TABELAS DE HONORÁRIOS DO ARQUITETO E URBANISTA
Ferramenta multiplataforma
Fundamentais para orientar os contratos recomendados pelo Código de Ética e Disciplina do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), as Tabelas de Honorários de Serviços de
Arquitetura e Urbanismo são referências para proﬁssionais de todo o país e esclarecem à sociedade
a complexidade das atividades envolvidas na elaboração e execução de um projeto, evitando
práticas abusivas ou aviltantes de preços. Também têm a missão de ﬁxar e detalhar os serviços
cobertos e descobertos pela remuneração estabelecida e nortear diferentes decisões.
As Tabelas não se sobrepõem à negociação entre arquiteto e cliente, uma vez que um
orçamento criterioso deve ser ponderado em relação à conjuntura econômica, à capacidade de
produção, ao potencial criativo e à competência administrativa de cada empresa ou proﬁssional,
dentre outros fatores. Porém, deve-se sempre observar que o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR
recomenda que o proﬁssional apresente as propostas de custos de serviços de acordo com as
Tabelas.
A deﬁnição de uma metodologia adequada para a formação de preços de serviços de
Arquitetura e Urbanismo sempre foi um desaﬁo para proﬁssionais e entidades representativas do
setor. As diferenças regionais, variedade de serviços e as particularidades de cada escritório
contribuem para ampliar essa tarefa.
As Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil são
publicações resultantes dos trabalhos de pesquisa, sistematização e debates entre os arquitetos e
urbanistas brasileiros, realizados entre os anos de 2008 e 2014. A coordenação desse processo foi
realizada pelo presidente do CAU/CE, arquiteto e urbanista Odilo Almeida.
Baseados, inicialmente, nas experiências históricas do Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB), os conteúdos foram ampliados com as contribuições do Colegiado Permanente de Entidades
Nacionais de Arquitetura e Urbanismo (CEAU) e, ﬁnalmente, homologados pelo CAU/BR - autarquia
federal com poder normativo. As Tabelas constituem-se, portanto, em normas federais contendo
parâmetros oﬁciais com deﬁnições, valores, etapas e escopo dos serviços de Arquitetura e
Urbanismo.
O conjunto de atividades e atribuições que a legislação brasileira atribui aos arquitetos e
urbanistas impõe a necessidade de se estabelecer métodos e referências para a formação de preços
que garantam, ao mesmo tempo, uma adequada remuneração aos proﬁssionais e a prestação de
serviços de qualidade à sociedade.
A proposta foi desenvolvida pelas entidades nacionais de arquitetos e urbanistas: nstituto
de Arquitetos do Brasil (IAB), Federação Nacional de Arquitetos (FNA), Associação Brasileira de
Escritórios de Arquitetura (AsBEA), Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA) e
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP), com a participação da Federação Nacional de
Estudantes de Arquitetura (FeNEA) e da Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação (AsBAI).
Os textos foram ratiﬁcados pelo artigo 28 da Lei nº 12.378/2010, que determina ao CAU/BR "aprovar
e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas".
As Tabelas utilizam as seguintes variáveis para adequar-se às diferenças de preços em
cada estado brasileiro:
- valor do metro quadrado de construção por estado destinatário do serviço;
- ﬂexibilização dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) especíﬁcos de cada escritório.

Os 211 tipos de projetos e serviços foram agrupados em três volumes descritos abaixo.
Módulo I: Remuneração do Projeto Arquitetônico de Ediﬁcações
O primeiro Módulo é voltado unicamente para o cálculo do valor do projeto arquitetônico de
ediﬁcações e estabelece os conceitos básicos, as referências legais e a metodologia recomendada
para a formação de preços aplicáveis aos diferentes tipos de construções projetadas isoladamente
ou em conjunto.
Módulo II: Remuneração de Projetos e Serviços Diversos
O segundo volume das Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
estabelece a metodologia para o cálculo da prestação de serviços de 101 atividades previstas na Lei
Federal nº 12.378/2010 e na Resolução do CAU/BR nº 21, de 2012, agrupadas nos seguintes
conjuntos de serviços:
- Arquitetura das Ediﬁcações - Projetos Diversos;
- Sistemas Construtivos e Estruturais;
- Conforto Ambiental;
- Arquitetura de Interiores;
- Instalações e Equipamentos Referentes à Arquitetura;
- Arquitetura Paisagística;

