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A boa notícia é que o percentual diminuiu 
em relação a 2015, quando uma primeira 
pesquisa constatou ser de 85%.  Além 
disso, cada vez mais brasileiros estão 
contratando arquitetos e urbanistas.
    Mestres de obras e pedreiros são a 
opção mais usada por quem constrói ou 
reforma no Brasil.  Trata-se de um caso 
clássico do “barato que sai caro”, 
conforme o CAU Brasil descobriu por meio 
de uma pesquisa qualitativa realizada 
também em 2015. Grande maioria dos 
ententrevistados disse que a experiência 
foi ruim, por uma série de 
problemas: planejamento (como 
dificuldade em orçar a obra), mão de obra 
(muitas vezes o serviço tem que ser refeito) 
e material desperdício de materiais.
    Maioria considerável dos entrevistados 
em 2022 (84%) considera que problemas 
construtivos (falta de pisos ou forros, 
paredes rachadas, ausência de banheiro, 
muitas pessoas ocupando um mesmo 
cômodo) nas moradias configuram 
uma questão de saúde pública, como 
ficouficou evidente na epidemia da Covid-19. 
O Brasil tem hoje 25 milhões de 
moradias precárias, segundo a 
Fundação João Pinheiro.

Pesquisa Datafolha: 82% das moradias do 
país são feitas sem arquitetos ou engenheiros        
  Dentre 50 milhões de brasileiros que já 
fizeram obras de reformas ou construção, 
82% não contrataram serviços de 
profissionais tecnicamente habilitados, 
arquitetos ou engenheiros.  São obras 
irirregulares, sem registro de projeto e 
execução junto aos órgãos competentes.
  A constatação é de pesquisa recém 
realizada pelo Instituto Datafolha com 
exclusividade para o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
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Arquitetos e urbanista já podem responder à 

Pesquisa Nacional sobre Digitalização

  O CAU Brasil lançou nesta sexta-feira, 
27 de maio, a Primeira Pesquisa Nacional 
sobre Digitalização na Arquitetura e 
Urbanismo.Urbanismo. Conjuntamente com o BIM 
Fórum Brasil e com patrocínio da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), o CAU Brasil pretende elaborar um 
diagnóstico sobre o momento atual da 
IndústriaIndústria da Construção, para servir de 
base a um planejamento estruturado de 
políticas relacionadas à digitalização do 
setor da construção civil.
  Serão ouvidos arquitetos e urbanistas 
atuantes em todo o território nacional.

Os profissionais deverão responder a 
pesquisa exclusivamente pelo e-mail 
enviado neste dia 27 de maio. Atenção: 
O e-mail foi enviado aos contatos 
cadastrados previamente no SICCAU.
    Pesquisa permanecerá aberta por 
duas semanas, com encerramento previsto 
no dia 10/06. Com os resultados, o CAU 
Brasil e o BIM Fórum conseguirão avaliar a 
maturidade digital dos profissionais do 
setor de Arquitetura e Urbanismo, além de 
propor caminhos para a transformação 
digitaldigital e otimizar os processos, ferramentas 
e técnicas de trabalho.
  “Conhecer o que os nossos arquitetos 
estão fazendo é muito importante. Isso faz 
parte de um pacote que inclui microcrédito 
para equipamentos e baratear os custos 
dos softwares”, afirmou a presidente do 
CAU Brasil, Nadia Somekh.

Fonte: CAU/BR
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AGENDA DA SEMANA

- Fiscalização – Pium
- 125ª Plenária CAU/RN

30/05

- Fiscalização – Parnamirim31/05

- Biometria (por agendamento) 
31/05 
e 
01/06

- Fiscalização – Cerro Corá, 
Lagoa Nova, Currais Novos e 
Tangará

02 e 
03/06
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