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RESUMO 

 

Este estudo trata-se da análise da situação na qual se encontra um escritório 
de arquitetura localizada no bairro Vila Hauer em Curitiba. O objetivo deste projeto é 
o de apresentar a empresa soluções à cerca das necessidades da mesma, vistas ao 
longo do processo de análise. O trabalho conta com um estudo geral do setor no qual 
a empresa está inserida. A princípio a pesquisa foi em relação a história da área de 
arquitetura, para verificar a evolução da relação entre clientes e arquitetos, juntamente 
verificou-se os regulamentos deste setor. A partir do estudo e das técnicas adquiridas 
ao longo do curso de graduação de administração, foram efetuadas análises gerais 
com as pesquisas realizadas deste mercado na cidade de Curitiba. Foi aplicada 
pesquisa de natureza quantitativa para consumidores em geral e também para 
clientes deste escritório. Os resultados apresentados demonstraram que a empresa 
acompanha o desenvolvimento do setor, mas evidenciaram a necessidade da 
implementação do marketing digital para gerar melhor visualização e reforço de marca 
para assim aumentar os leads do negócio. Durante a implementação da segunda fase 
deste projeto observou-se restrições orçamentárias. Estas provocaram a redução do 
escopo e de algumas atividades que não puderam ser terceirizadas. O trabalho foi 
realizado somente pela equipe do projeto. Analisou-se pouco engajamento nas redes 
sociais, entretanto os resultados de novos projetos obtidos em especial através das 
mídias digitais surpreenderam positivamente o que mostra a eficiência da 
implementação. 

 

Palavras – chave: Marketing Digital. Escritório de Arquitetura. Consultoria. Projeto. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This research is the analysis of the situation in which an architectural office, that is 
located in Vila Hauer in Curitiba, is found. The purpose of this project is to present the 
company solutions about their needs, which have been seen throughout the analysis 
process. The paper has a general study of the sector in which the company is inserted. 
At first, the research was about the history of the architecture area, to check the 
evolution of the relationship between clients and architects, in addition, it was verified 
the regulations of this sector. From the study and techniques acquired throughout the 
course of Administration degree, general analyses were performed with the researches 
of this market in the city of Curitiba. It was applied a quantitative research for 
consumers in general and also to the customers of this office. The results presented 
show that the company accompanies the development of the sector, but also point out 
the need for an implementation of digital marketing to create better visualization and 
branding awareness to increase the business leads. During the implementation of the 
second phase of this project, it was observed budgetary constraints. This caused the 
reduction of the scope and of some activities that could not be  outsourced. The 
work was done only by the project team members. There was little engagement in 
social networks as observed, however the results of new projects obtained, in 
particular through digital media, surprised positively, what shows the efficiency of the 
implementation. 

Key Words: Digital Marketing. Architecture Office. Consulting. Project 
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1 INTRODUÇÃO 

A arquitetura, palavra de origem grega que significa principal construção, 

surgiu desde que o homem sentiu a necessidade de um abrigo em meio as 

variações climáticas. Na atualidade, muito mais do que o planejamento de uma 

construção e a proposição de melhorias ou reforma em edificações, a arquitetura 

tem participação de grande significância presente no crescimento e 

planejamento urbano das cidades que vão além da estética, pois através desta 

atividade são oferecidas segurança e também fica garantida a funcionalidade de 

uma obra.  

O arquiteto possui papel essencial para o desenvolvimento do projeto, 

tornando possível o que se deseja e consequentemente atendendo as 

expectativas dos clientes. Neste cenário o escritório de arquitetura oferece a 

prestação de serviços de um arquiteto, que pode atuar sozinho ou em conjunto, 

a pessoas que necessitam deste serviço. O arquiteto além de um profissional da 

área de arquitetura, ao possuir um escritório, se torna também um 

empreendedor. 

Visto este fato, o presente projeto de consultoria buscará compreender 

o funcionamento e as necessidades do escritório de Arquitetura Arqui e Art 

Projetos, a fim de apresentar propostas para melhoria do empreendimento, a 

partir do diagnóstico que se dará através de um levantamento de todos os 

processos realizados pela empresa, desde sua história, seu fluxo de atividades, 

análise de seus concorrentes e do cenário de arquitetura na região da cidade de 

Curitiba, e para isso utilizamos técnicas e conteúdos adquiridos ao longo do 

curso de Administração realizado na faculdade Esic – Business&Marketing 

School, com foco em negócios. 

No início do projeto foi realizado um levantamento dos procedimentos 

realizados na empresa para conhecimento de suas atividades, como se dá o 

relacionamento com seus clientes, o setor de marketing com um diagnóstico do 

site existente do escritório, além de um levantamento dos projetos executados 

pelo escritório nos últimos quatro anos, para assim podermos comparar com 

análise efetuada do mercado de arquitetura na região de Curitiba, em que foi 

visto a situação da empresa neste cenário.  

Estes dados foram utilizados como base para a elaboração das 

melhorias realizadas através do processo de consultoria com vistas a um 
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aumento na execução de projetos efetuados pelo escritório e um melhor 

relacionamento deste com seus atuais e futuros clientes.  

Analisado os dados obtidos foi evidenciada a ausência de ferramentas 

de marketing digital e o peso que tais ferramentas tem na opção de escolha das 

pessoas nos dias de hoje, assim foram apresentadas as propostas de 

implementação destas ações ao patrocinador onde ocorreram algumas 

contingências para início do mesmo devido aos orçamentos para a execução do 

projeto, estas que serão discutidos em detalhes ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

  

2 PLANO DO PROJETO  

  

2.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO 

 

O principal objetivo do projeto foi desenvolver um plano de consultoria 

afim de ampliar os números de metros quadrados executados pelo escritório. 

Para atingir os resultados esperados no objetivo principal do projeto foi 

avaliado como um cliente em potencial decide sobre a contratação de um 

escritório de arquitetura, em especial como os clientes de um escritório o 

encontraram, se suas percepções à respeito do objeto de estudo permaneceram 

as mesmas depois do trabalho realizado, observando características de clientes 

em dois estratos distintos: clientes empresariais (pessoa jurídica) e clientes 

pessoa física. 

Também são objetivos deste estudo a comparação dos resultados da 

empresa em relação ao mercado e seus concorrentes, permitindo avaliar a 

influência de suas práticas atuais versus os resultados obtidos, assim realizando 

ações de benchmarking. 

Como um trabalho consultivo, o documento pretende ao final da 

avaliação exibir resultados convincentes de áreas que necessitam melhor 

desenvolvimento. Para que as sugestões permitam clareza no processo de 

decisão as sugestões trazem consigo a previsão de custos associados, tempo 

demandado, riscos intrínsecos à sugestão e decorrentes da opção. 
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2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EXPECTATIVAS 

 

Observando a necessidade de uma vez identificada as partes 

interessadas do projeto, avaliar suas expectativas, foi realizada entrevista com o 

patrocinador. As informações analisadas de forma qualitativa, foram codificadas 

e resumidas nos quatro pontos apresentados a seguir: 

 Aumentar participação no mercado no segmento de arquitetura 

 Mapear custos e quantidades de projeto no mercado em geral 

 Levantamento de dados estatísticos do mercado interno e externo 

 Aplicação de melhorias no processo de marketing e pesquisa  

 

 

2.3 ABRANGÊNCIA 

 

Também parte importante do processo de comunicação e 

gerenciamento das expectativas das partes interessadas é alinhar estas 

expectativas o mais breve possível antecipando o eventual conflito, ainda em 

seu estágio inicial, permitindo o ajuste do escopo a ser desenvolvido, em função 

das eventuais restrições e por outro lado evitando que itens considerados fora 

do escopo se tornem expectativas nunca realizadas. Com base então nas 

restrições conhecidas deste empreendimento, sejam tempo e habilidades 

técnicas da equipe, foram elencadas as seguintes entregas como parte da 

abrangência do estudo: 

 Sugestão de novo site 

 Criação de redes sociais  

 Criação de pesquisas de satisfação 

 Levantamento de dados de quantidade de projetos executados 

em Curitiba. 

 Levantamento de dados e análise de precificação dos 

concorrentes 

 Análise de restrições de marketing e promoção no Conselho de 

arquitetura e urbanismo (CAU) 

 Análise estatística de Market share e Benchmarking 
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 Análise de projetos executados após a implantação do plano de 

Marketing Digital. 

 

2.4 EQUIPE DO PROJETO 

 

QUADRO 1: IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Função Nome Responsabilidades 

Patrocinador 
Antônio (proprietário 

ArquiProjetos) 
Responsável por dar o apoio para a execução do 

projeto 

Gerente de 
projetos 

Gustavo  
Responsável por coordenar e integrar as 

atividades 

Pesquisadores 
Andressa, Marcos e 

Najla 
Responsáveis pela busca de informações 

teóricas e práticas para construção do projeto 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

 

2. 5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO  

 

Como parte importante deste estudo, faz-se necessário compartilhar 

desde breve quais são os fatores, sem os quais não teriam sido possíveis as 

análises realizadas: 

 Recolhimento de dados  

 Cronograma de datas 

 Comprometimento das partes engajadas 

 Aplicação de plano de Marketing 

 Custos de ferramentas de melhoria  

 

 

2.6 ETAPAS DO PROJETO  

 

O processo de planejamento, com vistas a permitir a medição do avanço 

dos trabalhos, prevê a divisão do estudo em partes, assim ações que são parte 

do todo podem, quer seja pelo seu menor tamanho, quer seja pela sua utilidade, 

podem ser avaliados. A avaliação do andamento do trabalho permite o 

alinhamento quanto às expectativas de entrega por parte do patrocinador, de 

alocação de recursos por parte dos responsáveis pelo estudo e contramedidas, 

caso o plano não se apresente como originalmente concebido.   

Este estudo foi dividido como segue: 
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Fase 1 – Identificação da empresa alvo de consultoria com objetivo em 

identificar empresas potenciais para realizar o trabalho de consultoria utilizando 

os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Fase 2 - Realização de entrevista para identificar as expectativas do 

patrocinador em relação ao trabalho executado, determinar o escopo do trabalho 

deixando claros os limites dessa pesquisa. 

