
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
 

Termo de Fomento nº: 15/2019      Edital nº: 03/2019 
 
Projeto/Evento: Curso “Projeto: Comercialização, Orçamento do Preço e Gestão” 
 
Entidade: Instituto dos Arquitetos Do Brasil - Departamento Santa Catarina – 
IAB/SC 
 
 
Referências: Lei 13.019/2014; Lei 13.204/2015; Decreto 8.726/2016; Resolução 
CAU/BR 94/2014 

 
 

1.  Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas (informações 
retiradas do Plano de Trabalho elaborado pela Entidade Proponente): 
 
No plano de trabalho da entidade proponente constava:  
 

“I - Descrição da realidade objeto da parceria e demonstração do nexo entre essa 
realidade e o projeto a ser executado e as metas a serem atingidas.  

 
Esta Metodologia de PROJETO: COMERCIALIZAÇÃO, ORÇAMENTO DO PROJETO E 
GESTÃO foi elaborada com o intuito de dar ao profissional arquiteto, uma metodologia 
integral de atuação na profissão, nos campos de comercialização e marketing de serviços 
e de projetos, utilizando procedimentos e instrumentos, a partir da análise do mercado.  
 
Abrange os conceitos, procedimentos e instrumentos de comercialização e de marketing, 
com base no orçamento dos custos e do preço do serviço (planos, projetos, gerenciamento 
e outros serviços de consultoria), até a organização e controle do escritório, visando 
aumentar a participação do escritório no mercado, e a rentabilidade, de uma maneira 
integrada e interdependente.  
 
A metodologia aqui proposta baseia-se nos custos dos serviços para quem o executa, e 
não no preço da obra como nas Tabelas de Honorários, podendo ser aplicada a qualquer 
dimensão de serviço: desde um micro serviço de projeto de arquitetura, ou de uma 
pequena estrutura, ou de um projeto de instalação elétrica, ou hidráulica, ou de ar 
condicionado até um serviço de planejamento físico, de transportes, ou de agronomia, ou 
de investigação geológica, por exemplo, ou um serviço que exija uma grande equipe 
interdisciplinar por muitos meses, como pode ser visto nos exemplos práticos aqui 
demonstrados.  
 
É um instrumento de aplicação prática, e não uma norma ou tabela, incluindo toda a 
sequência de atividades de atuação profissional:  
• Comercialização e marketing de serviços profissionais a partir da metodologia;  
• Modelos de proposta de preço do serviço, e modelos de contratos de prestação de 
serviços;  
• A adequação do produto ao mercado;  
• A definição do produto (serviço profissional ,ou engenharia, ou agronomia ou geologia, 
ou misto) a ser vendido para o cliente;  
• Quantificação dos serviços;  
• Cálculo dos custos - custos diretos de mão de obra e outros custos diretos;  
• Cálculo do preço dos serviços (estimativa de honorários) em função dos custos diretos, 
com exemplos de aplicação em alguns tipos de serviços;  
• Gerenciamento (coordenação) dos serviços;  
 



Somos de opinião que quanto mais profissionais souberem cobrar os honorários 
adequadamente, controlar seus custos e souberem vender mais serviços, melhor e maior 
será nosso mercado de trabalho.  
 
Esta Metodologia baseia-se no princípio de que gerenciam-se números. Todos os itens a 
serem gerenciados devem ser transformados em números: quantidades e valores. Não se 
consegue bons resultados gerenciando-se pessoas, ideias, desenhos, etc., porque são 
identidades indefinidas. Devido à necessidade de se transformar os itens a serem 
gerenciados em números, a gestão do escritório e do projeto inicia-se na fase de 
preparação da proposta técnica e comercial para o projeto ou serviço de arquitetura, 
engenharia ou design de interiores solicitado pelo cliente. É nesta fase que se definem os 
números a serem gerenciados na execução do projeto ou serviço contratado.  
 
A gestão do escritório vai ser baseada nos resultados do gerenciamento dos contratos. A 
comercialização e o marketing dos serviços e projetos deverão ser desenvolvidos com 
base nesta metodologia. O gerenciamento de projeto abrange a gestão do escritório e o 
gerenciamento da operação de cada contrato (ou serviço). 
 
Os objetivos do Curso é promover a melhoria da capacidade técnica dos profissionais 
diplomados em arquitetura e urbanismo ao mesmo tempo dos estudantes, para o 
desempenho de suas funções em processos de elaboração;  
• Ampliar a participação do escritório no mercado, comercializando mais e melhores 
projetos e serviços. Montar propostas de preço para qualquer tipo e dimensão de projeto 
ou serviço, simples ou complexo, para atender bem o escritório e o cliente.  
• Orçar preços dos projetos e serviços para os clientes com base nos custos do escritório, 
e não uma porcentagem do custo da obra, que atenda às necessidades do cliente e do 
escritório;  
• Gerenciar os projetos e serviços para obter a maior rentabilidade possível. 

