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SOLUÇÕES 
APONTADAS

Fortalecer a conscientização de estudantes 
sobre a prática antiética da Reserva Técnica

Fortalecer a tabela de honorários

Inserir na grade curricular assuntos 
relacionado à ética profissional e à 
função do CAU

Repensar a taxa RRT de forma 
proporcional ao valor do 
serviço realizado

Alertar arquitetos e urbanistas 
sobre a função do RRT como 
acervo técnico, vínculo contratual 
e garantia de controle e 
segurança para a sociedade

Tratar RT como Comissão Indevida 
para não confundir com Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT)

Realizar conversas com lojistas, Núcleos 
de Decoração e CDL em todo o Estado 
sobre essa prática antiética

Pensar a criação de um selo de ética e 
transparência do CAU para incentivar 
lojistas que não oferecem comissões

Realizar campanhas sobre a prática  
antiética da percepção de comissões

Incentivar os profissionais a 
transformar as comissões indevidas em 
desconto para o cliente

Criar modalidade de RRT RRT de 
análise e aprovação de projetos a ser 
emitido pelos arquitetos e urbanistas 
que desempenham essas funções no 
setor público, a fim vincular a análise 
a um profissional específico, gerando 
maior responsabilidade e eficiência 
no procedimento

Fiscalização compartilhada de obras 
pelos órgãos públicos, com o objetivo 
de promover uma fiscalização mais 
eficiente e abrangente, racionalizando 
a intervenção dos agentes públicos

Buscar recursos tecnológicos, assim como 
a celebração de termos de cooperação 
e/ou convênios que permitam o 
compartilhamento de informações entre 
os órgãos públicos, a bem de proporcionar 
uma eficaz fiscalização

Proporcionar cursos sobre 
empreendedorismo e os desafios dos 
arquitetos autônomos, incentivando a 
inclusão da temática em disciplinas da 
grade curricular da graduação em 
Arquitetura e Urbanismo

Divulgação das ferramentas, 
projetos e instrumentos já 
idealizados pelo CAU com relação à 
importância dos contratos
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DESAFIOS NA ÉTICA
PROFISSIONAL

Desinformação dos profissionais, 
contratantes e da sociedade de modo 
geral sobre a percepção de vantagens 
indevidas

Desproporcionalidade dos valores 
resultantes da tabela de honorários em 
relação à realidade da remuneração dos 
arquitetos e urbanistas

Alguns logistas preferem não pagar 
comissão, mas se veem obrigados 
para garantir o faturamento

Descrédito dos arquitetos e 
urbanistas perante a sociedade

percepção de 
vantagens 

indevidas  pelos 
arquitetos

arquiteto 
urbanista 

funcionário 
público

Promover mais capacitação para 
funcionário públicos

Apadrinhamentos favorecem alguns 
profissionais e empresas 

Prática antiética de análise/aprovação de 
projetos de autoria própria

Carência de profissionais para atender à 
demanda de análise de projetos e 

fiscalização de obras

Falta padronização de processos 
e análises de projetos

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

normas do Código de Ética e Disciplina

Desinformação dos profissionais de 
arquitetura e urbanismo e clientes sobre a 

importância dos contratos e normas do 
Código de Ética e Disciplina

contratos e 
prospostas 

deficientes aos 
contratantes

emissão 
de RRT*

Desinformação dos profissionais e dos 
contratantes a respeito da função 
prática do RRT, como garantia 
contratual, meio de fiscalização e 
acervo técnico

Desproporção da taxa de RRT 
em relação aos valores dos 
serviços prestados

* Registro de Responsabilidade 
Técnica