Fase 3 – Planejamento dos planos de atividades com o intuito de 

identificar as ações necessárias, as fases e artefatos a serem entregues, 

organizar as distribuições de tarefas, desenvolver plano de comunicação, 

determinar o local que será armazenado os dados durante a realização do 

trabalho, determinar o orçamento e cronograma. 

Fase 4 – Realizar pesquisa exploratória sobre referencial teórico 

necessário para conhecer o objeto de estudo, levantamento de dados em relação 

ao mercado de arquitetura na região. 

Fase 5 – Realizar pesquisa em campo com observação do modelo de 

trabalho da empresa identificando os processos e relacionamento com os 

clientes, observar através de um levantamento de pesquisa quantitativa o 

comportamento dos não clientes em relação à escolha de fornecedor de serviços 

de escritório de arquitetura, identificar a satisfação dos clientes em relação os 

serviços prestados pela empresa e tabular as informações para apresentação. 

Fase 6 - Desenvolver plano com as alternativas de solução diante dos 

dados identificados nas pesquisas. 

Fase 7 – Apresentação do plano ao patrocinador com vistas a determinar 

quais serão os entregáveis que farão parte da implementação e apresentação 

da etapa 1 da conclusão de curso. 

Fase 8 – Sugestões de ajuste implementadas sobre o plano original, 

sendo estas, revisão de orçamento e cronograma. 

Fase 9 – Execução dos procedimentos aprovados pelo patrocinador, tais 

como a criação de novo site e implementação do plano de marketing digital com 

as ferramentas disponíveis a equipe. 

Fase 10 – Acompanhamento e medição dos resultados obtidos ao longo 

da execução do projeto. 

Fase 11 – Documentação dos resultados finais para apresentação deste 

trabalho. 
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2.7 CRONOGRAMA PRELIMINAR  

 

No cronograma a seguir são apresentados o tempo em meses utilizados 

para a distribuição dos eventos realizados nas fases do projeto: 

 

QUADRO 2: CRONOGRAMA DE FASES - PRIMEIRO SEMESTRE 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 
 

   
QUADRO 3: CRONOGRAMA DE FASES - SEGUNDO SEMESTRE  

 

Fase Tempo 

- Fevereiro Março Abril Maio Junho 

FASE 8 x         

FASE 9 x x x     

FASE 10   x x x x 

FASE 11         x 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019) 

 

 

 

2.8 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO  

 

2.8.1 Gestão de configuração 

 

Para este projeto foi criado um grupo de compartilhamento de arquivos 

no repositório Google Drive onde são armazenados texto de coleta, pesquisa, 

Fase Tempo 

- Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

FASE 1 x      

FASE 2  x     

FASE 3  x     

FASE 4  x     

FASE 5   x x   

FASE 6     x  

FASE 7      x 
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referencias e outros artigos. A publicação e grafia deste projeto será segundo as 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

      

2.8.2 Gestão de repositório 

 

          Os Arquivos deste projeto foram salvos no sistema Google Drive, onde 

todos os arquivos, pesquisas e documentos eram arquivados e compartilhados 

entre a equipe. 

 

2.8.3 Plano de Comunicação 

 

        Abaixo seguem as atividades fixas da equipe durante as semanas de 

projeto: 

QUADRO 4: ATIVIDADES DE EQUIPE 

Dias Atividade 

Terças Orientações 

Sábados Reunião de Equipe 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

 

2.9 RECURSOS NECESSARIOS  

           Abaixo informa-se os recursos materiais que foram necessários para o 

projeto. 

 

QUADRO 5: MATERIAIS UTILIZADOS 

Materiais 

Notebook 

Impressão  

Fonte: Elaborado pelos Autores  
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2.10 ORÇAMENTO DO PROJETO  

 

             O plano que foi realizado requeria alguns recursos financeiros por parte 

da equipe para sua conclusão. 

 

QUADRO 6: CUSTOS DO PROJETO 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

 

 

3 EXECUÇÃO DO PROJETO  

 

3.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

3.1.1 História da Arquitetura 

Podemos conhecer a Arquitetura e ter ciência de como ela era 

desenvolvida através de sua história ao longo dos séculos. Tem-se uma série de 

realidades Arquitetônicas marcadas no tempo que podem nos dar respostas. Há 

uma divergência de opinião entre pesquisadores e críticos sobre qual seria a 

origem da Arquitetura, alguns acreditam que seja o menir, outros a caverna, e 

muitos apostam na cabana. O menir seria qualquer monopólio cravado 

verticalmente no solo, podemos citar o obelisco Egípcio como exemplo, e para 

ter-se uma ideia mais clara, nos dias de hoje, seriam os arranhas céus ou as 

colunas das construções.  

Após o menir que era visto como um símbolo, surgiram as cavernas que 

eram utilizadas como abrigo, aquelas cavernas naturais não podem ser 

consideradas arquitetura, mas por outro lado o homem gostava de pintar seu 

interior para fins estéticos ou como forma de comunicação. As primeiras 

cavernas realmente consideradas arquitetônicas são os sepulcros, mais 

conhecidas como cavernas funerárias.  

Gastos  Estimativa 

Impressões   R$                             20,00  

Combustível  R$                           200,00  

Refeição  R$                           100,00  
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    Apesar dessa dúvida sobre qual dos três elementos foram à essência 

da Arquitetura, a experiência histórica faz-se acreditar que sua origem foi à 

cabana, pois foi onde começaram a utilizar de materiais para construção de 

moradia. Marc Antoine Laugier (1753), conclui essa ideia, para ele o início da 

Arquitetura deu-se a partir do momento que o homem começou a construir para 

se proteger sem que o mesmo fosse soterrado, a partir de galhos fortes 

encontrados na floresta e telhados feitos de folhas. Com o passar dos anos os 

materiais utilizados foram evoluindo rapidamente, assim como as construções 

das cidades.  

Na Arquitetura Ocidental surgiu o primeiro estilo que passaria a ser 

conhecido no mundo todo que foi o Romântico, depois vieram muitos outros que 

poderiam atender a todos os gostos, o século XIX foi marcado pelo surgimento 

de muito deles. As pessoas nesse século começavam a construir associando o 

estilo a seu propósito de construção, como por exemplo, as obras que eram 

voltadas para a área de medicina, utilizavam do estilo Egípcio.  

Os escritórios de Arquitetura passaram a ter uma grande visão no século 

XIX, é importante lembrar sobre o primeiro grande escritório de Arquitetura da 

história que contava com três nomes de sucesso, Mckim, Mead e White. O trio 

se conheceu por intermédio de H. H Richardson, conhecido por ser um dos 

primeiros norte-americanos a frequentar a Ecole des Beaux-Arts, localizada em 

Paris. Willian Rutherford Mead (1848-1928) estudou na Europa e após retornar 

para os Estados Unidos conheceu Charles Follen Mckim, que trabalhava para 

Richardson.  

Mead e Mckim abriram seu escritório juntos no ano de 1872. Somente 

depois White entrou para a sociedade, de início ele trabalhou como estagiário de 

Richardson, mas por não possuir formação acadêmica só conseguiu o emprego 

porque seu pai Stanford White era um crítico de arte e música, muito conhecido 

e tinha grandes influências, mesmo assim White ficou famoso pela sua 

capacidade de trabalho, e após entrar para a sociedade o escritório chegou a 

possuir mais de 100 colaboradores trabalhando para o trio, que ficou conhecido 

por estabelecer um modelo que mais tarde seria seguido por escritórios de 

Arquitetura de grandes nomes.  
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O relacionamento entre patrocinador e patrocinado mudou ao longo dos 

anos, antigamente as pessoas responsáveis pelas obras se mudavam para os 

locais das construções para dedicar-se somente a isso, o Arquiteto da época se 

deslocava de seu de sua origem conforme a recompensa de seu mecenas, que 

é uma espécie de patrocinador da obra, pode-se citar como exemplo, a 

arquitetura pre-romantica, com a construção do manasterio de Saint Martin 

Canigou (1001-26) localizada no sudeste da França, tendo como mecenas o 

Conde de Cerdagne, que na época doou as verbas da construção, pois 

acreditava que lá iria pagar seus pecados.  

Podemos notar grandes diferenças nesse relacionamento, hoje durante 

uma construção, diversos parceiros compõe a obra, como por exemplo, 

engenheiros e designers, tornando esse relacionamento com clientes muito mais 

eficiente e de fácil acesso a todos.  

 

3.1.2 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

 

A profissão dos Arquitetos e urbanistas no Brasil antes era 

regulamentada pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), 

onde o mesmo era responsável pelo exercício da profissão. Segundo o CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil), somente em 31 de dezembro 

de 2010 os profissionais dessa área tiveram a conquista de ter seu próprio 

conselho, regulado pela lei 12.378. Seu principal objetivo além de orientar, é 

também de fiscalizar como um todo a prática dessa profissão, impondo restrições 

que devem ser cumpridas, e defendendo os direitos dos arquitetos. 

 Após pesquisas e contatos com o Conselho de Arquitetura, nota-se que 

não existem restrições de marketing e promoção, porém há algumas normas que 

deverão ser seguidas, em caso de descumprimento das mesmas, o conselho 

entende como uma atitude antiética, porém não há lei de punição caso isso 

ocorra. 

O CAU prescreve o formato da comunicação para divulgação de obras 

ou de qualquer projeto que diz respeito á Arquitetura, esse formato está presente 

no Artigo 11 da Resolução nº75 do Capítulo XV. Ele informa que se conter 

divulgação em jornais ou televisão, por exemplo, é obrigatório ter a indicação do 
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responsável técnico da obra, bem como o título profissional e número de registro 

do Arquiteto no CAU, além de ter que descrever as atividades técnicas 

desenvolvidas, ele também exige que a logo marca deva ser do mesmo padrão 

incluindo fontes das demais logos das outras pessoas que fazem parte da obra, 

como por exemplo os engenheiros. Hoje Curitiba tem 5.522 registros de 

arquitetos em sua lista, porém possui um número de 4.200 profissionais 

realmente ativos nessa área. 

