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RESUMO   II 

RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo a exploração das metodologias de comunicação eficazes entre arquitetos 

e clientes, nas interações estabelecidas entre ambas as partes, nos momentos que compreendem a conceção 

e desenvolvimento de um projeto para a sua consequente preparação para a obra. Quis-se explorar os 

momentos em que, devido a disparidades de formação e desadequação dos materiais expostos, ocorrem 

desencontros entre o arquiteto e o seu interlocutor. 

O que aqui se desenvolve é a prática de comunicação na arquitetura, no âmbito da encomenda de espaços 

de trabalho para empresas, isto é, “arquitetura corporativa”. Para o efeito, teve-se como base o estudo dos 

trabalhos desenvolvidos em vários gabinetes de arquitetura e outras empresas que desenvolvem atividades 

no sentido de minorar as falhas de comunicação em projetos de arquitetura de espaços corporativos, 

nomeadamente na comunicação do projeto ao cliente, de modo a melhor preparar os suportes para esse 

momento.  

Concluiu-se que existe ainda um longo caminho a percorrer em Portugal para atingir um diálogo de plena 

compreensão entre arquitetos e clientes “leigos”, mas que esse trabalho já começa a ser feito, devido ao 

esforço de alguns profissionais. Os arquitetos portugueses começam a perceber como podem responder aos 

avanços sucessivos das tecnologias e aos clientes mais esclarecidos que lhes chegam. Encontram um dilema 

quando não se querem perder da arquitetura que consideram pertinente, mas entendem que os projetos 

devem ser adequados e destinados aos seus utilizadores porque é também na verdadeira adequação ao 

utilizador que a arquitetura encontra o seu sentido pleno. 

 

 

Palavras chave: comunicação, representação, grafismo, arquitetura corporativa, escritórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO EM ARQUITETURA – O CASO DA ENCOMENDA DE ESPAÇOS CORPORATIVOS 

ABSTRACT   III 

ABSTRACT 

This dissertation has the main goal of exploring effective communication methodologies between architects 

and clients, within the interactions established between them both. The study focuses on moments that are 

part of the conception and development of an architectural project and its consequent preparation to the 

construction phase. It was intended the exploration of moments in which, due to disparities of education and 

unsuitability of exhibited materials, there are disagreements between the architect and its interlocutor. 

The practice of architectural communication is studied, within the demand of workplaces - “corporate 

architecture”. The study was based on the work preformed by some architecture firms and other companies 

that contribute to minor the flaws on these processes. The majority of the entities analysed are involved in 

“client-facing” stages, and on the preparation of its graphic supports. 

Portugal is a few steps behind in order to achieve a full understanding dialogue between architects and lay 

clients. However, this kind of approach is already being adopted by some professionals. Portuguese 

architects are stepping up to understand how they can respond to the successive advances of technology and 

forward-thinking new clients. These professionals find a dilemma when they do not want to loose 

“truthfulness” in their projects, but understand that their work should address and attend a certain client’s 

needs. It is on the adequacy to the user that architecture find its full meaning. 

 

 

Key words: communication, representation, graphics, corporate architecture, workspaces. 
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INTRODUÇÃO 

TEMA 

Esta dissertação centra-se nos processos de comunicação em Arquitetura, i.e., a interação sobre os objetivos, ideias 

propostas e decisões que estão subjacentes às soluções para um qualquer problema de âmbito arquitetónico. A 

problemática encontra-se inscrita no universo da comunicação, em particular entre o projetista e o cliente, na partilha 

de expectativas de ambas as partes para o desenvolvimento do projeto, e na numa perceção do resultado obtido pelo 

cliente utilizador.  

 

MOTIVAÇÕES 

Algumas experiências pessoais vividas durante o ensino superior, bem como as ambiguidades detetadas ao investigar 

um pouco mais sobre o tema da comunicação em arquitetura, fizeram surgir algumas questões relativas ao modo 

como os arquitetos se posicionam em situações em que a sua capacidade comunicativa é testada. Estas perguntas 

servem como ponto de partida de um estudo que se pretende que contribua para aprofundar o conhecimento nesta 

área. Aliando o facto da comunicação ser ainda uma área pouco aprofundada no âmbito da arquitetura ao meu 

interesse pessoal por este tema, pareceu pertinente desenvolver a temática da comunicação na arquitetura no âmbito 

da dissertação de mestrado. 

Outro dos fundamentos para a seleção deste tema é o facto de, ao longo das minhas experiências académicas, 

identificar momentos de especial debilidade comunicativa, partilhada por mim e por outros colegas, em que a 

insegurança na apresentação/discussão dos projetos e a natureza do conteúdo exposto se colocavam como 

obstáculos a uma clara, adequada e estimulante troca de ideias, impedindo assim um desenvolvimento do trabalho e 

da aprendizagem tão frutuosos como seria desejável. Estas situações, replicando-se na prática profissional, inibem o 

seu correto e satisfatório desempenho. No entanto, e contraditoriamente, os arquitetos têm salientado cada vez mais 

a capacidade comunicativa como uma das competências que mais influenciará o seu sucesso profissional, 

contribuindo para aumentar a competitividade face aos desafios que encontrarão no dia-a-dia. 

Se, por um lado, o curso de arquitetura forma os seus estudantes em diversas áreas de estudo, como as ciências 

básicas (física e matemática), a cultura arquitetónica (história e teoria da arquitetura), a tecnologia da arquitetura e as 

metodologias da representação1, é também verdade que a sensibilidade comunicativa é predominantemente 

trabalhada na disciplina de projeto de um modo indireto, não lhe sendo atribuído tempo curricular específico para 

aprofundamento desta temática.  

O domínio da arquitetura não é alheio ao fenómeno da globalização2, tendo-se vindo a liberalizar a sua prática como 

“arte pública”, no sentido em que, para além de ser acessível à observação e utilização de todos e de conformar o 

espaço público, assiste-se a uma crescente abertura do arquiteto à crítica da opinião pública. Assim, sente-se cada 

                                                   

1 Fonte: fenix.tecnico.ulisboa.pt/estudante/curriculo 
2 Por “globalização” entende-se um campo semântico muito vasto tendente a englobar todos os fenómenos de expansão e interdependência 
internacionais, internacionalização, mundialização, etc. (...). (Enciclopédia Luso Brasileira da Cultura, 1998, p. 642) 
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vez mais a necessidade de incluir os utilizadores no processo de criação arquitetónica, de modo a erradicar a ideia de 

que o cliente é um espectador ou “comprador” fiel de um produto, e a fomentar a compreensão da arquitetura como 

algo universalmente acessível e familiar. 

Por fim, a opção por este tema visa precisar qual será o valor real da imagem na transmissão de objetivos, conceitos 

e soluções arquitetónicas. Por vezes, o uso excessivo da imagem e das realidades virtuais3 provoca discursos 

retóricos, podendo levar à manipulação e à criação de falsas expectativas. Por outro lado, a imagem pode também 

ser encarada como uma forte aliada do arquiteto no estabelecimento de linhas de pensamento na interação sobre 

objetivos, contextos e conceitos de projeto. Contudo, as imagens nem sempre correspondem a algo mais 

compreendido do que as palavras e podem ser elementos que facilmente distorcem a realidade, de modo a servir fins 

que ao arquiteto ou outros atores convierem.  

Hoje, as imagens que procuram comunicar a arquitetura tendem a fazê-lo de um modo abrangente e 
descodificado no sentido técnico. A arquitetura enquanto arte pública tem a obrigação de se fazer chegar a 
diferentes públicos. As mais recentes tecnologias de representação acentuam, vertiginosamente, os índices 
de plausibilidade das imagens, remetendo o observador para uma dúvida permanente sobre aquilo que se 

designa por realidade.4 

Numa lógica de estudo do código oral utilizado pelos arquitetos para melhor o utilizar, poder-se-ia perceber como 

pode este ser trabalhado de modo a que os discursos oral e imagético se informem mutuamente e se completem. 

Assim, poder-se-ia justificar um aprofundamento do tema na comunicação oral, antecipando a necessidade de 

compatibilizar a linguagem dos clientes com a terminologia específica do grupo dos projetistas, evitando situações de 

ambiguidade garantindo uma comunicação acessível a todos os intervenientes.  

 

OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

O objetivo central deste trabalho é explorar metodologias de comunicação eficazes entre arquitetos e clientes, 

bem como outros intervenientes e destinatários. Deste objetivo decorrem duas perguntas de investigação:  

–   Como pode um projeto de arquitetura ser comunicado a um destinatário específico de um modo eficaz? 

–   Como pode o arquiteto tornar-se num melhor comunicador?  

Torna-se, deste modo, necessário analisar as formas de transmissão do discurso arquitetónico, estabelecendo como 

protagonistas deste estudo o projetista (emissor) e o cliente (recetor), i.e., aquele a quem é destinado o trabalho. 

Pretende-se identificar as dificuldades e os erros mais comuns ocorridos no processo de transmissão de intenções, 

conceitos e termos técnicos. 

Ao reconhecer as dificuldades inerentes aos processos comunicativos em arquitetura, e de modo a atenuar estas 

dificuldades, verifica-se a tendência para alargar o leque de profissionais que lidam com o projeto arquitetónico. Se, 

no passado, a definição dos conceitos espaciais e funcionais dos projetos, bem como a parte criativa era 

                                                   

3 Por “virtual” entende-se algo fisicamente não existente, mas simulado por software. Por oposição, “digital” refere-se a tudo o que envolve ou diz 
respeito ao armazenamento de informação em dispositivos eletrónicos sob a forma de códigos. 
4 (Ursprung, 2011, p. 13) 
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maioritariamente concebida por arquitetos, deixando a pluridisciplinaridade para os momentos de execução da obra e 

suas especialidades, atualmente constata-se a participação de outros intervenientes no processo criativo e anterior à 

execução, facilitando assim as trocas de ideias e promovendo o entendimento entre todos. Tratam-se de profissionais 

do design, de publicidade e de consultoria, que podem estabelecer pontes de comunicação entre o arquiteto e o 

cliente. Para além de contribuírem positivamente para a definição de um conceito-base para a intervenção, sendo 

particularmente relevantes no diagnóstico de problemas no funcionamento dos espaços e adaptação da arquitetura à 

organização das equipas, esta participação revela-se importante também para a produção de elementos gráficos 

eficazes. Deste modo, é objetivo secundário desta investigação o de compreender de que forma os arquitetos podem 

melhor incorporar estas mais-valias no seu processo criativo, colocando-se, assim, uma terceira pergunta de 

investigação que deverá guiar o estudo:  

–   Como pode a arquitetura beneficiar de conhecimentos formulados em outras áreas, nomeadamente o 

design de comunicação, a consultoria imobiliária e o marketing, aplicando-os ao seu âmbito de trabalho, de 

modo a manter uma coerência e autenticidade no discurso?  

Ao analisar alguns projetos em que estas intervenções ocorrem, será possível obter informação sobre o papel de 

profissionais de outras áreas de formação no desenvolvimento e comunicação de projetos de arquitetura e extrair 

conclusões que se possam aplicar a situações futuras. 

 

O PROBLEMA EM ESTUDO – DELIMITAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 

Só uma intenção satisfatória sobre objetivos e conceitos desenvolvidos no projeto de arquitetura e a sua 

compreensão pelas partes envolvidas no processo de produção arquitetónica pode definir um método de 

comunicação eficaz. No entanto, identificam-se frequentemente falhas de comunicação entre os diversos 

intervenientes, cujo impacto nos resultados obtidos não é desprezável.  

Dadas estas dificuldades, torna-se relevante analisar os passos que antecedem o projeto, de entre os quais se destaca 

o diálogo entre projetistas e o cliente, no sentido de apurar as dificuldades mais comuns na transmissão de ideias. 

Pretende-se, a partir desta base de estudo, compreender as estratégias adotadas para ultrapassar essas barreiras.  

O agrupamento destas dificuldades por etapas de desenvolvimento do projeto poderá dar pistas sobre as soluções 

e posturas a adotar em cada momento, bem como ajudar a identificar tempos críticos no trabalho dos projetistas. 

Para isto, a observação dos casos de estudo será imprescindível, onde se confirmarão os benefícios de certas 

metodologias. Traçam-se possíveis caminhos para a construção de um discurso adequado a cada etapa do projeto, 

de forma a tornar a sua interação num processo menos imprevisível e com menos incompreensões. Desta forma, 

e como opção metodológica, foi delimitado o universo de estudo dos projetos de arquitetura, de forma a obter 

conclusões específicas. 

Em arquitetura é frequente que as investigações se foquem na forma, em vez de se focarem no processo [e, por 

isso,] ao resultado final é dada precedência em detrimento da trabalhosa pesquisa necessária para o atingir 5.  

                                                   

5 TdA de (Steele, 1994, p. 6) 
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O presente estudo foca-se nos processos, procurando não se centrar nos resultados atingidos, isto é, na obra. A 

“janela temporal” sobre a qual incide esta investigação está no intervalo entre o momento do projeto em que um 

cliente contacta o atelier, expondo-lhe o problema, até ao fim do processo de desenvolvimento do conceito para esse 

projeto, incluindo naturalmente as especialidades do projeto e as imposições legislativas. Isto é, desde o Programa 

Preliminar até ao Projeto Base (passando pelo Programa Base e pelo Estudo Prévio, na devida ordem). Exclui-se o 

Projeto de Execução devido à sua componente técnica, que exclui quase por completo outras vocações que não as 

de transmitir conceitos mecânicos e formais aos intervenientes em obra. 

A delimitação do objeto de estudo desta dissertação, a fim de tipificar e comparar processos em mutação presente, 

foi restringida aos projetos de arquitetura de espaços corporativos, isto é, sedes de empresas ou espaços de trabalho 

de serviços. Selecionaram-se programas de espaços de trabalho para empresas de pequena/média dimensão6 - 

espaços de trabalho para mais do que 50 pessoas - uma vez que se estima que a maior parte das conclusões 

encontradas na comunicação de projetos mais complexos poderão ser aplicadas também a projetos de maior 

simplicidade e a necessidade de apurar conclusões específicas e concretas encontrará mais respostas num estudo 

onde se selecionam universos de estudo muito concretos.  

Justifica-se a escolha deste tema pela relevância dada à comunicação no seio das atividades empresariais, tanto na 

conceção dos espaços em que se instalam, como no seu papel no desempenho da sua atividade. Ao contrário do que 

se verifica na conceção de espaços de habitação, a criação de espaços de trabalho de uma determinada 

marca/empresa requer a compreensão dos seus objetivos, valores e métodos de trabalho. Nestes casos, pretende-se 

que a arquitetura daqueles espaços seja também um instrumento de comunicação da imagem da marca em questão. 

Recorrer aos programas de escritórios como casos de estudo é, pois, uma opção que se justifica pelo forte impacto 

da comunicação nos ambientes empresariais, e pelo desejo de fazer a arquitetura participar da estratégia de 

comunicação das próprias empresas.  

A pertinência do objeto de estudo decorre também do papel em ascensão que as intervenções em espaços 

corporativos assumem atualmente no panorama da reabilitação em Portugal7. Frequentemente, estamos perante 

projetos de alteração de espaços existentes, e não projetos de novas construções, verificando-se também uma 

progressiva suburbanização das grandes empresas para novos polos tecnológicos e empresariais situados nos 

arredores dos centros urbanos (como é exemplo em Lisboa o Parque das Nações ou o Taguspark, em Oeiras). Por 

outro lado, as dinâmicas do mundo empresarial (e em particular a evolução dos modos de trabalho), implicam 

intervenções de rápida execução, para não constranger o funcionamento das empresas, e também com periodicidade 

curta, de cerca de 8 anos8, em constante renovação. 

 

                                                   

6 Segundo o Programa Operacional de Fatores de Competitividade, as pequenas e médias empresas (PME) definem-se como tendo menos de 50 e 
250 trabalhadores, respetivamente. Para além disso, o volume de negócio deve ser inferior a 10 e 50 milhões de euros, respetivamente para as 
pequenas e médias empresas. (Programa Operacional de Factores de Competitividade, 2013) 
7 Ver ponto 1.2.1. 
8 Informação extraída em entrevista dada ao autor, realizada no dia 27/1/2017. 
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METODOLOGIA 

A pesquisa documental e o levantamento bibliográfico constituíram os primeiros passos no desenvolvimento deste 

trabalho, seguindo-se posteriormente a definição das áreas de estudo a aprofundar. Foram selecionados os casos 

de estudo de acordo com os critérios apresentados, e realizadas algumas entrevistas que conduziram a uma 

clarificação dos conceitos pertinentes para figurar no capítulo do Estado da Arte, permitindo assim um trabalho 

em paralelo, em que se analisava o material recolhido em entrevistas e se pesquisava sobre o estado atual dos 

conhecimentos, num processo que se informava mutuamente. 

A investigação foi iniciada com uma fase preliminar de leitura sobre temáticas que, de alguma forma, se 

pudessem relacionar com a comunicação dos projetos de arquitetura, como por exemplo a semiótica, o 

marketing, os suportes de representação gráfica ou mesmo obras escritas onde, arquitetos do panorama mundial, 

refletem sobre as suas práticas de projeto. Nesta fase, procurou-se tomar consciência da dimensão do universo de 

estudo e, a pouco e pouco, selecionaram-se temas, especificando o objeto de estudo e conduzindo a investigação 

de modo a concretizar a comunicação em cenários reais, para não produzir uma investigação unicamente teórica 

– como seria expectável no caso do estudo da semiótica e da tipografia, por exemplo.  

Para a seleção dos casos de estudo foi necessário recorrer à experiência de arquitetos e profissionais da área da 

comunicação aplicada à arquitetura, de forma a obter informação para a investigação, encontrando aqui os 

elementos necessários para a análise destes casos, que se mostraram pertinentes nas temáticas em estudo 

definidas anteriormente. Com uma análise do mercado relativa ao tipo de encomenda que se pretendia estudar, 

chegou-se a gabinetes de arquitetura que se relacionassem com projetos arquitetura corporativa, e que tivessem 

conhecimento a transmitir. Assim, através das várias entrevistas realizadas em cada um dos ateliers e a outras 

entidades, foi-se descobrindo um caso pertinente, de entre o rol de projetos de cada atelier, para se estudar no 

âmbito desta dissertação. A pertinência dos casos apresentados foi ponderada e, por vezes, pediram-se outros 

exemplos, de modo a atingir o melhor conjunto de exemplos. Do mesmo modo, alguns dos entrevistados não 

figuram nos casos de estudo porque, apesar das suas intervenções contribuírem para uma concretização do Estado 

da Arte, os exemplos revelados não eram pertinentes. 

A análise de cada caso de estudo, tendo por base a recolha de informação a partir de entrevistas, ofereceu a 

possibilidade de contactar com os suportes utilizados em cada caso, como as memórias descritivas, as 

apresentações de diapositivos, os desenhos técnicos ou até filmes, exemplificativos do modo como este tipo de 

comunicação se tem vindo a alterar, multiplicando-se atualmente as ferramentas de que o projetista dispõe para 

expressar as suas ideias. Por outro lado, quando os arquitetos referem que sentem falta de competências 

comunicacionais e que, para as colmatar, no trabalho com agências de comunicação e publicidade, é importante a 

recolha de informação sobre o encontro destes profissionais, para fazer uma interpretação crítica - não automática 

- das práticas desenvolvidos nestas empresas.  
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Assim, tomou-se por princípio, e por métodos pertinentes, a análise conjunta do conhecimento e experiência de 

diversos intervenientes – arquitetos, marketeers9, designers, engenheiros, ... - como fontes empíricas que 

informam o estudo da comunicação da arquitetura. Estas experiências poderão ser avaliadas pelos efeitos que 

produzem e curto, médio ou longo prazo. Como tal optou-se por selecionar: 1) gabinetes de arquitetura de várias 

dimensões, tendo como elemento comum a encomenda de espaços corporativos; 2) clientes e profissionais de 

comunicação “intermediários”, especializados em domínios de comunicação ou de “agenciamento” com parceiros 

finais e, por fim, 3) consultoras imobiliárias, que atuam como diagnosticadoras da situação inicial e, por vezes, 

desenvolvem soluções espaciais.  

A observação das metodologias utilizadas nesses gabinetes de arquitetura e a análise dos projetos aí desenvolvidos, 

bem como das parcerias na área da arquitetura corporativa, forneceram pistas sobre os modelos de comunicação 

mais eficientes em cada momento do projeto, capazes de garantir o diálogo entre arquitetos e clientes. Pretende-se 

assim produzir uma reflexão que, partindo da análise dos casos de estudo, permita aplicar as suas conclusões a novos 

discursos arquitetónicos. 

O esquema metodológico adotado foi o seguinte: 

 

Quadro 1 – Metodologia 

 

ESTADO DA ARTE - LITERATURA 

Não existe uma vasta bibliografia no âmbito da comunicação da arquitetura, nomeadamente no que se refere aos 

processos de diálogo com clientes ou às temáticas que envolvem a conceção de espaços de escritórios. No entanto, 

foram encontrados alguns exemplos bibliográficos que se revelaram pertinentes para o estudo.  

Para a contextualização histórica da profissão do arquiteto, presente no capítulo seguinte, importa ressalvar algumas 

obras: 1) Relatório do Inquérito ao trabalho independente relativo aos sócios da AAP10, de João Freire e Luísa 

                                                   

9 Um marketeer é uma pessoa que trabalha com o marketing. 
10 Associação dos Arquitetos Portugueses que em 1998 passa a Ordem Profissional, com os poderes de autorregulamentação. (Cabral e Borges 
Novembro 2006) 
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Delgado, realizado em 1995; 2) A dissertação de mestrado de Sandra Pinto Gomes realizada em 2000 com o título 

A construção da profissionalização dos arquitectos em Portugal. Um estudo sociológico; 3) Arquitectos portugueses: 

90 anos de vida associativa 1863-1953, um livro de Ana Isabel de Melo, de 2002; 4) O livro O arquitecto e outras 

imperfeições, do arquiteto Pedro Brandão, de 2006; 5) O Relatório Profissão: Arquitecto/a, realizado a pedido da 

Ordem dos Arquitetos, em Novembro de 200611, por Manuel Villaverde Cabral e Vera Borges e, por fim, 6) o 

Estudo de caracterização dos arquitetos portugueses e da sua atividade profissional12, realizado em Janeiro de 2013, 

também a pedido da Ordem dos Arquitetos. 

No âmbito bibliográfico, destacam-se algumas obras, em particular no contexto da comunicação gráfica dos 

arquitetos, como o livro Designing Effective Communication - Creating Contexts for Clarity and Meaning13 de 

Jorge Frescara, em que o autor aborda, na introdução do livro, as problemáticas da comunicação participativa14.  

