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Olá!

Eu sou a Letícia! Tenho 33 anos dos quais dediquei 13 adquirindo 
experiência em Construção Civil. 
 
Atualmente eu sou arquiteta em uma Prefeitura Municipal em 
Goiás, um trabalho no qual aplico meus conhecimentos na 
feitura de projetos. Além disso, trabalho com acompanhamento 
de obras através da Um mais Um Arquitetura aqui no Distrito 
Federal
 
Nesses anos de experiência trabalhando no dia-a-dia de obras 
de todos os tipos, descobri uma série de macetes que podem 
mudar totalmente a experiência de colocar um projeto em prática. 
 
Especialmente no caso de clientes que precisavam construir ou 
reformar, mas não sabiam por onde começar e achavam que 
não conseguiriam realizar seus sonhos. 
 
Além disso, percebi que o modelo de projeto e acompanhamento 
de obras da maioria dos arquitetos exige muito investimento e 
geralmente se baseia em soluções caras. 

Por isso resolvi fundar uma empresa que proporciona 
transformação de forma acessível e cá estamos nós! Esse material 
original é voltado para você que quer construir ou reformar com 
controle sobre o processo e sem precisar gastar rios de dinheiro.
 
Gostou da ideia?
 
Desejo uma boa leitura e muito sucesso em sua empreitada!

https://www.facebook.com/umaisumarquiteura/
https://www.instagram.com/umaisumarquitetura/
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Quando queremos por nossos sonhos em prática, já esperamos 
enfrentar alguns obstáculos, não é mesmo?

Se o caso for construir ou reformar a casa própria, é comum 
começarmos a ouvir suspiros e exclamações de pessoas que 
querem nos lembrar de que obra é sinônimo de dor de cabeça. 
Afinal, todo mundo conhece alguém que já passou por isso e 
não quer nunca mais na vida encarar esse problema.

Um dois maiores argumentos nessas conversas giram em torno de 
alguém que gastou todo o dinheiro guardado em alguma obra e 
ainda não foi o suficiente. No final a pessoa ficou quebrada  e 
com uma obra parada. 

Não é surpreendente percebermos que toda essa atmosfera 
negativa pode fazer até algumas pessoas desistirem de cumprirem 
seus sonhos. 

Outro efeito desse clima de desencorajamento é as pessoas 
começarem a achar que um ambiente bonito e bem organizado 
é muito caro e fora de perspectiva. Por isso seguem fazendo 
pequenos ajustes aqui ou acolá, sem nunca sentirem-se totalmente 
confortáveis em seus ambientes. 

Introdução
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Foi pensando nisso que resolvi liberar esse material original, 
dedicado a quem quer realizar o sonho de uma casa construída 
do seu jeito. Irei disponibilizar informações importantes que 
irão facilitar o acompanhamento da sua obra, tanto na hora de 
lidar com profissionais de construção quanto no momento de 
conversar com o(a) arquiteto(a) ou engenheiro(a) contratado(a).

Aqui você encontrará as ferramentas necessárias para tomar 
decisões e não ser passado pra trás por nenhum profissional. E 
o mais importante de tudo: você não vai falir durante sua obra, 
seja um construção do zero ou uma reforma. Valorize o seu 
dinheiro e gaste com consciência nesta empreitada. 

Desejo boa sorte no seu empreendimento e boa leitura!

No Brasil, de acordo com a lei .194/1996 arquitetos e 
engenheiros têm a atribuição de realizar o gerenciamento de 
obras. Este gerenciamento é um trabalho que demanda bastante 
tempo e dedicação e por isso muitos profissionais cobram caro 
pelo  trabalho de acompanhamento da obra. 

As pessoas que não podem gastar este dinheiro, ou preferem 
investir  em outras coisas, podem resolver acompanhar a 
obra por conta própria ou confiar totalmente no pedreiro que 
contrataram. O resultado pode ser positivo, mas na maioria das 
vezes o que acaba acontecendo é muita dor de cabeça durante 
todo o processo. É assim que começam as histórias negativas 
que falei anteriormente, gerando todo um ciclo vicioso que faz 
a casa dos sonhos parecer mais distante.

Gerenciar uma obra não é apenas cuidar da compra de materiais 
e certificar-se de que a mão-de-obra está sendo feita no tempo 
combinado. Na verdade, há muitas questões importantes que 
precisam ser dominadas e avaliadas com cuidado,  como a 
quantidade e a qualidade das tarefas executadas no decorrer 
do processo, bem como o seguimento do projeto previamente 
combinado.
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Recebo muitos clientes que desejam um projeto 
que fique pronto rápido, para começar a 
obra imediatamente e, finalmente, concluir a 
construção. Querem tudo o quanto antes! Estão 
ansiosos para curtir suas casas reformadas ou 
construídas e, por isso, acabam agindo com 
pressa.