 

 3.1.3 Atribuições de um escritório de arquitetura 

 

Um escritório de arquitetura desenvolve diversas atividades que são 

solicitadas aos arquitetos, não apenas a concepção de um projeto, mas também 

outras atividades que são exercidas pelos profissionais desta área. “O negócio 

“Escritório de Arquitetura” está baseado na prestação de serviços diretamente 

às pessoas físicas, empresas ou governo, que buscam os serviços de arquiteto 

para suas demandas de projeto e obra civil.” (SEBRAE, 2015).                     

 Segundo a ASBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de 

Arquitetura), a lei n° 12.378 que regulamenta as atividades dos profissionais de 

arquitetura, em seu 2º artigo elenca entre os serviços prestados por estes, os de 

supervisão, assistência e direção técnica em obras, além de outras atividades 

como vistoria, perícia, auditoria, estudo de viabilidade, atividades estas que vão 

além da elaboração de um projeto. 

Entre os projetos que são desenvolvidos em um escritório de arquitetura, 

além do projeto arquitetônico, são desenvolvidos os projetos complementares a 

este: estrutural, hidráulico e elétrico.  

O projeto arquitetônico trata-se do processo pelo qual a obra é 

constituída além de ser sua representação final. É através do projeto 

arquitetônico que se torna possível visualizar o espaço imaginado, e verificar se 

ele atende as necessidades do cliente de modo que a obra saia como foi 

prevista.  “Esse projeto não é apenas um compilado de desenhos e esboços — 

os quais são uma das etapas de criação. Ele traz consigo uma ideia muito mais 

subjetiva e detalhista da representação do imóvel a ser construído. ” (BRITO, 

2018).  



12 
 

 
 

No projeto arquitetônico contém a implantação, as plantas de cobertura, 

a planta baixa, os cortes e elevações superiores e o layout gráfico. Na atualidade, 

através do uso da tecnologia é possível fazer o projeto em 3D e em maquete 

eletrônica que permite aos clientes analisar com precisão o ambiente projetado 

antes mesmo de ser construído. 

Segundo Anjos, 2017, o projeto estrutural tem como objetivo 

dimensionar e detalhar elementos estruturais, de modo a complementar o projeto 

arquitetônico. Este projeto auxilia na redução de custos da obra, segurança da 

edificação, facilidade nas eventuais manutenções, além do projeto ser realizado 

de acordo com as normas exigidas. 

O projeto hidráulico faz a previsão das especificações de canalização 

junto às dimensões que são precisas para o sistema hidráulico na obra, faz a 

descrição das vias por onde as águas e resíduos percorrem.  Na planta se 

encontram os detalhes referentes à rede de esgoto, água quente e fria, reuso e 

também águas pluviais.  

 

O projeto hidráulico é indispensável ao bem construir, pois evita 
inúmeros erros na montagem das instalações. Quando o assunto é 
hidráulica, além de um bom projeto é necessário o emprego de 
materiais de qualidade comprovada, pois os reparos no sistema de 
canalizações sempre apresentam custos elevados. Nota-se que os 
custos das tubulações correspondem a apenas 3% do valor total de 
uma obra. (CARVALHO, 2014) 

 

No projeto elétrico é feita a previsão escrita da instalação elétrica em 

uma obra. Neste projeto estão contidos detalhadamente os pontos de utilização 

de energia elétrica, carga de cada circuito e carga total, seção e trajeto dos 

condutores e comandos. Ele tem como objetivo que a instalação elétrica seja 

confiável e que atenda as normas que são exigidas. “O projeto elétrico é 

responsável por garantir uma melhor distribuição de energia elétrica, além de 

evitar curtos circuitos e choques em áreas molhadas” (O projeto, 2017) 

 

3.1.4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

Para que fosse possível entender a empresa estudada, sua história, 

suas características, funcionamento e concorrentes, foi necessário seguir um 

roteiro etnográfico, utilizando pesquisa-participante. Isso foi possível já que um 

dos membros da equipe foi colaborador e parte deste grupo, facilitando assim a 
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codificação dos sentimentos daquele grupo e apoiando o entendimento dos 

significados daquele contexto para os outros membros da equipe de pesquisa, 

seguindo, mesmo que não minuciosamente, as orientações de Mascarenhas 

(2002). 

Também contribuiu para a formação do conhecimento o levantamento 

documental, em que se assumiu partes do roteiro estudado por Sá-Silva et al 

(2009), que podem ser percebidos pelos números trazidos por este estudo, de 

forma compilada, obtidos a partir de extenso levantamento junto aos registros de 

projetos da empresa. 

 

3.1.5 ORIGENS E CARACTERÍSTICAS 

 

O escritório Arqui e Art Projetos foi fundado em 1989 na cidade de 

Curitiba, por um casal de arquitetos Antonio G. Gonçalves e Christine do R. O. 

Gonçalves ambos formados na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A 

partir de 2017 o filho do casal Felipe A. O. Gonçalves, arquiteto formado pela 

Universidade Positivo faz parte da equipe de profissionais do escritório.  

Ao longo desses 29 anos a empresa já executou mais de 1300 projetos 

nas mais variadas escalas e programas, com atuação na arquitetura residencial, 

comercial, institucional e industrial, bem como na elaboração e aprovação de 

projetos arquitetônicos, complementares e também no acompanhamento técnico 

na obra. 

Confrontadas as características com as orientações, desde as mais 

antigas, como as de Donnelley (1967), até as mais recentes como as de Limárcio 

(2015), que compilou as visões de Vidigal, Bernardi, Oliveira, Lodi, Lethbridge, 

Reis, Rodrigues e Brandão, Adachi e Bernhoeft, é possível determinar a empresa 

estudada com fortes características familiares. Naturalmente as prescrições de 

seus desafios também se assemelham aos estudos daquele autor.   

Para compreender como a empresa atua no ramo da construção civil, 

analisamos as suas principais atividades realizadas nos últimos quatro anos. 

Para a realização desse levantamento, o proprietário do escritório disponibilizou 

uma pasta de cadastro bem simples na qual constavam os projetos realizados, 

sendo classificados como residenciais, comerciais, metragem quadrada dos 

projetos executados, endereço da obra e nome e telefone dos clientes. Para 
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entender a participação e o posicionamento do escritório no mercado da 

construção civil, os dados foram comparados com a metragem total construída 

em Curitiba, a partir das informações disponibilizadas pelo SINDUSCON-

PR(2018) no mesmo período, como vemos a seguir: 

 

TABELA 1: Total de metros m² por ano de projetos comerciais executados em Curitiba. 

Ano Escritório (m²) Mercado (m²) 

2015 5330  1.636.178 

2016 6350 1.196.413 

2017 3920 1.074.641 

2018 (Jan a Jun) 3900 419.337 

Correlação de Pearson: 0,59 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 2: Total de metros m² por ano de projetos residenciais executados em Curitiba. 

Ano Escritorio (m²) Mercado (m²) 

2015 4.910 2.160.717 

2016 960 1.698.564 

2017 2.490 1.384.702 

2018 (Jan a Jun) 2.270 622.084 

Correlação de Pearson: 0,47 (Fraca) 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

 

TABELA 3: Total de metros m² de projetos executados em Curitiba por ano. 

Ano Escritório (m²) Mercado (m²) 

2015 10.240  2.160.717 

2016 7.310 1.698.564 

2017 6.410 1.384.702 

2018 (Jan a Jul) 6.170 622.084 

Correlação de Pearson: 0,85 (Forte) 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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Para demonstrar a correlação entre os metros quadrados executados em 

Curitiba pelo escritório e pelo mercado, foi adotado como parâmetro a correlação 

de Pearson, no qual mede convergência entre duas variáveis. Desse modo foi 

constado que os projetos comercias tiveram uma correlação de 0,59 classificada 

como moderada, seguindo mesmo que de forma tímida a tendência do mercado. 

Já nos projetos residenciais com a variação de 0,47 classificada como fraca, 

certifica que o escritório não seguiu a direção do mercado. Porém no total de 

projetos executados com correlação de 0,85 classificada como forte, apresenta 

que o escritório seguiu a tendência do mercado. 

Analisando os dados levantados percebe-se que entre 2015 a 2017 o 

escritório teve uma queda de 37,40% na sua execução total de projetos em 

metros quadrados, podendo constar uma queda de 80,44% de projetos 

residenciais entre os anos de 2015 a 2016.  

Nota-se uma atuação maior nos projetos comerciais em relação ao total 

de metros quadrados realizados. Pode-se destacar o crescimento de projetos 

executados até julho de 2018, tanto os comerciais quanto os residenciais. No 

qual os primeiros sete meses do ano já atingiram 96,25% de produção total em 

metros quadrados executados comparando com os meses de janeiro a 

dezembro de 2017, considerado pelos proprietários o pior ano no que diz 

respeito à produção. 

         Percebe-se que nos últimos seis meses o escritório teve um crescimento 

na sua produção maior que a do mercado da construção civil em Curitiba. 

Sabendo que na cidade de Curitiba são 4200 arquitetos ativos registrados no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo e que em 2018 foram edificados 622.084 

metros quadrados, se adotarmos a divisão de metros quadrados executados 

pela quantidade de arquitetos ativos percebemos que cada arquiteto 

supostamente ficaria com 148,15 metros quadrados executados. Tendo que o 

escritório projetou 6.170 metros quadrados percebemos a produção do escritório 

foi 41,64 vezes maior que a média por arquitetos, porém sua participação no 

mercado corresponde apenas 0,99%. 

3.1.6 PREÇO 

Os preços cobrados para a elaboração de um projeto no mercado de arquitetura 
são variáveis, e o seu posicionamento de difere em cada escritório, variam de 
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acordo com a região ou portfólio e experiência do arquiteto. De acordo com 
Beline (2013) e também através de pesquisa de preços, em sua grande maioria 
os valores são cobrados por metro quadrado de construção, e podem variar 
conforme a complexidade do projeto. 