De um forma inovadora, James Steele provoca o pensamento comum sobre arquitetura, em Architecture in 

process15, afirmando que é comum dar-se mais importância ao resultado final do que ao carácter evolutivo do 

trabalho em arquitetura, o que poderá ser um erro no estudo das metodologias do projeto. 

Em temáticas mais específicas, há que destacar duas obras que constituem uma fonte de conhecimento teórico 

relevante nesta área. Em primeiro lugar, Paul Laseau explora, em Graphic thinking for architects & designers16, 

diversos tópicos como a importância do desenho no processo criativo ou o recurso ao desenho como veículo de 

comunicação. O autor desenvolve também um argumento em torno do pensamento dos arquitetos e designers 

enquanto desenham. Também neste livro são abordados temas que dizem respeito à eleição, disposição e 

conformação dos suportes gráficos que se mostram aos clientes para apresentar o projeto. Por outro lado, o livro 

Selling Architectural Ideas17, de Tom Porter parece ser aquele que mais concretiza as questões subjacentes nesta 

dissertação. Representa uma boa reflexão sobre os suportes de representação da arquitetura, apesar de não tomar 

em consideração os importantes avanços tecnológicos decorridos no século XXI (porque a obra é de 2000), 

constituindo de qualquer modo uma forte mais-valia para o estudo da representação gráfica como ferramenta de 

“venda” e de fomentação de uma comunicação mais precisa e eficaz. 

Já numa ótica de desenvolvimento das temáticas abordadas nos Casos de Estudo referentes às três áreas de 

estudo que beneficiam a arquitetura, recorreu-se ao manual Marketing Management18, de Philip Kotler e Kevin 

Lane Keller, cujo carácter bastante descritivo permite elucidar-nos acerca dos conceitos abordados nas práticas 

profissionais da arquitetura corporativa. Também nesta área destaca-se o livro Marketing Myopia19, do autor 

                                                   

11 O relatório estende-se ao longo de 127 páginas e aborda a sociologia da profissão, e o modo como esta se tem modernizado, bem como os 
aspeitos mais práticos do exercício da profissão, que descrevem o tipo de trabalho encomendado e a organização e dispersão dos ateliers em 
Portugal. Este relatório pode ser acedido em www.arquitectos.pt. 
12 Este estudo aborda, ao longo de 99 páginas de relatório, diversos temas, essencialmente divididos em dois capítulos. Por um lado, os 15.843 
arquitetos foram inquiridos face à sua situação profissional atual, e o percurso feito até ao momento. Em segundo lugar, foram feitas 526 entrevistas 
telefónicas para os ateliers, de modo a apurar o tipo de trabalho que se pratica e a forma como os ateliers estão a ultrapassar a situação de crise na 
atividade (Domp, SA, 2013). O estudo pode ser acedido em www.arquitectos.pt. 
13 Publicado pela editora Allworth Press, em 2006. 
14 A comunicação participativa é o uso da ambiguidade e da abstração para deixar a mensagem incompleta, para assim necessitar que os 
[interlocutores] tomem um papel ativo no processo comunicativo. (Frescara 2006, p.188) 
15 Publicado pela editora Academy Editions, em 1994. 
16 Publicado pela editora John Wiley & Sons Inc, em 2001. 
17 Publicado pela editora E & FN Spon, em 2000. 
18 Publicado pela editora Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, em 2012. 
19 Publicado pela editora Harvard Business Review, em 1960. 
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Theodore Levitt, economista mestre de Harvard, que aborda as temáticas que opõem vendedor ao comprador, 

estabelecendo pontes com as relações arquiteto-cliente.  

A pesquisa dificulta-se no momento em que fica claro que, sobre a temática estudada, não existe uma quantidade 

considerável de material disponível. Sentem-se certos vazios em algumas áreas que são aqui estudadas e isso 

conduziu a alguma incerteza nos momentos iniciais. Por outro lado, o facto de existirem poucos suportes 

bibliográficos permitiu dar mais importância aos casos de estudo e ao conhecimento aí adquirido. Assim, o 

esforço empregue a aprender com os profissionais foi substancialmente maior, dado que daí se encontrariam os 

fundamentos teóricos para justificar as práticas observadas.  
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1.0. DA PROBLEMÁTICA AO ESTADO DA ARTE 

1.1. PROBLEMÁTICAS 
Para cada um dos problemas apresentados, formula-se um conjunto de cenários, que serão testados e avaliados nos 

Casos de Estudo, de forma a conseguir obter respostas às perguntas colocadas. Os seguintes problemas apresentam-

se como aqueles que, no início do estudo, parecem ter maior probabilidade de se verificar e que, consequentemente, 

merecerão especial atenção aquando da observação em campo das atividades que se relacionam com a arquitetura. 

Cada cenário abre caminho à identificação de áreas de estudo – marketing, design de comunicação, gestão 

imobiliária – fundamentais para responder aos problemas na comunicação da arquitetura, tais como:  

 

a)   Os arquitetos utilizam uma linguagem oral que não é percetível. 

As linguagens que se usam nestes processos, principalmente por parte do arquiteto, tornaram-se, por força do 

hábito, aliadas ao culto de um código linguístico característico do grupo. De um modo geral, os arquitetos exprimem 

as suas ideias recorrendo a conceitos que, pela sua especificidade e abstração, não são acessíveis a todos os 

interlocutores, apesar de serem tecnicamente corretos e utilizados entre os pares. No entanto, este fenómeno 

prejudica a comunicação arquiteto-cliente, uma vez que nem sempre ambos estão familiarizados com o vocabulário 

utilizado. Se o tipo de linguagem utlizada pelos arquitetos incide mais na morfologia, centrada na forma e menos na 

função vivenciada ou potencial dos espaços, nota-se que o cliente utiliza um tipo de discurso que decorre mais das 

necessidades práticas, tendo noções espaciais mais superficiais, (por exemplo, por imitação de exemplos). Porém, se 

ambas as partes tomam consciência das possíveis divergências entre aquilo que se quer comunicar e a assimilação 

dos conteúdos por parte do interlocutor, terá de haver um esforço mútuo para que todos os intervenientes sejam 

parte integrante na resolução dos problemas. Poderá este processo de compatibilização de linguagens ser apoiado 

por profissionais que façam a “tradução” entre os saberes de cada uma das partes? 

 

b)   Os arquitetos não se expressam claramente através dos suportes gráficos. 

O desenho arquitetónico é, por si só, uma representação gráfica abstrata, uma vez que pretende transmitir uma 

informação tridimensional através de suportes bidimensionais. O recurso à representação dos espaços através de 

plantas, cortes e alçados é uma das ferramentas mais utilizadas pelos projetistas para formular, testar e comunicar as 

suas ideias arquitetónicas. Contudo, estarão os seus interlocutores - nomeadamente os clientes –familiarizados com 

este tipo de representação, ou terão dificuldade em interpretar a informação que estes elementos pretendem 

comunicar? 

 Por outro lado, acontece que os arquitetos podem reconhecer apenas nos modos tradicionais de representação da 

arquitetura o valor para comunicar os seus projetos. Não sendo estes suportes obsoletos, por vezes tornam-se 

redutores, quando se pretende dialogar com pessoas menos familiarizadas com as representações arquitetónicas de 

projeção ortogonal. Assim, ao assumir a representação da arquitetura sob formas menos tradicionais, poder-se-á 

contribuir para a compreensão do projeto. Deste modo, cabe ao arquiteto ponderar em que momento se justificará 
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optar pela simplificação dos desenhos, ou mesmo pela alteração do suporte, contribuindo logo para melhorar a 

comunicação entre projetistas e clientes.  

 

c)   O tempo dedicado ao diálogo com os clientes não é suficiente para que o resultado obtido 

responda às suas expectativas.  

Os diálogos entre o arquiteto e o seu cliente iniciam-se muitas vezes com uma breve exposição do problema e, a 

partir daí, o arquiteto concebe a sua proposta arquitetónica de uma forma independente do cliente. Esta proposta 

deverá não só responder às exigências previamente estabelecidas, como contribuir para um aumento da qualidade 

espacial do lugar onde vai intervir. Os projetos de arquitetura para espaços de trabalho são, de um modo particular, 

processos que implicam uma compreensão profunda do funcionamento quotidiano da empresa para a qual se está a 

projetar. Trata-se de conceber um lugar que dá a conhecer uma marca, e que deve, por isso, ser coerente com os 

valores e objetivos dessa mesma marca. Quem poderá conhecer melhor um conceito de “marca” do que as pessoas 

que a representam? Como é que se podem testemunhar os valores das empresas?  

Assim, neste processo de conceção de espaços corporativos, é fundamental que os diálogos entre projetistas e 

clientes sejam pautados por questões adequadas que possam informar os projetistas, por levantamentos rigorosos da 

realidade existente e das necessidades detetadas, produzindo assim soluções ajustadas e eficazes.  

 

 

1.2. O ESTADO DA ARTE  
No seguinte capítulo aborda-se a evolução da atividade dos arquitetos em Portugal, de modo a perceber como é 

que as alterações das encomendas e da forma de trabalhar dos arquitetos contribuíram para o panorama do 

“arquiteto português do século XXI”, que se vê ante um programa que é relativamente recente. Para perceber as 

respostas que os arquitetos dão aos programas, importará perceber “quem” são os arquitetos portugueses e de 

que formas estão acostumados a abordar os problemas e a resolvê-los. 

De seguida estuda-se o tipo de encomenda e a sua pertinência para melhor entender as respostas dadas nos casos 

estudados. Por fim, estudam-se as disciplinas que informam a conceção e comunicação da arquitetura de modo a 

perceber para onde poderá caminhar a profissão do arquiteto, num mercado que é de partilha e 

pluridisciplinaridade. 

 

1.2.1. A EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DOS ARQUITETOS EM PORTUGAL 
No sentido de melhor enquadrar o papel do arquiteto como comunicador e em que moldes é que esta função se 

desenvolve no seio da prática da arquitetura, importa estudar a evolução da profissão ao longo dos anos e, de 
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uma forma comparativa, interpretar informação presente nos inquéritos feitos à profissão20, para assim retirar 

elações que se referem às alterações na atividade do arquiteto.  

A forma como a profissão se tem vindo a modernizar ajudará a perceber quais são os limites da arquitetura e em 

que frentes é que a ação dos arquitetos se encontra com a de outros profissionais. Ao analisar brevemente a 

história e a evolução da profissão do arquiteto, poder-se-á questionar a definição da profissão e a sua distinção da 

dos engenheiros, urbanistas, desenhadores e designers, entre outros. Este estudo introdutório servirá como mais 

uma base de reflexão para entender o modo como cada uma das três problemáticas em estudo se torna mais ou 

menos relevante na atualidade.  

 

A atividade do planeamento das construções é muito antiga e remonta à Pré-História. Hoje como arquitetura, 

continua a esforçar-se por manter relevante o seu papel como profissão protagonista na conceção de edifícios – 

de diversas e escalas e para diferentes usos. As fronteiras da prática da arquitetura sempre foram disputadas com 

outras profissões, como os mestres de obras, os engenheiros, os desenhadores, bem como outras especializações, 

fruto do desenvolvimento científico e tecnológico, que intervêm também no domínio da construção. A indefinição 

do lugar da comunicação na prática da arquitetura não é algo estranho à profissão, que sempre teve áreas do 

conhecimento e práticas da comunicação-representação. Desta forma, poder-se-á dizer, que numa lógica de ciclos 

das especializações da profissão21, poderá seguir-se uma época do arquiteto-comunicador? 

O conceito de “profissão” é algo que tem sofrido sucessivas alterações na sua definição e para Everett Hughes, 

um sociologista americano, as chamadas “profissões estabelecidas” constituem-se a partir de um saber 

especializado, como é o exemplo da medicina e o direito. A natureza destes “saberes” nem sempre é muito clara, 

mas a sua prática repousa sobre um conjunto de valores e de identidade cujos membros de uma comunidade 

homogénea têm acesso, em virtude dos estudo que realizam e que lhes confere um certificado que autoriza 

legalmente o seu exercício22 (porque serve de garantia teórica e prática de que os indivíduos detém uma 

competência específica de um saber especializado e que são autónomos para a pôr em prática, assumindo 

responsabilidades).  

O estudo de Sandra Pinto Gomes23 conclui que somente a partir de 1950 é que a educação da arquitetura foi 

integrada no ensino superior. Até então, os cursos lecionados nas escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto eram 

baseados na tradição francesa das Beaux-Arts, valorizando a formação artística através de uma transmissão de 

conhecimentos “mestre-aprendiz”. Com as reformas no ensino em 1957, a arquitetura autonomiza-se das Belas 

Artes e dá-se uma modernização cientifico-pedagógica dos cursos, equiparando-os aos graus universitários.  

Naquela altura, o Sindicato Nacional dos Arquitetos era uma associação profissional voluntária, mas que não 

                                                   

20 São questionários realizados à população dos arquitetos em diversas alturas do século XX e XXI, de modo a tirar elações sobre a profissão. 
21 Ideia apresentada por Ana Isabel Ribeiro, em 2002, no estudo Arquitectos portugueses: 90 anos de vida associativa 1863-1953. Trata-se de uma 
análise de 90 anos da vida associativa dos arquitetos portugueses, entre 1863 e 1953, através da descrição de duas das suas organizações: a Real 
Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses e o Sindicato Nacional de Arquitectos 
22 (Cabral e Borges Novembro 2006, p. 10) 
23 Sandra Pinto Gomes estuda a construção da profissionalização dos arquitetos portugueses, numa tese de mestrado intitulada A construção da 
profissionalização dos arquitectos em Portugal. Um estudo sociológico. Propõe uma das mais completas e sistemáticas periodizações desse processo, 
começando onde termina o estudo de Ana Isabel Ribeiro, e estudando a atividade dos projetistas até 1998. 
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gozava de poder reivindicativo. Sem grande representação pública, na segunda metade do século XX, os 

arquitetos concentravam-se nas grandes cidades do país, e existiam em pequeno número. Só em 1998 é que a 

Ordem Profissional é criada, embora desde 1992 já tivesse sido reconhecida como Associação Pública, e só mais 

tarde foi criada com poderes de autorregulação. Até então, não existia legislação que impedisse os não-arquitetos 

de exercer tarefas que correspondiam ao foro da arquitetura24.  

Os estudos realizados na segunda metade do século XX, mostra que o trabalho dos ateliers se centra nos projetos 

de edifícios, loteamentos e design de interiores, sendo a principal encomenda a habitação individual. As atividades 

de planeamento urbanístico e a direção e fiscalização de obra tinham também algum peso, apesar de serem 

menos relevantes. Manuel Villaverde Cabral confirma25, em 2006, que a generalidade dos arquitetos portugueses 

tem como maior volume de negócio os estudos e projetos, assumindo a habitação unifamiliar um papel central no 

trabalho encomendado aos arquitetos26. Ao comparar os diversos estudos conclui-se que o tipo de encomenda é 

algo que permanece quase inalterado, seguindo a grande tendência da habitação, sendo só de apontar o 

crescimento da arquitetura de escritórios ou outros serviços27 nos anos mais recentes. 

Em relação ao tipo de cliente que tem encomendado projetos, em 2006, os projetos de comércio e serviços – 

arquitetura corporativa – representam parte da ocupação para 22% dos arquitetos em Portugal, sendo que apenas 

8% a identificam como a maior área de negócio. Isto reflete-se no tipo de cliente que os ateliers declaram ter: 

apenas 4,6% dos arquitetos dizem ter como principais clientes as grandes empresas. Já em 2013, 72% dos ateliers 

afirmam que mais de metade dos seus projetos são para clientes particulares e empresas.  

Em relação à forma como os ateliers se têm vindo a organizar, em 1989 destacava-se a predominância de 

pequenos ateliers, com número reduzido de profissionais: 93% tinham menos de cinco arquitetos28. Do um modo 

semelhantes, o estudo de 2013, aponta para que 93,3% dos ateliers em Portugal tinham menos de dez arquitetos. 

Sendo assim, a regra geral em Portugal, que se tem mantido, é de um atelier pequeno, com cerca de três29 

membros, pelos quais se dividem todas as atividades.  

A dimensão destes ateliers encontra-se diretamente relacionada com o seu grau de especialização. Por exemplo, 

os projetos de habitação são mais comuns em pequenos ateliers, enquanto que os projetos comerciais ou 

industriais ficam frequentemente a cargo dos gabinetes de arquitetura de dimensões mais consideráveis30.  

                                                   

24 (Gomes 2000) 
25 Os inquiridos declararam que a sua principal (82,5%) ou segunda (16%) ocupação são os estudos e projetos. 
26 Em 2006 a habitação unifamiliar continuava a ser a área de trabalho mais significativa onde 39% e 20% dos arquitetos a consideram como a sua 
primeira ou segunda maior encomenda. Em 2013, a habitação unifamiliar continua a ser o tipo de trabalho mais comum. Tirando este tipo de 
encomendas, logo em segundo e terceiro lugar, com 76,9% e 67,3%, estão as remodelações de edifícios e as pequenas remodelações de interiores, 
respetivamente.  
Em 2006, as atividades relacionadas com o design de equipamentos e mobiliário representavam 16% dos arquitetos, na grande generalidade como 
segunda ocupação, mas certamente ligada à primeira, que é o projeto. Em 2013, a percentagem sobe para os 21,6%. 
27 Em 2013, os arquitetos apresentam 52,8% de respostas positivas para edifícios de escritórios ou outros serviços.  
28 (Cabral e Borges Novembro 2006, p.122) 
29 60,4% dos ateliers em Portugal são constituídos por 2 a 4 elementos e de acordo com o relatório de Manuel Villaverde Cabral, (Cabral e Borges 
Novembro 2006), existe o exemplo do RIBA (Royal Institute of British Architects) que apresenta números semelhantes: em 1991, 70% das firmas 
tinha dimensões muito reduzidas, entre 1 e 5 associados. O caso português não é único nem raro, estando por isso enquadrado no panorama da 
arquitetura mundial.  
30 (Cabral e Borges Novembro 2006, p. 17) 
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Por outro lado, o estudo de 2006 mostra que a idade dos arquitetos se relaciona com o tipo de trabalho realizado: 

os profissionais com menos de 40 anos focam-se nos clientes individuais, enquanto que os arquitetos entre os 40 

e os 49 anos se focam também em habitação individual e em projetos comerciais e industriais, empregando o 

leque de conhecimentos adquiridos em projetos com maior complexidade. Por seu lado, os arquitetos com mais 

de 50 anos focam-se em projetos de construções comerciais e industriais. Deste modo, conclui-se que a prática da 

arquitetura evolui de acordo com o ciclo de vida dos projetistas e com a dimensão da firma.  

Os estudos desenvolvidos pela AAP31 em 1984 e 198932 evidenciavam uma forte presença na profissão das faixas 

etárias mais jovens, referindo que 70% dos arquitetos portugueses se tinham formado depois de 1970, tendo, por 

isso, menos de 40 anos de idade33. Este rejuvenescimento da profissão é, um fenómeno recente, 

comprovadamente posterior ao 25 de Abril, causado pela relativa massificação do ensino superior no final dos 

anos 80, devido à abertura de muitos cursos em universidades privadas. A aceleração é radical (como se pode 

comprovar no gráfico 1, em baixo, segundo informação recolhida34).  

Importa também ressalvar, na descrição demográfica dos arquitetos portugueses, a crescente feminização do 

grupo. Em 1989, a população dos arquitetos caracterizava-se por ser maioritariamente masculina (80%) e em 

2006, as mulheres só representavam cerca de 35,5% dos arquitetos portugueses, mas já ocupavam metade dos 

lugares de cada grupo que entrava anualmente na Ordem. Quer isto dizer que à jovialidade da média dos 

arquitetos do país, se intensifica a jovialidade das arquitetas, onde cerca de 70% tinha menos de 35 anos em 

200635. 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de arquitetos inscritos na Ordem, ao longo dos anos, e o número de mulheres arquitetas em cada ano. Os 

dados do ano 2017 são estimados sendo as previsões da Ordem dos Arquitetos em relação ao tema. 

 

No que diz respeito à localização geográfica destes profissionais, os estudos de de 2006 e 2013 revelam o que é 

já intuitivo: os arquitetos concentram-se em redor das duas grandes áreas metropolitanas do país, tendo uma 

                                                   

31 Associação dos Arquitectos Portugueses/ Ordem dos Arquitectos - estas associações profissionais que se sucederam uma à outra, regulam as 
práticas e as condições do exercício profissional, através do estabelecimento de regulamentos. Preveem a definição de tarefas, os requisitos de 
formação, o reforço da autonomia e do poder dos profissionais, bem como o controlo de acesso de outros indivíduos através da credenciação e 
certificação, a gestão de conflitos, códigos de ética e disciplina. (Cabral e Borges Novembro 2006) 
32 Estudos com cerca de 600 respostas, comentados pelo arquiteto Pedro Brandão, então presidente da AAP. 
33 Dois terços dos arquitetos inscritos na OA têm menos de 40 anos, tendo entrado na profissão no início dos anos 90. (Cabral e Borges Novembro 
2006, p. 27) 
34 (Cabral e Borges Novembro 2006, p.118) 
35 Idem. 



PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO EM ARQUITETURA – O CASO DA ENCOMENDA DE ESPAÇOS CORPORATIVOS 

 14 

maior incidência (o dobro) em Lisboa. Mais concretamente, cerca de 40% dos inquiridos no estudo de 2006 

afirmavam trabalhar na AML36 (Área Metropolitana de Lisboa), valor que desce para os 34,4% em 201337. Não 

deixa de ser uma percentagem representativamente superior àquela verificada na cidade do Porto (20%, em 

2006). 

A localização dos arquitetos em torno das grandes cidades do país é um fenómeno que se intensificou após o 25 

de Abril. Na época do Estado Novo existia uma grande oferta de trabalho em lugares do interior, encomendados 

pelos órgãos da função pública. Estes arquitetos realizavam projetos de programas que não variavam muito dos 

pequenos equipamentos públicos. Ora, após o 25 de Abril existe um êxodo rural e, aliado a isso, um aumento 

exponencial do número de arquitetos (ver gráfico 1). A procura que existe nas cidades é mais variada do que 

aquela que se verifica nos lugares do interior, e em muito maior número.  

