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AULA 5 
Quanto cobrar por Projetos e 

Laudos de Acessibilidade
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É bom saber que estamos juntos 
na Causa da Acessibilidade.
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Definir o preço dos serviços e projetos sempre foi um desafio 

para os arquitetos, engenheiros e designers e em minha 

carreira como especialista em acessibilidade, desde 2004 eu 

pesquisei e apliquei diferentes métodos de orçamento até 

descobrir que os serviços de projeto de arquitetura, 

engenharia e design devem ser cobrados pelo TEMPO, ou 

seja, pelo CUSTO do serviço.

A partir daí e desde 2006 eu desenvolvi o MÉTODO 

RONCHETTI DE ORÇAMENTO que será apresentado nesta 

aula.

Os alunos do Curso de Acessibilidade Aplicada tem à 

disposição, lá no Material didático do curso a Planilha de 

Orçamento que ajudará a elaborar o orçamento.

Se você ainda não é aluna (o), não se preocupe pois os 

conceitos e métodos serão apresentados nesta aula.



Você foi convidada (o) a participar 
de uma concorrencia!
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Você foi convidada (o) a participar de uma concorrência e 

apresentar o seu preço para elaboração de um Projeto 

executivo de Acessibilidade para o Condomínio 

Residencial do estudo de caso da nossa AULA 4.

Recomendo que assista a AULA 4 para completar o seu 

conhecimento.

No decorrer da aula de hoje vou apresentar os conceitos e 

o método para calcular o preço do seu projeto e ao final 

vamos conversar sobre o preço que cada um de nós 

chegou e saber quem ganhou a concorrência!

Material didático produzido exclusivamente para a Jornada da Acessibilidade. Todos os direitos reservados à Acessibilidade Aplicada Cursos, Treinamentos e Consultoria Ltda - ME



@
 a

ce
ss

ib
ili

da
de

ap
lic

ad
a

e-book gratuito, elaborado por Acessibilidade Aplicada, 
com todos os seus direitos reservados. 2020

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

As associações de classe como CAU, CREA, AsBEA, IAB, 

entre outras, fazem um ótimo trabalho na orientação dos 

profissionais para auxiliar na elaboração dos preços e 

orçamentos dos serviços. 

Por isso, antes de apresentar um NOVO método, é 

importante eu ressaltar e agradecer pelos excelentes 

serviços prestados por nossas associações de classe.

Inclusive, nas tabelas de Honorários produzidas pelo CAU 

somos apresentados à dois métodos para calcular o preço 

dos nossos serviços:

A. PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA

B. CUSTO PELO SERVIÇO

As associações de classe fazem um 
ótimo trabalho que deve ser 
reconhecido.
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Método a partir do custo da obra.
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Método a partir do custo da obra.
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Método a partir do custo do serviço.
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Método RONCHETTI de orçamento.
UM POUCO DA HISTÓRIA DO MÉTODO RONCHETTI

Desde 2004 eu venho tentando descobrir o melhor método 
de elaborar os orçamentos dos meus projetos e obras.
Já contratei uma empresa Júnior de uma faculdade de 
administração;
Já contratei uma empresa de gestão de escritórios de 
projeto;
Já contratei um administrador de empresas, registrado em 
minha empresa para me auxiliar na elaboração dos 
orçamentos.
Todos me ajudaram em um processo crescente até chegar 
no método ideal que eu utilizo até hoje e vou ensinar na 
aula de hoje. 

Você se recorda daquela ficha de pedidos utilizada, por 
exemplo nas filas das lanchonetes para registrar a sua 
compra?

É isso que esse método vai te ajudar a fazer, a ter uma 
lista completa dos serviços de acessibilidade para te 
ajudar a fazer o seu orçamento!
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Método RONCHETTI de orçamento. A GRANDE VANTAGEM DO MÉTODO RONCHETTI:

Vamos imaginar que você oferece o preço para seu cliente e ele te 
pediu um desconto! Quanto de desconto você vai dar? E de onde 
você vai tirar esse dinheiro? Ele vai fazer falta?
O grande diferencial que o método que vou ensinar hoje vai ajudar é 
TER O CONTROLE do orçamento em suas mãos para você tomar a 
decisão certa e dar o desconto que pode ser dado!