Outro fator que compõe os preços cobrados pelos arquitetos é o 

acompanhamento da obra, através de um custo pela hora técnica, e também 

uma porcentagem sobre o custo da obra, variável entre um projeto de grande 

porte e mais complexo, e um projeto de pequeno ou médio porte e baixa 

complexidade. 

O escritório Arqui Art Projetos, cobra R$60,00 por metro quadrado para a 

elaboração do projeto, onde estão inclusos além do arquitetônico, os projetos 

estrutural, hidráulico e elétrico. De acordo com valores pesquisados, como 

mostra a tabela abaixo, o valor cobrado pelo metro quadrado no escritório Arqui 

Art Projetos está similar aos de escritórios da mesma região: 

 

TABELA 4: Comparação de preços 

Escritório             Preço por m² (reais) 

Vinícius e Nara Pons  68,00 

Kaminski e Larsen                      60,00 

Estúdio Pantarolli Miranda  85,00 

Tiago Alves Arquitetura 80,00 

Amanda Leite Arquitetura 58,00 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

3.1.7 MARKETING DIGITAL   

 

Segundo Kotler (2017) a conectividade transformou o modo de interação 

das pessoas. A inclusão digital faz com que cada vez mais pessoas tenham 

acesso à tecnologia, e devido a estes fatos foi necessário que o marketing 

também sofresse transformações, seus conceitos-chaves tiveram que ser 

redefinidos. 

As pessoas têm utilizado cada vez mais a internet e as mídias sociais na 

hora de buscar e realizar a compra de produtos e serviços, em decorrência da 

conectividade e da mobilidade, desta forma se ressalta a importância do 

propósito do marketing digital nas empresas, que não deve substituir o marketing 
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tradicional, mas sim ambos devem ser aplicados no relacionamento com os 

consumidores. 

No estágio inicial de interação entre empresas e consumidores, o 
marketing   tradicional desempenha papel importante ao promover a 
consciência e o interesse. À medida que a interação avança e os 
clientes exigem relacionamentos mais próximos com as empresas, 
aumenta a importância do marketing digital. O papel mais importante 
do marketing digital é promover a ação e a defesa da marca. Como o 
marketing digital é mais controlável do que o marketing tradicional, seu 
foco é promover resultados, ao passo que o foco do marketing 
tradicional é iniciar a interação com os clientes. (KOTLER, 2017, p.69) 

  

Assim é essencial para a empresa que quer atingir melhores resultados, 

utilizar o marketing digital como aliado, pois deste modo é possível atingir um 

público diverso, personalizado, conquistar novos clientes além de fidelizar os 

clientes já existentes. 

 

3.2 FLUXO INTERFACE DA SITUAÇÃO ATUAL  

 

Para melhor compreensão dos procedimentos realizados pelo escritório 

desde o primeiro contato com o cliente até finalização da prestação do serviço, 

foi elaborado um levantamento no qual os pesquisadores acompanharam alguns 

ciclos de trabalho possibilitando a descrição das atividades conforme abaixo: 

 O trabalho inicia-se com o contato do cliente com a empresa. A 

partir desse momento é realizada uma entrevista na qual servirá 

para conhecer as necessidades e planos do cliente, tanto no 

projeto residencial quanto comercial.  

 Após o primeiro contato e feita uma pesquisa de campo tendo o 

intuito de colher informações in loco para assegurar as melhores 

maneiras de viabilizar o projeto. Além disso, é consultada à Guia 

Amarela que contém informações fornecidas pela prefeitura, para 

a verificação das possibilidades e limitações construtivas do 

terreno. Assegurando que o projeto será redigido sob as leis 

vigentes.  
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 O resultado desses levantamentos é o estudo de viabilidade sendo 

um relatório técnico sobre o que se pode ou não se pode edificar 

ou parcelar em um determinado local.  

 Atendendo os interesses do cliente, é apresentada e negociada a 

proposta financeira. Acertados os valores, assina-se o contrato, 

estipulando prazos, detalhando condições de entrega dos serviços. 

 O anteprojeto é a etapa intermediária do projeto arquitetônico, 

formado por um conjunto de desenhos que representam o projeto 

com maior clareza e personalidade. Uma concepção do projeto que 

servirá de base para a elaboração dos projetos complementares, 

servindo também de apoio para elaborar uma estimativa de preço 

da obra.  

 A análise crítica é uma etapa feita em conjunto com o cliente no 

qual são apontados os pontos positivos e negativos do projeto, se 

necessário solicitando a mudança.  

 A especificação de projeto consta no memorial descritivo, que é um 

documento que descreve detalhadamente todas as fases e 

materiais utilizados no projeto. Este documento serve de base para 

a compra de materiais e para a execução da obra. 

 Na fase de compatibilização cada um dos projetos complementares 

é analisado individualmente e em seguida superposto com todos 

os outros projetos relativos ao empreendimento. O objetivo é a 

integração técnica entre os diversos projetos e projetistas 

envolvidos. 

 Os projetos deverão ser encaminhados aos órgãos competentes 

submetidos a análises, caso necessário haverá adequação do 

projeto para a sua devida aprovação e liberação. 

 Após aprovação dos projetos é autorizado o início da obra. Na fase 

de inspeção técnica os engenheiros, técnicos e supervisores 

responsáveis pela obra, realizam um acompanhamento em seu 

dia-a-dia, medindo desempenho, evitando faltas e atrasos e 

corrigindo os problemas. 
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 A edificação encontrando-se totalmente concluída, em 

conformidade com o projeto aprovado, é solicitado o Habite-se que 

é o documento certificando que a edificação encontra-se finalizada. 

 

3.3 PROBLEMAS E GARGALOS 

O marketing digital hoje é a porta para recepcionar e captar uma boa parte 

de clientes devido ao crescimento constante dos adeptos às redes sociais como 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e também a busca por praticidade em 

encontrar informações sem sair de casa.  

No modelo de negócio atual é visto que o escritório poderia ter um 

desempenho melhor devido à ausência nas mídias e canais digitais, perdendo 

uma fatia de mercado na qual seus concorrentes já têm certo investimento. Visto 

que hoje o escritório não tem cadastro em nenhuma das principais redes sociais 

utilizadas, após um levantamento do comportamento dos clientes percebe-se 

que o maior meio de captação de clientes é obtida por indicações, este que foi 

feito através de pesquisa quantitativa com 297 dos 1300 clientes que o escritório 

já prestou serviços. 

FIGURA 1: Fórmula de cálculo para pesquisa de clientes 

 

 

Legenda: n = Amostra  Z = Intervalo de confiança  P = Probabilidade de acontecer  Q = Probabilidade de não acontecer  N = População   
e = Erro Amostral 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

Realizando a compatibilização dos dados levantados nota-se que a 

quantidade de projetos comerciais foram maiores que os residenciais, 

correspondendo respectivamente a 52% e 48%. Percebe-se que a principal área 
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de atuação está em Curitiba, detalhadamente em três principais regionais, 

Boqueirão (35%), Santa felicidade (20%) e Pinheirinho (15%). 

 

TABELA 5 : Percentual de distribuição de distribuição de projetos 

Projetos % 

Residenciais 52% 

Comerciais 48% 

                                                 Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

 

TABELA 6 : Percentual de atuação por regionais em Curitiba 

Regionais Atuação (%) 

Boqueirão 35% 

Santa Felicidade 20% 

Pinheirinho 15% 

Portão 8% 

Boa Vista 7% 

Cajuru 7% 

Bairro Novo 5% 

Centro 2% 

CIC 1% 

Tatuquara 0% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

Com a facilidade de acesso a informações na internet e em redes sociais, 

foi visto que 92% dos respondentes procuram serviços na internet, usando 

principalmente as redes sociais Facebook (51%) e Instagram (69%) 

frequentemente. 

 

TABELA 7: Percentual de procura de serviços na internet 

Procura serviços na internet % 

Sim 92% 

Não 8% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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TABELA 8: Frequência de utilização da rede Facebook 

Frequência  % 

Frequentemente  51% 

Ocasionalmente 7% 

De forma Equilibrada  9% 

Pouca Frequencia 18% 

Não uso 15% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

 

TABELA 9: Frequência de utilização da rede Instagram 

Frequência  % 

Frequentemente  69% 

Ocasionalmente 6% 

De forma Equilibrada  11% 

Pouca Frequência 5% 

Não uso 9% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

 

TABELA 10: Frequência de utilização da rede Twitter 

Frequência  % 

Frequentemente  1% 

Ocasionalmente 1% 

De forma Equilibrada  2% 

Pouca Frequência 6% 

Não uso 90% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 11: Frequência de utilização da rede Likedin 

Frequência  % 

Frequentemente  11% 

Ocasionalmente 13% 

De forma Equilibrada  8% 

Pouca Frequência 21% 

Não uso 47% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

De acordo com os resultados apresentados pelos clientes observa-se que 

em um site de arquitetura os principais pontos a serem relevantes são conteúdo 
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(90%), velocidade (89%), portfólio (77%), design (70%), integração com as redes 

sociais (53%) 

TABELA 12: Importância do Design em um site  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 5% 

Concordo Parcialmente 25% 

Concordo Totalmente 70% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 13: Importância do Conteúdo em um site  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 2% 

Concordo Parcialmente 8% 

Concordo Totalmente 90% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

TABELA 14: Importância do Velocidade em um site  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 1% 

Concordo Parcialmente 10% 

Concordo Totalmente 89% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 15: Importância do Integração com redes sociais em um site  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 10% 

Concordo Parcialmente 37% 

Concordo Totalmente 53% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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TABELA 16: Importância do Portfolio em um site  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 2% 

Concordo Parcialmente 21% 

Concordo Totalmente 77% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

Constata-se que os principais critérios utilizados pelos clientes para 

escolher o escritório como prestador de serviço foram, experiência (94%), 

qualidade (88%), preço (61%), portfólio (54%). 