Em alguns casos isso ocorre por que as pessoas 
acabaram com um dinheiro inesperado em 
mãos, em outros porque um pedreiro muito bem 
recomendado de repente está disponível. Com 
os meios para realizar um sonho,  resolvem 
começar a construção ou reforma antes que 
caiam na tentação de gastar o dinheiro ou 
de perderem a chance de contratar a mão-de-
obra ideal para outro projeto mais resolvido.

Essa vontade de fazer cumprir os desejos 
e botar a mão na massa é compreensível! 
Afinal, todos nós queremos alcançar nossos 
objetivos o quanto antes. No entanto, agir 
com pressa na etapa de planejamento de uma 
obra é simplesmente o pior erro que você pode 
cometer. 

Uma obra mal planejada provavelmente será 
mal executada e resultará em desperdício de 

materiais, atrasos  e gastos extras com a mão-
de-obra.

Vou contar o caso de uma de minhas clientes, 
para ilustrar a questão. Vou chamá-la pelo 
nome de Tatiana, para identificarmos melhor 
a sua situação. 

Tatiana me procurou com a intenção de 
construir uma casa de fazenda para sua mãe. 
O pedreiro de sua escolha estava disponível 
e ela queria começar a obra o quanto antes. 
Apesar de meu interesse em trabalhar em 
seu projeto, informei para Tatiana que estava 
sem disponibilidade no momento, mas que 
abriria espaço em minha agenda em 15 dias. 
Acrescentei ainda que em 30 dias trabalhando 
no projeto eu poderia entregar tudo o que era 
necessário para começar a sua obra.

No entanto, Tatiana era uma dessas clientes 
apressadas que comentei anteriormente.

Ela não quis esperar e procurou na internet 
uma planta baixa pronta. Conseguiu a ajuda 
de um amigo que fez a estimativa de gasto 
dos materiais, juntou este valor com o cobrado 
pelo o pedreiro e começou a construção. 

Evitar a pressa ajuda a obter os resultados esperados
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Ao longo da obra, Tatiana me ligou várias 
vezes, em algumas chorando, sem saber como 
lidar com os problemas que começaram a 
aparecer, um após o outro. Fiz o que pude 
para ajudar e em algumas situações foi possível 
corrigir alguns erros, mas em outros momentos 
eu apenas pude consolar, já que o erro maior 
tinha sido feito na etapa de planejamento. 

A obra dela durou mais ou menos 1 ano e meio. 
Algumas áreas da construção precisaram ser 
refeitas e outras ficaram atrasadas por conta 
de materiais que não estavam disponíveis para 
pronta entrega. 

Com a casa pronta, podemos ver alguns 
efeitos impactantes causados pela ausência 
de um projeto adequado. Alguns exemplos: 
ausência de tomadas em lugares importantes, 
iluminação insuficiente e falta um ponto de 
água para a instalação do filtro na cozinha. 

Considerando essa história, fica a pergunta: 
45 dias a mais neste processo que durou 1 ano 
e meio seriam assim tão difíceis de esperar? 

Provavelmente, o mês que seria utilizado para 
o planejamento poderia até ser abatido do 
prazo de desenvolvimento da obra, já que 
o processo ficaria muito mais tranquilo e 

Por isso, não posso deixar de salientar:  a 
etapa do planejamento da obra é o momento 
errado para economizar tempo.

Conheça na próxima página alguns passos 
para planejar a sua obra com cuidado!

Ter paciência e saber planejar 
no tempo certo pode ajudar 
a evitar uma “casa muito 
engraçada” com janelas 
tortas, portas em locais 
errados ou sem tomadas em 
lugares importantes. 
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Aqui vão algumas perguntas essenciais para 
você se fazer na hora de começar a planejar 
a obra:

a) Qual é o resultado que você quer ter 
depois que tudo estiver pronto? 
b) Você vai construir algo do zero ou vai 
reformar algo existente?

Antes de cair no planejamento material da 
obra, é bom relembrar quais são seus sonhos 
com esse empreendimento. Sempre tenha em 
mente quais são os seus principais desejos 
e reais necessidades na obra. Você quer, 
como a Tatiana, construir uma casa do zero 
em uma fazenda? Quer construir um quarto 
para as crianças ou aumentar a cozinha? Ou 
talvez seja o caso de planejar do zero uma 
casa moderna e bem iluminada? Lembre-
se das suas prioridades e dê energia para 
visualizá-las do jeito que você gostaria.