 
II - A forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão 
atuação em rede;  

 
Carga horária de 12 hora/aula divididos em dois dias. 
13/12 – sexta-feira das 13:00h as 22hs 
14/12 – sábado das 8:00h às 11:00h 
 
Programação do projeto: 
 
Dia 13 de dezembro de 2019  
13hs – MÓDULO 1 - Comercialização de Projetos e Serviços - Visão empreendedora e de 
negócio do trabalho profissional, para ter lucratividade; - Conseguir mais contratos para o 
escritório, aplicando técnicas de comercialização; - Analisar o mercado e acessar novos 
clientes e nichos de mercado;  
 
16hs - parada para o Coffee (10) - Ampliar as áreas de atuação do escritório; - Ganhar 
novos clientes; E muitos outros itens.  
 
18hs - MÓDULO 2 - Orçamento do Preço do Projeto ou Serviço (honorários) a partir dos 
custos do escritório:  
- Definir o escopo do serviço (planos, projetos, consultorias e outros) a ser oferecido ao 
cliente, que atenda ao escritório e ao cliente;  
- Orçar os custos e preço do projeto ou serviço (honorários)  
 
20hs - parada para o Coffee (20)  
- adequado ao mercado e rentável para o escritório, a partir dos custos do escritório para 
executar cada projeto, atendendo às necessidades do cliente e do escritório;  
- Exemplos de aplicação da metodologia em propostas técnicas e de preço para projetos 
e serviços. - E muitos outros itens  
 
22hs – Encerramento 



 
Dia 14 de dezembro de 2019  
08hs - MÓDULO 3 - Gerenciamento do Projeto ou Serviço  - Gerenciar os projetos, 
serviços, e o escritório, a partir dos parâmetros definidos na fase de preparação da 
proposta de preço do projeto ou serviço, para ganhar dinheiro sempre por menor ou mais 
complexo que seja o cliente ou o serviço;  
 
10hs - parada para o Coffee (30) - Modelos de propostas, contratos, e outros documentos 
técnicos. E muitos outros itens.  
 
11hs - Encerramento com entrega dos certificados aos presentes. 

 
III - A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  

 
As metas do Curso serão:  
O Curso será realizado e organizado pelo IAB/SC, com apoio Institucional da UNISUL e 
do CREDCREA. Unisul fornecerá o empréstimo da Sala do Curso e o CREDCREA com a 
divulgação e fornecimento de pastas do Curso.  
• Carga horária de 12 hora/aula divididos em dois dias. 13/12 - sexta-feira das 13:00h as 
22hs 14/12 - sábado das 8:00h às 11:00h. O evento inclui dois intervalos para coffee-break 
no primeiro dia e um intervalo no segundo dia. 
• 50 inscrições sendo 40 profissionais da área de arquitetura e urbanismo, 10 estudantes 
de arquitetura e urbanismo.  
• Perfil do público: Arquitetos e Urbanistas e Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. 

 
IV - A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para 
a aferição do cumprimento das metas;  

 
Meta - Esta meta será aferida através de relatório do curso contendo: fotografias, 
descrição das atividades, planilha de despesas realizadas, lista de presença e o registro 
dos participantes.”  
 

 
2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do 
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 
período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 
trabalho: 
 
As atividades realizadas estão em sintonia com o conjunto de ações indicadas 
na proposição do projeto. Trouxe destaque para a valorização do saber 
profissional nos campos de comercialização, orçamentação e gestão de preços 
com a participação do prof. Dr. Arq. Walter Maffei como responsável pelo 
conteúdo, didática e apresentação dos assuntos.  
 
Com um currículo vasto e grande experiência na temática em questão, o 
palestrante certamente agregou ao projeto a partir do seu vasto conhecimento 
nas áreas de Comercialização, Orçamento do Preço e Gestão. 
 
Sob o ponto de vista formativo profissional, apesar de serem conteúdos 
obrigatórios em cursos de arquitetura e urbanismo, nem sempre conseguimos 
compreender e assimilar todas as situações envolvendo estratégias de 
comercialização, criação de orçamentos, montagem de preços e gestão. 
Portanto se faz necessária a complementação profissional nestas áreas tão 
especificas do trabalho profissional.   
 



Quanto ao público envolvido no projeto, incialmente pensado tanto para 
profissionais formados quanto para estudantes de arquitetura e urbanismo, 
podemos perceber através do relatório de prestação de contas que envolveu um 
grupo bem diversificado, e assíduo, pois todos os alunos participaram 
ativamente dos dois dias segundo lista de presença. Não conseguimos afirmar 
sobre a participação de estudantes.  
 