PREMISSAS:
1. O grande diferencial é que eu ensino o que eu vivo em meu 

dia a dia em minha empresa de especializada em 
acessibilidade;

2. A base deste método é o modelo de remuneração pelo curso 
do serviço, apresentado pelo CAU;

3. E o GRANDE SEGREDO é o TEMPO;

1. TRAÇAR A ROTA ACESSÍVEL;
2. QUANTIFICAR OS ITENS QUE SERÃO ADAPTADOS;
3. DEFINIR O TEMPO DE PROJETO DE CADA ITEM;
4. ACRESCENTAR TEMPOS DE GESTÃO E ADM;
5. CALCULAR O PREÇO DE SUA HORA TÉCNICA;
6. MULTIPLICAR PELO PREÇO DE SUA HORA TÉCNICA; 
7. ACRESCENTAR OS CUSTOS DIRETOS;
8. ACRESCENTAR DEMAIS DESPESAS E ENCARGOS;
9. DEFINIR O PREÇO FINAL DE VENDA;
10. APRESENTAR O PREÇO AO CLIENTE;
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1. Traçar a Rota Acessível.

Material didático produzido exclusivamente para o evento nacional de 
acessibilidade,, realizado nos dias 5 a 9 de outubro de 2020. Todos os 
direitos reservados. Acessibilidade Aplicada.
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A partir da Fórmula da Rota Acessível apresentada na aula 4, nós 

encontramos 21 itens a serem adaptados no condomínio 

residencial:

1. CALÇADA

2. ALTURA DO INTERFONE

3. CORRIMÃOS E SINALIZAÇÃO DAS ESCADAS

4. CONSTRUIR UMA RAMPA NA ENTRADA 

5. PISOS ADEQUADOS NA ROTA ACESSÍVEL

6. ELIMINAR DESNÍVEIS A PARTIR DE 5 mm

7. INSTALAR PISO TÁTIL DIRECIONAL, MAPA TÁTIL OU 

LINHA GUIA NA ROTA ACESSÍVEL

8. ADEQUAR AS PORTAS CONFORME FIGURA 83 DA 9050

9. ADAPTAR OS BALCÕES 

10. SANITÁRIO ACESSÍVEL

2. Quantificar os itens a serem 
adaptados.

Material didático produzido exclusivamente para o evento nacional de 
acessibilidade,, realizado nos dias 5 a 9 de outubro de 2020. Todos os 
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...continuando...

11. ACESSO AO DECK DA PISCINA

12. ACESSO AO INTERIOR DA PISCINA

13. SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL E EM BRAILLE

14. VAGAS DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEIS 

15. DEMARCAR CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES NA GARAGEM

16. ELIMINAR DESNÍVEIS NA GARAGEM

17. ADAPTAR A PORTARIA

18. ADAPTAR OS VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS

19. ADAPTAR TODAS AS DEMAIS ENTRADAS DO CONDOMÍNIO

20. ADAPTAÇÃO DOS APARTAMENTOS (APENAS EM NOVOS 

EMPREENDIMENTOS, CONFORME DF 9451/18).

Material didático produzido exclusivamente para o evento nacional de 
acessibilidade,, realizado nos dias 5 a 9 de outubro de 2020. Todos os 
direitos reservados. Acessibilidade Aplicada.

2. Quantificar os itens a serem 
adaptados.
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De acordo com o seu tempo de trabalho, você deve 

determinar a quantidade de tempo de projeto que cada um 

dos itens identificados na rota acessível vai consumir seu 

e de sua equipe.

O tempo de projeto de cada profissional é diferente um do 

outro, inclusive será diferente entre um profissional 

autônomo e uma empresa de projetos composta por vários 

profissionais.