- Relatórios Técnicos de Arquitetura das Ediﬁcações;
- Urbanismo e Desenho Urbano;
- Instalações e Equipamentos Referentes ao Urbanismo;
- Relatórios Técnicos Urbanísticos;
- Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico.

Módulo III: Remuneração de Execução de Obras e Outras Atividades
O terceiro Módulo indica metodologias para o cálculo do valor de 109 tipos de projetos e serviços
técnicos agrupados nos seguintes conjuntos:
- Execução, Fiscalização e Condução de Obras;
- Gestão;
- Meio Ambiente e Planejamento Regional e Urbano;

- Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo;
- Ensino e Pesquisa;
- Engenharia e Segurança do Trabalho.

APRENDA A UTILIZAR A CALCULADORA DE HONORÁRIOS DO CAU/BR
1. O aplicativo (App) da calculadora das Tabelas
de Honorários do CAU pode ser encontrado em
http://honorario.caubr.gov.br
2.
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Tabelas de Honorários do CAU/BR

3. O login/acesso pode ser feito tanto por
proﬁssional registrado no CAU com acesso ao
SICCAU, como pelos demais interessados.
Este tutorial foi desenvolvido tendo em vista o
proﬁssional como usuário, sendo apontadas as
funcionalidades mais relevantes.
4. O login/acesso de proﬁssional arquiteto e
urbanista é feito por meio da senha do SICCAU.
Demais interessados deverão fazer o cadastro no
sistema.
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5. ﬁgura 02.
O cadastro é simples e poucos
dados são necessários:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Nome
E-mail
Senha
Conﬁrmação de Senha

6. Ao completar o cadastro, o usuário deve
clicar no botão
7. Feito o cadastro o interessado será
encaminhado à próxima tela do App.
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8. ﬁgura 03
Nesta tela do App são
encontradas as seguintes opções:
8.1. HOME 1 Volta à tela inicial a qualquer
momento
8.2. SAIR 2 Sai do aplicativo / tabela
8.3. TABELAS (33 Apresenta link para as três
tabelas que formularam a base deste App
DICA: Informações detalhadas podem ser
acessadas nestas tabelas por usuários mais
experientes
8.4. LEGISLAÇÃO 4 Apresenta as leis e
normativas que embasaram a confecção e
homologação das Tabelas de Honorários do CAU
8.5. CONTRANTES 5 Onde o usuário deverá
cadastrar os dados dos contratantes
DICA: é aqui que se dará a base inicial de todo o
processo de cálculo da tabela
8.6. ENGRENAGEM 6 Onde são conﬁgurados
os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) do
escritório ou proﬁssional relativos a:
8.6.1.
Encargos Sociais
8.6.2.
Despesas Indiretas
8.6.3.
Despesas Legais
8.7. MEGAFONE 7 Onde é possível fazer
críticas e sugestões, assim como tirar dúvidas
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9. Para iniciar o uso das Tabelas é necessário
criar um contratante.
10. No campo ‘Meus contratantes’, ao clicar no
botão
uma nova tela será aberta para
cadastro de novo contratante de serviços.
11. ﬁgura 04 Na tela ‘Novo
deverá ser informado:
11.1. Nome do contratante
11.2. Endereço do contratante

Contratante’

12. Clique em
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13. ﬁgura 05 O usuário será direcionado a uma
nova tela ‘Dados do Contratante’
14. Na tela ‘Dados do Contratante’ será liberado
um novo campo ‘Lista de empreendimentos’ que
poderão ser cadastrados
15. Ao clicar no botão
o usuário poderá
inserir os dados do novo empreendimento
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16. Na tela ‘Novo Empreendimento’
deverão ser inseridos os dados do:

