


O QUe
É isso?

CONSELHO DE  
ARQUITETURA  
E URBANISMO



É o conselho profissional dos arquitetos e urbanistas, 

responsável por orientar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício e regulamentar a profissão no país.

CAU / O QUE É?



CAU / O QUE É?

O CAU existe porque a ausência de arquiteto e 

urbanista em atividades de sua competência pode 

expor a população a riscos ou danos materiais (à 

segurança, à saúde ou ao meio ambiente).

Por isso, a Arquitetura e Urbanismo é uma profissão 

regulamentada, com Conselho próprio.



conselho
O QUE o

faz?



1

A arquitetura e o urbanismo com ações de 

comunicação e divulgação, buscando a aproximação 

dos profissionais e também a valorização da 

profissão na sociedade.

PROMOVE

CAU / O QUE É?



Temas relacionados à ética e disciplina, ao ensino 

e à formação, ao exercício profissional e assuntos 

administrativos e financeiros do próprio Conselho para 

seu bom funcionamento.

debate

CAU / O QUE É?



Pessoas físicas (profissionais autônomos) e pessoas 

jurídicas (empresas) a exercerem suas atividades.

Habilita

CAU / O QUE É?



O exercício da profissão de várias formas: analisando 

editais, recebendo e encaminhando denúncias, visitando 

obras, orientando profissionais para uma conduta ética.

FISCALIZA

CAU / O QUE É?



Arquitetos e urbanistas da população a partir de eventos, 

ações de fiscalização ou atendimento público e gratuito 

em Porto Alegre e no interior com o CAU Mais Perto.

aproxima

CAU / O QUE É?



tabela de 
honorários



origem da
tabela de honorários



1921: Surgimento das primeiras tabelas de honorários, com 

a criação do IAB, basewadas em diretrizes da UIA

Período CONFEA: Tabelas criadas pelas entidades e 

homologadas no CREA/UF

Novas entidades de AU: Difusão de várias tabelas no 

território nacional

2008: Conselho Superior do IAB/CE - Levantamentos, 

discussão e elaboração de tabelas mais amplas

2010: Criação do CAU – Havia cerca de 20 tabelas em uso



2012: Discussão ampliou-se para o CEAU-Colegiado 

Permanente das Entidades Nacionais de Arquitetura e 

Urbanismo do CAU/BR

                             

2013: Aprovação do Módulo 1 (Resolução 64 CAU/BR)

2014: Aprovação dos Módulos 2 e 3 (Resolução 76 CAU/BR)



LEIS que orientam a
tabela de honorários



Quem pode criar tabelas de honorários de arquitetura e 

urbanismo é o CAU/BR

Lei Federal 12.378/2010  - Criação do CAU/BR, CAU/DF 

e CAU/UF: Art. 28, “compete ao CAU/BR aprovar e divulgar tabelas 
indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas.” 

É possível calcular o valor de qualquer serviço que seja 
atribuição de arquiteto e urbanista. (Resolução 21/2012 
CAU/BR – Atribuições Profissionais )

A tabela orça os valores de serviço de acordo com o 
custo estimado da obra, baseado no CUB (Lei 4.591/64) 
atualizado para determinada Unidade Federativa. 
Ou seja: Se a obra custa diferente no RS ou no RJ, o valor 
do projeto também é diferente!



Não é obrigatório seguir a tabela. A concorrência entre 
profissionais é normal e um princípio básico do livre 
mercado.

Entretanto, a prática de honorários aviltantes é infração 
ético-disciplinar (Resolução 52/2013 CAU/BR) e pode 
levar à aplicação de sanção em processo administrativo 
dentro do CAU/UF.

A tabela de honorários é: ORIENTATIVA para profissionais 
liberais, OPCIONAL para órgãos públicos ao realizar 
licitações e OBRIGATÓRIA nas licitações que utilizam 
recursos federais.



CENSO 2012 CAU/BR

13,81%
3,62%

4,32%
10,87%

13,81%
19,76%

20,33%
11,62%

Não opinaram
20 Salários Mínimos +

15 a 20 Salários Mínimos
10 a 15 Salários Mínimos

8 a 10 Salários Mínimos
5 a 8 Salários Mínimos
3 a 5 Salários Mínimos
1 a 3 Salários Mínimos

FAIXA DE RENDA INDIVIDUAL



CENSO 2012 CAU/BR
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3,62%

4,32%
10,87%

13,81%
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20,33%
11,62%

Não opinaram
20 Salários Mínimos +

15 a 20 Salários Mínimos
10 a 15 Salários Mínimos

8 a 10 Salários Mínimos
5 a 8 Salários Mínimos
3 a 5 Salários Mínimos
1 a 3 Salários Mínimos

FAIXA DE RENDA INDIVIDUAL

51,71% dos profissionais são remunerados abaixo do piso para 40h semanais

40% dos profissionais trabalham mais que 40h semanais



Sugerir valor adequado de hora técnica 
proporcional ao piso

Remuneração x Faturamento

OBJETIVOS  DA TABELA



21,00%

14,71%

35,70%

22,18%

6,41%

Não faz projetos

Outra

Valor do m²

Tabela do IAB

% sobre o CUB

VALOR DE REFERÊNCIA PARA ESTIPULAR HONORÁRIOS 
DE PROJETO

Ausência de um valor de referência para cálculo de honorários

Cliente não entende quanto o serviço deveria custar

Cliente pressiona outro profissional a cobrar mais barato que o colega



Valor de referência único para o território 
nacional: Custo da obra / Custo do serviço

Acesso público: Cliente pode conferir se a 
cobrança é justa através de login próprio 
no aplicativo de cálculo.

