
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 9 a 10 de junho de 2022  

Dados do autor do relatório:  

Nome:  Carolina Martins de Oliveira Barbosa                 Cargo:  Arquiteta e Urbanista 
Documento nº:  MG8-467.424   Tipo de documento:  Identidade 

Dados da viagem: 
 

Evento: 21º Seminário Regional da CED-CAU/BR                                      Local:  Hotel Braston VOA Business em São Paulo -SP 

Data de início:    9 de junho de 2022                        Data de término:  10 de junho de 2022 

 

Justificativa da viagem:  Participação no 21º Seminário Regional da CED-CAU/BR, evento em formato presencial. Como sou Assessora 

Técnica da Comissão de Ética do CAU/MG, a participação me possibilitaria uma maior atualização sobre o tema “Prestação de serviço de 

Arquitetura e Urbanismo pela internet e o uso das redes sociais do ponto de vista ético”, de forma a estar por dentro das principais 

discussões sobre o assunto, e de transmitir esse conhecimento aos conselheiros e auxiliar na discussão dos processos éticos, que estão 

cada vez mais apresentando situações que envolvam esse assunto. 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

No dia 09/06/2022 iniciou-se o 21º Seminário Regional da CED-CAU/BR, que contou com um panorama do seminário anterior e com a 
realização de palestras e dinâmicas, detalhadas a seguir:                                       
 
Panorama histórico e devolutiva da CED/BR sobre o 20º Seminário Regional -Giedre Maia (CAU/BR) 
 
A conselheira Giedre Maia deu um retorno sobre o 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR, ocorrido em 2021, em que foi definido que 
era importante regulamentar o tema de prestação de serviço de Arquitetura e Urbanismo pela internet e o uso das redes sociais do ponto 
de vista ético. Durante esse seminário foi discutido que as redes sociais apresentam caráter volátil, e que por isso deveria ser elaborado 
um guia orientativo capaz de ser um “link” ao normativo já existente, que poderia ser atualizado com mais facilidade. Dessa forma, será 
realizado um normativo de cunho orientativo de boas práticas na apresentação de arquitetos e urbanistas no ambiente da Internet, tomando 
por base o arcabouço jurídico já existente, os guias já elaborados pelos CAU/UFs e o normativo similar ao elaborado pela OAB/BR.  
 
Palestra 1 - Redes Sociais X Ética no âmbito da arquitetura e urbanismo – Ricardo Meira (CAU/DF) 
 
Conforme o conselheiro Ricardo Meira, atualmente muitos profissionais usam as redes sociais como um canal de marketing.  
 
Marketing: "atividade, conjunto de práticas e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para 
consumidores, clientes, parceiros e a sociedade em geral." - América Marketing Association (2017) 
 
Foram abordadas algumas práticas atuais em redes sociais, como ofertas de "pacotes de intervenções", geralmente de interiores, com 
preços bem acessíveis; plataformas e startups como "arquitetos de bolso" e "Uber da reforma. Em casos assim, os preços são baixos, 
mas quem oferta esses serviços não define muito bem o escopo nem indica quais serviços não serão entregues, gerando conflitos e 
insatisfação e contribuindo com a desvalorização dos profissionais. Assim, deve -se indicar também as "contra indicações" desses serviços 
ofertados. 
 
Outra questão tratada foi a diferenciação entre a venda de serviços (que conforme o Código de Ética não devem ter seus preços 
divulgados) e a venda de produtos pelos arquitetos e urbanistas (como por exemplo de “Templates” de Autocad). O palestrante colocou 
em reflexão: até que ponto isso é negativo? 
 
Foram citadas algumas práticas usuais online: 
1. Divulgação de profissional ou do escritório.  
 2. Divulgação de serviço com preço pré-definido 
 3. Venda de projetos prontos 
 4. Prestação de serviços online 
 5. Plataforma de revenda de serviço de terceiros (questionamento: tem que ter arquiteto no quadro societário? Tem que ter registro? ) 
 6. Manifestação pública de opinião sobre a profissão, o conselho e os colegas. 
 7. Produção de conteúdo 
 8. Capacitação profissional e educação continuada 
 9. Representação e divulgação de produtos e serviços correlatos 
10. O que vem depois? 
 
