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Simplificar a tabela de honorários

Desenvolver nas universidades um 
RRT para estudantes, sem validade 
técnica, apenas para efeito de 
aprendizagem sobre o 
preenchimento do Registro

Incluir uma disciplina específica 
sobre o assunto nos cursos de 
arquitetura e urbanismo

Possibilidade de redução do valor do 
RRT

Criar um RRT único para projeto e 
execução de obra

Desenovlver um RRT mais completo, 
que possibilite utilizá-lo como um 
contrato com o cliente

Necessidade de abordar as questões éticas 
da profissão desde a formação acadêmica 
até a atuação profissional

Unir a classe dos arquitetos contra a 
prática de comissões indevidas

Cliente precisa ter ciência sobre o valor do 
acompanhamento e execução da obra feito 
pelo arquiteto urbanista, mesmo que seja 
por meio de comissões

Desenvolver uma campanha estratégica 
para transmitir à população a função e o 
campo de atuação do arquiteto e urbanista, 
bem como dispor sobre a remuneração 
adequada e transparente deste profissionais

Disponibilizar virtualmente modelos 
de contratos, por meio do site do CAU 
ou de outras entidades

Oferecer mais cursos em parceria com 
o SEBRAE

Necessidade de especializações 
sobre o assunto com preços 
acessíveis

O arquiteto urbanista deve conhecer 
os custos fixos e variáveis do seu 
serviço para poder solicitar 
remuneração adequada

Necessidade de articulação entre 
escritórios para trabalhos conjuntos, 
cada qual abordando sua área de 
maior especialidade
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Desunião entre a classe dos arquitetos e 
urbanistas

Dificuldade em repassar o valor do 
acompanhamento de execução de 
obra para o cliente

Descrédito dos arquitetos e 
urbanistas perante a sociedade

A prática de recebimento de 
comissões indevidas fere o Código 
de Defesa do Consumidorpercepção de 

vantagens 
indevidas  pelos 

arquitetos

Desinformação dos estudantes de arquitetura e 
urbanismo sobre a importância dos contratos e 

normas do Código de Ética e Disciplina

Desconhecimento sobre estruturas de contratos

Baixa procura por nichos de mercado alternativos 
por parte dos arquitetos urbanistas

Desinformação dos profissionais de 
arquitetura e urbanismo e clientes sobre a 

importância dos contratos e normas do 
Código de Ética e Disciplina

Remuneração incompatível com o serviço 
realizado

contratos e 
prospostas 

deficientes aos 
contratantes

emissão 
de RRT*

Desinformação dos profissionais e dos 
contratantes a respeito da função 
prática do RRT

Formação incipiente sobre o 
assunto nas universidade

Processo burocrático e complexo

Incompatibilidade entre valor do RRT e 
do serviço realizado

* Registro de Responsabilidade 
Técnica