 
Em relação a algumas considerações finais feitas no inquérito de 2006, a ideia de que, com a modernização do 

país os arquitectos serão cada vez mais necessários, é partilhada por 85% dos inquiridos – que são arquitetos. No 

entanto, e contraditoriamente, 73% dos inquiridos afirmaram concordar com a afirmação a sociedade vê a 

arquitetura como um luxo. A que se devem então as assimetrias entre o que os arquitetos pensam da sua 

profissão e a forma como a população a vê? Poderá esta perceção ser motivada por uma falta de esclarecimento 

em relação aquilo que é a atividade do arquiteto, na abrangência das suas tarefas e da complexidade das suas 

funções? Ora, se a sociedade vê como “luxo” o facto de se recorrer aos serviços de um arquiteto, então caberá 

aos arquitetos o desempenho das suas funções por forma a tornarem-se imprescindíveis. 

Não deixa de ser interessante ressalvar que a grande maioria das respostas ao inquérito (80%) afirma que a 

formação em arquitetura deve privilegiar a diversificação e alternativas de especialização. Mais de metade dos 

arquitetos inquiridos no estudo feito por Manuel Villaverde Cabral em 2006 considerara que a arquitetura, mais 

do que uma profissão, é um negócio, dando particular importância ao desenvolvimento de novas competências na 

área da gestão. Assim, volta a ser relevante a análise dos limites que a arquitetura disputa com as outras 

profissões, diferentes no século XXI, do que aquelas que eram relevantes há umas décadas. Hoje, as funções do 

arquiteto, para além de se combinarem com as de desenhador, urbanista e arqueólogo, disputam o lugar com as 

funções de designer, consultor, marketeer, 3D designer, entre tantas outras. 

A arquitetura continua a negociar as suas fronteiras com uma séries de outras profissões que concorrem 
também para essa função, seja em cooperação ou em competição com os arquitetos38. 

O mercado atual poderá provocar nos arquitetos a sensação de que é altura de repensar a profissão e aquilo que 

caracteriza a arquitetura como “arquitetura”, diversificando os modos de exercício. No panorama atual, a procura 

que existe para os trabalhos de reformulação de espaços existentes representa já uma percentagem considerável do 

volume dos negócios. Resta a interrogação sobre se será esta prática “menos arquitetura” do que aquela estudada 

                                                   

36 (Cabral e Borges Novembro 2006) 
37 (Domp, SA 2013) 
38 (Cabral e Borges Novembro 2006, p.122) 
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nas escolas. Será “menos arquitetura” aquela que é anónima, no sentido de fazer sobressair o utilizador e o espaço? 

Será “menos arquitetura” aquela que se mescla com outras áreas do conhecimento para criar uma melhor solução?  

 

1.2.2. A ENCOMENDA 

As flutuações económicas e o mercado da arquitetura “comercial”(...) na resposta ao crescimento 
económico nos EUA, sob a condução de um novo tipo cliente – as grandes companhias capitalistas do 

desenvolvimento imobiliários nas cidades em crescimento – levaram ao aparecimento das grandes empresas 
de Engenharia e Arquitetura, que efetuam trabalho repetitivo, com grande produtividade (...) uma 

arquitetura de matriz internacional – e comercial.39 

O objeto de estudo da presente dissertação é uma encomenda de arquitetura que serve de exemplo, no tema 

escolhido, ao incluir em si múltiplos níveis de comunicação, para vários destinatários e sob vários suportes. A 

análise de alguns exemplos de encomenda permite admitir que os espaços de arquitetura corporativa podem 

consistir um objeto de estudo com características próprias, na medida em que espelham o trabalho de arquitetos, 

em colaboração com outros profissionais, provocando reflexões sobre o modo como estes trabalham e como se 

adaptam às encomendas no contexto socioeconómico atual. 

O escritório tem vindo a deixar de ser um sítio “para onde se vai trabalhar”, no seu serviço ou administração, porque 

tais trabalhadores são exigentes e querem melhores condições no espaço de trabalho. As empresas, por seu lado, 

querem que os seus trabalhadores se identifiquem com a empresa, e querem que o espaço se coordene com o modo 

de trabalhar e o posicionamento da empresa nos respetivos setores. Desta forma, foram vários os fatores que 

contribuíram para o fenómeno da crescente importância do espaço de trabalho, na ótica da comunicação da 

arquitetura, nomeadamente: 

 

–   A globalização 

O mercado da arquitetura comercial era novo e, no fim do século XX sofre uma aceleração com a proliferação do 

uso dos computadores e telemóveis e, mais tarde, da internet. Esta permite, em momentos, difundir em massa as 

ideias que eram próprias de cada lugar, passando a conectar o mundo. A globalização associa-se à arquitetura – e a 

este caso específico da arquitetura de escritórios – na medida em que permite e fomenta a internacionalização das 

atividades e uma crescente dinâmica de competição. As formas apresentadas nos ambientes urbanos padronizam-se 

de modo a imitar outros lugares e a facilidade nas deslocações permite que se ultrapasse o fator distância. Ainda 

nesta linha, salienta-se a vasta cobertura mediática dada à arquitetura a uma escala global, comparando 

sucessivamente as práticas internacionais. Por fim, constata-se de uma homogeneização nos produtos da arquitetura, 

atenuando assim as distinções espaciais40.  

 

                                                   

39 (Brandão 2006, p. 211) 
40 Adaptado de (Brandão 2006, p. 210 e 213) 
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–   A economia 

Associada à crise económica que se instalou em 2007, surge uma grave crise imobiliária, onde várias companhias se 

veem recolocadas, onde os quadros das empresas se alteram com despedimentos em massa e recolocações, 

deixando para trás um rasto de espaços que passam a estar desadequados ao trabalho que se pratica. Aliando este 

aspeto à velocidade vertiginosa do progresso em domínios como o da tecnologia eletrónica e da tecnologia de 

materiais e da construção, as potencialidades construtivas alargam-se e a adequação do espaço arquitetónico aos 

aparelhos eletrónicos de uso diário torna-se uma prioridade. As organizações sentem-se pressionadas para ser mais 

eficientes e eficazes em todas as áreas, mas muito especialmente nas suas instalações. O negócio está continuamente 

à procura de formas de diminuir os custos e aumentar o seu desempenho, e os recursos humanos de uma empresa 

são a maior despesa e também o seu maior recurso. Consequentemente, as estratégias de espaços de trabalho 

eficientes procuram melhorar as performances dos trabalhadores e a eficiência da organização, enquanto reduzem os 

custos imobiliários e a gestão de facilities41. 

 

–   A tecnologia 

O grande contributo dos avanços tecnológicos para a conceção de espaços corporativos prende-se com os 

infinitos modos de trabalhar que os instrumentos mais inovadores permitem. Hoje, graças à tecnologia, não é 

necessário que uma pessoa trabalhe sempre no mesmo lugar, não é necessário que as pessoas se desloquem para 

ter reuniões e não é necessário que falem o mesmo idioma para se entenderem. A tecnologia foi motor de uma 

profunda - e contudo ainda embrionária - transformação no modo de conceber o trabalho e, consequentemente, o 

espaço de trabalho.  

 

–   O modo de encarar o trabalho 

Uma clara consequência da tecnologia é o modo com que se concebe o trabalho. As carreiras têm-se vindo a 

tornar consideravelmente mais voláteis e incertas, e o peso dado ao trabalho colaborativo tem vindo a alterar 

substancialmente o modo como as pessoas trabalham. Sendo o escritório um espaço onde as pessoas passam 

tanto tempo, este lugar pode tornar-se numa motivação acrescida para que as pessoas trabalhem melhor.  

A sede é o sitio onde as pessoas estão metade do tempo em que estão acordadas (...) até por uma questão 
moral, tenho que fazer um espaço agradável. Depois também tenho interesse nisso que eu tenho que 

cativar os melhores (...) E uma das razões que leva as pessoas a escolher as empresas é o espaço de 
trabalho.42 

                                                   

41 Facilities é o nome dado à área que diz respeito à gestão das instalações. Uma pessoa que desempenhe esta função é chamada de Facilities 
Manager. É uma profissão que engloba múltiplas disciplinas, de modo a garantir a funcionalidade do ambiente construído através da integração de 
pessoas, lugar, processos e tecnologia. (...) Adaptado de (IFMA, 2017) 
42 Arquiteto João Cortes em entrevista dada ao autor, realizada no dia 27/1/17. 
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O escritório tem-se tornado uma importante localização para interações simbólicas, criativas e de 
aprendizagem. Um resultado direto desta tendência é que o desenho e decoração dos escritórios tem vindo 
a tomar uma importância renovada para os gestores de empresas. Para além de simples noções de tamanho 

e conforto, o desenho dos escritórios ganhou atenção pela sua possibilidade de ir ao encontro de 
necessidades emergentes de trabalhadores que gastam menos, mas talvez de uma forma mais relevante, 

horas no escritório.43 

Os espaços corporativos oferecem uma oportunidade de conjugação de áreas como a arquitetura, a decoração, o 

marketing e a consultoria imobiliária (na ótica da workplace strategy44). Neste aspeto, quanto maior for a dimensão 

do espaço e da empresa, mais complexas se tornam as ligações entre as referidas disciplinas, mas também mais 

frutífera é a partilha de conhecimento entre todas (e também mais interessante será o resultado), porque 

compreenderá mais níveis de relações entre as especialidades.  

Um espaço de trabalho é uma excelente oportunidade para comunicar o posicionamento da marca no mercado, 

relativamente aos seus clientes, para além de comunicar a sua relação com os trabalhadores. A intervenção 

arquitetónica em espaços corporativos revela a necessidade de um estudo aprofundado da marca, dos seus valores, 

dos seus métodos de trabalho e dos vários intervenientes com que a empresa lida diariamente. Representa, por isso, 

um desafio à investigação do projetista que, considerando todos estes elementos, concebe uma proposta que se quer 

o mais eficaz possível. 

Assim, será a identificação entre uma empresa, a sua marca e os seus trabalhadores, tida como “humanização” do 

processo arquitetónico? Certo é que o desenvolvimento deste tipo de encomenda, englobando a marca e a 

oportunidade de exposição das imagens faz com que estes projetos sejam centrados no cliente e nas suas 

necessidades, e não tanto nos desejos do arquiteto para aquele espaço. A adequação da vontade do arquiteto à 

vontade do seu cliente, nestes casos, é mais preponderante para a decisão de avançar com a empreitada. 

 

1.2.3. DISCIPLINAS INTERVENIENTES NO PROCESSO DE CONCEÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
É comum que áreas como o marketing e a publicidade tenham o seu contributo a dar ao projeto de arquitetura, 

bem como as áreas da consultoria imobiliária ou o design de comunicação, para nomear alguns exemplos. A 

multiplicidade de disciplinas envolvidas justifica-se pelo teor do trabalho encomendado pelo cliente que, 

frequentemente, ultrapassa o domínio da arquitetura e a obriga a estabelecer pontes com outros intervenientes, 

para assim garantir a máxima qualidade da solução apresentada. Em que domínios haverá maior necessidade de 

recorrer a serviços externos à arquitetura de modo a libertar o arquiteto para o centro da sua função de projetista? 

Para responder a esta questão recorre-se aos casos de estudo: será necessário expandir o leque de valências dos 

arquitetos, ou a sua preparação será no sentido de perceber até onde vão as suas competências, sensibilizando-os 

para a necessidade de interagir com outros intervenientes, tendo em vista a prestação de melhores serviços? Estas 

disciplinas – marketing, design de comunicação e consultoria imobiliária - lançam as bases para a estruturação da 

                                                   

43 (Bechy, 2007) 
44 Consultoria de ocupação de espaço. 
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comunicação da arquitetura, quando devidamente enquadradas no projeto, para se perceber em que momento é 

que as valências de cada uma das disciplinas são úteis, e de que modo são equacionados os seus métodos.  

 

1.2.3.1. A CONSULTORIA IMOBILIÁRIA COMO APOIO NO PLANEAMENTO DA SOLUÇÃO 

A consultoria é uma área de prestação de serviços que se compromete a diagnosticar e resolver situações de 

elevado grau de complexidade noutras empresas ou instituições. Um dos ramos da consultoria é aquele que é 

feito no âmbito do mercado imobiliário. Algumas destas consultoras, para além do seu negócio central, que 

compreende as avaliações e transações imobiliárias, têm uma área que trata a workplace strategy.  

Por definição teórica, esta área é o alinhamento dinâmico dos padrões de trabalho de uma organização com o 

ambiente de trabalho, para permitir performances de topo e redução de custos45. Na prática, a workplace stratey é 

uma abordagem sistemática de melhoria da eficácia e eficiência do modo como o espaço de trabalho é usado46, 

mudando o modo como o espaço de trabalho é configurado e criando novas soluções alternativas ao modo como 

se vive. Este desenvolvimento coordena a informação de todos os domínios fundamentais de uma organização – 

IT47, Recursos Humanos, Facilities Managment, Finanças, etc., de modo da dar sugestões e linhas-guia aos 

arquitetos que vão planear o novo espaço. Tipicamente, cada domínio destes desenvolve a sua estratégia. 

Contudo, o sucesso do projeto depende de que todas estas estratégias reflitam e se alinhem como a estratégia do 

negócio, a sua missão, os objetivos e os valores, como um todo48.  

Este tipo de estratégia é importante para as empresas porque se chegou à conclusão que o ambiente de trabalho 

em que as pessoas se inserem tem um impacto significativo no seu desempenho nas tarefas do dia-a-dia. 

Infelizmente, apesar da pertinência do tema, ele pouco é estudado, o que leva a que a larga maioria das decisões 

tomadas relativamente a espaços de trabalho descartem o modo como essas decisões vão implicar as pessoas.  

A diferença entre uma abordagem deste tipo e uma mera decoração de interiores é que as empresas que 

desenvolvem uma workplace strategy tratam o lugar como um recurso valioso para as empresas, que as permite 

alinhar o planeamento e desenho dos espaços de trabalho com os objetivos da empresa. Se estas estratégias 

forem bem aplicadas, as empresas verão um grande retorno no investimento feito, através da melhoria dos 

desempenhos de cada um, mas também através do ambiente, que melhorará substancialmente, exatamente 

porque as pessoas sentem que o lugar foi desenhado para elas.  

Em suma, a área da consultoria imobiliária aplicada aos ambientes de trabalho poderá ser uma grande vantagem 

no modo como são dadas ferramentas aos arquitetos, para que possam desenvolver um projeto de arquitetura 

para um espaço corporativo, com os objetivos mais claramente definidos. Os locais de trabalho são organismos 

                                                   

45 (Savage, 2005) 
46 (Springer, 2010) 
47 IT é a sigla para information technology, que se refere à gestão e processamento de informação, normalmente em grande escala (empresas), não 
sendo por isso usado no foro doméstico. A IT engloba o uso de computadores, armazenamento, trabalho “em rede” e outros aparelhos eletrónicos, 
infraestruturas e processos para criar, processar, armazenar, trocar e tornar seguras todas as formas de dados eletrónicos. 
48 Adaptado de (Brinton, 2010) 
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com funções e circuitos muito próprios que, se forem esquecidos, resultam em lugares que funcionam, mas não 

são regeneradores.  

O mundo do trabalho e os espaços que o suportam estão a sofrer uma substancial, dinâmica e até volátil 
mudança. Motivados pelas mudanças na economia, tecnologia, demografia e modos de trabalhar, os 
espaços de trabalho devem evoluir para se tornarem mais flexíveis, solidários, inovadores e ágeis. Os 

espaços de trabalho são ativos importantes e estratégicos dos quais as organizações podem esperar um 
retorno do investimento. Através da workplace strategy, o planeamento, desenho e gestão dos espaços de 
trabalho irá aumentar a eficiência e eficácia do uso do espaço de trabalho para apoiar os trabalhadores no 
desempenho do seu trabalho, realizando a totalidade do potencial deste ativos importante e estratégico49. 

As consultoras imobiliárias intervêm nos momentos que antecedem a definição do Programa Base. Deste modo, o 

seu trabalho concentra-se numa fase embrionária do projeto, que reside no debate de ideias. Estas empresas 

comprometem-se a montar uma equipa que ajude o cliente a esquematizar e sintetizar as ideias que tem, bem como 

a procurar novas soluções para o debate. As conclusões destas conversas são aquilo que será apresentado a um 

atelier de arquitetura, sobre forma de briefing50 para dar contexto ao caderno de encargos e permitir assim uma 

melhor base de trabalho para os arquitetos. 

O trabalho efetuado por estas empresas poderia ser feito por arquitetos, mas a verdade é que os projetos não 

contemplam tempo suficiente de pesquisa para chegar às necessidades das várias estruturas internas (IT, Facilities, 

Zonas de alimentação...). Então, o tempo que seria perdido no processo de pesquisa passa para as mãos de uma 

entidade que já tem o know-how51 e limita-se a aplicar a sua vasta experiência no caso concreto que tem em mãos e 

tornar-se, desta forma, uma gestora do projeto, fazendo a ligação entre os projetistas e a realidade prática dos 

espaços que estes estão a conceber, assessorando o arquiteto nas suas escolhas e libertando de funções de 

acompanhamento de obra uma eventual equipa que se montaria por parte do cliente.  

 

1.2.3.2. O MARKETING E A ARQUITETURA 

A arquitetura é uma profissão que se concentra na conceção de espaços e na sua construção, mas também depende 

numa boa parte da sua atividade do modo como os outros entendem a mensagem que é enviada. Assim, partindo 

dos princípios e das técnicas utilizadas no marketing52, que colocam o cliente no centro, com o objetivo de dirigir a 

oferta em função das expectativas da procura, real ou potencial, pode ser possível retirar ensinamentos fundamentais 

para o desenvolvimento do processo comunicativo dos projetos de arquitetura.  

 

 

                                                   

49 (Springer 2010) 
50 Brifeing é o termo utilizado para referir conjunto informações passado numa reunião/encontro para o desenvolvimento de um trabalho. 
51 Conhecimento aplicado num qualquer desempenho de uma atividade. 
52 O marketing é uma área que pretende identificar e ir de encontro às necessidades humanas e sociais dos consumidores. A Associação Americana 
de Marketing define formalmente o marketing como atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas 
que têm valor para os consumidores, clientes, parceiros e a sociedade em geral (Kotler & Keller, 2012). Pode dizer-se assim, de uma forma sucinta, 
que o marketing é ir ao encontro das necessidades do consumidor de uma forma lucrativa.  
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A linguagem visual tem mantido a sua primazia ao longo da História e, mesmo na nossa era digital, a 
imagem mantém-se como a ferramenta central na moldagem de mentalidades. Na verdade, a habilidade de 

expressar significado é mais diversa do que a da linguagem escrita; as imagens são universalmente 
compreensíveis – fornecendo um meio que, para consumo mundial, pode transpor as barreiras erguidas 

pelos mais de 3000 idiomas em uso global.53 

Sabe-se que existem dificuldades e mal-entendidos em processos comunicativos, nomeadamente na arquitetura. 

Poderá este acontecimento estar relacionado com o facto da maioria do peso da comunicação ser posto na imagem? 

É certo que ao longo da história da arquitetura, existiram múltiplos episódios em que apenas as palavras serviram 

como meio de comunicação entre arquiteto e interlocutor - como por exemplo os Tratados do Renascimento - mas 

serão esses exemplos suficientes para refletir sobre o poder da palavra na arquitetura? Poder-se-á, sim, admitir que o 

modo como a imagem é trabalhada e utilizada na arquitetura, em conjunto com a palavra e outros elementos dum 

processo comunicativo entre um arquiteto e o seu interlocutor, enriquecerão na sua relação, a eficácia 

comunicacional.  

Assim, o papel de disciplinas como o marketing e a publicidade pode ser justificado na medida em que ambas 

contribuem para a formulação e para o entendimento da imagem, de modo a melhorar o estímulo visual, 

provocando ação no recetor da informação, exatamente porque esse estímulo corresponde aos desejos do cliente. 

Neste caso, como poderá a arquitetura beneficiar concretamente dos conhecimentos do marketing na ação da sua 

atividade? Veremos neste ponto quais as linhas de relacionamento entre a arquitetura e o marketing, e em especial 

as formas de participação do arquiteto. 

 

A)    OS OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO E DO MARKETING NA ARQUITETURA 

Ao longo desta investigação é importante manter presente uma limitação: enquanto que a publicidade trabalha com 

a imagem para a venda de um produto, numa ótica imediatista; a arquitetura utiliza a imagem como ferramenta de 

trabalho, na medida em que se serve da imagem para transpor conceitos e apresentar ideias que só através da 

palavra não seriam plenos, apesar das imagens não poderem consistir um fim em si. Assim, porque a maioria do 

trabalho dos arquitetos é para destinatários que não estão familiarizadas com a arquitetura (tal como os arquitetos a 

entendem), é preciso formar os projetistas para que saibam interpretar a procura do seu trabalho e comunicar a sua 

missão e visão aos “leigos”, a partir dos interesses e linguagens destes. Com o aprofundamento dos conhecimentos 

de marketing, pretende-se colocar ao alcance dos destinatários o que a arquitetura pretende transmitir, de modo a 

tornar os discursos mais coesos e centrados no consumidor, que, neste caso, é o utilizador do espaço. Ao reproduzir 

os processos de desenvolvimento de projetos em marketing e também a distribuição de tarefas dentro das agências 

de publicidade, poderá haver ensinamentos a retirar, para a prática da arquitetura.  

Será também importante ressalvar que a pertinência do estudo do marketing prende-se com a natureza das 

encomendas que são abordadas nesta dissertação. Dando-se o caso de se estudar a comunicação de projetos de 

arquitetura para habitações unifamiliares, o marketing não seria uma disciplina fulcral porque a exigência da procura 

não manifestaria objetivos comunicativos específicos, do domínio arquitetónico. Acontece que, no caso dos espaços 

                                                   

53 TdA de (Porter, 2000) 
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de arquitetura corporativa, para além do marketing ser fulcral no momento dos processos competitivos (por 

exemplo: concursos de ideias), na desconstrução do problema, deve também ser incorporada a arquitetura, no que 

respeita à imagem da marca para a qual se desenha um espaço.  

Assim, torna-se importante o estudo do marketing, na medida em que os níveis de complexidade e tecnicidade do 

discurso do arquiteto são exigentes, e não um fruto do acaso. No âmbito deste estudo, o que importa abordar não é 

tanto o conteúdo das mensagens que o marketing e a publicidade desenvolvem, mas antes: 1) a estratégia com que 

a transmissão de conteúdos é planificada ao longo do tempo; 2) as técnicas e suportes de comunicação que são 

postos em uso; 3) o método com que o levantamento de necessidades dos clientes é feito. 