Por fim, foram citados alguns itens do código de ética relacionados: 1.1.5, 2.2.6, 3.2.2, 4.2.10, 4.3.1, 5.2.3 
 
Debate sobre a palestra e apresentação das dinâmicas de grupo - Construção conjunta do Guia de boas práticas nas mídias sociais e 
Internet na prestação de serviço de arquitetura e urbanismo 
 
Após a palestra foram levantados alguns assuntos para discussão, como: a) propagandas enviesadas realizadas por arquitetos nas mídias 
sociais b) a divulgação de informações errôneas e ofensivas, principalmente em anonimato, que se intensifica nas redes sociais, c) o preço 
aviltante de alguns serviços de arquitetura e urbanismo (chegou-se à conclusão de que é muito difícil se definir o que seria aviltante em 



 

 

tantos contextos diferentes) d) A precificação de serviços, em que se chegou à conclusão de que deverá considerar o valor do serviço, e 
não apenas os custos. Além disso, deve ser muito bem definido o escopo do serviço ofertado para a precificação de serviços.   
 
1ª Dinâmica 
 
Após a palestra e debate foi realizada a primeira dinâmica. Os participantes do seminário formaram quatro grupos, em que foram discutidas 
perguntas norteadoras considerando o tema “prestação de serviço de Arquitetura e Urbanismo pela internet e o uso das redes sociais” no 
âmbito da oferta de serviços, do direito autoral, do ensino e formação e da observância ao código de ética. Foram definidos relatores, que 
apresentariam as ideias do grupo no dia seguinte. 
 
O dia 10/06/2022 contou com nova palestra e continuação da dinâmica iniciada no dia anterior 
 
Palestra 2- Estudo de caso: plataforma que vende projeto pronto - Matozalém Santana (CAU/BR) 
 
O conselheiro Matozalém Santana apresentou um estudo de caso de um site que anunciava projetos de casas por R$ 540,00 o que levou 
diversas denúncias ao conselho. Após apontamentos realizados pelo CAU, o site passou por algumas readequações, removendo o preço 
das páginas principais do site e inserindo um botão para proposta de valores, em que o possível comprador deve clicar, demonstrando 
interesse, em vez de divulgar o preço diretamente. O site também inseriu opções nas escolhas de projetos, apresentou uma proposta que 
ressaltava a importância de um arquiteto e urbanista para a adequação aos serviços e para aprovação nas prefeituras e órgãos necessários 
e para a apresentação de RRT e, além disso, discriminou as atividades que não eram incluídas no escopo do serviço. O responsável 
técnico responsável pelo site sofreu as sanções, mas o site ainda está no ar. O processo foi de 2014 e gerou desconforto em diversos 
arquitetos. O palestrante provocou a reflexão se o CAU deveria criar o entendimento para que essa conduta seja considerada ética ou 
tentar achar alternativas para resolver esse problema por meio da regulamentação. 
 
Debate 
 
Iniciou-se então o debate a respeito da palestra anterior. Alguns conselheiros acreditaram que o responsável pelo site cometeu faltas 
éticas, pois ainda divulgava plantas “prontas”, e que a sanção foi pequena, não sendo efetiva em sua resposta para a sociedade. Outros 
discutiram que o que foi ofertado pelo site era um produto, uma solução pronta, diferente de um projeto tradicional, e por isso deveria 
apresentar até outro nome, de forma a diferenciar para a sociedade o serviço oferecido. Foi elaborada um questionamento para reflexão 
se o produto em si era considerado uma falta ética. Em relação aos projetos “prontos”, uma conselheira alegou que alguns projetos, como 
de habitação, não são ideais, mas uma forma de atender a falta de acesso a projetos de grande parte da população. Foi discutido também 
que os projetos do site eram desassociados da responsabilidade técnica, o que seria um problema. O palestrante sugeriu que o correto 
seria a realização do RRT após a contratação. Outro conselheiro abordou que se o processo já tivesse sido admitido e estivesse em fase 
de instrução, mesmo com as readequações o site deveria ser responsabilizado pelas faltas éticas. 
 
Apresentação dos Resultados das Oficinas 
 
Os relatores de cada grupo da Dinâmica 1 apresentaram os resultados obtidos após a discussão no dia anterior sobre o tema “prestação 
de serviço de Arquitetura e Urbanismo pela internet e o uso das redes sociais” no âmbito da oferta de serviços, do direito autoral, do ensino 
e formação e da observância ao código de ética.  
 