Procure e avalie os profissionais que irão 
trabalhar para você. Antes de mais nada, 
recomendo ir atrás de quem vai fazer o seu 
projeto arquitetônico. O projeto será a base 
de toda a operação e poderá garantir que 
nenhuma parte de seu sonho fique faltando.

Se você busca economia e qualidade, dê 
preferência para arquitetos(as) abertos(as) 
para a utilização de materiais econômicos 
na obra. Não adianta nada você estar de 
posse de um projeto lindo, mas que para 
obter o resultado esperado exigirá o gasto 
de rios de dinheiro em piso, revestimentos e 
marcenaria. 

Em outras palavras, o projeto deve refletir a 
sua necessidade e realidade econômica. 

Chegamos no momento ideal para falar 
sobre o planejamento financeiro, um dos 
fatores riscos no bom desempenho de uma 
obra.

Vamos direto ao ponto:  você precisa estar 
certo(a) de quanto você QUER e de quanto 
você PODE gastar nesta obra, o realismo vai 
te ajudar a evitar frustrações. Se você não 
tem o dinheiro total necessário, considere 
planejar a obra por etapas. Essa é uma 
boa estratégia para arcar com os custos 
sem entrar em dívidas altas e não correr o 
risco de cair no cenário comum de uma obra 
parada e inacabada por falta de dinheiro. 

Outro ponto que deve ser considerado nesta 
etapa do planejamento é a Logística Familiar 
ou de moradia em caso de reformas. Você 
(ou vocês) irão morar no local durante a 
obra? Quantas pessoas são? Se irão morar 
de aluguel é importante ter um prazo bem 
definido na duração da obra para que não 
arcar com o custo do aluguel por muito tempo 
além do previsto. 

Planejando com cuidado

1) Revisando o seu sonho 2) Avaliando os profissionais envolvidos 
na obra

3) Planejamento financeiro
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Com o projeto em mãos fica muito mais fácil 
definir as etapas da obra e quanto irá gastar em 
cada uma. Existem profissionais especialistas 
em montar planilhas e cronogramas de obras. 
Esse serviço é muito trabalhoso e exige 
precisão. Você pode contratar alguém que 
ofereça este trabalho, ou pode resolver fazer 
todas as contas por conta própria. 

Para além disso, organização nunca é demais. 
Você precisa ter uma maneira rápida, prática 
e fácil de verificar o andamento da obra de 
construção ou de reforma. Por isso, criar 
um cronograma completo para o trabalho é 
essencial.

No cronograma você deve considerar: : 
a) tempo total de duração da obra
b) o tempo necessário em cada etapa 
c) quantidade de materiais (detalhes como 
peso e marca podem ser incluídos) 
d) quanto dinheiro vai gastar em cada uma 
das etapas.

Um cronograma deve ser uma ferramenta útil 
e que te ajude e não um motivo de desespero. 
Por isso, ele deve ser maleável. Se você 
perceber que em determinada etapa você não 

terá o dinheiro suficiente, é a hora de mudar 
as datas. 

Evite o sofrimento desnecessário e não tenha 
pena de jogar a conclusão da obra para uma 
data mais a frente se o resultado for uma conta 
bancária sem dívidas. 

Algumas obras podem durar entre 2 e 3 anos 
com facilidade. E isso não precisa ser encarado 
como um problema. Ao contrário esse prazo 
longo pode ser a resposta pra quem não quer 
pegar empréstimo ou não tem o dinheiro pra 
gastar todo de uma vez. 

Você pode fazer a parte da fundação e estrutura 
toda de uma vez, pagar por todo o serviço 
e materiais, esperar juntar mais dinheiro ou 
terminar de pagar eventuais parcelas que 
ainda não tenham sido quitadas e só depois 
passar para a próxima etapa. 

Ao invés de ver esse processo como uma 
lenta tortura, encare-o com positividade. As 
melhores coisas da vida demoram tempo para 
serem cultivadas! 

Monte um cronograma
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Pesquisando os valores e fornecedores 
de materiais

Nem sempre uma placa com um preço 
chamativo e indicando uma promoção está 
realmente oferecendo uma bom negócio. 
É preciso analisar alguns fatores antes de  
verificar se a compra vai compensar e resultar 
em economia no seu processo de construção. 

