Oficina 6 – Arquiteto Gestor - A gestão além do prazo 
Objetivo: Orientar os arquitetos sobre os conceitos relativos ao planejamento, controle, análise de 
melhoria de processos a fim de aprimorar a gestão do processo de projeto, visando atingir as 
necessidades e expectativas das partes interessadas, considerando o escopo e os limites de prazo, 
custo e qualidade previamente estabelecidos. 
 
Público – Alvo: Iniciante, Autônomo, Equipe Jovem, Gestor Sênior. 
 
Abertura; Atividades de Abertura; Apresentação; Levantamento de expectativas. 
Gestão de processos de projeto 
Conceitos Básicos; Conceitos de processo; Tipos de processo; Gestão de processo de projeto. 
Mapeamento do processo: Definição de mapeamento de processos – Matriz SIPOC. 
Atividade 1 – Construção da Matriz SIPOC do processo de gestão de projetos. 
Intervalo 



Padronização 
Conceito e importância de padronização; Fluxogramas. 
Atividade 2 – Fluxograma de processo. 
Controle de processos 
Controle de processos; Requisitos; Indicadores de Desempenho. 
Atividade 3 – Definição de indicadores. 
Análise e melhoria 
Execução e verificação; Análise e Melhoria; 5W2H. 
 
Outras informações: 
Carga Horária das oficinas: 24 horas 
Vagas por turma: 30 
Dias, horários e locais: de acordo com a divulgação para cidade. 
 
CONSULTORES* DO SEBRAE RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR AS OFICINAS: 
 
Daniel Marques de Lucena - Consultor do SEBRAE/SC em planejamento empresarial, Administrador, 
Mestre em Administração com foco em formulação estratégica e Especialista em Marketing para gestão 
empresarial. Atua desde 1997 com projetos de pesquisa de mercado e marketing estratégico. Vive e 
respira a cultura do engajamento para gestão estratégica calçada em informações de mercado, do perfil 
do consumidor, da análise preditiva, da viabilidade comercial e econômica das empresas.  
 
Alexandre Vecchietti – Consultor do SEBRAE/SC desenvolvendo trabalhos e ações ligados a gestão 
financeira, planejamento pré e pós operacional e nos últimos anos vem estudando novos formatos de 
gestão, como Governança Corporativa, CANVAS e Desing Thinking. É um entusiasta de gestão 
empresarial. Economista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui MBA em 
Finanças e Controladoria e é Especialista em Consultoria e Instrutoria Organizacional. Atua como 
palestrante e facilitador de workshops e treinamentos empresariais em todo o Brasil. Acumula ao longo 
de sua carreira mais de 30 mil horas de atendimentos apoiando e desenvolvendo empreendedores e 
empresas. 
 
*Os mesmos consultores participaram da construção do conteúdo das oficinas e as ministraram em 2016. 

 

Mais informações pelo e-mail: eventos@causc.gov.br  ou pelo tel. (48) 3225-9599 do CAU/SC 