1. OFERTA DE SERVIÇOS 
 
Em relação ao assunto da oferta de serviços, chegou-se a uma conclusão geral de que o profissional pode ofertar serviços profissionais 
pelas mídias sociais, no entanto, algumas atividades que necessitem de visita ao local e aferição não poderiam ser realizados pela internet 
(como laudo técnico e perícia que necessitem de visita ao local). O profissional pode difundir e aprofundar o conhecimento de temas de 
Arquitetura e Urbanismo pelas mídias sociais, desde que siga o código de ética e normas técnicas. O profissional também pode ofertar 
livros, cursos, seminários e palestras desde que tenha respeito ao direito autoral e considere o conteúdo, público alvo e certificações. Além 
disso, deve deixar claro que as apurações são pelo ponto de vista do profissional, e não de instituições e associações, etc. 
 



 

 

2. DIVULGAÇÃO DE TRABALHO 
 

 O profissional pode divulgar seus trabalhos sem configurar mercantilização ou captação de clientela, desde que não divulgue o valor, que 
não ofereça projeto como bônus para outra relação comercial e desde que não faça comparações com trabalhos de outros colegas. É 
possível a interação entre o profissional e o cliente de maneira virtual quanto à apresentação da proposta, contratação, orçamento e 
feedback sobre o andamento do contrato, desde que haja atenção ao registro das interações e ao escopo dos serviços. Em relação a 
questões ligadas ao direito autoral próprio e de terceiros, o profissional deve dar e mencionar créditos aos colegas e autorias 
desconhecidas e registrar coautorias. Deve-se ter cuidado com “inspirações” em mídias sociais sem a indicação dos devidos créditos. 
 

3. ENSINO E FORMAÇÃO 
 
O estudante (graduando em Arquitetura e Urbanismo) pode divulgar estudos e projetos acadêmicos e divulgar participação como 
estagiário em projetos. No entanto, deve deixar claro que é um estudante e pedir autorização aos responsáveis técnicos para a 
divulgação. Não haveria limite na divulgação/publicação de artigos acadêmicos e textos sobre arquitetura e urbanismo, desde que haja 
divulgação dos autores. O profissional pode divulgar a realização de cursos sobre a atuação profissional e especialização. 
 

4. OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA 
 

As questões mais relevantes do exercício da Arquitetura e Urbanismo que merecem ser difundidas por meio de guia do arquiteto e 
urbanista nas mídias sociais sob o aspecto da ética e disciplina, conforme os grupos, foram: a) a elaboração de contratos eficientes. b) a 
definição do escopo dos serviços. c) a observância de leis e normas, d) o combate à falsificação de documentos e ao plágio, e) a 
responsabilidade com o conteúdo autoral e f) a divulgação do número de registro do CAU nas mídias sociais. 
 
Dinâmica 2 - Construção da Minuta do Guia 
 
Tendo em vista que as atividades anteriores geraram muita discussão, ultrapassando o tempo previsto para o Seminário, a Dinâmica 2 
será discutida pelos grupos e deverá ser enviada por e-mail aos organizadores do 21º Seminário Regional da CED-CAU/BR. 
 

 
Avaliação do evento: 
 
O 21º Seminário Regional da CED-CAU/BR foi um ótimo evento, tendo em vista que foram discutidos diversos assuntos atuais, relativos 
à ética e disciplina nas mídias sociais. Considerando que a grande maioria dos arquitetos utiliza a internet para o marketing de seus 
serviços, e o aumento de processos neste cenário, a discussão sobre esses assuntos e a sua aplicação no Código de Ética e Disciplina é 
essencial. O uso da internet tem proporcionado novas práticas, gerando novos questionamentos que foram debatidos nesse Seminário. 
Pude refletir sobre diversos assuntos como a importância da definição do escopo de serviços, a diferença entre produtos e serviços 
arquitetônicos e a importância da responsabilidade com o direito autoral. Pude colaborar no processo de elaboração do Guia de boas 
práticas nas mídias sociais e Internet na prestação de serviço de arquitetura e urbanismo, que irá contribuir para melhor instrução e 
atuação dos arquitetos e urbanistas. Além disso, as palestras geraram muitas reflexões e o seminário contou com a contribuição e 
participação de conselheiros de todo o país. 
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