 TABELA 17: Importância da experiência na contração  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 0% 

Concordo Parcialmente 6% 

Concordo Totalmente 94% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 18: Importância da qualidade na contração  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 5% 

Concordo Parcialmente 7% 

Concordo Totalmente 88% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 19: Importância da Preço na contração  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 12% 

Concordo Parcialmente 27% 

Concordo Totalmente 61% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 



24 
 

 
 

TABELA 20: Importância da Portfolio na contração  

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 25% 

Concordo Parcialmente 21% 

Concordo Totalmente 54% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

Hoje a gama de clientes do escritório é recebida em sua maioria por 

indicações (96%), isso é compreendido através do nível de indicação levantado 

no questionário onde sua média foi de nota 9 e feedback das respostas de 

pesquisa quando as perguntas se referem a confiabilidade (94%), comunicação 

(91%), Acesso ao profissional (88%), flexibilidade (87%), Pós-venda (82%), 

Tempo de entrega (71%), onde os retornos foram de mais de 70% qualificados 

como ótimo. 

TABELA 21: Forma de primeiro contato com o escritório 

Importância % 

Indicação 96% 

Localização 4% 

Site/Internet 0% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 22: Nota de indicação dos clientes 

Nota de Indicação % 

0 0% 

1 0% 

2 0% 

3 0% 

4 0% 

5 0% 

6 0% 

7 4% 

8 17% 

9 56% 

10 23% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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TABELA 23: Avaliação referente a flexibilidade de serviços prestados pelo escritório 

Importância % 

Péssimo 0% 

Ruim 0% 

Regular 2% 

Bom 11% 

Ótimo 87% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

 

TABELA 24: Avaliação referente a prazo de entrega dos serviços prestados pelo 
escritório. 

Importância % 

Péssimo 0% 

Ruim 0% 

Regular 6% 

Bom 24% 

Ótimo 71% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

 

TABELA 25: Avaliação referente a Pós-Venda dos serviços prestados pelo escritório 

Importância % 

Péssimo 0% 

Ruim 0% 

Regular 1% 

Bom 17% 

Ótimo 82% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 
TABELA 26: Avaliação referente a Confiabilidade dos serviços prestados pelo escritório 

Importância % 

Péssimo 0% 

Ruim 0% 

Regular 0% 

Bom 6% 

Ótimo 94% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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TABELA 27: Clareza de informações nos projetos realizados  

Importância % 

Péssimo 0% 

Ruim 0% 

Regular 2% 

Bom 7% 

Ótimo 91% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

 

TABELA 28: Avaliação referente a Acesso ao profissional do escritório. 

Importância % 

Péssimo 0% 

Ruim 0% 

Regular 0% 

Bom 12% 

Ótimo 88% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018)  

 

3.4 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Não há norma legal para ações de comunicação, porém existem 

algumas restrições a serem seguidas pelos Arquitetos. Caso ocorra divulgação 

em jornais ou televisão, é obrigatório ter a indicação do responsável técnico da 

obra, o título profissional e o número do registro do Arquiteto no CAU, deve 

conter também as descrições das atividades técnicas que foram desenvolvidas, 

e a logo marca deve ser do mesmo padrão incluindo fontes das demais logos 

das outras pessoas que fazem parte da obra. Caso essas regras sejam 

descumpridas, o conselho entende como uma atitude antiética dos profissionais. 

 

3.5 ANÁLISE DE RISCO 

Não foram encontrados riscos para a execução deste projeto. 
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3.6 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

3.6.1 Comportamento do Consumidor 

 

Com o objetivo de entender, através de indicadores quantitativos, o 

comportamento de consumidores, foi aplicado um questionário na cidade de 

Curitiba. Para estabelecer o tamanho da amostra a ser pesquisada foi utilizada 

a equação que se encontra no Apêndice C. Inicialmente foi utilizado o cálculo 

com margem de erro de 5%, adotando que a estimativa da população atual de 

Curitiba é de 1.917.185 segundo o IBGE, onde chegamos então ao tamanho da 

amostra de 384 respondentes, conforme cálculo 1 da figura 2.  

A partir disso foi utilizada uma organização por cluster baseada nas 10 

regionais da cidade, permitindo assim aleatoriedade com os dados pesquisados. 

A distribuição foi feita baseando-se os 384 elementos originais através da figura 

no Apêndice C. Durante a execução dos questionários não se conseguiu atender 

aos critérios dos clusters desenhados originalmente, desta forma foi recalculado 

o tamanho da amostra admitindo-se um erro amostral maior de 10% que resultou 

na equação do cálculo 2 da figura 2, mantendo-se assim a distribuição 

proporcional entre as 10 regionais de Curitiba. 

 

FIGURA 2: Fórmulas de cálculo para pesquisa de não clientes. 

 

 

 

Legenda: n = Amostra  Z = Intervalo de confiança  P = Probabilidade de acontecer  Q = Probabilidade de não acontecer  N = População   
e = Erro Amostral 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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Entre os respondentes da pesquisa verificou-se que mais da metade tem 

idade entre 25 e 35 anos. Em relação a utilização das redes sociais e a 

frequência com que a utilizam, o Instagram e o Facebook são os mais populares, 

correspondendo a 68% e 54% respectivamente. Logo, o Twitter e o Linkedin não 

possuem um número grande de usuários, onde em sua maioria as pessoas não 

fazem uso de tais redes. 

 

TABELA 29: Frequência de utilização da rede Facebook 

Frequência  % 

Frequentemente  54% 

Ocasionalmente 10% 

De forma Equilibrada  17% 

Pouca Frequência 9% 

Não uso 10% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 30: Frequência de utilização da rede Instagram 

Frequência  % 

Frequentemente  68% 

Ocasionalmente 9% 

De forma Equilibrada  9% 

Pouca Frequência 4% 

Não uso 10% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 31: Frequência de utilização da rede Twitter 

Frequência  % 

Frequentemente  2% 

Ocasionalmente 6% 

De forma Equilibrada  4% 

Pouca Frequência 10% 

Não uso 78% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 32: Frequência de utilização da rede Likedin 

Frequência  % 

Frequentemente  8% 

Ocasionalmente 10% 

De forma Equilibrada  6% 
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Pouca Frequência 17% 

Não uso 59% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

A conectividade torna acessível aos consumidores a busca por serviços e 

produtos na internet, diante disso, 98% dos respondentes utilizam dessa prática 

antes de realizarem suas compras, pois assim os usuários possuem maior 

praticidade e facilidade antes de tomarem suas decisões. Identificou-se também 

que 91% das pessoas possuem o hábito de indicar produtos e serviços. 

 

TABELA 33: Percentual de procura de serviços na internet 

Procura serviços na internet? % 

Sim 92% 

Não 8% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 34: Indicação de produtos e serviços a outras pessoas  

Procura serviços na internet? % 

Sim 91% 

Não 9% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

Os respondentes elencaram o grau de importância em relação ao site 

onde realizam suas buscas por produtos e serviços, sendo conteúdo (86%), 

velocidade de navegação (85%) e portfólio (72%) os pontos de maior relevância, 

já a integração com as redes sociais e o design do site são menos significativos.  

 

TABELA 35: Importância do Design em um site 

Importância % 

Discordo Totalmente 1% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 7% 

Concordo Parcialmente 24% 

Concordo Totalmente 68% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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TABELA 36: Importância do Conteúdo em um site 

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 4% 

Concordo Parcialmente 10% 

Concordo Totalmente 86% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

TABELA 37: Importância do Velocidade em um site 

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 1% 

Indiferente 5% 

Concordo Parcialmente 9% 

Concordo Totalmente 85% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 38: Importância do Integração com redes sociais em um site 

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 18% 

Concordo Parcialmente 32% 

Concordo Totalmente 50% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 39: Importância do Portfolio em um site 

Importância % 

Discordo Totalmente 0% 

Discordo Parcialmente 0% 

Indiferente 3% 

Concordo Parcialmente 25% 

Concordo Totalmente 72% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

Na pesquisa os respondentes enumeraram em uma escala de 1 a 5, onde 

1 é menos importante e 5 muito importante, o que considerariam ao contratar os 

serviços de um Arquiteto, entre as opções de indicação, preço, experiência e 
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portfólio, a experiência e indicação se destacam, com 66% e 54% 

respectivamente dos respondentes dando a nota máxima nesses quesitos. 

 

TABELA 40: Grau de importância na contratação de um arquiteto - Indicação 

Importância % 

1 0% 

2 0% 

3 16% 

4 30% 

5 54% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 41: Grau de importância na contratação de um arquiteto - Preço 

Importância % 

1 2% 

2 3% 

3 19% 

4 25% 

5 51% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 42: Grau de importância na contratação de um arquiteto – Experiência 

Importância % 

1 1% 

2 2% 

3 15% 

4 16% 

5 66% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

 

TABELA 43: Grau de importância na contratação de um arquiteto –Portfólio 

Importância % 

1 1% 

2 0% 

3 14% 

4 29% 

5 56% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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3.6.2 ANÁLISE DOS CONCORRENTES  

 

Para qualquer empresa independente do ramo é de grande importância 

ter uma boa imagem na internet, tendo um conteúdo nutritivo em seu site e 

também uma boa integração com as redes sociais diversas que temos nos dias 

de hoje.  

O diagnóstico de Marketing digital parte de diversos pontos principais 

detalhados em subitens que formam ou não uma boa referência na internet. 

Estes partem de cadastros nas principais redes como Google, onde a inclusão 

de informações como endereço, fotos e opiniões o melhor ranqueara nas 

pesquisas dos usuários, a apresentação do site também o ajuda a ranquear 

melhor, pois a ferramenta Google filtra os sites mais atualizados através dos 

sistemas de hospedagem utilizados como Wordpress, ou seja, se o site possui 

uma versão defasada da ferramenta de hospedagem perderá pontos e 

consequentemente posições.  