Para isso é preciso conhecimento e pesquisa. 
Tenha noção dos preços que estão sendo 
praticados no mercado. Circule pelas lojas 
e converse com pessoas envolvidas nesse 
universo. Quando for fechar com a mão-de-
obra e comprar materiais tenha conhecimento 
suficiente para poder barganhar e não ser 
passado pra trás. 

Dê tempo ao processo. Coloque tudo no papel 
e vá descobrindo a melhor forma de realizar 
esse projeto.

Para cada produto que for precisar, procure 
conhecer valores de pelo menos 3 lugares 
diferentes. Organicamente você estará 
construindo uma estimativa de preços em que 

com as variações entre uma loja e outra.

Com tudo organizado e escolhido é a hora de 
começar a obra. 

Crie planilhas de cálculos básicos para obra

Para cada produto que for 
precisar, pesquise ao menos 
em 3 fornecedores diferentes. 
Coloque tudo no papel! Essa 
é uma etapa básica para 
começar a obra. 
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Organize os materiais que você já adquiriu em 
um lugar que não atrapalhe o fluxo de pessoas. 
Escolha o local em que o cimento, concreto ou 
argamassa será preparada e em que os tijolos 
e sacos de cimento serão armazenados. 

É importante que essas decisões sejam tomadas 
em uma análise cuidadosa do espaço disponível 
e com antecedência. Caso contrário essas 
decisões serão tomadas correndo, quando os 
materiais chegarem na obra. Além disso, se 
você não estiver presente na hora, essa decisão 
será tomada com base na posição que mais 
facilitará o descarregamento dos caminhões e 
não o desenvolvimento da obra. 

No acompanhamento da obra, mínimos 
detalhes como esses podem significar economia 
de tempo e dinheiro. 

Contrate alguém com experiência para 
acompanhar a obra. Mesmo que você confie 
muito no profissional  ou empresa que contratou 
para a execução, é super importante que o 
serviço seja revisto e conferido com um olhar 
profissional em todas as etapas. 

Se você não estiver disposto a gastar com esse 
serviço profissional, recomendo que seja uma 
decisão muito bem analisada. Eu mesma, uma 
arquiteta, já tentei executar uma obra sem 
acompanhamento. Na época eu trabalhava 
muito e não organizei meu tempo para que 
pudesse estar presente e orientar em coisas 
que eram muito importantes para o bom 
andamento da obra e que eu sabia que eram 
essenciais. 

Digamos que por se tratar de um projeto 
pessoal eu não tratei o processo com o mesmo 
profissionalismo e meticulosidade que cuido 
das obras dos meus clientes. Não deu outra, 
diversos problemas e gastos desnecessários 
começaram a aparecer, uns após os outros, 
em situações que não teriam acontecido se eu 
estivesse presente. 

Tente contratar um profissional que visite sua 
obra esporadicamente ou pelo menos em 
algumas etapas essenciais. Lembre-se que 
essa supervisão pode parecer custosa em um 
primeiro momento, mas pode evitar atrasos e 
desperdícios que podem exigir custos muito 
mais altos. 

Organizando os materiais

Supervisão de excelência
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Caso você opte por acompanhar pessoalmente 
o andar da obra, é importante organizar 
seu tempo para estar presente em momentos 
decisivos da obra. Uma boa estratégia é tentar 
tirar férias ou negociar o horário de entrada 
e saída do trabalho em dias previamente 
combinados. 

Se você não puder ou sentir-se despreparado(a) 
para essa tarefa, busque conversar com alguém 
da família ou com amigos(as) que já passaram 
por obras e que possam avaliar o andamento 
de seu projeto quando você não puder. Isso 
pode ser muito útil especialmente em momentos 
importantes, como o recebimento do material 
e o início de cada etapa. 

No decorrer da obra, tome conta dos 
materiais que comprou, confira a quantidade 
armazenada e fique atento à quantidade 
gasta diariamente. Além disso, veja se o ritmo 
dos procedimentos da obra estão condizentes 
com o planejamento do serviço. Lembre-se que 
cada tijolo ou kilo de cimento foi comprado 
e previamente calculado nas planilhas citadas 
anteriormente. 

Não tenha medo de ser julgado(a) como 

Confira TODAS as medidas da obra, pode 
acontecer de paredes serem levantadas 
em posições diferentes do previsto, portas 
serem colocadas onde não deveriam... Já vi, 
inclusive, janelas ficarem com dimensão e 
posição deslocadas 

Acredite, eu não estou exagerando e isso não 
é mero perfeccionismo. A posição errada de 
uma parede, janela ou porta, pode impedir 
que você instale um guarda roupa no local que 
planejou e causar problemas na ventilação da 
casa. 

chato(a), afinal, em se tratando do seu dinheiro 
é melhor ser um(a) chato(a) do que uma pessoa 
gente boa que gastou muito e não conseguiu 
finalizar sua obra. 