 

B)    OS DOIS TIPOS DE MARKETING DA ARQUITETURA 

Pode-se distinguir, dentro do marketing, dois tipos de processos comunicativos para dois destinatários possíveis. A 

consciencialização destes dois universos de trabalho é importante no sentido de obter um resultado mais positivo 

nas ações que são tomadas ao longo do desenvolvimento da identidade da empresa que se gere. 

Por um lado, existe o marketing interno, onde se pensa sobre os pressupostos assumidos na empresa em questão 

e se antecipam os problemas, de modo desenvolver soluções alternativas. Trabalha-se aqui a projeção que uma 

empresa transmite para o ambiente interno, para as pessoas que lá trabalham. A comunicação interna numa 

empresa é muito importante, na medida em que fomenta motivação e união nas equipas de trabalho.  

Kotler e Keller definem o marketing interno como:  

O ato de contratar, treinar e motivar os empregados que querem prestar bons serviços aos clientes  (...) os 
marketeers atentos percebem que as ações de marketing interno podem ser tão importantes – ou mais – que 

aquelas direcionada para o exterior. Não faz sentido fazer promessas de serviço de excelência se os empregados 
da empresa não estão prontos para o fornecer. 54 

Torna-se fundamental planear e manter uma grande exigência no serviço que é prestado aos clientes, para que o 

trabalho conduza a um desfecho feliz para todos os interessados. Para contribuir para um melhor desempenho das 

estratégias do marketing interno, os projetos desenvolvidos para estas empresas podem ser uma ferramenta que 

ajuda a fomentar a ligação das pessoas à marca.  

 

Por outro lado, o marketing externo é aquele que é criado para afetar os clientes e as outras entidades, permitindo 

apresentar as vantagens do negócio aos interlocutores exteriores à empresa. É este o tipo de marketing mais usual de 

se conhecer, porque é aquele que trabalha para influenciar as escolhas dos compradores e ajudar no seu processo de 

entendimento dos produtos. 

                                                   

54 TdA de (Kotler & Keller, 2012) 



PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO EM ARQUITETURA – O CASO DA ENCOMENDA DE ESPAÇOS CORPORATIVOS 

 22 

Do mesmo modo que os trabalhadores de uma empresa são influenciados pelo espaço onde trabalham, qualquer 

indivíduo exterior à empresa poderá ficará impressionado – para o bem ou para o mal – consoante o espaço que se 

lhe apresenta. O trajeto pode ser curto, desde a receção até uma sala de reuniões, mas esses poucos metros 

começarão já a influenciar a imagem que essa pessoa tem da empresa que visita.  

Por outro lado, se existirem fotografias do escritório no website da empresa ou se estas forem partilhadas em redes 

sociais, será também possível provocar opiniões num público exterior à população da empresa, mesmo sem que este 

nunca tenha visitado as instalações. Isto permite que se utilize o espaço físico, desenhado por arquitetos, para 

comunicar alguns valores sobre as empresas que ocupam esse espaço. 

Parece, assim, ser importante estudar as motivações das partes interessadas nos produtos arquitetónicos. A função do 

arquiteto será demonstrar ao seu cliente que o projeto traz benefícios para as diferentes partes interessadas, sejam 

elas os utilizadores, os compradores ou instituições. Esta demonstração será feita através da comunicação do projeto, 

seja ela oral ou gráfica, mas sempre planeada e consciente, para facilitar relações de confiança e levar a um desfecho 

positivo do processo. Os arquitetos podem aprender com o marketing, na perceção das necessidades dos clientes, no 

acompanhamento que é feito do projeto ao longo das diversas abordagens ao cliente e também nos passos dados, 

no sentido de perceber o que, de facto, é pedido ao arquiteto, num programa de objetivos mais aprofundado e 

interativo. 

 

C)   PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO 

Um projeto de arquitetura não é, por norma, uma atividade solitária, sendo bastante raro que, numa situação real, 

um arquiteto se veja num projeto em que possa ter controlo absoluto da direção criativa do projeto. Existe sempre 

uma grande equipa à qual é necessário responder e um cliente a quem é preciso satisfazer necessidades. Por 

vezes, as opiniões dos membros destas equipas e do cliente, relativamente a um assunto em específico, são 

divergentes e muito complicadas de congregar.  

As intervenções, por parte do cliente, para definir aquilo que espera da equipa de projetistas, podem dificultar o 

processo criativo e, enquanto que é natural que um cliente expresse os seus desejos e necessidades a um grande 

nível de detalhe, é comum que os clientes não saibam onde querem que o projeto chegue. De uma forma geral, 

os pedidos não são muito esclarecidos, sendo usualmente pautados por uma vontade de modernizar o espaço que 

existe. O modo de apresentar estes desejos não varia muito. Regra geral, é feita uma primeira abordagem, de 

delineação de um Programa Preliminar, dando azo a que esta primeira abordagem seja feita sobre a forma de um 

briefing para concurso. No entanto, o mais comum nos projetos de arquitetura corporativa é que o projeto seja 

tratado de “um para um” – o cliente contacta um gabinete de arquitetura para resolver uma situação pontual. 

No processo de entender os desejos do destinatário da arquitetura, é fundamental hierarquizar devidamente as 

opiniões e requisitos que são feitos ao arquiteto, no momento em que os primeiros esboços do projeto são feitos, 

bem como no processo de acompanhamento do mesmo. Poderá caber ao arquiteto a função de perguntar e 

interpretar as respostas, sobre as necessidades, desejos e exigências do cliente. Caso o projeto tenha um grau de 

complexidade mais elevado, poderá acontecer que estas primeiras abordagens aos clientes sejam feitas por outras 
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entidades, nomeadamente agências de marketing e publicidade ou por consultoras imobiliárias, especialistas em 

space planning55. 

Certos princípios do marketing podem mostrar-se extremamente pertinentes no momento da passagem do 

Programa Preliminar para o Programa Base, momento esse em que todo o esforço do arquiteto deve ser 

canalizado para a obtenção de maior profundidade e “verdade” sobre os desejos do cliente para o novo espaço, 

revelando-se um intervalo temporal que elege, de um modo especial, as competências comunicativas interpessoais 

como as que serão de maior utilidade.  

 

No sentido de melhor compreender o momento em que o arquiteto tem como função entender os desejos que 

existem por parte do cliente, importa distinguir algumas noções: 

–   As necessidades são os aspetos básicos, indispensáveis à vida. Não são substituíveis nem possíveis de 

obliterar. São exemplos o ar, a comida, a água ou o abrigo. Com a satisfação das necessidades – ou com a 

perfeita consciência de que elas são realizadas - surgem os desejos.  

–   Os desejos já não são intrínsecos ao Homem, mas são vontades moldadas pela sociedade e pelo ambiente 

em que nos movemos. O marketing pode criar a perceção de que um Mercedes irá satisfazer um desejo 

vindo de uma necessidade de estatuto social de um indivíduo, mas não é o marketing que cria essa 

necessidade no indivíduo56. 

Na arquitetura, o levantamento das necessidades dos clientes e dos utilizadores é raramente feito de um modo 

adequado, mas fazê-lo só poderá trazer vantagens. Os casos em que este processo (anterior ou integrado no 

processo do projeto) foi executado, tiveram resultados bastante positivos, ficando como base um processo 

participativo que (embora aqui não se aprofunde) revela sintonia com o princípio de dar palavra e poder de decisão 

ao destinatário da arquitetura. São exemplares em Portugal experiências participativas como em requalificações de 

bairros e realojamentos de populações, tal como aconteceu no programa SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório 

Local) entre 1974 e 1976.  

Se o levantamento dos desejos dos utilizadores é feito após a arquitetura dar o seu contributo, já não se buscam 

desejos, mas antes tentativas de uma “possível” satisfação à posteriori, quando já pouco ou nada há a fazer para 

adequar os espaços. É importante perceber que estamos perante um processo que, no início, “ouve” muito mais do 

que aquilo que “fala”. Este é também um processo que vai apresentando alternativas ao cliente, e as vai eliminando 

à medida que ambos chegam à conclusão que algumas não satisfazem ambas as partes. 

Concluindo, e tal como diz Teodore Levitt (economista mestre de Harvard). 

(...) a venda foca-se nas necessidades do vendedor; o marketing nas necessidades do comprador. A venda 
preocupa-se com as necessidades do vendedor em converter o seu produto em dinheiro; o marketing com a 

                                                   

55 Planificação espacial. Ver o ponto 2.3.1 
56 Adaptado de (Kotler & Keller, 2012) 
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ideia de satisfazer as necessidades do cliente através do produto e de todo o conjunto de coisas associadas à 
criação, entrega e finalmente, consumo do mesmo produto.57 

O marketing não cria necessidades porque estas são anteriores ao marketing. Ele limita-se a moldar e influenciar os 

desejos que vêm dessas necessidades, se possível, transformando-as em exigências. Do mesmo modo, a 

comunicação da arquitetura nunca fará um cliente adjudicar um projeto que não queira. Pode apenas fazer com que, 

de um modo mais claro, o cliente perceba se os seus desejos e exigências são respondidos por um determinado tipo 

de produto arquitetónico se a comunicação for eficaz, com vantagens para ambos – cliente e arquiteto. 

 

1.2.3.3. DESIGN DE COMUNICAÇÃO 

A “era da informação” é na realidade a explosão de não-informação; é uma explosão de dados.58 

Poder-se-á dizer que vivemos numa altura em que, à distância de um clique, temos acesso a toda a informação do 

mundo. Esta “Era da Informação” em que vivemos é, na realidade, a “Era dos Dados”, porque vivemos cercados 

por mensagens que competem entre si pela nossa atenção. Neste ambiente, é cada vez mais difícil distinguir a 

informação que interessa, a que é útil e, por vezes, até aquela que é vital. Do mesmo modo, também na 

arquitetura e nos seus processos de transmissão de conceitos, será importante avaliar os dados que se elegem para 

enviar aos clientes, aos concursos, às entidades reguladoras, etc. e encontrar meios que permitam fazer esta 

seleção de um modo eficiente. 

Design é inventar novas estratégias para visualizar informação que torna possíveis novas interpretações.                               
Janet Abrahams and Peter Hall 

O Design da Comunicação presta-se a ir mais longe do que um simples arranjo dos elementos gráficos. Através 

da reflexão e manipulação de elementos que despertam os sentidos, este tipo de design preza-se a construir 

relações com significado, que se revelam mais profundas que a “beleza” numa imagem, mas que refletem sobre 

os pressupostos da comunicação. Vemos que o design de comunicação não é mais que um conjunto de 

estratégias que se refletem em ações concretas, de modo a selecionar, a organizar e a modelar dados para os 

converter em informação significante, de modo a tornar esta informação em conhecimento que construa 

sabedoria.  

  

A informação é a matéria prima da comunicação. Tem um valor subjetivo que depende da pessoa que a vai 

avaliar. Nesta lógica, faz sentido que a informação – como matéria bruta – seja trabalhada especificamente 

consoante o tipo de recetor que vai absorver a mensagem. Assim, será certo dizer que é necessário um especial 

                                                   

57 (Levitt, 1960) 
58 TdA de (Wurman 2001) 
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cuidado no manuseamento da informação, para que ela represente algo relevante depois de ser trabalhada. 

A transformação de dados em informação é conseguida através da sua organização numa forma 
significante, da sua apresentação através de meios significantes e apropriados e comunicando o seu 

contexto.59 

Assim, cabe ao designer de comunicação a resposta a três questões, no momento em que se preza a trabalhar 

uma porção de dados: O que comunicar? A quem? Como fazê-lo adequadamente? A busca das respostas a estas 

três questões deverá conduzir a resultados que ajudem a criar uma linguagem compreensível, que transmita a 

mensagem de um modo o mais adequado possível. 

Os designers têm mais sensibilidade, treino e formação para perceber como é que os diversos elementos gráficos, 

que poderão compor os desenhos de arquitetura e os painéis dos projetos, se coadunam com a mensagem que se 

pretende transmitir e com o público que lerá estes suportes. Os designers têm mais sensibilidade às questões 

cromáticas, à legibilidade do texto e dos desenhos e à forma como cada elemento se relaciona com todos os 

outros que compõem a folha, do que os arquitetos. Utilizarão também técnicas de composição e seleção dos 

desenhos e conteúdos escritos, às quais os arquitetos não recorrem por hábito, como por exemplo no trabalho 

com grelhas tipográficas. 

Apesar da vocação principal de um designer ser o domínio dos materiais gráficos, poderá ser também uma pessoa 

que, habituada a trabalhar informação, seja capaz de organizar um discurso oral para explicar o projeto. Já que é a 

pessoa responsável por redigir um discurso gráfico, poderá também ser a pessoa que reflete sobre o discurso oral 

utilizado para acompanhar os elementos de representação gráfica. Assim, estudam-se alguns pontos que poderão 

ser trabalhados no processo comunicativo de um projeto, especificamente nas linguagens orais. 

 

A)    EFICÁCIA NA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ELEMENTOS VERBAIS E CORPORAIS 
Ao estudar a comunicação de projetos de arquitetura que se destinam a ser transmitidos a públicos que incluem os 

destinatários que dominam os códigos linguísticos do grupo, parece ser fundamental o estudo da linguagem oral que 

é adotada neste tipo de circunstâncias. Ainda anteriormente ao estudo dos processos de comunicação da arquitetura 

com outros interlocutores, o arquiteto deve ser capaz de explicar para si próprio aquilo que produziu. É a primeira 

prova que um arquiteto pode fazer para perceber se os seus projetos têm sentido. Sabe-se, por exemplo, que Óscar 

Niemeyer60 escrevia um texto, no fim de completar os desenhos, como uma prova para si próprio, para encontrar 

uma justificação para a sua arquitetura.  

 

 

                                                   

59 TdA de (Shedroff 1994) 
 
60 Óscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro que viveu entre 1907 e 2012. Foi um dos protagonistas do Movimento Moderno no Brasil, tendo sido 
autor do plano urbano para a cidade de Brasília, em 1960. Recebeu inúmeras distinções, incluindo um Prémio Pritzker, em 1988.  
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“Terminados os desenhos e cortes, começo a escrever o texto explicativo. É a minha prova dos nove, pois 
se não encontro argumentos para explicar o projeto, é natural que eu o reveja, pois lhe falta alguma coisa 
importante. E nessa explicação só me sinto satisfeito quando vejo que um elemento novo foi incorporado 

ao projeto, que ele não é vulgar nem repetitivo, que é fácil defendê-lo com o entusiasmo que um bom 
exemplo de arquitetura permite.”61 

A comunicação escrita é tão essencial como a oral. Nas escolas de arquitetura, é treinada a comunicação oral dos 

projetos, em diálogos constantes entre alunos e com os professores e nas memórias descritivas que por vezes são 

pedidas, mas sempre sem grande importância dada ao assunto e menos ainda na sua adequação a outros 

destinatários que não os arquitetos. Importará perceber se o desenvolvimento destas competências será suficiente 

para a prática profissional, já que estas se complexificam à medida que o aluno progride no curso e ganha mais 

profundidade intelectual, maturidade para compreender os seus projetos e sofisticação no seu próprio discurso. 

Após o arquiteto ser capaz de explicar para si próprio aquilo que produziu, é testada a comunicação com outro que 

domina a linguagem em que o arquiteto se expressa. Se um indivíduo não é capaz de transmitir uma ideia a um 

interlocutor que não domina a sua linguagem, não será certamente capaz de transmitir um conceito arquitetónico a 

destinatários que não estejam acostumados a ler este tipo de obras, sendo um dos princípios no trabalho (...) que as 

pessoas só podem entender coisas que se relacionem com algo que elas já entendam62.  

Ao adaptar a linguagem consoante o tipo de interlocutor, o arquiteto presta-se a que a resposta devolvida seja, ou 

não, aquela que deseja, porque houve, ou não, total compreensão, do assunto discutido. Se o arquiteto se propuser a 

ir - de facto - ao encontro do outro, numa atitude de genuíno interesse pelas suas necessidades, as hipóteses de 

conseguir um resultado que satisfaça ambos é substancialmente maior, porque a comunicação não é unilateral. Se 

forem feitas as perguntas certas, serão dadas as respostas certas63. 

A conjugação de uma boa comunicação verbal com a não-verbal revela-se importante para que, também a 

comunicação não verbal - do ambiente, do nosso corpo, das nossas reações - seja controlada e pensada durante a 

apresentação de um projeto, de modo transmitir não verbalmente exatamente o mesmo que dizemos por palavras. 

Se se planeia as tarefas de projeto no plano técnico e os desenhos que se apresentam, poderá também ser 

equacionado o planeamento das ações do comunicador de um projeto de arquitetura, para criar uma mensagem una 

e coesa, que não se contradiga nos diferentes momentos de produção.  

 

B)    A TRANSMISSÃO ORAL DE MENSAGENS  
Para além de competências de projeto bastante desenvolvidas, indiscutivelmente necessárias a um arquiteto em 

funções, é também importante que estejam desenvolvidas capacidades de escuta ativa e grande observação, para 

as pôr em prática no momento de dialogar com o cliente. A escuta ativa é uma forma de ouvir e responder a 

outra pessoa, que melhora o entendimento mútuo64. Esta técnica compreende o desenvolvimento de um tipo de 

postura totalmente focada em escutar aquilo que é dito, ao invés de passivamente ouvir. A boa comunicação é 

                                                   

61 (Corona, 2001, p. 27) citando Niemeyer. 
62 TdA de (Frescara, 2006, p. 15) 
63 Adaptado de (Arden, 2013, p. 37) 
64 TdA de (Conflict Research Consortium - Colorado EDU, 1998) 
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iniciada com a predisposição para a escuta ativa e, se ambas as partes numa [conversa] fizerem [a técnica da 

escuta ativa], as chances de desenvolver uma solução para o problema comum tornam-se bastante mais 

elevadas65. 

Poderá ser útil ir fazendo ligações entre aquilo que o cliente diz e aquilo que o arquiteto lhe transmite, durante o 

discurso de ambos. O simples facto de repetir, sistematizando, as preocupações do cliente, faz com que ele sinta 

que foi ouvido e clarifica o significado da mensagem que ele permite transmitir.  

O ouvinte não tem de concordar com o orador – ele deve apenas afirmar aquilo que pensa que o orador 
disse. Isto permite que o orador perceba se o seu interlocutor percebeu a totalidade do que foi dito. Se não 

tiver sido este o caso, o orador pode elabora um pouco mais a sua explicação.66   

Cada audiência terá as suas particularidades, no que respeita à forma como será melhor abordada. Também cada 

um dos intervenientes no processo de conceção de um projeto estará a defender o seu ponto de vista, como será 

natural. Importante nestas situações é o arquiteto manter-se aberto à surpresa e às sugestões que, de cada parte, 

surgem. Reconhecer que outros têm informação e opiniões valiosas para o projeto aumentará o valor do resultado 

da empreitada. 

Neste processo, pode ser importante existir uma reflexão para que cada um seja capaz de perceber qual é o seu 

estilo de comunicação e qual é o do seu interlocutor. Algumas pessoas têm mais facilidade em assimilar 

informação visualmente, outros através do que ouvem e outros ainda através do que escrevem.  

Se um certo indivíduo sabe que memoriza as informações quando as escreve, sempre que tem uma reunião com 

um cliente, deve escrever tudo o que este lhe diz. Ao deixar informação para ser assimilada apenas auditivamente, 

este tipo de ouvinte sofrerá, por certo, a perdas de informação. Por não saber o tipo de comunicador que tem à 

sua frente, o arquiteto deve defender-se, no sentido em que deve dizer, mostrar com imagens e desenhos e, 

depois da reunião, escrever aquilo que ficou decidido. Assim, cobre os três campos onde a comunicação poderia 

falhar, e permite que a informação que lhe é transmitida seja assimilada, tronada em conhecimento e maturada 

para ser sabedoria. 

 

 

1.3. A COMUNICAÇÃO DA ARQUITETURA 
No sentido de perceber como e quando começaram a ser testados os momentos de comunicação em arquitetura e 

para enquadrar o processo da comunicação de alguns projetos numa linha de sucessão de acontecimentos no tempo 

presente, o estudo da comunicação na arquitetura poderá ser feito em retrospetiva, de modo a perceber melhor a 

evolução das temáticas que dizem respeito a este tema. 

                                                   

65 Idem. 
66 Idem. 
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A importância dada pelos arquitetos a processos de comunicação dos seus projetos não é, em si, algo recente. Os 

quatro exemplos utilizados nesta resenha incluem alguns episódios ocorridos ao longo da história da arquitetura, em 

que o aspeto comunicativo foi fulcral, se não decisivo. 

 

1.3.1. A HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO DA ARQUITETURA  
Na Antiguidade, estima-se que existissem ideias sobre a perspetiva, nomeadamente na era Clássica e no Império 

Romano. No século décimo, o cientista árabe Alhazen (965 – 1040), no seu Livro de Ópticas descreve a sua teoria 

sobre as bases óticas da perspetiva67. Contudo, todos estes ensinamentos foram perdidos durante a Idade Média e, 

por isso, atribui-se geralmente a Filippo Brunelleschi68 a descoberta – ou redescoberta – da perspetiva linear, para que 

nunca mais fosse esquecida. A utilização deste modo de desenhar, descoberto em 142069 rapidamente se espalhou 

por todas as artes, permitindo assim que os artistas pudessem representar a realidade de um modo mais fidedigno, e 

absolutamente científico. Até aos dias de hoje, a perspetiva é uma ferramenta importantíssima para a representação 

da arquitetura, porque permite que o desenho se assemelhe o máximo possível à realidade, possibilitando assim que 

o observador – mesmo sem muita visão espacial – compreenda o que vê e se sinta a observar a realidade. Os 

desenhos em perspetiva contribuíram em grande parte para o início da generalização da compreensão dos desenhos 

de representação espacial mais detalhados. 

Um século mais tarde surge um bom exemplo de uma complexa relação entre o arquiteto e o cliente que, devido a 

todas as problemáticas que fogem do alcance destes dois, foi um foco de discórdias, muitas conversações e acertos 

de ideias entre o cliente e o projetista. Falamos da Basílica de São Pedro. Este projeto demorou 120 anos a ser 

completado e contou com a colaboração de mais de dez70 arquitetos “chefes”.  

A história da Basílica começaria no ano de 324, quando Constantino ordenou a construção de uma basílica para os 

Cristãos, já que a prática do cristianismo tinha deixado de ser proibida e perseguida. O edifício apresentava uma 

conformação longitudinal, em cruz latina. Quando o Papa francês Clemente V foi eleito o novo Papa, transferiu a 

sede da Igreja para Avignon, onde aí permaneceu durante 67 anos, de 1309 a 1377. A Basílica, que teria mil anos 

por essa altura, mostrava claros sinais de deterioração. Assim, nos inícios do século XVI, o Papa Júlio II decidiu 

confiar a Donato Bramante a tarefa de reconstruir o edifício mais importante da Igreja Católica71. Este facto, em 

1503, marca o início de uma sucessão de acontecimentos que envolveram muitas pessoas, muito tempo e muitos 

recursos. A tarefa não era simples: construir o templo central da fé de um povo com milhões de crentes. 