ﬁgura 06

16.1. Nome do empreendimento
16.2. Endereço
16.3. Descrição
16.4. Estado do endereço do empreendimento
17. Clique no botão
DICA: é baseado no Estado informado neste passo que
serão computados os valores do Custo Unitário Básico
(CUB) referentes a alguns componentes dos
honorários da calculadora
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18. ﬁgura 07 O usuário será
levado a uma nova janela onde
os
dados
relativos
ao
Empreendimento
do
Contratante
aparecerão
sintetizados
19. Será liberado um novo
campo
‘Projetos/Serviços’
onde o usuário poderá inserir
os dados especíﬁcos que lhe
interessam.
OBS. Neste exemplo será
adotado
um
Projeto
Arquitetônico
de
uma
residência de médio padrão
de aproximadamente 300m².
20. Clique no
botão
para inserir os dados relativos
ao projeto/serviço pretendido
21. Nova tela aparecerá onde
o usuário deverá entrar com os
dados do projeto/serviço’
22. Este
exemplo
será
baseado em um ‘Projeto
Arquitetônico de Ediﬁcações’
para uma residência de médio
padrão
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23. Neste campo o usuário
poderá inserir dados ou
descrições relativas ao Grupo
de Projetos ou serviços a ser
orçado

24. ﬁgura 08 O
usuário
poderá escolher uma das 211
atividades de Arquitetura e
Urbanismo existentes nos sete
Grupos
de
Atividades
regulamentadas
pela
Resolução nº 21 do CAU/BR
25. A atividade
ﬁcará marcada
26. Clique em
prosseguir

escolhida
para

DICA: neste campo outros tipos
de serviços podem ser inseridos
para se estimar o valor dos
honorários de Arquitetura e
Urbanismo. Há 211 atividades
diferentes
pertinentes
à
Arquitetura
e
Urbanismo
segundo a Resolução nº 21 do
CAU/BR
DICA: deve ser inserida somente
uma atividade por vez num
projeto.
Outras
atividades
podem
ser
inseridas
posteriormente no projeto,
repetindo-se os passos 21 e 23 a
25 novamente
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27. ﬁgura 09 Cada projeto /
serviço pode ser ajustado e
conﬁgurado através do botão
Opções de ‘Encargos sociais’,
‘Despesas
indiretas’
e
‘Despesas legais’ podem ser
ajustadas por projeto, dando
maior
ﬂexibilidade
e
autonomia aos proﬁssionais,
escritórios e clientes.
OBS: as opções de ‘Encargos
sociais’, ‘Despesas indiretas’ e
‘Despesas legais’ são exclusivas
ao acesso de proﬁssional
arquiteto e urbanista.
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28. ﬁgura 10 Nesta tela o
usuário poderá conﬁgurar o
‘Cálculo da área construída
estimada (Sc)’
29. No primeiro campo
‘Categoria
da
ediﬁcação’
deve-se selecionar qual o tipo
de projeto e detalhes do
mesmo
DICA: é neste campo que a
calculadora do App ajusta o grau
de complexidade e remuneração
que distingue projetos mais
complexos de mais simples,
conforme
convenções
das
entidades de Arquitetura e
Urbanismo nacionais (ex.: um
hospital é mais complexo que
uma loja comercial)
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30.