OBJETIVOS  DA TABELA



79,33%

8,54%

12,12%

POSSUI EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO?

Não

Sim, mista

Sim, uniprofissional

80% são empregados ou autônomos

Sem formalizar empresa: Baixo controle de custos na prestação de serviço

Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) menos competitivo que Nota Fiscal – 

Profissional autônomo pode cair na informalidade



79,33%

8,54%

12,12%

POSSUI EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO?

Não

Sim, mista

Sim, uniprofissional

80% são empregados ou autônomos

Sem formalizar empresa: Baixo controle de custos na prestação de serviço

Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) menos competitivo que Nota Fiscal – 

Profissional autônomo pode cair na informalidade



Criar uma ferramenta para controle dos 
custos do escritório: 

Auxiliar na gestão de pessoas jurídicas, 
independente de sua forma de tributação;

Permitir a configuração do aplicativo para 
a realidade do profissional autônomo.

OBJETIVOS  DA TABELA



4,41%

21,55%

8,96%

8,57%

2,67%

11,28%

22,32%

20,24%

Outros

Não realiza projetos.

f) c ou d + execução de obras

e) c ou d + fiscalização de obras

d) b +  complementares

c) b + coord. complementares

b) a + projeto executivo

a) Projeto de aprovação ou básico
NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS, O QUE ENTREGA?

Ausência de padronização quanto ao escopo do serviço 

Cliente não entende pelo que está pagando e busca o menor valor possível

Na concorrência, projetos detalhados tendem a perder para aqueles 

simplificados



Definir o escopo de cada etapa - ABNT 
NBR 13.532/1995.

Cliente visualiza o escopo das atividades.

Demonstrar ao cliente que o valor do 
serviço tem relação direta com o escopo

OBJETIVOS  DA TABELA



Aplicativo



Ferramenta web que automatiza os cálculos descritos nos manuais



Permite dois tipos de acesso:

Profissionais

Usuários em geral

Ferramenta web que automatiza os cálculos descritos nos manuais



Ferramenta web que automatiza os cálculos descritos nos manuais

Cobre todas as atribuições 
do arquiteto e urbanista 
(Resolução nº 21 do CAU/BR)



Ferramenta web que automatiza os cálculos descritos nos manuais

Escopo e parcelamento das 
etapas



Ferramenta web que automatiza os cálculos descritos nos manuais

Emissão de relatórios 
sintéticos e analíticos do 
valor dos serviços



Tributação: Pré-configurada para pessoa jurídica 
tributada pelo lucro presumido

Um(a) arquiteto(a) e urbanista – Piso categoria

Um(a) secretário(a) com carteira assinada – R$ 2.000,00

Sala alugada

Softwares licenciados

Despesas indiretas: Extraídas de pesquisa realizada 
pelo Sindicato da Arquitetura e da Engenharia de 
São Paulo (SINAENCO-SP)

Encargos sociais: Custos com funcionários (VT, VA, 
seguro de vida, etc)



MODALIDADES DE REMUNERAÇÃO (MR)

MR01 - Percentual sobre o custo da obra [em geral, 
atividades de projeto e execução por administração]

MR02 - Cálculo pelo custo do serviço [execução por 
empreitada, projeto de mobiliário, regularização fundiária, 
pareceres técnicos, laudos técnicos, levantamentos, planos 
diretores, EIA, EIV, relatórios...]

Que modalidade de remuneração usar para o meu serviço?

Módulos 01, 02 e 03













MR01

PV= Sc x BH x (Fp x R)
Onde:

PV = Preço de venda (R$)

Sc = Área construída estimada (m²)

BH = Base de Honorários (CUB x Correção CAU/BR)

Fp = Fator percentual (Tipologia x Área)

R = Redutor para áreas repetidas





6,47%





Valorização do projeto completo

Contratar etapas separadamente = maior preço



Valorização do projeto completo

Contratar etapas separadamente = maior preço

10%

CONTRATO 1

ESTUDO PRELIMINAR



Valorização do projeto completo

Contratar etapas separadamente = maior preço

10%

CONTRATO 1

ESTUDO PRELIMINAR

CONTRATO 2

ANTEPROJETO + 
PROJETO

30%



Valorização do projeto completo

Contratar etapas separadamente = maior preço

10%

CONTRATO 1

ESTUDO PRELIMINAR

CONTRATO 2

ANTEPROJETO + 
PROJETO

30%

20 % + 95% =
= 115%



MR02

PV= PC + ES + (DI + L + DL)
Onde:

PV = Preço de venda (R$)

PC = Preço de custo (hora técnica)

ES = Encargos sociais

DI = Despesas indiretas

L = Lucro

DL = Despesas legais



CONSULTORES EXTERNOS

SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

DESPESAS DIRETAS



SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL – LEI 4.950-A/66

(engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária) 

6 horas por dia = 6 Salários Mínimos    = R$ 5.724,00

8 horas por dia = 8,5 Salários Mínimos = R$ 8.109,00

Quantidade de horas produtivas no mês =  148,74

Preço de custo mínimo da hora técnica (8h/dia) =

 = R$ 8.109,00 / 148,74 = R$ 54,51

Recomendação: R$ 54,51 x 3,8922 = R$ 212,19



O preço de venda da hora técnica não é só o 
preço de custo!

Encargos sociais
Despesas indiretas
Despesas legais

Lucro!



SIMULAÇÃO



 caurs.gov.br   /  (51) 3094-9800   /   atendimento@caurs.gov.br

OBRIGADO! :)