                                                   

67 (Smart History, 2011) 
68 Filippo Brunelleschi (1377 – 1446) é o primeiro arquiteto com biografia escrita. Este pormenor marca um enorme passo na afirmação dos 
arquitetos na sociedade. Com 24 anos, apresenta uma proposta, contra mais 6 jovens escultores para a comissão de fazer os relevos de bronze para a 
porta do Batistério de Florença (Biography.com Editors, 2016). Acaba por perder o concurso e decide mudar o seu foco, da escultura para a 
arquitetura. A obra mais conhecida em que participou foi a da Catedral de Florença, a Catedral de Santa Maria del Fiore, e a sua famosa cúpula. 
Brunelleschi apresenta uma proposta absolutamente inovadora, sob a forma de uma maquete, através da qual consegue explicar que tem a intenção 
de construir duas cúpulas que se sobrepunham. Brunelleschi foi um arquiteto que contribuiu para o avanço e melhoria dos processos de 
comunicação em arquitetura. Para além de (re)inventar a perspetiva, apoia-se na comunicação do projeto através de maquetes para ganhar aquela 
que viria a ser a maior obra da sua carreira.  
69 (Smart History, 2011) 
70 Entre os arquitetos chefes que estiveram à frente da obra da Basílica encontram-se nomes como Rafael, Miguel Ângelo, Antonio da Sangallo, 
Giacomo Vignola, Giacomo de La Porta, Bramante, Bernini ou Domenico Fontana. 
71 Adaptado de (Vatican City State, 2007) 



PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO EM ARQUITETURA – O CASO DA ENCOMENDA DE ESPAÇOS CORPORATIVOS 

 29 

Da planta quadrada, em cruz grega, projetada por Bramante, passam-se quarenta anos a debater e a desenhar para 

perceber se a planta da Basílica deveria ser longitudinal ou centralizada. Bramante e outros arquitetos renascentistas 

preferiam a planta centralizada, enquanto que a planta longitudinal remetia para a tradição eclesiástica e permitiria 

assim cobrir a totalidade da área da antiga basílica. Em 1514, o Papa Leão X acaba por nomear Rafael, um mestre 

pintor que se tornou arquiteto, o responsável pelas obras da Basílica.  

“A nomeação de Rafael para trabalhar na catedral marca a primeira utilização de registos de desenhos 
arquitectónicos completados na mesma escala representativa em planos, secções e alçados. Este sistema de 

três partes tornou-se o método estabelecido para o desenho arquitectónico, mantendo-se até aos nossos 
dias.” 

 

Em 1547, o Papa Paulo III contrata Miguel Ângelo para propor um novo desenho, que desenvolve uma proposta que 

não chega a ver completada aquando da sua morte. O dilema da escolha do tipo de planta da Basílica era ainda um 

debate, mas no Concílio de Trento foi expressa uma preferência por igrejas longitudinais. Assim, Carlo Maderno foi 

requisitado para alongar o projeto de Miguel Ângelo72. Depois de Maderno, Bernini foi o responsável por conferir à 

Praça de São Pedro o aspeto triunfal e Barroco que lhe conhecemos, desenhando a praça e a colunata. 

As peripécias à volta da construção da Basílica de São Pedro não estão muito distantes do tipo de problemas que 

hoje se encontram em momentos de comunicação de projetos de arquitetura, para pessoas que não dominam o 

léxico. A estes arquitetos era pedido que explicassem ao Papa as suas propostas, suplantando assim muitos outros 

arquitetos, em concursos de ideias. Os pormenores das negociações entre arquitetos e Papas permanecerão para 

sempre desconhecidos, mas não deixa de ser relevante perceber que a necessidade do arquiteto transmitir a outros o 

                                                   

72 Idem. 

 

Figura 3 - Praça de São Pedro, no Vaticano. 
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modo como abordou o problema não é algo exclusivo da era Moderna e Contemporânea, mas algo que remete para 

os inícios da profissão do arquiteto onde, através da sua vertente comunicativa, os arquitetos se destacam dos 

mestres construtores e, mais tarde, dos engenheiros. 

Nem sempre, ao longo da história, as ferramentas às quais os arquitetos recorreram para exprimir as suas ideias 

foram as convencionais. Os suportes tradicionais de representação de projetos de arquitetura fixaram-se por serem 

aqueles que se revelavam de maior universalidade e rapidez de leitura. Contudo, com a aproximação à época 

contemporânea e com a evolução das técnicas construtivas, as formas complexificam-se e os modos tradicionais de 

representar os edifícios deixam de ser suficientes para alguns arquitetos, devido à natureza das formas que criam. O 

arquiteto Frank Gehry é um exemplo disto, quando teve de recorrer a software73 de criação de componentes para 

automóveis para projetar as “capas” ou carroçarias dos seus edifícios, pois os sistemas de representação tradicionais 

não eram capazes de corretamente expressar aquele conceito de cobertura global nas suas obras.  

Outro exemplo ocorreu durante o projeto do edifício da Ópera de Sydney, onde o arquiteto finlandês Jorn Utzon não 

estava a ser capaz de encontrar forma de construir, de um modo viável, a forma que havia projetado para a 

cobertura do edifício. As “conchas” que caracterizam a cobertura deste edifício começaram por ser elípticas, mas, 

após anos de estudo, Utzon percebeu que se pouparia muito em material e custos de construção se as “conchas” 

fossem secções de uma esfera. Diz-se que foi através da disposição das cascas de uma laranja que o arquiteto foi 

capaz de mostrar aos outros como tinha pensado construir esta gigantesca e ambiciosa cobertura, provando assim o 

seu ponto de vista e criando um episódio ao qual nos podemos referir como um exemplo da importância da 

comunicação de um projeto de arquitetura, que não se esgota com o início da obra. 

                                                   

73 Software ou “suporte lógico” refere-se ao conjunto dos programas que comandam o funcionamento de um computador.  
 

 

Figura 4 – Museu Guggenheim, em Bilbao, obra do arquiteto Frank Gehry. 

 

 

Figura 5 – Ópera de Sydney, no Porto de Sydney. 
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É pertinente, em resumo, questionarmo-nos sobre a evolução da prática projetual para entender se existe alguma 

relação entre o projeto com a sua comunicação, como algo que tem apoio na matriz histórica da arquitetura. Não é 

óbvio perceber qual poderá ser a calibração desta relação e em que momentos deve ser dado mais destaque a uma 

ou a outra. Em verdade, a comunicação do projeto não pode suplantar a arquitetura em si, e não pode também ser 

tornada como um fim em si. Também não parece acertado que se deva separar totalmente as duas e que se torne a 

comunicação como uma “camada” que se acrescenta “por cima” da arquitetura, para conquistar simpatia da 

audiência. Para que um projeto de arquitetura seja um sucesso a todos os níveis, é imperativo que a sua coerência se 

evidencie. Poderá a preocupação com a comunicação ser um obstáculo à criação de boa arquitetura, ou deverão as 

duas fundir-se para que o resultado final seja mais forte e consistente? 

 

1.3.2. AS FASES DA COMUNICAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA E A 
PRODUÇÃO DOS SUPORTES GRÁFICOS ASSOCIADOS 
Pela experiência que cada um tem das práticas comunicativas que teve ao longo da vida, sabe-se que cada pessoa 

interpreta a informação com que se depara de acordo com aquilo que conhece do tema, e condicionada por tudo 

aquilo que essa mesma pessoa foi até aquele momento. Tal como quando se comunica com um estrangeiro se 

recorre à língua comum (normalmente o inglês); do mesmo modo, devem os arquitetos recorrer a uma linguagem 

comum aos interlocutores, e não a uma linguagem compreendida e dominada por um lado, e apenas aceite pelo 

outro. 

Desde o momento em que um cliente entra no atelier, já está a receber informação sobre o projeto que lhe vai ser 

apresentado. A escolha dos suportes usados, os tipos de letra, as cores e os desenhos, são todos possíveis caminhos 

que se cruzam numa rede de possibilidades infinitas de soluções a apresentar e onde, uma boa conjugação de todos 

estes elementos, pode levar à concretização feliz do projeto. Estes elementos não devem ser usados sem regra e, 

para isso, importa perceber para quem é que se está a desenhar. O contexto dos momentos comunicativos pode ser a 

condição mais fulcral para condicionar o discurso do arquiteto. Por conseguinte, e de um modo geral, pode-se reger 

a comunicação de um projeto através da interligação destes elementos:  

O contexto temporal em que a comunicação de um projeto de arquitetura ocorre é muito importante, 

influenciando diretamente os recursos gráficos de representação utilizados. Na verdade, a comunicação ideal da 

 

Quadro 2 – Os constrangimentos à comunicação de um projeto de arquitetura. 
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arquitetura situa-se na convergência entre a adequação do discurso ao contexto (qualquer que seja) com a boa 

escolha dos suportes gráficos. No entanto, a comunicação de um projeto de arquitetura é bem mais do que os 

suportes que se elegem para o representar, e existem diversos aspetos paralelos que concorrem também para o 

sucesso do projeto.  

Em geral, os resultados mostram que o desenho é necessário, mas não suficiente no trabalho do arquiteto. 
A criatividade, as ideias inovadoras são cada vez mais importantes, a par das novas tecnologias e da sua 

aplicação aos projetos74. 

Tal como se viu atrás, para além das diferentes disciplinas que podem concorrer para o projeto de arquitetura, de 

forma a torna-lo mais adequado às circunstâncias de uma “procura” do produto (seja de um cliente ou de uma 

sociedade), poder-se-á também estudar os diferentes suportes gráficos utilizados para perceber em que momentos 

fará sentido utilizar cada um, como forma de otimizar os momentos em que a comunicação é testada. Ora, a 

comunicação define-se como a ação de transmitir e receber mensagens, usando os meios e códigos 

convencionados75, em linguagens que ambas as partes compreendam. Este sistema engloba todos os processos que 

permitem que o interlocutor se relacione com a ideia apresentada e que a queira conhecer melhor, quer sejam eles os 

modos de comunicar através de palavras e imagens, ou mesmo da linguagem corporal.  

O arquiteto e designer gráfico americano Richard Saul Wurman, criador das Ted Talks, disse uma vez que a única 

forma de comunicar é entender o que é não entender. É nesse momento que [se pode] criar algo compreensível76, 

porque é nesse momento que nos pomos no lugar do outro, para perceber aquilo que ele sente quando recebe 

informação. Neste sentido, poderá ser vantajoso encontrar um modo de categorizar os momentos do projeto 

consoante a vocação de cada tempo e a sua relação com o processo criativo. Por exemplo, durante o Projeto de 

Execução, já não há grande espaço de abertura para criar e para trabalhar no conceito do projeto. Este momento 

destina-se mais ao aprofundamento das especificidades técnicas. 

Se admitimos que os suportes gráficos na arquitetura devem ser utilizados em momentos específicos do projeto e 

que o tipo de discurso deve ser adequado também ao momento em que nos encontramos, poderá ser útil dividir os 

tempos de conceção e desenvolvimento de um projeto em momentos de exteriorização vs individualidade ou, por 

outro lado, da criatividade vs pragmatismo, consoante a vocação de cada momento. Obtemos uma divisão do tempo 

em quatro momentos que, para simplificar, se podem definir em dois eixos ordenados, de acordo com as vocações 

de cada tempo do projeto. Assim, num projeto existe tempo para analisar as hipóteses, para as testar, para as 

representar para outros e para demonstrar a sua plausibilidade. Estes são momentos que servem fins distintos, 

podendo-se, todavia, cruzar e complementar de modo a atingir o projeto final. Utopicamente estes processos 

sucedem-se uns aos outros, mas, como é sabido, as fases dos projetos de arquitetura podem sobrepor-se. Desta 

forma, a matriz ideal de sucessão dos momentos em que o arquiteto é chamado a intervir, no contexto das fases 

iniciais do projeto poderá ser assim representada:  

                                                   

74 (Cabral e Borges Novembro 2006, p. 17) 
75 (Academia das Ciências de Lisboa, 2001) 
76 www.youtube.com: Richard Saul Wurman at BIF6: Understanding change and the change in understanding, 2014 
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Quadro 3 – A divisão dos momentos de projeto segundo o seu objetivo. 

 

A comunicação de projetos de arquitetura situa-se no intermédio entre as fases de individualidade e de exteriorização 

porque, se por um lado parece imediato conotar a comunicação como um processo que se destina para o exterior da 

entidade que comunica, a verdade é que sem o processo anterior, o de pôr hipóteses e testar, não existirá conteúdo 

para comunicar. Deste modo, ao invés de estudar apenas metade deste arranjo de informação, é vital que se 

enquadre a informação presente em todo o processo, de modo a contextualizar corretamente os projetos de 

arquitetura neste meio.  

Por forma a regrar e a nomear os momentos em que a comunicação existe e é mais complexa, dividem-se os 

momentos do projeto já conhecidos pelas quatro áreas da matriz, para perceber como é que cada uma se relaciona 

com um momento de mais ou menos exigência comunicativa e com a elaboração dos suportes. Assim, de um modo 

geral, os projetos de arquitetura dividem-se em cinco momentos: 

–   O Programa (preliminar / base) 

–   O Estudo Prévio 

–   O Projeto Base 

–   O Projeto de Execução 

–   Obra  

Cada um destes momentos traça metas específicas e compreende um conjunto de ações que devem ser tomadas. 

Para além disso, sendo a arquitetura uma área profissional que abrange tanto a arte como a ciência, estes cinco 

momentos encontram-se também em “balanço” entre a criatividade vs. pragmatismo. Também em cada uma destas 

fases é esperado que o tipo de suportes gráficos seja próprio para servir o momento do projeto que se está a estudar 

e o lugar dentro deste balanço. No gráfico que o pretende sugerir, a dimensão das áreas sombreadas pretende 

ilustrar, na complexidade de processos comunicativos exigidos em cada uma das fases, no referido “balanço”.  
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Quadro 4 – Disposição das fases de projeto segundo a sua vocação.  
A dimensão das formas revela o peso da comunicação em cada uma das fases do projeto. 

 

Vemos, por exemplo, que numa fase preliminar e de Programa Base, existe pouca necessidade de comunicar, porque 

é apenas um momento de traçar estratégias e chegar a compromissos. Por outro lado, o Estudo Prévio e o Projeto 

Base são alturas em que as capacidades comunicativas dos arquitetos são testadas ao seu limite: estas são as fases de 

apresentar projetos em concursos e também aquelas em que é necessária uma boa comunicação oral e gráfica, que 

compreende quase a totalidade dos suportes disponíveis para a adjudicação da ideia, por exemplo num concurso. Por 

fim, o Projeto de Execução é um momento de concretização pragmática do projeto, através de desenhos técnicos, 

sendo por isso mais de fecho de processos do que criação e comunicação. 

 

O PROGRAMA 

A problemática inicial pode, ou não, surgir acompanhada de um programa. Este programa apresentado na primeira 

abordagem é usualmente denominado de Programa Preliminar, onde o foco é feito no programa produzido ou 

admitido pelo cliente. É um documento fornecido pelo Dono de Obra ao arquiteto, onde devem constar informação 

que compreende os objetivos da empreitada, as características funcionais do projeto, as contingências financeiras e 

os prazos de execução. É a primeira abordagem e o momento em que o cliente expõe – por escrito, num 

documento, ou oralmente - aquilo de que sente necessidade, sem que o arquiteto tenha interferido. Se isto não se 

verificar, cabe ao atelier encontrar estratégias para abordar o seu cliente. Esta informação, que pode ser transmitida 

verbalmente num contacto inicial servirá de base para o início do estudo a desenvolver e permitirá compreender as 

necessidades do Dono da Obra; de modo a perceber quais os seus desejos para o novo espaço que vai nascer para, 

em conjunto, chegarem a um Programa Base. Este é o ponto a partir do qual o arquiteto pode começar o seu 

processo criativo, que atende às especificidades dadas pelo cliente, como o lugar, as áreas, o programa e o 

orçamento. Quando se parte do Programa Base, ainda na esfera da individualidade, é-se estimulado pelo lugar, pelo 

próprio programa ou por outro aspeto contextual para criar algo que eventualmente conduzirá a um Estudo Prévio. 
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O PROGRAMA BASE 

O Programa Base é aquele que, a partir do Programa Preliminar fornecido pelo Dono de Obra, é feito pelo arquiteto. 

Por isso, o Programa Preliminar é um documento revisto pelo projetista, que resulta num “produto” de uma análise 

dos pedidos do cliente com sugestões de melhoria e concretização em obra das intenções apresentadas no Programa 

Base. O grande objetivo desta fase é a verificação da viabilidade dos desejos apresentados numa primeira instância. 

O Programa Base é apresentado de forma a proporcionar ao Dono da Obra e outras entidades com autoridade para a 

aprovação, a compreensão clara das soluções propostas pelo projetista, com base no Programa Preliminar. 

Esta fase está inserida num momento de acordo mútuo, que se balança entre os desejos e um grande pragmatismo, 

e que compreende o momento de confronto entre o projeto e as suas contingências. É o momento em que se 

examina o ponto de partida através de diversos ângulos e ferramentas. Nesta altura definem-se os objetivos para o 

projeto e as estratégias que se vão adotar durante o tempo em que se trabalha no projeto. 

Neste momento trabalha-se o “antes”, estuda-se se existe algum caso de estudo que valha a pena abordar no sentido 

de perceber como se resolveram situações parecidas com a que está em mãos. Fazem-se alguns desenhos de fluxos 

e, no caso específico dos espaços de escritórios, pode ser estudada a empresa e o modo como os seus restantes 

escritórios estão construídos. É o momento de ensaiar muitas soluções para se perceber a que destino se deseja 

chegar em termos de aspetos de necessidades, aspetos de contexto, condições e limitações.  

Os momentos em que o arquiteto estuda as alternativas que tem ao seu dispor e cria soluções são a altura em que 

pode alinhar as suas expectativas com as do cliente, após já lhe ter feito as perguntas para perceber as suas 

motivações. Este momento dos estudos causa algum desconforto, principalmente nos arquitetos mais inexperientes. 

O “medo da folha em branco”, como define o arquiteto Álvaro Siza Vieira, o momento em que se une o desenho ao 

pensamento, que deixa de ser unicamente analítico para se tornar criativo, de modo a incorporar toda a informação 

num conceito ou solução. Sendo verdade que nunca dois arquitetos dariam exatamente a mesma resposta a uma 

necessidade espacial, a arquitetura não é uma ciência exata, e a perplexidade inicial terá esse sentido de 

desmistificação do problema. 

Ippei Takahashi escreveu em Studies By The Office Of Ryue Nishizawa77 que o arquiteto afirmou gostar do facto de 

não existirem regras em como os estudos devem ser feitos. Qualquer abordagem está certa. (pode-se) usar um 

computador, (pode-se) começar com uma maquete. Sem regras especiais, apenas com o princípio de, 

audaciosamente dizer: “Estou a ambicionar ótima arquitetura”78. Este momento “sem regras”, na convergência entre 

a individualidade e a criatividade, é aquele que abre portas para as diversas alternativas que se podem seguir, já no 

Estudo Prévio. Para alguns autores79, neste momento do projeto existe um fenómeno a que chamam graphic 

thinking, uma comunicação do arquiteto consigo mesmo. É a altura em que o arquiteto pensa sobre o projeto que 

                                                   

77 Shunri Nishizawa é um arquiteto japonês, nascido em 1980. Entre 2005 e 2009 colaborou no atelier de Tadao Ando. Em 2015 fundou o atelier 
nishizawaarchitects. Os seus projetos têm sempre uma forte ligação com a natureza, quer pelas grandes entradas de luz, quer para inserção de 
elementos verdes no interior dos espaços. Recorre ao betão e à madeira para conformar espaços desenhados com linhas retas e ortogonais, de cores 
neutras ou claras. A sua obra construída situa-se maioritariamente no Vietname. Por sua vez, os desenhos apresentados no livro são etéreos, sem 
grandes contrastes, e desenhados com lápis de cor e grafites. (fonte: www.nishizawaarchitects.com). Ippei Takahashi é um arquiteto japonês que 
entre 2002 e 2009 trabalhou no atelier de Shunri Nishizawa, onde produziu o livro em questão (fonte: www.takahashiippei.com/#EN). 
78 TdA de (Nishizawa & Takahashi, 2015, p. 8) 
79 Paul Laseau e Ellen Lupton são dois autores que abordaram a questão em obras em 2001 e 2011, respetivamente. 
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está a criar, enquanto desenha. E, neste ponto, os desenhos gerados são importantes porque mostram como estamos 

a pensar sobre um problema, não apenas o que pensamos sobre ele80. Na maior parte das vezes, o momento entre a 

análise e os testes, até se atingir o Estudo Prévio, é uma altura em que as ferramentas de trabalho e os suportes aos 

quais o arquiteto recorre se alteram de uma forma expedita: dos diagramas passa-se para esquissos, de volta aos 

testes numa maquete e novamente ao esquisso. 

 

O ESTUDO PRÉVIO 

A partir do estudo prévio multiplicam-se os dispositivos de comunicação e representação, tais como o desenho de 

esquisso, os diagramas, as maquetes de estudo, os renders e até o vídeo. Vejamos algumas características destes 

suportes. 

A)   Na maioria dos casos, o esquisso é a primeira ferramenta à qual os arquitetos recorrem quando têm que projetar 

um espaço novo. Este tipo de desenho caracteriza-se por ser direto, rápido de executar e por ser capaz de captar 

a essência de uma ideia com pouco esforço, fixando a natureza fundamental ao projeto em escassas linhas. Os 

esquissos podem surgir a partir de um “pensamento gráfico” que evolui e cria conceitos à medida que a mão 

escreve, fazendo assim com que o arquiteto “pense com as mãos”. Não se pretende que os esquissos sejam 

certeiros ou definitivos, porque apenas servem como forma de investigação e comunicação dos conceitos 

orientadores do projeto. Este tipo de desenho pode ser também utilizado para explorar aspetos mais técnicos, 

como pormenores de um projeto, porque, pela sua natureza, permitem testes de alternativas de um modo 

expedito. O desenho permite perceber que a atenção da pessoa que desenha se altera diversas vezes, deixando 

algumas ideias por completar porque, em instantes, outra ideia que merece ser registada surgiu e a anterior é 

abruptamente interrompida.  