Nesta pesquisa de diagnóstico foi utilizado os cinco principais 

concorrentes melhores ranqueados em pesquisas Google relacionadas ao tema 

arquitetura na cidade de Curitiba onde esta consultoria se aplica, como, 

arquitetos em Curitiba, escritórios de arquitetura em Curitiba, arquitetura 

Curitiba. A definição para estabelecer estes concorrentes partiu de seu ranque 

amento no Google, onde hoje os leitores em sua maioria não passam da quarta 

página do instrumento de pesquisa, assim os principais concorrentes foram 

definidos após várias pesquisas diferentes relacionadas ao ramo de arquitetura 

em Curitiba, os que possuíam visualização sempre na primeira página 

independente do título da pesquisa foram escolhidos, Abaixo temos análise 

discursiva destes cinco concorrentes. 

 

           Luiz Maganhoto & Daniel Casa Grande 

O site é o melhor Ranqueado nas pesquisas relacionadas, com cadastro 

na rede Google, apresentando uma ótima visualização dos conteúdos que 

propõe relacionado ao ramo da arquitetura, como perfil descritivo dos 

arquitetos  e um grande portfólio para conhecimento do cliente, disponibiliza 

informações de endereço, telefones ,e-mails para contato de fácil visualização, 
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integrado apenas com a rede social Facebook da qual não é muito ativo com sua 

última publicação em fevereiro de 2018, também possui um blog pouco 

atualizado o que faz descartável o  link integrado ao site por não possuir 

conteúdo. Diante das informações é um site muito interessante, porém peca na 

questão da integração e relação com o público nas redes sociais. 

 

Trento Arquitetura 

Dentre os cinco site analisado é o que melhor apresenta conteúdo nutritivo 

com informações sobre o perfil da empresa, prêmios, sua equipe, serviços 

especializados e também um portfólio completo de trabalhos realizados para 

visualização do cliente, onde apresenta também uma pequena barra de 

rendimento nas categorias dos serviços realizados que informam mais de 90% 

de rendimento, integrado apenas com as redes Google e Facebook onde é 

pouco ativo com publicações apenas de fotos dos trabalhos realizados sem 

comentários ou outras informações,  um site muito bem apresentado visualmente 

porém peca nas questões de integração as redes. 

 

3HAUSS 

Site bem apresentado visualmente focado na apresentação dos seus 

serviços e portfólio, com poucas informações sobre equipe e empresa, 

disponibiliza um diferencial a seus concorrentes com uma ferramenta de serviço 

de design de interiores a distância, possui integração com as redes Google, 

Facebook, Instagram, Snapchat e um blog, porem todos com últimas 

atualizações em 2016 e 2017 estando bem desativados nessas redes.  

 

AMR Arquitetura  

Site apresentado de forma mediana visualmente com letras garrafais nas 

informações que apresenta sobre sua equipe e empresa, apresentando um 

portfólio e área de contato com o cliente apenas via e-mail, não possuindo 

nenhuma integração com redes sociais além da localização via Google. 

 

ArqBox 

Site bem apresentado Visualmente segmentando bem via dropdown os 

serviços para que o cliente possa clicar direto no que o interessa, apresenta 
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informações sobre empresa e equipe com portfólio de trabalhos realizados, 

possui um campo de notícias relacionadas a arquitetura que é pouco atualizado 

sendo a última em 2016, possui integração com a redes Google, Facebook, 

Linkedin e um blog, porém onde não é muito ativo com última publicação em abril 

de 2018 e em blog no ano de 2016, não disponibiliza aba de contato via telefone, 

apenas e-mail e de uma forma bem pequena no rodapé do site, o que dificulta a 

visualização do cliente. 

 
QUADRO 7 – RESUMO DE DIAGNÓSTICO DE MARKETING DIGITAL 

Escritório/Empresa Luiz 
Maganhoto 

Trento 
Arquitetura 

3HAUSS 
AMR 

Arquitetura 
ArqBox 

Cadastro Google sim sim sim sim sim 
Portfolio sim sim sim sim sim 
Velocidade de navegação sim sim sim sim sim 
Dropdown sim sim não não sim 
Design Atrativo sim sim sim não sim 
Integração redes sociais não não não não não 
Conteúdo Nutritivo sim sim sim não sim 
Informações clicáveis de 
Contato sim sim sim sim não 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 

3.6.3 LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES 

 

Com base nas necessidades identificadas ao longo da consultoria, na qual 

foi diagnosticado que a empresa não tem uma presença significativa no cenário 

de marketing digital, foi realizada uma cotação de preços com algumas agências 

especializadas neste segmento a fim de apresentar ao patrocinador e verificar a 

viabilidade e implementação do processo. 

 

QUADRO 8 – COTAÇÃO AGÊNCIAS DE MARKETING DIGITAL 

Agência Pacote de serviços Valor R$ 
(mensal) 

Alper Website, otimização SEO suporte de redes sociais com 3 
posts semanais no Facebook / Instagram 

1.200,00 

Nectarina Conteúdo + Layout + Anúncios + Blog Site. Facebook/ 
Instagran com 3 posts orgânicos + 1 anúncio por semana. 

Blog no site 1 postagem por semana 

870,00 
 

Muito Mais 
Digital 

Otimização do Site + Conteúdo + Gestão do Facebook com 2 
posts por semana 

2.040,00 

H8B Otimização do Site + Conteúdo + Gestão de Redes sociais 400,00 a 
1500,000 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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Feito o levantamento com outros escritórios, preços e pesquisas com 

pessoas em busca de serviços de arquitetura tendo condições de compreender 

o comportamento de potenciais clientes que avaliam como prioridade um bom 

conteúdo nutritivo e integração com as redes sociais, ligados a qualidade de 

serviços e portfólio. 

Como sugestão ao patrocinador elaboramos um plano de ação no qual 

vai conter, criação de um site otimizado, atrativo e informativo para futuros 

leitores, cadastro e integração com as principais redes sociais identificadas neste 

projeto, com publicações periódicas, para captação de Leads, divulgação de 

projetos em andamento e concluídos nestas canais criados para maior 

conhecimento de serviço de futuros clientes, estes novos canais de serviços 

digitais tem como objetivo aumentar a evidencia do escritório tendo em vista que 

seus serviços já são bem avaliados porém com pouca visibilidade.  
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3.7 - ORÇAMENTO – CUSTOS E RECURSOS: 

Um projeto está sujeito a não obter o sucesso esperado, ou até mesmo o 

fracasso devido a diversos fatores. No estágio inicial muitos deles sofrem com o 

atraso devido à complexidade para sua aprovação. Segundo Keeling (2013 p. 

107), entre as causas do atraso no projeto estão a dificuldade para a aceitação, 

o compromisso das partes interessadas e também os ciclos orçamentários, onde 

se analisa a viabilidade do mesmo. Assim pode ocorrer alteração em algum 

aspecto da proposta feita inicialmente.  

Os custos do projeto podem ser um dos problemas e motivo para este não 

obter o sucesso esperado. Então é necessário haver um plano de recursos que 

seja apresentado ao patrocinador para que este verifique a viabilidade de 

execução do mesmo. “Os recursos necessários para a administração do projeto 

e para a conclusão de cada atividade são especificados, orçados e incluídos em 

uma lista consolidada que mostra tanto os detalhes de cada requisito como a 

necessidade total de recursos”. (KEELING, R.; BRANCO, R.; 2013, p. 120). 

A princípio é necessário que seja feito um plano de finanças independente 

do porte do projeto, que abranja por exemplo os limites financeiros disponíveis, 

o orçamento do projeto, o fluxo de caixa com previsões de cobertura do projeto, 

os custos do financiamento além de procedimentos para controlar os custos, 

autorizar pagamentos e a obtenção de fundos. 

                                         A eficiência no fornecimento e administração dos recursos é 

fundamental ao sucesso do projeto. Cada projeto demandará uma 

combinação única de tipo, qualidade e volume de recursos. Alguns 

projetos, obviamente, fazem uso intensivo de capital, enquanto outros 

recorrem intensamente à tecnologia, novos processos, equipamentos 

ou aplicação de conhecimento e experiência especializados, mas seja 

qual for a orientação do projeto, os recursos continuam a ser a sua 

energia vital; eles devem ser cuidadosamente escolhidos, 

acuradamente especificados e sua aquisição cuidadosamente 

planejada. (KEELING, R.; BRANCO, R.; 2013, p. 164). 

Todos os recursos devem estar disponíveis conforme sua necessidade e 

sua utilização precisa ser feita corretamente, pois a coordenação ineficaz de 

recursos pode ser um dos motivos de fracasso do projeto. 
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Para a realização e implementação deste projeto de consultoria foram 

realizadas reuniões junto ao patrocinador para serem apresentadas as ideias e 

planos de ação conforme as decisões, foi dada a equipe total liberdade para 

criação e administração das redes sociais e blog criados, conforme o valor 

liberado para compra de domínio e publicidade. 

Abaixo segue a relação de valores Utilizados neste projeto: 

QUADRO 9: RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

Recurso Valor 

Dominio WIX  R$                         250,00  

Impulso Instagram  R$                           20,00  

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

3.8 - CRONOGRAMA: 

Uma importante ferramenta utilizada na comunicação de um projeto é o 

cronograma, sendo um triunfo para o sucesso do mesmo quando é gerenciado 

de forma eficaz. “(...) o que é de fato o cronograma do projeto: uma ferramenta 

de comunicação do gerenciamento, que guia o projeto passo a passo, ao destino 

correto e no tempo estabelecido como requerido no projeto”. (CIRIELLO, David; 

2011) 

O cronograma pode ser visto como um roteiro no qual não deve ter atrasos 

para que no final o objetivo do projeto possa ser atingido com sucesso e também 

no prazo correto. Assim observa-se a importância de um gerenciamento com 

responsabilidade do mesmo, em que não se preocupe apenas com os riscos que 

são ocultos, mas também com os riscos óbvios que aparentemente não tem 

tanta importância, porém podem se materializar e causar efeitos negativos no 

projeto. 

Segundo Ciriello (2011), existem diversas situações que podem afetar o 

cronograma e que devem ser vistas pelo gerente do projeto tais como: as datas 

de feriados e férias das pessoas envolvidas no projeto, o tempo de folga que é 

solicitado por terceiros ou fornecedores, treinamentos que impactem a equipe e 

também a disponibilidade de recursos para as diversas fases do projeto, que 

caso não estejam à disposição quando for necessário impactam no cronograma. 
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Portanto é imprescindível utilizar o cronograma de modo eficaz para que este 

seja uma ferramenta que auxilie no trunfo do projeto.   