ﬁgura 11

No
campo
no
botão
insere-se a
metragem quadrada de cada
pavimento assim como a
quantidade (ex. número de
pavimentos de um edifício
vertical) e suas metragens
quadradas por pavimento e
total
‘EDIFICAÇÃO’,

31. Também
há
a
possibilidade de informar os
dados de área e quantidade
das ‘ÁREAS DESCOBERTAS’. Basta
clicar no botão
e inserir as informações
32. Ao ﬁm deste processo as
áreas em que serão calculadas
as informações aparecerão
sintetizadas em ‘Informações
de base de cálculo’
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33. ﬁgura 12 Ao ﬁm da tela
também há o campo ‘Funções
opcionais’ onde se pode
ajustar em diversos botões
verdes, o ‘PARCELAMENTO DE

HONORÁRIOS
POR
ETAPAS’,
‘AJUSTAR PREÇO DE VENDA EM
FUNÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
COMPLEXIDADE’ e ‘DECOMPOR
PREÇO DE VENDA’

34. Assim
que
tiver
conﬁgurado a tela, clique no
botão
35. No campo ‘Funções
opcionais’ ﬁgura 12 pode-se
ainda conﬁgurar e ajustar as
‘ETAPAS
DE
PROJETO’
conforme a proposta e/ou
contrato acordados entre
cliente e proﬁssional
DICA: cada uma das funções
opcionais permite ao usuário
arquiteto e urbanista, fazer
ajustes ﬁnos referentes a cada
opção
DICA: nessa tela somente a opção

‘PARCELAMENTO DE HONORÁRIOS
POR ETAPAS’ está disponível aos

usuários
urbanistas

não

arquitetos
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ﬁgura 13 A intenção é saber o efetivo custo de
cada etapa e assim poder parcelar pagamentos à
medida que a prestação de serviço for sendo
executada e entregue, seguindo critérios de
complexidade, esforços demandados e custos
inerentes.
É possível incluir ou retirar etapas
preestabelecidas, assim como ajustar seus
respectivos percentuais ao clicar no cadeado
cinza

36. Clicar em

para voltar à tela anterior
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37. ﬁgura 14 O resultado parcial será exibido,
podendo-se clicar no ícone
para vê-lo por
etapas com seus percentuais e valores dos
serviços conﬁgurados até então
38. Para retornar a tela anterior,
clique em
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39. ﬁgura 12 Ao clicar no
botão ‘AJUSTAR PREÇO DE VENDA
EM FUNÇÃO DO ÍNDICE DE
COMPLEXIDADE’ será possível

ajustar a complexidade do
serviço/ projeto em diversos
critérios, seja em graus de
complexidade baixo, médio ou
alto conforme ﬁgura 15
40. Para
salvar
a
conﬁguração clique em
ou
para retornar
a tela anterior.

DICA:
outro
subproduto
interessante gerado pelo App é
um resumo do ‘Escopo de Etapa’
que foi contratado. Ao clicar no
ﬁgura 14
ícone
na
é
possível ver com detalhes o que
conﬁgura o Escopo de uma fase
de projeto.

41. Para retornar, clique em
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42. ﬁgura 16 Outra funcionalidade interessante é o
botão
na tela dos
‘Dados do Empreendimento’.
Nele é possível conﬁgurar uma
série de dados e informações,
assim como extrair documentos para apresentar ao cliente
ou interessado
43. Na opção ‘Relatório
combinado’ é possível extrair
uma planilha aberta (‘.xls’) com
toda memória de cálculo do
empreendimento
OBS: esta opção está disponível
somente aos usuários arquitetos
e urbanistas
DICA: o aplicativo da calculadora
das Tabelas de Honorários do
CAU usa como valores de
preenchimento, valores médios
padrão. Cabe ao interessado/
usuário fazer os ajustes ﬁnos
mediante sua realidade e
experiência
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44. ﬁgura 12 Ao clicar no
botão ‘DECOMPOR PREÇO DE
VENDA’ é possível ver o resumo
do Preço de Venda (PV)
calculado até então ﬁgura 17
45. Para ajustar ou fazer
alterações basta, clicar no
botão
O interessado poderá fazer os
ajustes que quiser nos
componentes do orçamento,
inclusive na margem de lucro,
que por padrão é de 10%
46. Tais ferramentas são
interessantes e favorecem a
transparência na prestação de
serviços, pois facilitam a
interação cliente/proﬁssional
onde o arquiteto e urbanista
pode encaminhar uma cópia
do orçamento a seu cliente
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