O grande desafio, nas fases de projeto que se seguem à elaboração de um esquisso é o de manter o conceito 

que foi delineado nesta fase de frágeis desenhos, para garantir que o conceito não é esquecido nem diluído nas 

vicissitudes de um projeto que tem que responder a diversos agentes, e que tem que se readaptar a cada nova 

fase, para chegar a um resultado onde seja exequível81 ou, pelo contrário, constatam o momento de largar uma 

possibilidade e trabalham outra. 

No livro Graphic Thinking for Architects, Paul Laseau aborda o processo que os arquitetos fazem, desde apenas 

utilizarem o desenho para fixar pensamentos, até ao momento em que o desenho se trona uma ferramenta de 

desenvolver pensamento e aumentar opções. Diz Laseau que os desenhos podem ajudar a abrir o processo do 

projeto ao desenvolverem comunicação com o público, em vez de lhe apresentar conclusões82. Na fase dos 

testes, em que não existe uma ideia fixa para aquilo em que o projeto se vai tornar, os desenhos produzidos têm 

inevitavelmente um carácter incompleto, pela fluidez do desenho ou pelo pouco rigor, porque o que importa 

neste momento é fixar as ideias, em vez de as regrar. Este carácter inacabado dos desenhos pode permitir que 

                                                   

80 (Laseau 2001, p. 20) 
81 Adaptado de (Designing Buildings Wiki, 2016) 
82 TdA de (Laseau 2001, p. 10) 
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um cliente, ao observar esquissos por parte do seu arquiteto, se sinta parte do processo de decisão, porque não 

sente o projeto fechado à sua contribuição.  

 

B)   Os diagramas de visualizações de dados apresentam informação que é relevante para o projeto, mas de um 

modo que facilita a leitura. São representações gráficas de dados (demográficos, altimétricos, topográficos, 

densidades, etc.) que permitem que as audiências façam uma mais rápida compreensão da situação. 

Os diagramas podem ser dispositivos gráficos para explicar relações espaciais e são também utilizados para 

explicar de um modo simples as contingências ao desenho e o modo como o arquiteto chegou à ideia final. 

São representações que dão pistas sobre a abordagem que foi feita ao problema, um espaço de transmissão 

da lógica conceptual, que faz um mapeamento da informação e serve de justificação para as escolhas feitas. 

Assim, uma forma com duas dimensões é ampliada ao terceiro eixo, para obter volume e dinamismo. E 

enquanto que os desenhos são estáticos, o diagrama confere uma visualização dinâmica e mais 

compreensível das ações de projeto. 

 

C)   As maquetes de estudo são ferramentas fundamentais às quais se podem recorrer quando o público ao qual 

se destina a comunicação não tem facilidade em interpretar desenhos. Contudo, as maquetes de estudo servem, 

principalmente, para o arquiteto comunicar consigo e com os restantes membros da sua equipa criativa, no 

processo da conceção. São elementos tridimensionais, relativamente fáceis de compreender e em que cada um 

pode alterar a perspetiva através da qual observa o modelo para melhor se esclarecer. 

O arquiteto Álvaro Siza Vieira diz, sobre as maquetes, que nos [permitem] encarar a escala reduzida problemas 

de espaço que têm relação com a complexidade de alguns aspetos como a luz, os acessos e a própria escala 

dos elementos. (...) permite entrar mais no edifício, [do que qualquer] outro modo83. As maquetes de estudo 

são muitas vezes esquecidas, já que não consistem um passo obrigatório na produção de um projeto de 

arquitetura, mas isso não lhes retira o valor que representam no processo criativo de alguns arquitetos. 

 

O Estudo Prévio é a fixação da melhor solução apresentada, a partir do Programa Base. Resulta de um diálogo entre 

o arquiteto e o cliente e é, normalmente, a fase que se repete mais vezes. Isto acontece porque este é o momento em 

que o arquiteto tem de converter em desenho os pedidos expressos oralmente/escritos e os erros de interpretação são 

naturais. Deste modo, o Estudo Prévio constitui um momento privilegiado em que o desenho funciona como 

catalisador e suporte de trocas de informação. É um momento de seleção de alternativas e de decisões, que implica 

deixar outras soluções para trás. 

Neste momento passa-se do teste para a comunicação, e não se deixa de criar, mas passa-se a produzir elementos 

gráficos mais “tradicionais” de representação da arquitetura. É uma altura fulcral e de viragem no projeto, porque 

se esta passagem não for corretamente executada, o projeto não evidenciará o valor potencial que tinha o 

                                                   

83 (Llano & Castanheira, 1995, p. 48) 
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conceito. O Estudo Prévio deve conter o espírito, forma, a principal estética e princípios técnicos do projeto geral, 

no seu contexto urbano, as restrições reais do lugar e da legislação84 e, por isso, implicará já alguma 

profundidade. Normalmente, é até este ponto que se desenvolvem os projetos que vão a concursos e também 

aqueles que se expõem pela primeira vez a um cliente, porque já apresentam algum pormenor, sem que este seja 

objeto de evolução ou de alteração, pelo que as comunicações serão um compromisso “aberto”. 

Assim, a fase em que se apresenta os resultados obtidos no Estudo Prévio é o momento no qual se comunicam as 

justificações. É a altura em que o projeto acontece entre o arquiteto e o seu interlocutor, e a arquitetura deixa de 

ser do domínio “interno” do atelier, porque é partilhada com outros. Tal não implica que, quando se comunica o 

projeto ao cliente, tudo o que foi feito até à data tenha de ser mostrado. Aliás, no momento em que se apresenta 

uma proposta podem até só se mostrar simples esquissos, que sumarizam o conceito - mas esses esquissos terão 

implícitos por trás muito equilíbrio de prioridades, avaliação, discussões e decisões de equipa e cliente. A 

sintetização do conceito do projeto base é um processo criativo85  e, por isso, merece toda a atenção da equipa de 

projetistas no momento da sintetização. Para chegar a representações com qualidade e justificação, o trabalho 

estará mais desenvolvido do que aquilo que é visível nas imagens do momento. Quando os projetistas atingem 

uma solução que satisfaz, são retiradas camadas de informação dos desenhos, até ao nível de simplicidade 

apresentado no Estudo Prévio. Isto serve para manter clara a ideia principal, para se encontrar com a pessoa a 

quem é destinado ao mesmo tempo que já existe um entendimento mais teórico sobre o projeto, porque o 

arquiteto deve dominar os aspetos técnicos das ideias que comunica, para que não se revelem ocas de sentido. 

No seguimento da aprovação do Estudo Prévio pelo Dono da Obra, são formalizados os elementos que serão 

entregues junto das entidades licenciadoras.  

 

D)   Para ajudar à leitura do desenho e à compreensão do espaço, poderá ser útil integrar texturas e cores nos 

desenhos técnicos, simplificando-os. Do mesmo modo, a utilização de texturas nos pavimentos e de simples 

elementos de decoração, pode ser útil para rapidamente se diferenciar as divisões do espaço. O mesmo se 

poderá dizer de palavras/textos ilustrativos ou descritivos que podem ter mais ou menos protagonismo. São 

elementos que, quando utilizados em excesso, não ajudam o leitor a focar-se nos constituintes principais do 

projeto e devem, por isso, ser calibrados. Aquilo que é fundamental na comunicação para uns, pode ser ruído na 

comunicação para outros. Este ato surgirá num primeiro momento, em que os desenhos são produzidos para 

cativar. Numa segunda instância, adaptam-se os desenhos para explicar e detalhar o projeto. 

 

E)   Os renders são imagens virtuais e representações realistas do projeto que são criadas em softwares 

especializados para a modelação espacial. Estas imagens com qualidade são algo relativamente recente no 

mercado da arquitetura; só há cerca uma década é que se começaram a observar imagens modeladas por 

computador com qualidade suficiente para ser apresentadas. 

                                                   

84 TdA de (Davies, 2016) 
85 Idem. 
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O facto da luz e da sombra poderem ser controladas neste tipo de imagens, tornam os renders uma 
representação mais realista do projeto, porque dão ideia de tempo na arquitetura. A forma como a luz 

invade os espaços pode ser fundamental para perceber de facto o espaço que se está a criar porque  “a 
arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico das formas sob a luz” Le corbusier86 

Estes suportes revelam-se bastante úteis porque, ao modelar o projeto, as possibilidades de atingir diferentes 

resultados de perspetivas são infinitas e produzidas em pouco tempo. Com a qualidade dos programas 

disponíveis nos dias de hoje, a definição e realismo das imagens geradas são já tão reais que possibilitam ao 

observador uma primeira aproximação à perceção sensorial do espaço – como é estar lá. 

Assim, a possibilidade de criar ambientes tão reais, pode tornar a validade dos renders algo discutível. Por serem 

ferramentas que permitem controlar a luz, a saturação e a perspetiva, podem tornar-se instrumentos enganadores, 

que fazem com que o cliente imagine um espaço que não será aquele que na realidade vai receber. Por esta 

razão - e por pensarem que estão a criar “imagem” e não “arquitetura” - existem ainda reticências ao uso dos 

renders para comunicar projetos. Assim, uma alternativa aos renders pode ser a fotografia às maquetes, que 

gerará menos equívocos. 

Por sua vez, as fotomontagens são imagens que resultam da junção, através de software de edição de imagem) 

de várias fotografias, imagens e até renders, de modo a criar uma ilusão mais realista do projeto. O arranjo de 

diversos elementos gráficos guia os observadores pelo projeto e permite uma solução mais realista.  

 

 

Figura 6 e 7 – Fotografia a maquete. Render com fotomontagem do mesmo projeto, elaborados na disciplina de projeto V, no IST. 

 

F)   Os vídeos podem surgir em fases iniciais do projeto, quando, através do modelo tridimensional criado 

virtualmente, se criam pequenas animações que percorrem os espaços projetados, fazendo com que o observador 

se sinta a percorrer o projeto construído. A sua utilização é escassa, principalmente concentrada na fase do 

Estudo Prévio (concurso), mas tornam-se bastante úteis para perceber o ambiente geral de um lugar e de que 

modo é que os espaços se ligam entre si.  

 

                                                   

86 (Corona, 2001) 
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Todos estes elementos de representação do projeto podem ser usados em menor ou maior quantidade durante o 

Estudo Prévio e as fases seguintes. Nenhum suporte é exclusivo de um só momento de interação, mas existem 

alguns que são mais indicados nalgumas fases. Por exemplo, os modos de representação que refletem o estado 

anterior à intervenção e também as intenções (esquisso e diagramas) são normalmente típicos de uma fase inicial. 

No prisma oposto, os desenhos técnicos e descritivos são aqueles que servem de canal de transmissão de 

informação muito especializada e, por isso, são para ser interpretados por indivíduos relacionados com a obra e 

não tanto por pessoas que analisam o projeto pela primeira vez, especialmente se não estiverem formadas para 

interpretar os desenhos. 

 

O PROJETO BASE 

O Projeto Base, Anteprojeto ou Projeto de Licenciamento, é assim chamado porque é a fase em que se prepara o 

empreendimento para ser submetido nas entidades reguladoras para aprovação e por isso é onde se recorre a 

regulamentos e normativas para testar a sua exequibilidade. Em casos de projetos de características coletivas, é esta a 

fase de estabelecimento de compromissos específicos, relativos ao funcionamento do espaço nas atividades e usos 

previstos.  

Esta fase corresponde assim à elaboração de um documento por parte do projetista, em conformidade com aquilo 

que foi definido no Estudo Prévio e é também o momento de entregar as especialidades do projeto a entidades que 

delas se encarreguem, sendo este um passo legalmente exigido para aprovação. 

 

O PROJETO DE EXECUÇÃO 

O Projeto de Execução é o documento elaborado pelo arquiteto, a partir do Projeto Base, e em que o projeto é 

preparado para a obra, contendo já todas as informações e pormenores necessários à sua definição rigorosa. É 

constituído pelo conjunto das informações escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação, por parte das 

entidades intervenientes na execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação aplicável. 

Juntamente com o caderno de encargos, é o documento que se apresenta às empresas de construção interessadas na 

adjudicação da empreitada. Inclui toda a informação para a obra, com indicação de detalhes de execução da obra e é 

com base nestes elementos que os orçamentos para construção são elaborados.  

Aqui, o discurso gráfico já não pretende emocionar nem cativar, mas é antes altamente analítico e técnico, para 

permitir aos intervenientes na obra a montagem do projeto. Os suportes gráficos utilizados neste momento são, por 

norma, os desenhos técnicos, que compilam toda a informação necessária à obra. Normalmente não têm cores nem 

texturas, deixando esses recursos para momentos anteriores, mais dedicados à apresentação do trabalho a outros 

interlocutores. 

  
G)   Os desenhos técnicos são ferramentas de trabalho que surgem quando é necessário efetuar registos precisos do 

projeto. São desenhos feitos, na sua generalidade, a computador (apesar de até há uns anos serem realizados 
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manualmente), e têm como maior função a transmissão das especificidades técnicas e das características 

dimensionais dos elementos presentes nos projetos. 

São desenhos que surgem no momento em que é necessário demonstrar a interligação dos espaços, as 

camadas constituintes dos elementos construtivos, o modo como eles se montam, a execução do processo de 

construção, entre tantos outros. Não são desenhos que pretendem ser atrativos, porque são ferramentas de 

trabalho analíticas e precisas. Por esta razão, não é aconselhado que um arquiteto mostre, em primeira 

instância, a um cliente, como será o projeto através de uma planta – pelo menos, de uma planta não 

modificada. Neste tipo de desenhos, a descrição cuidada dos diferentes constituintes dos elementos do projeto 

tem precedência sobre a atratividade ou a comunicação do projeto. 

Os desenhos técnicos são, essencialmente, utilizados para o arquiteto perceber o seu projeto e verificar as 

relações dimensionais. Contudo, estes desenhos revelam-se mais importantes para a comunicação entre o 

arquiteto e a obra, nomeadamente com as pessoas responsáveis por tornar o projeto num objeto real e 

construído. Assim, é vantajoso que os desenhos sejam de clara leitura para que a compreensão não seja um 

processo moroso e esteja ao alcance de todos, por exemplo na obra.  

Os desenhos técnicos organizam-se, por norma, em quatro grupos: plantas, cortes, alçados e perspetivas (que 

incluem axonometrias). De entre todos os desenhos técnicos aos quais o arquiteto pode recorrer para 

representar o seu projeto, a planta assume um papel de destaque em relação a todos os outros tipos de 

desenho. É o desenho que, só por si, fornece mais informação sobre um espaço, sendo os restantes desenhos 

complementares à planta. Em relação ao tema, Bruno Zevi sugere que: 

 “As plantas são uma coisa abstrata porque estão completamente fora de todas as concretas experiências 
visuais de um edifício. Não obstante, a planta ainda é a única forma de julgar a estrutura completa de uma 

obra arquitetónica: todo o arquiteto sabe que a planta é um elemento que, mesmo não sendo por si só 
suficiente, tem uma acentuada proeminência na determinação do seu valor artístico.”87 

De um modo geral, as axonometrias ou perspetivas “olho de pássaro”, (…) parecem ser as que são mais 

facilmente percebidas pelos público88, de modo que o arquiteto pode recorrer a estes desenhos menos comuns 

para se fazer entender. No entanto, este tipo de representações está rapidamente a ser substituído pelos renders, 

que em 2001, à data da escrita do livro Graphic Thinking for Architects, não estavam tão desenvolvidos como 

agora. 

 

H)   A maquete, serve para tornar visível e tangível um projeto que só se encontra produzido em duas dimensões. É 

um ponto intermédio entre o projeto e o edifício construído, porque tenta replicar da melhor forma o edifício, 

mas a uma escala bastante mais reduzida.  

                                                   

87 (Nieto, 1992, p. 76) citando Bruno Zevi. 
88 TdA de (Laseau 2001, p. 226) 
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Em casos de arquitetura corporativa, é bastante raro que se façam maquetes físicas. São elementos que 

consomem muito tempo e material, são difíceis de transportar e tornam-se um custo acrescido para o atelier. No 

entanto, a razão mais flagrante é que é raro que um edifício de arquitetura corporativa seja projetado na íntegra. 

Para tratar de modificar apenas os interiores, uma maquete não é a forma mais eficiente de o apresentar, porque 

as maquetes revelam-se mais pertinentes na demostração do enquadramento dos edifícios e o modo como estes 

se relacionam com a paisagem. Por norma, são apenas alguns pisos de edifícios que são trabalhados. Caso seja 

uma intervenção no edifício na sua totalidade, poderá ser útil ter uma maquete de localização do lote, apesar de 

depender do método de trabalho de cada atelier. 

As maquetes utilizam-se muito no ensino da arquitetura, porque permitem aos alunos desenvolver competências 

de visualização espacial e experimentação do espaço. No entanto, já não é tão comum que se façam maquetes 

em projetos de atelier. Mais frequente é fazerem-se maquetes em estados mais avançados da obra, para mostrar 

o resultado final e para permitir uma visualização de conjunto.  

 

As fases dos projetos de arquitetura em que a comunicação do projeto é necessária para criar novos suportes 

extinguem-se na obra. É sempre possível que, após o projeto estar construído, existam situações em que se requer 

uma comunicação do projeto. Aí, o arquiteto poderá recorrer às estratégias que já utilizou anteriormente, 

dependendo do tipo de público que vai apreciar esta sua nova apresentação: para públicos instruídos as plantas e 

cortes poderão ser esclarecedores; para públicos mais leigos será mais vantajoso optar por suportes mais 

universalmente compreensíveis, como os renders. 

Elabora-se um quadro, disposto nos anexos (página 82), com o objetivo de condensar a informação descrita 

anteriormente, no que se refere aos momentos do projeto e aos objetivos de cada fase. Pretende-se que haja uma 

leitura facilitada destas informações para que seja mais imediata a reflexão sobre as alturas em que as diferentes 

metodologias de comunicação são mais necessárias.  

 

1.3.3. A REPRESENTAÇÃO  
Após a sistematização dos momentos de um projeto de arquitetura, de modo a identificar pontos decisivos na 

comunicação do projeto e os suportes pertencem a cada momento, será importante esclarecer alguns conceitos que 

dizem respeito à representação. 

A representação é definida como a ação de tornar presente ou sensível um objeto ausente ou um conceito, por meio 

de imagem, figura ou símbolo89. Assim, a representação pode definir-se como uma concretização visível da 

comunicação. Chega-se à necessidade de representar quando a mensagem transmitida oralmente já não é suficiente 

para clarificar o sentido. Este processo depende dos interlocutores, do momento do projeto em que se deseja 

representar uma dada ideia e do propósito da comunicação. É necessário tipificar estes cenários para disciplinar o 

método de comunicação; caso contrário, a mensagem é mal recebida por estar desadequada num dos três aspetos: 

                                                   

89 (Academia das Ciências de Lisboa, 2001) 
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tempo, destinatário, propósito. Assim, a produção de suportes gráficos para a comunicação deverá ser cuidada para 

que estes elementos surtam o efeito para o qual foram concebidos. Importará perceber sobre que normas se deve 

reger a produção dos suportes gráficos para cada momento do projeto, ou se cada caso é um caso, em função de 

fatores variáveis.  

 “À medida que nos movemos no nosso ambiente, a quantidade e natureza da informação visual que 
recebemos é regulada pela nossa distância ao estímulo. Esta relação entre distância e tipo de informação 
que é assimilada pode ser classificada em três graus de perceção. (...) Estes três pontos de vista, cada um 

mais aproximado que o anterior, podem ser traduzidos em três graus de interesse e compromisso. Por 
exemplo, na primeira vista, o interesse pode ser frugal; na segunda vista parece de algum compromisso e, 

finalmente, na terceira é de total compromisso com os estímulos através da leitura do texto.90  

Tal como num jornal à venda numa banca pela qual passamos, a distância ao estímulo deve ser uma preocupação 

que o arquiteto mantém ao longo de todo o processo de criação dos suportes que vai apresentar. Fazem-se 

julgamentos, dos elementos gráficos produzidos em arquitetura, a uma distância de 50 cm, que é normalmente a 

distancia que é mantida do computador ou papel, quando estes elementos são criados. Esta avaliação será sempre 

pouco certeira, se não se levar em conta as condições que não são as mesmas em que ele vai ser apreciado. (Por 

exemplo, “ler” um esquisso com o papel nas mãos, um painel para um concurso a 2 metros dele, numa parede, e 

um render projetado numa tela). 

Para isso, elegem-se os desenhos que já se provaram úteis e valiosos na visualização do projeto, porque são aqueles 

que desempenharão um melhor papel na comunicação. E, para não sobrecarregar o público com demasiada 

informação, cada desenho deve comunicar clara e economicamente as relações entre as diversas preocupações do 

projeto91. Por exemplo, poderão os desenhos maiores ser os que mais contribuem para a compreensão do projeto e 

os que causarão mais impacto junto do público, já que provavelmente será para estes elementos destacados que o 

observador irá concentrar a sua atenção numa primeira instância, à semelhança do que acontece com a observação 

de uma capa de jornal, onde a atenção se foca no título, depois na imagem, no subtítulo e só no fim, no corpo do 

texto.  

Assim, a representação pressupõe a seleção da informação a apresentar, de acordo com o nível de interesse do 

apreciador do elemento em questão, para que não se atinja uma sobre-comunicação, criando entraves na transmissão 

da mensagem. Este problema do excesso de comunicação tende a ser compreendido como a presença de ruído na 

comunicação e é um fenómeno especialmente problemático quando não existe sensibilidade comunicativa para se 

perceber em que meio se deve comunicar e que tipo de comunicação é adequado a que público. Neste caso, para 

além de escala e dimensão, é preciso atender à pertinência de cada desenho no processo de decisão. E, por isso, o 

primeiro passo no desenho do layout é o de reunir todos os componentes gráficos que serão necessários para 

comunicar de um modo claro o projeto em questão92 porque, determinando em antemão que elementos vão ser 

                                                   

90 TdA de (Porter, 2000, p. 78) 
91 TdA de (Laseau 2001, p. 226)  
92 TdA de (Porter, 2000, p. 64) 
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apresentados (e quando o vão ser), poder-se-á poupar horas de trabalho. Inverte-se assim o processo; deixa-se de 

desenhar para a apresentação, e passa-se a apresentar aquilo que é parte do processo de criação do projeto. 