Pela decisão do patrocinador de não optar por mão de obra especializada 

na área de Web Designer, a equipe ficou engajada de adquirir e colocar em 

prática as atividades desta área para entregar um resultado satisfatório aos olhos 

do patrocinador, porém devido a esta manobra foi necessário realizar uma 

extensão no cronograma quando tratado o tópico “criação e desenvolvimento de 

site” o que ocasionou um atraso na entrega do conteúdo final. 

 Com consentimento do patrocinador entendendo as limitações que foram 

dispostas, a equipe foi dividida em duas partes, uma focada em desenvolvimento 

do site e administração de blog e outra com enfoque em administração e 

publicidade em redes sociais, com reuniões semanais para debate do 

andamento do projeto e apresentação do que estava e já havia sido feito para 

que todos estivessem em sintonia diante dos serviços de consultoria realizados. 

   Ao fim foram apresentados a versão final do site Arqui e Art Projetos 

juntamente com seu blog e as publicações que já haviam sido feitas e que ainda 

iriam ser feitas ao público até o término deste trabalho. As ações realizadas 

foram aprovadas pelo patrocinador diante do conteúdo apresentado, tendo 

conhecimento da importância do marketing digital e a seguir serão abordados os 

resultados de melhoria e ganhos ao escritório Arqui e Art Projetos. 

 

QUADRO 10: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – TCC II 

Fase Tempo 

- Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Criação de Redes Sociais x 
    

Criação e otimização de 
Site 

x x 
 

x 
  

Publicações na redes 
 

x x x x 

Acompanhamento 
(site/redes) 

 x x x x 

Coleta de Resultados 
 

 
  

x 

Apresentação Final 
  

  x 

Fonte: Elaborado pelos Autores 
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Devido a problemas de orçamento, foi necessário a extensão em 30 dias da fase 

“criação e otimização de site” afetando o cronograma que foi planejado 

primeiramente. 

3.9 FERRAMENTAS DE MÍDIA DIGITAL IMPLANTADAS NA EMPRESA 

 

3.9.1 Website 

 

Os websites ficam disponíveis em servidores e têm a finalidade de tornar 

acessíveis as informações de uma pessoa ou empresa. São localizados através 

de um endereço único conhecido como Uniform Resource Locator (URL) e 

permitem o acesso a diferentes mídias, tal como texto, fotos, animações, sons, 

vídeos e etc. (PEREIRA, 1999) 

Para o projeto após a compra de domínio foi desenvolvido um site na 

plataforma Wix que atendesse as necessidades e expectativas do cliente, no 

qual o grupo teve conhecimentos após os resultados de pesquisas aplicadas, 

desta forma o mesmo foi criado com base nestas respostas e otimizado para que 

ficasse de acordo com os padrões aprovados pela internet. 

Sendo desenvolvido um layout limpo e autoexplicativo para melhor 

entendimento do leitor e fácil acesso a informações que procura como 

localização, portfolio e solicitação de orçamento.  

Realizada a integração com as redes sociais desenvolvidas no projeto, 

inclusão do sistema de Dropdown para os títulos de conteúdo para melhor 

visualização dos menus. 

Site criado de forma responsiva se adequando as telas sejam de gabinete, 

notebook ou celular, podendo ser acessado de todas as plataformas. 

Foi desenvolvido o Blog dentro do próprio site para postagens sobre o 

ramo da arquitetura no Brasil, postagem estas que eram feitas de forma 

regulares para que o mesmo ficasse sempre ativo aos leitores com conteúdo 

nutritivo, atrativo e novo, com o objetivo de trazer mais informações aos leitores 

para que passassem mais tempo logados ao site. Assim desencadeando mais 



40 
 

 
 

sua curiosidade ao serviço e possível busca aos trabalhos do escritório em 

seguida. 

FIGURA 3: PAGINA INICIAL DO SITE E SUAS CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: PORTFOLIO APRESENTADO EM UMAS DAS 

CATEGORIAS (RESIDENCIAL) 
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FIGURA 5: PUBLICAÇOES EM BLOG 
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FIGURA 6: ÁREA PARA CONTATO E LOCALIZAÇÃO 

 

 

3.9.2 Facebook 

 

O Facebook foi lançado em 2004 pelo americano Mark Zuckerberg 

enquanto ele ainda estudava na universidade de Harvard. De acordo com 

Recuero (2009), o objetivo do Facebook era focar em alunos que estavam 

ingressando na faculdade e deixando o segundo ano.  

Também observa- que: 

 

O foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos em um 
momento crucial da vida de um jovem universitário: o momento em que 
este sai da escola e vai para a universidade, onde nos Estados Unidos, 
quase sempre representa uma mudança de cidade e um especto novo 
de relações sociais. O sistema, no entanto, era focado em escolas e 
colégios e, para entrar nele, era preciso ser membro de alguma das 
instituições reconhecidas. Começou apenas disponível para os alunos 
de Harvard (2004), posteriormente sendo aberto para escolas 

secundárias. (RECUERO, 2009, p. 171) 

 

 

O Facebook é uma ferramenta hoje utilizada para busca, entretenimento, 

relacionamento, assim como para a divulgação e vendas.  

Uma página para divulgação do escritório foi criada no Facebook com a 

intenção de criar um novo canal para alcançar o público e, desse modo, 

fortalecer o reconhecimento da marca. Na página criada, foram postados 

projetos ja realizados de diversos clientes com o intuito de mostrar os trabalhos   
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com a publicação individual de cada um e suas descrições para conhecimento 

dos leitores. 

FIGURA 7: PÁGINA NA REDE FACEBOOK 

 

 

3.9.3 Instagram 

 

O Instagram é mais uma rede social que permite que seus usuários 

compartilhem vídeos e fotos. Segundo o autor Valentim “uma das redes sociais 

de compartilhamento de fotos e vídeos mais populares do mundo, disponível 

para Android, IOS e Windows Phone, é gratuito e fácil de usar”. (VALENTIM, 

2003, p. 12) 

O Instagram foi inventado por um brasileiro de 18 anos que se chama 

Michael Krieger. Michael estudou em Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. Lá 

conheceu Kevin Systrom que trabalhava como programador. Juntos eles criaram 

uma pareceria, e em 2010 lançaram a primeira versão do Instagram que permitia 

postar fotos com efeitos. Logo em seguida, o aplicativo atingiu nível mundial. 

Hoje, o Instagram abrange um grande nível de usuários e é uma rede social 

muito usada no Marketing Digital.  
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O Instagram é uma plataforma usada para várias finalidades, e que vem 

se destacando em favor de empresas que desejam aumentar a visibilidade de 

sua marca e vender mais. 

O Instagram foi uma das principais ferramentas criadas para divulgação 

do escritório nas redes sociais, nele também foram postadas as imagens e 

informações de projetos realizados como no Facebook mas além disto foi 

adicionado formas de interações com os seguidores da página via interação pela 

ferramenta “Stories” disponibilizada pela rede, nele são feitas enquetes que 

podem ser respondidas pelos que o visualizam e também atividades do cotidiano 

que ficam disponíveis por 24hrs para visualização este é forma de criar laços de 

interação com os seguidores e os proporcionarem uma imagem mais imersiva 

do escritório. 

FIGURA 8: PÁGINA DO ESCRITÓRIO NO INSTAGRAM 
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FIGURA 9: UMA DAS ENQUETES RELIZADAS E SEU RESULTADO 

 

 

FIGURA 10: INTERAÇÃO COM SEGUIDORES 
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3.9.4 - Plataforma Google 

A plataforma do Google é muito importante para todos os segmentos 

relacionados à área de serviços. Ela pode ser direcionada para a região de 

atuação da revenda, ou por palavras chaves colocadas.  

FIGURA 11: CADASTRO DO ESCRITÓRIO NO GOOGLE 
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3.9.5 Indicadores de Desempenho 

TABELA 44 – METROS QUADRADOS DE PROJETOS EXECUTADOS 

  
Total de Projetos Executados em M² 

(2018) 
Total de Projetos Executados em M² 

(2019) 

Janeiro 1500 1106 

Fevereiro 1000 1172 

Março 700 1237 

Abril 500 1328 

Maio 1000 1370 

Junho 1200 1520 

Total 5900 m² 7733 m² 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

Analisando os resultados obtidos junto ao objetivo principal do projeto de 

consultoria no qual era ampliar o número de metros quadrados executados pode-

se destacar que no mesmo período de Janeiro a Junho de cada ano a Arqui e 

Art projetos teve um aumento no número de metros quadrados em 23,7% dos 

projetos executados. 

No período de janeiro de 2019 a junho de 2019 a equipe realizou um 

conjunto de levantamentos de dados tendo o intuito de colher informações sobre 

a quantidade em metros quadrados de orçamentos realizados pelo o escritório e 

em qual canal foi prospectado sendo acompanhado nos meses de referência, 

além disso, foram levantadas informações sobre as distribuições desses projetos 

em residenciais e comerciais, podendo comparar os orçamentos realizados com 

os projetos executados, verificando que o escritório converteu em projetos 

aceitos 73% do total do número de orçamentos em metros quadrados. 

TABELA 45: ORÇAMENTOS E PROJETOS EXECUTADOS EM M² 

  
Total de 

Orçamentos em 
M² 

Total de Projetos 
Executados em M² 

Total de Projetos 
Comerciais 

Executados em M² 

Total de Projetos 
Residênciais 

Executados em M² 

jan/19 1382 1106 727 379 

fev/19 1523 1172 900 272 

mar/19 1669 1237 1009 228 

abr/19 1860 1328 458 870 

mai/19 1986 1370 584 786 

jun/19 2128 1520 730 790 

Total 10548 m² 7733 m² 4408 m² 3225 m² 



48 
 

 
 

Durante a avaliação do resultado referente a número dos likes, curtidas e 

compartilhamentos não se observou um crescimento tão significativo, 

naturalmente isso se deve as restrições orçamentárias dessa implementação. 