O formulário de solicitação de patrocínio não traz claramente a informação sobre 
ser um curso gratuito ou com adesão mediante pagamento de inscrição.  
Porém, durante a divulgação do curso ficou evidenciado que se tratava de um 
curso pago, com adesão através inscrição individual. Segundo o site da entidade 
promotora temos os seguintes valores:  
- Associados IAB                 R$ 400,00 
- CAU/SC                             R$500,00 
- CREDCREA                      R$560,00 
- UNISUL                             R$560,00 
- Não associados               R$ 800,00 
 
Não encontramos nenhuma explicação sobre a diferença de preços para 
arquitetos com registro no CAU e “não associados” ao IAB. 
  
Quanto à meta estabelecida como desejável podemos apontar que ela foi 
plenamente alcançada no que diz respeito ao conteúdo e a logística do curso. 
Com toda a carga horaria cumprida e conteúdos devidamente ministrados.  
Porém com relação ao público participante, a expectativa era de 50 pessoas, 
entretanto percebemos pela lista de presença que tivemos 08 pessoas 
participando no primeiro dia e 07 no segundo dia. Entretanto o número reduzido 
de pessoas provavelmente não comprometeu o curso no que diz respeito ao 
conteúdo e logística. As listas de presença apresentadas na prestação de contas 
trazem onze nomes (inscritos).  
 
Quanto ao impacto para a arquitetura e urbanismo e o benefício social obtido 
podemos observar que, apesar de um número de participantes abaixo do 
esperado, o curso teve um impacto positivo na formação e atualização de 
saberes profissionais, principalmente no tema central de Comercialização, 
Orçamento do Preço e Gestão.  
 
Outro ponto que podemos destacar é a troca de experiências que houve entre 
os profissionais participantes do curso. Ampliando o vínculo profissional e 
valorizando a profissão.  
 
A entidade promotora aplicou questionário de satisfação junto aos participantes 
buscando avaliações quanto às instalações, ao atendimento/pessoal, à estrutura 
e quanto aos objetivos e segundo relatório final de prestação de contas a nota 
final (média) ficou em 9,65. Com algumas notas máximas (nota 10) o 
questionário traz uma visão positiva sobre os temas de instalações, 
atendimento/pessoal, estrutura, objetivos, etc. A pior nota foi 8,88, única nota 
abaixo de nove e foi dada no quesito “qualidade das instalações”.  
 



Quanto à divulgação ficam evidenciadas, no conteúdo do relatório final, que 
aconteceram diversas ações para comunicar o projeto. Em geral todas traziam 
a logomarca do CAU/SC apresentando sempre em primeiro plano esta 
Autarquia. Destaque para a divulgação feita através de site e redes sociais 
(Facebook e Instagram da entidade promotora). Sentimos a ausência de fotos 
do evento. Não pudemos afirmar sobre a presença do CAU/SC na abertura e 
demais momentos do evento.  
 
O CAU/SC divulgou este projeto em suas redes sociais, principalmente com as 
notícias “Conheça os projetos patrocinados através de editais do CAU em 2019” 
publicado em 17 de dezembro de 2019. 
 
 
3. Valores efetivamente transferidos pela administração pública:  
 
O CAU/SC transferiu para a Entidade a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais.)  

 
Patrocinador Orçamento (%) Realizado (%) Diferença (%)

CAU/SC * 5.000,00    70% 5.000,00    72%
Outros Parcerios -              0% -              0%
Entidade Patrocinada 2.150,00    30% 1.925,00    28% 225,00     -10%

Rendimentos Aplicação Financeira

TOTAL 7.150,00    100% 6.925,00    100% 225,00     -3%
* Limite máximo permitido de 70% do valor do projeto  

 
O valor referente ao patrocínio fornecido pelo CAU/SC, no valor de R$ 5.000,00, 
foi depositado no dia 17 de dezembro de 2019.  
 
Houve um número menor de inscrições do que o previsto inicialmente para o 
projeto. 

 
4. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados 
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não 
for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 
respectivo termo de colaboração ou de fomento: 
 
Houve divergências nos desembolsos entre o plano de trabalho e a execução, 
conforme demonstrado abaixo: 
 
Atividade Valor Programado Valor Executado Diferença
Compra de passagens aéreas 900,00                      902,51                   2,51-           
Coffee Break 1.020,00                   765,00                   255,00      
Hospedagem 600,00                      396,68                   203,32      

2.520,00                   2.064,19               455,81       
 
A variação é justificada na prestação de contas para os seguintes itens: 
 

• Coffee break (R$ 255,00) – o número de inscrições foi menor do que o 
que consta no plano de trabalho (p. 12); 



• Hospedagem (R$ 203,32) – devido ao orçamento ter sido realizado em 
período distinto ao da reserva (p.12). 