Todas as fases do projeto (Estudo Prévio / Projeto Base / Projeto de Execução) têm momentos específicos de 

comunicação, cada um com alguns suportes de representação da arquitetura associados, que foram aqui brevemente 

desenvolvidos. Representemos os diferentes suportes no gráfico de eixos ordenados, apresentado antes: 

A disposição dos suportes de representação da arquitetura, segundo estes eixos ordenados, ajuda a sistematizar as 

funções de cada tipo de representação. Se for entendida a vocação de cada tipo de suporte e o modo como ele é 

entendido pelo interlocutor, poderá ser mais fácil ao arquiteto encontrar soluções de comunicação eficazes, que 

estabeleçam pontos de contacto entre a sua forma de criar e de se exprimir com, por um lado, aquilo que o cliente é 

capaz de entender e, por outro, com aquilo que agradará ao cliente ver.  

 

 

Quadro 5 – Divisão dos suportes de representação da arquitetura consoante a sua vocação. 

 

Figura 8 – Alguns exemplos de vários suportes de representação da arquitetura. 
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2.0. CASOS DE ESTUDO 

No sentido de concretizar em situações reais a problematização e as referências de conhecimento que foram 

desenvolvidas no Estado da Arte, identificaremos casos em que o uso de técnicas desenvolvidas noutras áreas do 

conhecimento e práticas de comunicação se evidenciaram eficazes, melhorando o projeto de arquitetura e o sucesso 

das ações dos profissionais envolvidos. Os casos estudados representam projetos de dimensões consideráveis, 

pretendendo-se o mais representativos possível do que é um caso genérico de arquitetura corporativa em Portugal, 

nomeadamente na partilha de conhecimentos entre profissionais de áreas diferentes 

O âmbito deste capítulo não é tanto a avaliação das soluções arquitetónicas encontradas em cada projeto, mas mais 

uma descrição detalhada do processo de desenvolvimento da relação entre projetista e cliente, anteriormente e 

durante a construção do projeto, nas fases do programa (preliminar e base), bem como no Estudo Prévio. Para além 

disso, atenta-se a uma descrição meticulosa das intervenções no projeto e das técnicas utilizadas por parte de 

entidades exteriores ao gabinete de arquitetura, que contribuíram para o projeto para assim chegar a um verdadeiro 

entendimento da lógica que relaciona cada uma das três disciplinas paralelas à prática da arquitetura, com aquilo que 

se faz num projeto. 

 

2.1. INTERPRETAÇÃO, CRUZAMENTO E SÍNTESE DOS DADOS OBTIDOS A 
PARTIR DAS ENTREVISTAS REALIZADAS  
Os casos de estudo que de seguida se apresentam foram elaborados através de entrevistas com ateliers de 

arquitetura, consultoras imobiliárias e agências de marketing e publicidade, que trabalham com aqueles, e os 

respetivos clientes. Habitualmente, para estes projetos são chamados gabinetes de arquitetura que podem ser mais 

anónimos e menos presentes na esfera dos arquitetos reconhecidos mediaticamente, não ambicionando a criação de 

ícones da arquitetura e, por isso, dispostos a desempenhar este tipo de trabalho. 

Em cada caso visou-se esclarecer o tipo de relação estabelecida no processo de interação entre os intervenientes e 

ainda comparar os processos de comunicação do projeto com um processo tradicional, em que a comunicação do 

arquiteto com o cliente é direta 

 

Quadro 6 – Descriminação dos intervenientes nos casos de estudo, com a sinalização das profissões intervenientes e das áreas de trabalho afetas. 
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2.1.1. A OPENBOOK E A BY 
A COLABORAÇÃO 

A parceria entre estas duas empresas começou em 2016 e, desde aí, os trabalhos em que cooperam e os frutos que 

daí vêm são, segundo testemunho dos próprios, cada vez mais numerosos. Este trabalho em conjunto tem-se vindo a 

iniciar em fases gradualmente mais iniciais do projeto, de modo a tirar o melhor partido das funções de cada uma 

das empresas e também para permitir uma mais ampla aprendizagem das metodologias utilizadas de parte a parte. 

A Openbook é um atelier de arquitetura composto por quatro sócios e cerca de 25 arquitetos. Todos estes colaboram 

numa série de projetos que incluem a arquitetura, a engenharia civil, o design interior e de marca, a gestão de 

projetos e a consultoria imobiliária. O atelier está sediado em Lisboa, com escritórios em São Paulo e Maputo e atua, 

sobretudo, nas áreas da arquitetura corporativa, do retalho, da indústria, da hotelaria, da habitação, da educação e da 

saúde93. 

 

       Figura 9 – Sede Everis (2016)                            Figura 10 – Mosteiro do Trucifal (2001)                 Figura 11 – Sede Jogos Santa Casa (2014) 

 

Por seu lado, a By – Interactive Brands Agency, dedicada ao marketing digital, é membro do WYgroup, o maior 

grupo de capitais nacionais nesta área. O grupo é composto por 200 profissionais, distribuídos por nove empresas, 

especializadas em publicidade, design de ambientes, consultoria estratégica, marketing tecnológico, desenvolvimento 

de aplicações, entre muitas outras. Por sua vez, a By, foca-se em social media94, em marketing digital, em branding95 

e em comunicação de marca. Ao longo dos 15 anos de existência já ganhou diversos prémios por desempenho de 

excelência no trabalho desenvolvido.  

                                                   

93 www.openbook.pt 
94 O termo da língua inglesa adotado para o vocabulário corrente dos marketeers, “social media”, refere-se ao conjunto de canais de comunicação 
“online” dedicados a contribuições individuais para uma rede, a interações entre indivíduos que se conectam e a colaboração através da partilha de 
conteúdos digitais. O marketing do “social media” refere-se ao processo de captar a atenção dos utilizadores das redes sociais através de estratégias 
que tornam relevante uma marca específica. 
95 As marcas são recursos intangíveis que produzem benefícios para o negócio (Kliever, 2015, p. 26). Por outro lado, são recursos condicionais 
porque, para poderem fornecer os seus benefíficos e o seu valor financeiro, têm de trabalhar conjuntamene com outros recursos materiais, como 
indústrias de produção, porque não existem marcas sem produtos ou serviços que as sustenham. Desta forma, a marca não é um fim em si mesmo, 
tendo que ser gerida por aquilo que é – um instrumento para que a empresa cresca lucrativamente (Kliever, 2015, p. 68). 
O Branding existe desde há uns séculos e tornou-se estratégico em todos os setores, como forma de distinguir os bens de um produtor de outro. Os 
sinais mais antigos do branding apareceram na Europa, quando as guildas medievais exigiam aos artesãos que marcassem os seus produtos para se 
protegerem a eles próprios e aos consumidores contra produtos de inferior qualidade (Kotler & Keller, 2012, p. 265). O branding faz então com que 
os produtos e serviços ganhem o poder da marca que os gerou sendo o grande objetivo do branding é conseguir a diferenciação entre produtos no 
mercado (Kotler & Keller, 2012, p. 266). 
Apesar da comunicação ser necessária para criar uma marca, está longe de ser suficiente. Por isso, o branding é bastante mais que apenas “dar 
nome” e assinalar para o mundo exterior que um produto ou serviço foi carimbado com a marca e impressão da organização (Kapferer, 2008, p. 
48).  
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A necessidade sentida pelos arquitetos da Openbook em trabalhar com uma empresa como a By, especialista em 

comunicação e publicidade, surge motivada pelas necessidades de contribuições nos seus trabalhos, mas também a 

partir do panorama da arquitetura em Portugal. De uma forma geral, em Portugal, os ateliers que começam a 

considerar a necessidade de apoio na área da comunicação com os seus clientes (e outros destinatários) não têm 

dimensão suficiente para integrar um departamento de marketing ou até um só profissional de comunicação nas suas 

equipas de trabalho, e a Openbook é um destes casos.  

Nós não temos escala [para ter um departamento de marketing] e é difícil atrair alguém que seja bom em 
marketing e queira estar numa empresa com a nossa escala.96 

Para além de ser difícil atrair um marketeer para um atelier, o volume de trabalhos que necessitam de revisão é 

reduzido. A necessidade de integrar uma agência de publicidade no trabalho de um gabinete de arquitetura vem 

também da natureza de trabalhos com que se deparam, e do modo como os querem abordar. Os princípios do 

marketing não são usualmente aplicados à arquitetura e, por isso, esta parceria não surgiu por uma necessidade de 

aplicar estes conhecimentos na arquitetura. Em vez disso, numa primeira instância, aquilo que motivou a colaboração 

foi a necessidade de aprimorar a comunicação gráfica do atelier, de modo a tornar os suportes e o diálogo mais 

cativantes. Por aí iniciou-se um caminho em que se trabalham duas vertentes: 1) conhecer o cliente e faze-lo 

acreditar no projeto e 2) produzir suportes gráficos que sejam do agrado da pessoa que os vai observar. 

As agências de marketing e publicidade mostram-se capazes de desenvolver competências de entendimento do 

público e do cliente inigualáveis em ateliers arquitetura, tal como foi verificado através das diversas entrevistas 

efetuadas no decurso desta investigação, porque é uma área para a qual os arquitetos não são sensibilizados nem 

preparados.  

Os arquitetos conseguem fazer este trabalho [de entendimento do cliente e consequente adaptação do 
discurso], mas fazem-no pior. (...) eles [By] são muito melhores que nós a entender o cliente, para 

[ambiente] corporativo. Para uma casa normal, qualquer pessoa, até os não arquitetos têm uma sabedora 
acumulada e conseguem entender o que é que as pessoas precisam (...)97 

Tudo se relaciona com o volume e a natureza do trabalho de cada uma destas duas empresas: enquanto que um 

gabinete de arquitetura deste tipo contacta com 20 clientes num ano, em projetos que podem durar meses; uma 

agência de publicidade contacta com 100 ou 200 clientes por ano, em projetos de semanas, fazendo com que o seu 

processo de relação com um interlocutor e de real conhecimento das suas causas seja bastante mais expedito e 

                                                   

96 Arquiteto João Cortes em entrevista dada ao autor, realizada no dia 27/1/17. 
97 Idem. 

 

Figura 12 e 13 – Logotipos By e Wy Group, respetivamente a agência de comunicação e o grupo ao qual pertence. 
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eficaz. Assim, o treino da rapidez de raciocínio na apreensão das necessidades e desejos é substancialmente maior 

nos marketeers do que nos arquitetos, não querendo isto dizer que os arquitetos não são capazes de formular este 

tipo de discurso. Contudo, é notório que os arquitetos encontram alguma insegurança nos momentos em que o 

discurso é testado98 e quando necessitam de tomar opções fundamentadas de projeto (mais estratégicas porque são 

mais centradas no interesse do destinatário do que na sua ideia de arquitetura), porque não existe tempo para 

desenvolver estas capacidades em arquitetura. Este processo poderá ser algo que os arquitetos possam aprender com 

os marketeers, para passar a ir mais a montante na compreensão do interlocutor. 

“Neste caso ninguém sabe fazer as perguntas certas. Então vamos chamar pessoas que nos ajudam a fazer 
as perguntas certas”99  

 

MÉTODOS DE TRABALHO EM CONJUNTO 

As agências de comunicação distinguem-se dos ateliers de arquitetura pela sua metodologia e pelo cuidado que têm 

em abordar e estudar o cliente. O desejo de verdadeiramente conhecer o cliente é um assunto sobre o qual os 

arquitetos também pensam, mas não é algo com o qual possam perder muito tempo, devido ao volume de trabalho 

que a conceção de um projeto requer, face ao tempo disponível. Isto leva a que a noção das necessidades e desejos 

destes clientes sejam percecionados de uma forma deficitária, mais apressada. A forma como os publicitários 

conseguem vantagem sobre os arquitetos nesta área é ainda devido ao modo como as agências de publicidade estão 

organizadas internamente.  

 

Quadro 7 – Oragnização das funções numa agência de comunicação. 

 

As agências de marketing e publicidade têm partners (sócios), pessoas que têm cotas da empresa e, por isso, têm 

funções de gerência, responsabilizando-se pelo trabalho desenvolvido. Por outro lado, os estrategas são profissionais 

cuja função é decidir a estratégia de desenvolvimento do trabalho mediante um briefing (programa e objetivos) 

passado pelo cliente. Esta pessoa analisa, em conjunto com um designer, qual o percurso que será escolhido para 

prosseguir com o trabalho, cabendo também ao estratega a definição do benchmark100 e a criação de um conceito 

                                                   

98 Arquiteto João Cortes em entrevista dada ao autor, realizada no dia 27/1/17. 
99 Idem. 
100 O Benchmarking é o estudo de boas práticas de outras empresas de modo a melhorar o desempenho da marca. Adaptado de (Kotler & Keller, 
2012, p. 622). Logo, o benchmark é a “meta” definida pela empresa. Pode ser comparado aos casos de estudo feitos em arquitetura, como forma de 
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para o produto ou a marca em questão. Ainda dentro das funções que nas agências de comunicação podem ser 

importantes abordar no que respeita ao desenvolvimento de projetos de arquitetura, existe o copy101, a pessoa que 

produz os elementos escritos que compõem o projeto. Enquanto que um copy não precisa de ser um estratega, um 

estratega tem obrigatoriamente de ser um copy. Este profissional também se distingue do estratega porque a este 

cabe acompanhar o projeto desde o seu início. Ambos trabalham mediante um briefing passado pelo account.  

O account é o profissional-chave nos processos que incluem projetos de arquitetura, e é nas funções de account que 

os atelieres de arquitetura falham em conseguir competir com o processo pré-criativo das agências de comunicação. 

Cabe ao account receber o cliente e analisar o pedido que é feito, tornando-se assim um elo entre a equipa criativa e 

o cliente, desde o princípio ao fim do projeto. O account estuda o cliente: aquilo em que este acredita, o cerne da 

atividade comercial da empresa, as suas motivações e lemas, bem como os hábitos e gostos das pessoas que fazem 

parte dessa empresa. Faz parte da função do account a desconstrução da linguagem específica e técnica que os 

arquitetos usam para aproximar o discurso utilizado pela agência daquele que o cliente domina. Cabe assim ao 

account receber o briefing do cliente, fazer um benchmarking para o projeto e criar um breve briefing para passar à 

equipa criativa, com perguntas e respostas. Por fim, depois do trabalho feito, cabe ao account analisar o resultado 

realizado pela equipa criativa e perceber se este está de acordo com aquilo que o cliente pediu. Se estiver satisfeito, é 

esta pessoa quem apresenta o trabalho ao cliente, tornando-se num gestor do projeto, do princípio ao fim e num 

defensor dos interesses do cliente dentro da empresa que está a prestar serviços a esse cliente. 

A equipa criativa de designers e marketeers que trabalha com o atelier nos projetos de arquitetura pode sempre 

variar, mas normalmente será composta por um copy, um designer, um 3D designer e um sócio da empresa, que 

serve de mediador nos discursos e que coordena as funções dentro da equipa, normalmente com as funções de 

account. 

A especialidade da BY nunca foi arquitetura e nem os próprios partners tinham pensado que uma agência de 

publicidade pudesse ter uma contribuição a dar num projeto de arquitetura. Na primeira vez que a By interveio num 

projeto da Openbook, dedicou-se a elaborar as artes finais do projeto, já numa fase muito tardia e conclusiva, de 

modo a tornar a apresentação mais apelativa. Os arquitetos procuraram a By para saber como justificar graficamente 

ante o cliente as escolhas que fizeram durante a conceção da solução do projeto, mas foi muito mais difícil para a By 

entrar a meio do processo e justificar escolhas em que não participou. De certa forma, na ótica de trabalho de 

marketing, o processo criativo terá sido invertido para colocar o “porquê” no fim da questão já resolvida. Assim, 

percebeu-se nesse projeto que, se a parceria tivesse sido começada mais cedo, os resultados seriam substancialmente 

melhores. E foi deste modo que, gradualmente, a colaboração da By passou a acontecer mais antecipadamente nos 

projetos do Openbook, até chegar a fazer o acompanhamento total dos projetos.  

Para os projetos de arquitetura em que colabora, os objetivos da By são dois: a entrega de um resultado com grande 

qualidade e fazer com que o cliente se sinta parte do processo criativo, como elemento decisor do projeto. Assim, a 

estratégia adotada é, por um lado, de tornar a arquitetura num canal de comunicação da marca e, por outro lado, 

                                                   

selecionar objetivos a atingir através da observação das obras construídas. 
101Abreviatura de copywritter – aquele que tem a função de produzir a parte textual dos materiais criados na agência. 
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moldar a linguagem dos arquitetos para a tornar mais acessível, não no sentido de ser mais “popular”, mas de ser 

mais próxima da linguagem da empresa cliente.  

Tornar a linguagem da arquitetura, não mais popular, mas mais acessível, menos hermética.102 

A By - e outras empresas do mesmo estilo - surgem quando os arquitetos desejam mais do que apenas um espaço 

que seja funcional. Estas empresas são chamadas a intervir maioritariamente em projetos de grande escala, ou 

quando se trabalha com espaços corporativos, já que, tal como demonstrado anteriormente, estes são os projetos 

mais vocacionados às estratégias comunicativas mais complexas e que requerem maiores níveis de qualidade. 

Tratam-se de projetos que representam grandes investimentos e que representam mais uma forma da marca se 

expor, devendo, por isso, ser bem apresentados, para que o conceito seja corretamente transmitido aos compradores.  

Nós podemos também fazer sugestões à arquitetura, não sendo arquitetos. Por isso o nosso âmbito de 
trabalho é (...) também que as marcas e os clientes sejam mais humanos.103 

Mesmo num nível criativo, a maior contribuição que pode ser feita por este tipo de empresas, em projetos de 

arquitetura, é a atribuição de maior valor humano aos projetos e às ideias geradas em atelier. Tal pode suceder 

porque o processo criativo é humanizado, sendo concebido para passar a ter como foco principal as pessoas e o uso 

que fazem dos espaços, bem como aquilo que sentirão ao apoderar-se destes lugares, porque as empresas não são só 

paredes, também são pessoas104. Assim, os agentes de comunicação pretendem comunicar a marca e o modo de 

estar da mesma, através de sugestões que fazem à arquitetura, para que esta transpareça de uma forma mais clara os 

conceitos orientadores do trabalho.  

 (...) nós também pensamos nos ambientes e, portanto, o que nasce normalmente é um trabalho de 
sugestões de uns e de outros e da perceção de qual é a melhor sugestão para quele espaço. Às vezes é 

nossa, outras vezes é deles, outras vezes coincidem.105 

Assim, a experiência pode ser de uma parceria não intrusiva, onde ambos sabem os limites das suas atividades, mas 

onde os dois fazem acrescentos e sugestões, atribuindo assim um grande valor simbólico à arquitetura. Os designers 

envolvidos em projetos de arquitetura defendem que o seu trabalho não se limita a “vender paredes”. Antes, cabe-

lhes a função de ajudar a criar espaços que transmitam valores humanos. 

A intervenção de uma agência de comunicação na arquitetura não se cinge apenas a fazer uma apresentação e um 

PowerPoint com qualidade. Acontece é que o modo de comunicar os projetos tem-se vindo a alterar e, pela 

experiência da Openbook, com muito menos maquetes físicas e muito mais recurso a elementos virtualmente 

gerados. Aprenderam que, se a comunicação for uma preocupação desde o instante zero, desenhando para 

                                                   

102 Carlos Castelo Branco, diretor de 3D e designer na By, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 5/10/17. 
103 Idem. 
104 Idem. 
105 Idem. 
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comunicar e para aumentar o entendimento do projeto, isso transparece no modo como o interlocutor recebe aquilo 

que lhe é apresentado.  

Tal como tem sido a experiência da By com a Openbook, se a comunicação do projeto não é um processo 

transversal a todos os momentos da conceção e interligado com a criação da obra arquitetónica, o resultado final vai 

ser muito mais pobre do que poderia ser se o contrário acontecesse. Por isso, a forma como as propostas são 

apresentadas aos clientes é baseada no modo como as campanhas de publicidade são explicadas: sobre o modelo do 

storytelling, narrativa na apresentação. Começando pelo princípio, descreve-se o raciocínio que foi feito, para que o 

cliente perceba o fundamento das opções tomadas e sinta a sua voz ouvida no processo. 

 

STORYTELLING – A APRESENTAÇÃO COMO UMA NARRATIVA 

O modelo do storytelling foi adaptado à arquitetura no momento em que se percebe que, ao conduzir um 

interlocutor pela “história” do projeto, se conseguem resultados mais positivos. Este método presta-se a dispor a 

informação numa sequência lógica, pretendendo-se contrapor a forma usual de apresentar projetos de arquitetura, 

onde o arquiteto pode optar por avançar logo para a solução “final”. É vantajoso que o cliente perceba como é que 

o arquiteto leu o problema, para também ele perceber porque é que esse mesmo arquiteto responde de uma 

determinada forma.  

Assim, parece lógico que qualquer história deva começar pelo seu início106. O storytelling é uma estratégia baseada 

nos métodos do marketing, que explora a ligação emocional do cliente ao projeto, e onde se faz um relato do 

processo, mais que a descrição da solução final. Neste modelo, dá-se importância ao facto do interlocutor ganhar 

consciência a conceção do projeto é mais do que “ter ideias” e se o cliente não reconhecer o caminho feito, as 

tentativas e os erros cometidos, não vai ser capaz de dar valor ao objeto final – nem consegue - porque não tem 

conhecimento do processo por completo. Neste caminho criam-se capítulos onde, à media que o projeto é revelado, 

se respondem a questões que o cliente pode vir a colocar, relativamente ao desempenho funcional, às materialidades 

e técnicas, à relação com o meio envolvente, aos ambientes interiores ou ao aspeto do edifício.  

É fundamental que o caminho propriamente dito esteja documentado, para que o interlocutor se sinta dentro de uma 

história, onde as contingências do projeto lhe são apresentadas de um modo sequencial, para que também ele 

perceba a solução final e não a receba com um impacto tal que possa levar à rejeição do projeto. O arquiteto deve 

recolher e selecionar material que será uma preciosa ajuda na explicação do projeto ao cliente. Para além disso, o 

tempo investido a explicar com detalhe os fundamentos do projeto ao interlocutor que não domina a linguagem, 

representa tempo poupado em fases posteriores, em que o arquiteto já não terá que explicar de novo algumas 

situações que sejam mal compreendidas. 

Neste contexto do processo de comunicação tudo se inicia com a formulação de perguntas. As agências aplicam 

alguma energia a conhecer verdadeiramente o interlocutor para quem se vai criar o produto, neste caso, o objeto 

                                                   

106 TdA de (Porter, 2000) 



PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO EM ARQUITETURA – O CASO DA ENCOMENDA DE ESPAÇOS CORPORATIVOS 

 52 

arquitetónico. Este processo é feito através de observação e perguntas. Depois, já no processo criativo, é feita a 

definição do conceito do projeto, que poderá ser uma imagem forte, uma palavra ou um lugar. 