As restrições impediram que fosse alavancadas as publicações, desta forma o 

crescimento foi somente orgânico.  

Apesar de ser um período pequeno de intervenção as redes sociais em 

conjunto com o site corresponderam a 11% do total de orçamentos realizados e 

8% dos projetos realizados, podendo-se destacar a contratação de dois projetos, 

o primeiro em abril de 2019, uma residência de 360 metros quadrados com 

prospecção via site e o segundo em junho de 2019 uma residência de 245 metros 

quadrados com prospecção via redes sociais no qual o cliente aceitou participar 

de uma enquete no Instagram em que usuários desta rede poderiam votar entre 

duas propostas de projetos, tendo como vencedora a proposta dois atingindo 

60% dos votos. Além desses dois projetos encontram-se mais três projetos em 

tramites de negociação podendo também haver resultado positivo ao fim desta 

consultoria.  

TABELA 46: PROSPECÇÃO DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS EM 

METROS QUADRADOS  

  
Prospecção pelas redes 

sociais em M² 
Prospecção pelo Site 

M² 
Prospecção por Indicação 

em M² 

jan/19 0 0 1382 

fev/19 0 0 1523 

mar/19 0 150 1519 

abr/19 90 360 1410 

mai/19 0 240 1746 

jun/19 245 110 1773 

Total 335 M² 860 M² 9353 M² 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

A prospecção por indicação é o canal mais significativo correspondendo 

a 89%, isso também deve ser atribuído ao nível de indicação dos clientes (Tabela 

22 - Indicação dos clientes.) 

Conforme citado segue abaixo os projetos realizados pela prospecção via 

canais digitais: 
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FIGURA 12: PROJETO PROSPECTADO VIA SITE 

 

 

FIGURA 13: PROJETO PROSPECTADO VIA INSTAGRAM 
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3.10 - PROBLEMAS EM PROJETOS: 

Os conflitos nos projetos subdividem-se em várias classificações, entre 

elas: intrapessoais – quando no indivíduo há tensões, interpessoais – quando 

envolve divergências entre os colabores e por fim, anteprojetos – quando há 

embate entre projetos dentro da própria organização. Nem todos os conflitos 

presentes no desenvolvimento de projetos são imprevisíveis. Muitos deles são 

de certa forma previsíveis e podem ser evitados. 

 Visto isso e tido como base a obra literária de (MENEZES, 2009) onde 

ilustríssimo autor cita Wilemon e Taimhan, identifica-se que os principais tipos 

de conflitos em um projeto são os seguintes, em primeiro lugar tem-se 

estabelecimento de prioridades – esse conflito origina-se quando há mudanças 

internas e externas na organização que impactam nos projetos em pleno 

desenvolvimento, resultando em alterações e de certa forma não sendo 

priorizado o objetivo para qual foram criados.  

            Por conseguinte, tem-se os conflitos sobre procedimentos 

administrativos – aqui o conflito origina-se quando não há como identificar o grau 

de investimento e o quanto de dedicação em relação a documentação e as 

formalizações que o projeto necessita. Seguindo tem-se o conflito sobre 

avaliação técnica de qualidade, este tem por base as divergências suscitadas 

em relação aos parâmetros de avaliação na qualidade dos resultados obtidos no 

projeto, - muitas vezes o grau de avaliação de um indivíduo em relação a 

determinado procedimento, diverge do ponto de vista de um segundo avaliador. 

 Na mesma linha apresentada, há o conflito na área de recursos humanos 

disponibilidade e qualificação dos membros do projeto, este conflito vai de 

encontro ao objetivo proposto no projeto quando é suscitada a quantidade e as 

qualificações dos integrantes empregados no desenvolvimento objetivado.  

O conflito de custos, nas palavras de (MENEZES, 2009) “dizem respeito 

aos desafios de orçamentação e controle do orçamento. Todos os tipos de 

recursos (humanos, materiais, equipamentos, serviços de terceiros) podem ser 

identificados por meio de recursos financeiros. ” Embora já apresentado cinco 

tipos de conflitos, há que discorrer sobre um sexto, denominado programação 

de atividades, este está presente em toda a duração do projeto, pois, no decorrer 

da execução podem haver alterações em todas as suas fases, como por 

exemplo: duração das atividades, recursos empregados no desenvolvimento do 
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projeto e implementação das atividades.   Principalmente quando o resultado 

não sai como o planejado inicialmente. Por fim e não menos importante há o 

conflito de personalidade, referem-se a conflitos entre os indivíduos do projeto – 

intrapessoais – e no próprio indivíduo – interpessoal. Este tipo de divergência 

ocorre quando há uma mudança de equipe, troca de gestores entre outros 

fatores que impactam diretamente o indivíduo e consequentemente o projeto 

qual ele está inserido. 

 Todos os entraves apresentados que podem ocorrer durante a execução 

de um projeto, originam-se das pressões do ambiente onde este está sendo 

desenvolvido. Tais pressões tem como causa a imposição de metas e prazos a 

serem cumpridos pelos colaboradores, em paralelo a isso há fatores como: 

limitação de recursos para o desenvolvimento das atividades envolvidas no 

projeto e nele em si; na alocação de recursos humanos com despreparo técnico; 

na volatilidade das vontades do cliente e como exemplo final na falta de 

posicionamento do gestor responsável do projeto em relação a delegação de 

atividades. 

No âmbito de execução de nosso projeto tivemos que realizar alterações 

no plano que foi pensado primeiramente, devido a problemas de aceitação do 

patrocinador quando apresentado o orçamento para implementação do plano de 

marketing digital, assim foram determinadas as ações que seriam de maior 

importância, sendo elas a criação de novo site/blog e desenvolvimento das redes 

sociais pois são as ferramentas de maior potencial para trazer resultado ao 

escritório que buscava o aumento na quantidade de metros quadrados 

executados e consequentemente nos lucros.  

Avaliando a questão técnica da qualidade das ideias selecionadas para 

execução foi pensado em executar da melhor forma possível as mesmas tendo 

em vista as ferramentas e orçamentos que foram disponibilizadas, a criação do 

site, blog, redes sociais e administração destas ferramentas foi feita pela equipe 

em sua totalidade durante toda implementação e controle do projeto, devido a 

negativa em relação as cotações de marketing digital de empresas 

especializadas apresentadas, restrições orçamentarias foram apresentadas 

durante a execução e em função delas ajustes sobre o plano final foram 

demandados. Naturalmente os resultados esperados foram comprometidos 

pelas restrições impostas.  
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Desta forma foi adquirido com a aprovação de orçamento a compra do 

domínio de site e compra de impulsos de divulgação de publicações na rede 

Instagram, a disponibilização apenas do domínio de site afetou o cronograma de 

entrega devido a não contratação de mão de obra especializada e busca de 

conhecimento especializado na área para que fosse entregue um site agradável 

ao patrocinador e aos leitores pela equipe que será abordado nos próximos 

tópicos deste trabalho. 
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4 Conclusão 

 

A arquitetura é um setor de grande importância para o bom 

desenvolvimento das cidades, portanto os serviços prestados pelo escritório de 

arquitetura são essenciais para suprir as necessidades existentes relativas a 

esta área. O desenvolvimento deste estudo proporcionou resultados em relação 

ao cenário do mercado de arquitetura em Curitiba, no qual verificou-se que a 

quantidade de arquitetos e escritórios que prestam o serviço é grande, portanto 

um meio muito competitivo. Através de avaliação dos dados da construção civil, 

que apresentou o número de projetos executados nos últimos quatro anos, foi 

evidenciado que este mercado acompanhou a situação econômica do país.  

Por meio do questionário aplicado de pesquisa quantitativa com os 

clientes da empresa assessorada, foi observada uma boa avaliação do 

escritório, que demonstra a satisfação dos clientes com o trabalho que vêm 

sendo realizado. Porém, verificou-se que em sua maioria, os clientes 

conheceram a empresa através de indicação apontando que há pouca 

divulgação nas mídias.  

O marketing digital é uma ferramenta essencial para as organizações nos 

dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais conectadas e como se observou 

na pesquisa realizada com consumidores no geral, há um pequeno percentual 

destes que ainda não utilizam a internet ao buscarem por produtos e serviços. 

Através do diagnóstico realizado em sites de escritórios que são referência neste 

mercado, foi observado que os mesmos utilizam esta ferramenta como aliada 

para divulgação de seu portfólio.  

Visto a importância da divulgação através das mídias sociais, tornou-se 

necessário o desenvolvimento de ações de marketing digital para que o escritório 

possa desta forma ter mais visibilidade no mercado de modo a aumentar o 

número de clientes e consequentemente a sua participação no setor de 

arquitetura. 

Apesar das restrições orçamentárias para efetivar as ações de marketing, 

que levaram a baixos números de engajamento nas redes sociais e também no 

site/blog, as ações trouxeram resultados positivos para a empresa com um 

aumento significativo nos orçamentos e novos projetos, o que mostra que nem 
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sempre este engajamento em redes sociais representam um aumento de ganho 

para a empresa, pois já com baixos números o escritório conseguiu obter 

resultados positivos. Sugere-se outros trabalhos a respeito da mensuração da 

efetividade de ações de marketing digital em trabalhos futuros. 
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Regional População % Total População de Curitiba 

Boa Vista  271675,00 14,17% 

Cajuru 235450,00 12,28% 

Matriz 211293,00 11,02% 

Boqueirão 207835,00 10,84% 

CIC 202689,00 10,57% 

Portão 186733,00 9,74% 

Santa Felicidade 168554,00 8,79% 

Bairro Novo 165694,00 8,64% 

Pinheirinho 152998,00 7,98% 

Tatuquara 114264,00 5,96% 

Fonte: Elaborada pela equipe (2018) 
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APÊNDICE B – QUESTIONARIO APLICADO PARA CLIENTES
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APÊNDICE C – QUESTIONARIO APLICADO PARA CLIENTES
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