Isso já nos mostrar a importância de conhecer a nossa 

realidade de projeto e de não comparar o nosso preço com 

o da concorrência!

Após definir o tempo individual de cada item, some tudo e 

guarde esse valor.

Vamos para o passo 4...

3. Definir o tempo de projeto para 
cada item a ser adaptado.
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Calcular o tempo das atividades administrativas nas 

diversas etapas de trabalho:

CAPTAÇÃO

Visitar o cliente para apresentar os serviços;

Elaborar a proposta comercial;

CONTRATAÇÃO

Visitar o cliente para negociação e assinar o contrato;

Envio e recebimento de e-mails;

MEDIÇÃO

Visita na obra para medição e conferência;

ESTUDO PRELIMINAR

Elaboração do estudo;

Montagem da apresentação

Visita ao cliente para entrega e validação do Estudo 

preliminar;

4.Calcular o tempo das atividades 
administrativas.
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...continuação...

PROJETO EXECUTIVO

(O tempo de elaboração do PE está na etapa anterior)

Correção interna do PE;

Tempo de organizar a plotagem;

Monstar a presentação;

Visita ao cliente para entregar o Projeto Executivo;

Correção do PE;

Entrega final do PE;

OUTROS SERVIÇOS E TEMPOS

Tempo do “cafezinho”…

Tempo do Whatsapp...

Gerenciamento da equipe...

E outros itens relacionados exclusivamente ao seu método 

de trabalho.

4.Calcular o tempo das atividades 
administrativas
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Vamos calcular junto:
1. Total das despesas;

a. Aluguel;
b. Pró labore;
c. Salário de arquitetos;
d. Contador;
e. Internet;
f. Luz;

g. ...

2. Calcular o tempo produtivo;
3. Dividir 1 pelo 2

5.Calcular o preço da sua hora 
técnica.
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Após descobrir o preço da sua hora técnica, multiplique 
este número pela somatória dos itens 3 e 4.

Você terá o primeiro valor dos seus serviços, mas que 
ainda NÃO é o preço a ser oferecido para o cliente. 

6. Multiplicar o tempo pelo preço 
da hora técnica.
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7. Acrescentar os cursos diretos.
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8. Acrescentar demais despesas e 
encargos.
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9. Definir o preço final de venda

10. Apresentar o preço
Agora você tem total controle dos tempos de trabalho e 

dos custos envolvidos para a realização do projeto.

Caso o cliente solicite um desconto você poderá avaliar 

quanto será o desconto e qual será o impacto dele na 

realização do projeto.

E pronto.

Agora é controlar com muito rigor o tempo de 

desenvolvimento do projeto e cada uma das despesas 

durante a sua realização.

Softwares de ERP poderão ajudar na gestão do seu 

trabalho.
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Compartilhe “Dê de graça aquilo que recebeu 
 também de graça”
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Se este conteúdo foi útil para você, envie este 
e-book para mais um colega, arquiteto, engenheiro 
ou designer para compartilhar as boas práticas com 
todos.

Ao implantar algumas das sugestões deste e-book, 
tire uma foto e compartilhe conosco.

Você também pode contribuir com os próximos 
e-books enviando suas opiniões para nós, ajudando 
a construir um Brasil mais acessível, seguro e 
confortável à todos.

Material didático produzido exclusivamente para a Jornada da Acessibilidade. Todos os direitos reservados à Acessibilidade Aplicada Cursos, Treinamentos e Consultoria Ltda - ME



Investir em Acessibilidade é um  ato de 
Responsabilidade Social, garantindo autonomia, 
conforto, segurança e o direito de ir e vir a todos, 
inclusive às pessoas idosas ou com deficiência, 
promovendo sua qualidade de vida e seu 
fortalecimento social”.
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Compartilhe

“Nossa missão deve ser ajudar com as melhores 
soluções técnicas e com o melhor  Custo-Benefício 
para deixar imóveis  confortáveis, seguros e 
acessíveis.”

Abraços,
Eduardo Ronchetti