No processo de gestão dos materiais você 
poderá observar os efeitos de um planejamento 
bem feito. Ao coordenar o armazenamento de 
materiais, certifique-se de que estão alocados 
de uma maneira que facilite a contagem, em 
dezenas por exemplo. Você poderá verificar 
facilmente, por exemplo, quantas dezenas 
de tijolos estão sendo utilizadas por dia e 
acompanhar na planilha se o processo está 
acontecendo de acordo com o esperado. 

Gestão de materiais
Gestão da construção
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São erros que podem incomodar você e sua 
família pelo resto de suas vidas e é algo que 
merece a sua atenção.

Esses erros muitas vezes só são percebidos 
na fase de acabamentos e, nessa hora, nós já 
estamos loucos pra terminar o processo e não 
estamos mais dispostos a quebrar paredes e 
fazer mais sujeira. Assim, acabamos aceitando 
o erro e tentando camuflar os efeitos ou ficando 
muito frustrados com as coisas que não poderão 
ser realizadas por causa deste erro. 

Confira também TODOS os pontos de tomada, 
ralo e torneira. Uma das maiores reclamações 
que eu escuto em todos os lugares em que vou 
reformar é sobre a falta de pontos de tomada, 
interruptor e ralo nos ambientes. A falta de 
tomadas prejudica a distribuição de móveis, 
que muitas vezes acabam sendo organizados 
apenas em determinadas posições. 

Tenho certeza que você já foi em alguma casa 
em que quase todos os aparelhos eram ligados 
em extensão e as pessoas precisavam ficar 
pulando todos aqueles fios espalhados.  Isso 
pode ser evitado.

Tenha consciência. E não tenha medo de se 
entregar totalmente para o projeto.

Muitas pessoas evitam participar da construção 

por medo, medo de atrapalhar ou por “não 
saber nada de obra”. Depois, sentem-se reféns 
de pedreiros e construtores, dizem que é preciso 
ter paciência para não perder a mão de obra. 

De posse dos itens de planejamento citados 
acima, mantenha a consciência de todas as 
etapas do que será executado e de como será 
feito. 

Você não precisa se tornar expert em construção, 
mas conheça ao máximo o mundo da construção. 
Tenha pelo menos alguma noção de tudo o que 
acontecerá, pergunte muito, peça detalhes. Não 
precisa ter vergonha, as pessoas que possuem 
este conhecimento adoram compartilhar e 
muitas vezes até se sentem importantes quando 
alguém demonstra interesse no assunto. Se o 
profissional que está executando o serviço se 
mostrar incomodado com a sua presença, fique 
esperto, isso é um sinal de alerta. Geralmente 
esse desconforto aparece junto com respostas 
evasivas se eles não tem propriedade no que 
estão executando e também se estiverem tentando 
te enrolar. 

Além disso, importante! Sua obra, suas regras. 
Não tenha medo de mandar embora o profissional 
que não está dando bons resultados. Não tenha 
medo de que ele saia falando mal de você, não 
tenha medo de que seja muito difícil conseguir 
outro que continue o trabalho. 
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- Os materiais estão sumindo misteriosamente.

- Mesmo após pedir inúmeras vezes que o material não fosse desperdiçado você 
continua encontrando itens que foram mal utilizados ou usados pela metade e foram 
jogados pela obra.

- Orientações que você passou não foram seguidas.

- A mão-de-obra vive faltando e sumindo nos horários combinados para o serviço.

Não fique com pena por estar mandando embora, essa pessoa não está sendo 
profissional com você e nem tendo pena do seu dinheiro. Valorize o esforço que você 
está investindo para que esta obra aconteça. 

Continuar com um mal profissional vai te fazer perder muito mais dinheiro e tempo 
do que parar e procurar por outro. 

Não exite em tomar uma decisão diante de alguns desses fatos:
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Tenha paciência!

Sim a paciência é uma virtude essencial na tarefa gerir 
uma obra. Se você planejou e organizou sua obra com 
cuidado, é preciso respeitar o tempo de cada etapa, 
mesmo que tenha pressa para que acabe rápido. 
Pressionar demais para que a execução seja feita só 
vai gerar ansiedade e isso é um imã para problemas 
na obra. 

Tente se ocupar com o acompanhamento observando 
tudo o que está sendo feito.
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Voltar ao início

https://www.facebook.com/umaisumarquiteura/
https://www.instagram.com/umaisumarquitetura/