 
Dentre os valores previstos com divergência, há passagens aéreas, valor este 
que por conta da natureza do serviço pode sofrer alteração sem aviso prévio por 
parte da prestadora de serviço, julgando-se tal fato aceitável. 
 
No que tange os gastos de com despesas bancárias, verifica-se que está em 
discordância com a Lei 13.019/2014 (“Art. 51. Os recursos recebidos em 
decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta 
de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela 
administração pública”), onde a conta não está registrada em uma instituição 
financeira pública, mas sim numa cooperativa de crédito. E houve a cobrança de 
tarifas bancárias no valor total de R$ 26,50, sendo assim, a Entidade 
Proponente, possui o direito de questionar e requisitar a devolução destes 
valores que foram desconsiderados da prestação de contas. 
 
Do valor de investimento correspondente à Entidade, R$ 2.008,26, o montante 
de R$ 1.950,00,  resultante de inscrições para o curso foram depositados em 
outra conta da entidade, conforme apresentado após diligencia. A os valores 
foram recebidos antes da abertura de conta especifica.  
 
O pagamento da despesa de coffee break, R$ 765,00, foi pago utilizando outra 
conta bancária da entidade, no dia 23/12/2019. Com a justificativa de que em 
virtude da realização do curso ter sido nos dias 13 e 14 de dezembro de2019, “o 
pagamento na conta não especifica do curso, com a aproximação da data de 
aprovação do Plano de Ensino e a data da abertura da Conta específica do 
Curso”. Entretanto, na mesma data foi feito uma tentativa de pagamento a outro 
fornecedor do projeto conforme demonstrado no extrato bancário.   
 
A utilização de mais de uma conta para a movimentação dos recursos 
descaracteriza a “conta corrente específica” para os projetos, no entanto, não 
estava claro no Edital a proibição de cobrança de inscrições para execução de 
projetos realizados através de cursos.  
 
Na demonstração do desembolso executado (p.13) a entidade demonstra de que 
o há um valor a ser devolvido para o CAU/SC no valor de R$ 314,07, valor este 
que foi depositado no dia 09/11/2020. 
 
5. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e 
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:  
 
(não aplicável em função do curto espaço de tempo para execução do projeto).  
 
6.  Manifestação Final: 
 

Após análise do projeto, plano de trabalho, prestação de contas, 
diligências e, nos termos avaliados e apresentados no presente parecer, esta 
Comissão manifesta entendimento de que a presente parceria realizada através 



do Termo de Fomento nº 15/2019, com o Instituto de Arquitetos do Brasil – 
Departamento de Santa Catarina (IAB/SC), cumpriu sua função e as obrigações 
previstas no instrumento foram executadas pela Proponente no período 
estabelecido.  
 

Contudo, no intuito de aprimoramento dos procedimentos de seleção dos 
projetos para fomento e facilitação do processo de monitoramento e avaliação 
do cumprimento das metas, esta Comissão recomenda: a) que as Comissões de 
Seleção ao avaliarem os projetos inscritos nos editais, possam considerar e 
validar projetos e planos de trabalho com metas quantitativas mais factíveis à 
realidade do objeto; b) recomendar à entidade que requeira a devolução dos 
valores debitados a título de tarifas bancárias, uma vez que nos termos do artigo 
51 da Lei nº 13.019/2014, a conta específica aberta em Instituição Pública 
Financeira para movimentar o recurso recebido pelo patrocinador, deverá ser 
isenta de tarifas; c) que os editais prevejam a possiblidade de cobrança de 
inscrição de cursos em projetos patrocinados, bem como, que se for permitido o 
patrocínio de projetos com cobrança de taxa de inscriçõão, que estes valores 
sejam módicos, estejam devidamente descritos no Plano de Trabalho e com 
comprovação de que  os respectivos recursos serão utilizados para manutenção 
dos trabalhos da Entidade, que rege-se pelo princípio de não ter finalidade 
lucrativa.   

 
Por fim, encaminhe-se à Gestora da Parceria para emissão de parecer 

técnico conclusivo.  
 

Florianópolis, 12 de novembro de 2020. 
 

 

________________________________ 

Everson Martins 
Coordenador da Comissão de Monitoramento  

e Avaliação das parcerias 
 

_____________________________ 

Alcenira Vanderlinde 
Membro da Comissão de Monitoramento  

e Avaliação das parcerias 
 
 

_____________________________ 
Olavo Coelho Arantes 

Membro da Comissão de Monitoramento 
                                                 e Avaliação das Parcerias 
 
 

____________________________ 
Alexandre Junckes Jacques 

Membro Suplente da Comissão de Monitoramento  
e Avaliação das parcerias 

Everson Martins (Dec 1, 2020 19:24 GMT-3)

Olavo Coelho Arantes (Dec 1, 2020 19:25 GMT-3)
Olavo Coelho Arantes
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