Assim como acontece com os arquitetos, há um grande esforço da parte dos designers e marketeers para ir de 

encontro ao conceito delineado em conjunto com os arquitetos e o cliente. Deste modo, após a primeira abordagem 

onde se discutem os pressupostos do projeto, as reuniões seguintes englobam debates feitos com o recurso a 

moodboards107 e, inspirados por essas bases de trabalho e pelas regras de marketing corporativo108 da empresa em 

questão, debatem-se os ambientes que o projeto vai integrar. Até este momento, normalmente, são o designer e o 

account que comunicam nas reuniões (e não tanto os arquitetos), porque são estas pessoas das agências que estão 

melhor preparadas para perceber os clientes e a comunicar com eles.  

As reuniões são, regra geral, processos de comunicação estruturados na forma de apresentações de diapositivos em 

ecrã, onde se expõem desenhos e imagens, conceitos e vontades, dependendo do momento do projeto. Fomenta-se 

um clima de intervenção e construção partilhada da solução, para permitir que o cliente se sinta parte da resolução 

do problema. 

“Sabendo que somos movidos mais por sugestões do que por declarações, Rand109 deliberadamente 
escolheu envolver os espectadores num diálogo mais visual e conceptual (...) ele pede aos indivíduos que 

tomem um papel ativo no processo de comunicação. Rand percebeu que a experiência pessoal e o 
envolvimento são necessários para um indivíduo transformar informação em conhecimento”110 

As imagens mostradas nesta fase de um projeto não são referentes a espaços muito definidos nem reais, no sentido 

de não terem indicações de dimensões ou de localização exata. São construções que materializam os conceitos 

definidos em fases anteriores e que espelham as linhas orientadoras dos ambientes. São exercícios de abstração 

espacial, para que o cliente comece a “sonhar” com o projeto, ao mesmo tempo que compreende que os arquitetos 

empregaram o seu tempo a compreender e a incorporar a marca do cliente na arquitetura. Tudo isto é feito para 

manter a curiosidade e criar uma grande expectativa para o resultado final.  

Depois de explicar os conceitos orientadores do espaço e alguns aspetos secundários que também conformam o 

lugar, como as cores, o lettering111, a identidade gráfica, a decoração e a organização do espaço, começam a surgir 

as imagens a três dimensões, para que o cliente se comece a situar. Neste momento, haverá poucas dúvidas na 

mente do cliente em relação ao porquê do resultado final, porque fez um seguimento do processo criativo dos 

arquitetos. Apesar do arquiteto estar sempre presente em todas as reuniões e intervir pouco até aqui, este é o 

                                                   

107 Moodboards são ferramentas auxiliares à criatividade e à organização de ideias, onde se dispõem imagens, objetos, texturas, fontes, cores ou 
desenhos, sem que estes tenham que ter ligação óbvia entre si. Podendo ser elaborados manual ou virtualmente, os moodboards tornam-se uma 
ferramenta muito útil em fases iniciais do projeto. 
108 O marketing corporativo é um paradigma do marketing e da gestão que sintetiza introspeções práticas e teóricas sobre a imagem e reputação das 
empresas, sobre a identidade corporativa, a comunicação corporativa e o seu branding, (...) (Balmer, 2009). É, no fundo, uma estratégia de 
implementação de processos – interior e exterior à companhia – para aumentar o vínculo entre todos aqueles que se relacionam com a empresa, de 
modo a criar uma sólida e coerente imagem corporativa. 
109 Paul Rand (1914 – 1996) foi um designer gráfico americano, mestre no uso do contexto para criar significado. Ele compreendeu o poder dos 
símbolos abstratos – o seu potencial como linguagem visual universal (...) (Frescara, 2006).  
110 TdA de (Frescara, 2006, p. 188) 
111 Lettering é “a arte de desenhar letras”. É a combinação específica de letras trabalhadas, para uma única utilização e finalidade. Neste contexto, 
refere-se a tudo o que são trabalhos tipográficos, da aplicação de “tipos de letra” a espaços. 
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momento em que, normalmente, o arquiteto da Openbook intervém de uma forma mais sólida e explica os detalhes 

do projeto, depois do cliente já estar em linha com o conceito que moveu o projeto. 

Quando a By coopera com a Openbook, já em fases mais avançadas do projeto, as reuniões podem também ser 

tidas sob a forma de diálogos informais, de debate sobre o material impresso. E apesar dos formatos digitais serem 

mais fáceis de transportar, os materiais impressos têm clara vantagem no processo de desenvolvimento do projeto e 

na partilha de ideias. 

Os desenhos técnicos (plantas, cortes e alçados) surgem apenas no final da apresentação, já em jeito de fecho, para o 

cliente confirmar a veracidade técnica do projeto e sentir que esse aspeto está assegurado. A verdade é que, com 

alguém que não dispõe das competências de visão espacial para compreender a abstração que são desenhos como 

uma planta ou um corte, de nada acrescentaria a aparição desse tipo de desenhos mais cedo na apresentação. Assim, 

alia-se a pouca utilidade destes desenhos para este tipo de público, com um aproveitamento do tempo de 

apresentação, para explicar conceitos e conquistar o cliente pelo seu lado emocional. Assim, no momento de explicar 

a interligação dos espaços e especificidades técnicas, o discurso é totalmente entregue ao arquiteto, para que este 

explique como é que a arquitetura trabalhou o briefing dado pela By. 

 

RESUMO 

No final de contas, o que se observam como maiores alterações neste processo de partilha de conhecimentos ente 

uma agência de marketing e publicidade e um atelier de arquitetura, não são os métodos criativos nem a arquitetura 

em si, mas antes a inserção total do arquiteto e dos designers dentro do perfil do cliente, para encontrar uma solução 

que se lhe adeque na perfeição. Isso manifesta-se no momento de produção dos suportes gráficos que comunicam, 

que é pensado de uma forma totalmente diferente e sempre centrado na perspetiva do cliente.  

Qual é a consequência de um atelier de arquitetura trabalhar sem ter o contributo de uma empresa como a 
vossa? (...) Espaços impessoais, espaços que inclusive não têm a personalidade da empresa (...) falta-lhe o 

conceito, falta-lhe emergir dentro do cliente112 

No caso específico da Openbook, a comunicação e o projeto não são processos cruzados desde o primeiro instante 

porque, apesar de tudo o que aprenderam com a By, os arquitetos sentem-se mais confortáveis a ter um primeiro 

momento de criação ao estilo pessoal para que o projeto não seja condicionado pela necessidade de “comercializar” 

o projeto. Só após as primeiras ideias estarem definidas é que se passa para a produção dos suportes que vão 

comunicar a ideia. Contudo, após começar a parceria com a By, este atelier viu o seu método de trabalho alterar-se. 

Percebeu-se que não era suficiente que um projeto fosse bom, porque a comunicação da ideia tinha também um 

grande impacto. Passou a existir uma maior preocupação com o aspeto comunicativo dos projetos e houve uma 

aquisição de saber a partir do qual se construíram novos processos mentais para abordar os temas, mais adequados 

ao mercado da arquitetura e não tão focados na publicidade, de modo a poder adaptar assim o conhecimento 

adquirido para a sua prática profissional. A colaboração destas duas entidades não é interdependente e, por isso, as 

                                                   

112 Gonçalo Castelo Branco, partner da By, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 5/10/17. 
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colaborações vão sendo solicitadas consoante o tipo de projetos que surgem, e na medida em que os arquitetos 

consideram que o conhecimento que já adquiriram nesta área já não é suficiente para obter sucesso no projeto que 

têm em mãos. 

 

 

2.1.2. A CUSHMAN, A BY E A 3M 

A 3M é uma multinacional com cerca de 100 anos, sediada no Minnesota (EUA). O seu conceito é science 

applied to life, a aplicação da ciência à vida das pessoas, desenvolvendo e distribuindo milhares de produtos que 

conjugam a tecnologia com a satisfação dos clientes. Opera em mais de 65 países, com produtos a ser vendidos 

em quase 200. Em Portugal, a sede da empresa é em Lisboa, no Parque das Nações, e conta, neste momento, 

com 45 empregados, entre vendas e marketing.  

A antiga sede da 3M estava situada no Conde Redondo, em Lisboa. Esta é uma zona que é pouco associada a um 

ambiente urbano moderno, de inovação e tecnologia, no qual a 3M gostaria de se ver integrada. Era um espaço 

113antiquado e fora do centro financeiro da cidade. Para além disso, as instalações dos escritórios da 3M estavam a 

precisar de uma renovação, pelo que se decidiu que o ideal seria relocalizar a empresa dentro da cidade de Lisboa. 

Assim, em parceria com a consultora imobiliária Cushman & Wakefield, foi delineada uma estratégia de venda da 

sede da empresa, no Conde Redondo, e a compra e remodelação de um andar no Parque das Nações, perto da 

“Cidade da Justiça”. Este processo é o chamado “chave na mão”, em que uma só entidade externa lida com todo o 

processo, desde a venda do antigo lugar, à compra do novo espaço, concurso, seleção de alternativas e obra. 

Para além desta situação local em Portugal, a imagem e o grafismo da 3M a nível global estavam a sofrer uma 

modernização e atualização. Seria uma oportunidade para criar um dos escritórios mais modernos e atuais desta 

empresa a nível mundial, e um dos primeiros a adotar no espaço de trabalho as novas diretrizes que chegavam da 

sede.  

A 3M Portugal selecionou uma equipa, dentro dos seus quadros, para ter um grupo de pessoas que se preocupassem 

com este novo espaço e acompanhassem todos os desenvolvimentos do projeto, ao mesmo tempo que continuavam 

nas suas funções do dia-a-dia. A equipa era composta por um responsável de Recursos Humanos, uma pessoa de 

                                                   

113 Informação cedida por Patrícia Correia, do departamento de Brand & Communication Marketing da 3M.  

A 3M em Portugal destina-se à comercialização de produtos relativos a 5 grandes 

grupos de negócio: cuidados de saúde, indústria, segurança e grafismos, elétricos e 

eletrónica e grande consumo. Estamos presentes em mercados como indústria 

automóvel, blocos operatórios, clinicas dentárias, escolas, as nossas casas, oficinas de 

automóvel, indústria da madeira e do metal, na sinalização das estradas, na proteção 

dos trabalhadores, e em muito mais.113 

 

 

Figura 14 – Logotipo 3M 
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marketing corporativo, um diretor financeiro e uma facilities manager. Nenhum dos membros deste comité tinha 

experiência profissional em lidar com projetos de arquitetura, nem com conceção espacial, mas foram escolhidos 

porque se considerou importante ter uma equipa de trabalhadores da 3M que fosse pluridisciplinar, no 

acompanhamento o processo.   

Desde o princípio o que o nosso diretor geral sempre solicitou foi que o escritório daqui a 10 anos 
continuasse atual, que não estivesse obsoleto. Que refletisse o espírito da 3M.114  

Assim, a primeira proposta que foi apresentada por parte da Cushman & Wakefield deixou a equipa da 3M 

satisfeita, mas não impressionada. O projeto foi apresentado em plantas monocromáticas, seguindo-se a descrição 

sequencial dos diversos espaços. Não havia dúvidas que era um projeto que funcionava, mas não “gritava” 3M115 e 

não se diferenciava muito dos restantes escritórios que a equipa já conhecia, nem do antigo espaço da empresa, com 

cujo conceito queriam romper. Mesmo sem ter conhecimentos na área, os elementos da equipa da 3M concluíram 

que a solução final poderia ser mais satisfatória do que  apresentada, e que a oportunidade existente num escritório 

no Parque das Nações deveria representar uma possibilidade para uma solução bastante mais ambiciosa do que o 

resultado mostrado naquela reunião.  

Após refletir sobre o problema e a falha ocorrida no processo, a equipa da Cushman & Wakefield sugeriu a entrada 

da By no processo, a agência de marketing e publicidade referenciada anteriormente. Se o problema era que o 

espaço funcionava, mas que não transmitia os valores da empresa, era necessário que houvesse profissionais do 

marketing envolvidos no processo criativo, de modo a aliar a arquitetura ao “branding” do espaço e tornar este 

projeto mais vocacionado para o cliente, de modo a que este se sentisse atendido nas suas necessidades. 

A Cushman já tinha falado connosco de que a sua equipa não era especialista em branding, eles trabalham 
a distribuição do espaço, no conforto das pessoas, nas necessidades, mas quando queremos um escritório 

com uma imagem de marca, a sua equipa não tem as qualificações necessárias para desenvolver esses 
projetos. Então foi a Cushman que sugeriu integrar a By na equipa.116 

Com a entrada da By na equipa de projeto e com as novas ideias que trouxeram, os pedidos da 3M também 

mudaram. A equipa optou por fazer apenas exigências mínimas de funcionalidade, deixando mais abertura aos 

arquitetos da consultora para criar o espaço, confiando mais no seu trabalho.  

Não foi propriamente dar mais Liberdade depois da By entrar, internamente é que houve uma mudança na 
nossa mentalidade e foi-nos dado um desafio pelo nosso diretor geral de construir um escritório 

completamente diferente e que de aqui a 10 anos não estivesse obsoleto.117 

A Cushman & Wakefield apresentou uma nova proposta, desta vez com o apoio da By. Como em todos os projetos 

em que a By trabalha, a primeira parte da apresentação foi ocupada a explicar “quem” era a 3M. Parecia óbvio para 

estes novos intervenientes do projeto que, para se chegar a uma solução arquitetónica mais satisfatória que a anterior 

                                                   

114 Informação cedida por Patrícia Correia, do departamento de Brand & Communication Marketing da 3M.  
115 Idem. 
116 Idem. 
117 Idem. 
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era preciso perceber quem eram as pessoas que iriam viver o espaço todos os dias, o tipo de trabalho que iam 

desempenhar e o modo como trabalhavam. Pela primeira vez, foram apresentados, à equipa responsável da 3M, 

modelos tridimensionais gerados virtualmente, e onde as cores e os materiais eram percetíveis e se compreendia, 

sem qualquer sombra de dúvida, que aquele era o espaço de trabalho da 3M. As especificidades técnicas não foram 

abordadas num primeiro momento porque, para além de ser um momento da “emoção” e não do “pragmatismo”, o 

conhecimento do novo lugar não era ainda suficiente para que estas pessoas fossem capazes de ler, e interpretar, um 

desenho técnico.  

Uma das questões de sucesso do trabalho com a 3M foi que integrámos [sugestões], sem alterar o trabalho 
deles [arquitetos] (...) e houve humildade, tanto da parte deles como da nossa parte para receber 

sugestões.118 

Assim, para deixar a equipa responsável da 3M satisfeita com a nova proposta, ao ponto de decidir avançar com o 

projeto, foi importante que a equipa de projetistas transmitisse claramente que tomou o seu tempo para refletir sobre 

quem era o seu cliente e qual era a imagem que ele desejaria transmitir aos seus clientes – e empregados – sempre 

que entrassem pelo escritório. Neste caso, a arquitetura desempenha um papel de veículo para a mudança e 

modernização de mentalidades, por forma a afirmar a posição da empresa no mercado.  

 

RESUMO 

Nesta situação, as linguagens orais não foram impedimentos em nenhuma das fases do projeto, já que essas foram 

sempre cuidadosamente adaptadas ao interlocutor e aos seus conhecimentos. Faltou apenas aos arquitetos Cushman 

& Wakefield perceber que os desenhos aos quais os arquitetos recorrem para projetar podem – e talvez devam – ser 

diferentes daqueles que utilizam para comunicar com os seus clientes. Poderá assim ser importante perceber, como 

se comprovou neste caso, a importância de criar suportes gráficos que, partindo da mesma fonte, sirvam fins 

diferentes. Assim, cada tipo de desenho poderá servir melhor o fim para o qual foi concebido, ao invés de servir de 

um modo deficitário dois fins tão distintos, o de comunicar para clientes e o de explicar pormenores técnicos. 

Uma das vantagens que temos notado (...) é que nós também conseguimos, sem interferir na arquitetura, 
propor um complemento à arquitetura. O caso da 3M isso é notório, mas nas outras propostas que fizemos 

também tentámos fazer (...) os arquitetos pretendem fechar o trabalho na totalidade, ou seja, são eles que 
pensam tudo – à parte das questões mais técnicas (...) – e neste tipo de trabalho a arquitetura pediu-nos, 
disse claramente “ajudem-nos, sugiram qualquer coisa. Nós estamos confortáveis com o que estamos a 

propor, mas sentimos que isto é “mais do mesmo” (...) e não temos a certeza que seja isto exatamente que 
o cliente quer (...)”119 

Neste caso importa reter que o problema a superar foi o de não considerar a marca da empresa no espaço como 

conteúdo indispensável e, por outro lado, o da má eleição dos suportes a apresentar aos clientes. O facto de não 

conceber estes projetos como oportunidades de ir para além de uma simples mudança de materiais que revestem o 

                                                   

118 Carlos Castelo Branco, diretor de 3D e designer na By, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 5/10/17. 
119 Gonçalo Castelo Branco, partner da By, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 5/10/17. 
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espaço, mostra pouco esclarecimento sobre as potencialidades comunicativas da arquitetura no espaço corporativo, e 

a sua capacidade de motivar, unir e aumentar a moral dos trabalhadores deste espaço. 

 

 

2.1.3. A OPENBOOK, A 3G OFFICE E A DELOITTE 
O DIAGNÓSTICO 

A Deloitte é uma sociedade privada de responsabilidade limitada, sediada no Reino Unido, com mais de 150 anos de 

atividade e que conta, a nível global, com mais de 245 mil profissionais distribuídos por mais de 150 países. São 

prestados serviços de auditoria, consultoria, aconselhamento financeiro, aconselhamento de risco e consultoria fiscal, 

por entidades e firmas que são membros da Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Em Portugal, a 

entidade legal Deloitte & Associados, SROC S.A. é a 

firma portuguesa membro da DTTL e conta com 

escritórios em Lisboa e no Porto, totalizando cerca de 2 

mil profissionais120.  

Os antigos escritórios da Deloitte em Lisboa estavam localizados na Praça Duque de Saldanha, no edifício Atrium 

Saldanha. Era uma construção relativamente moderna para o mercado, apesar de haver um sentimento generalizado 

de que as instalações já não estavam adequadas à forma como a empresa trabalhava. Muitas das pessoas 

trabalhavam nos seus gabinetes, estando o open space localizado no interior do piso, com poucas salas de reunião e 

espaços de lazer. Era um escritório com muitos documentos impressos em papel e, por isso, havia grandes arquivos. 

Também as funções secundárias do escritório estavam dispersas e mal localizadas, como por exemplo as zonas de 

impressão. De uma forma geral, existia pouco espaço de apoio à vivência das pessoas.  

Uma multinacional é uma rede e, com o volume de projetos e a natureza da atividade de consultor, que gera uma 

grande rotatividade dos trabalhadores pelo mundo, as novas ideias para o local de trabalho começassem a surgir. 

Percebeu-se que o espaço onde estavam já não acompanhava o prestígio e a imagem que a empresa desejava 

transmitir aos clientes que recebia nas suas instalações. A somar a todas estas contingências, o contrato do antigo 

escritório estava a acabar e, por isso, era necessário tomar uma decisão entre continuar na mesma situação ou 

assumir uma transformação completa, que exigiria muitos recursos (humanos e económicos). 

Este projeto teve, segundo o consultor e gestor de projeto (ou project manager), Miguel Paiva Couceiro, dois eixos 

de trabalho: as pessoas e a marca121. Se, por um lado, era a prioridade do projeto responder aos anseios das pessoas, 

por outro lado queria-se potenciar a marca pela mudança.  

Aproveitando aqueles ingredientes, decide-se efetuar uma mudança radical, onde se alteraria profundamente o modo 

das pessoas da organização trabalharem, tornando assim a arquitetura num veículo dessa mudança. 

                                                   

120 (Deloitte&Associados, 2017) 
121 Miguel Paiva Couceiro, Project Manager na Deloitte, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 20/2/2017. 

 

Figura 15 – Logotipo da Deloitte. 
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Quando se quer fazer uma alteração no modo de trabalhar das pessoas (...) não é suficiente remodelar o 
espaço onde se estava e colocar uma nova “camada” por cima (...) nem se consegue fazer aos 

bocadinhos.122 

A equipa de gestão montada para gerir o processo foi composta por quatro pessoas. O líder da equipa , um 

managing partner123, um sócio responsável124, um diretor de facilities e Miguel Paiva Couceiro que, sendo também 

arquiteto, foi o gestor do projeto. A função do gestor do projeto foi a de coordenar e articular todas as equipas , 

como as equipas de IT, Recursos Humanos, Procurement125, Facilities ou Marketing e, para além destas equipas 

internas, as externas: o gabinete de arquitetura, a equipa do construtor ou as equipas de projeto especializadas, por 

exemplo, na construção de um data centre. 

Passando a fase da tomada da decisão, a Deloitte contratou a 3G Office, uma empresa espanhola com escritórios em 

Lisboa, especialista em “Change Managment” e “Workplace Innovation126”, nas áreas de consultoria, engenharia e 

arquitetura corporativa. A necessidade de trazer uma consultora imobiliária para analisar a situação, ainda antes de 

chamar os arquitetos, foi talvez fruto do modo como a Deloitte trabalha, por ser uma consultora. Viu-se mais 

benefícios em efetuar um diagnóstico correto e definir objetivos estratégicos para um programa, antes de chamar as 

pessoas que iriam resolver o problema, pois a equipa de gestão considerou que os arquitetos só por si não seriam 

capazes de resolver a questão e identificar todos os problemas.  

A workplace strategy (...) é esta visão de que o espaço de trabalho não é só o espaço de trabalho, mas é um 
espaço onde a empresa comunica uma quantidade de outras coisas (...).127 

O trabalho realizado por aquela entidade foi do mesmo tipo daquele que se viu a By fazer no caso anterior: um 

levantamento exaustivo das necessidades reais e das possíveis soluções. Para além disso, sendo uma consultora de 

ocupação de espaço, o que a 3G Office fez foi um estudo intensivo e detalhado sobre o antigo escritório da Deloitte 

e tudo o que com ele se relacionava. Foram estudadas as condições de trabalho, o espaço que as pessoas ocupavam 

na sua atividade diária, o espaço que estava livre, as necessidades que as pessoas sentiam, as necessidades de 

ocupação de espaço em função do crescimento que a Deloitte esperava ter nos anos vindouros, entre tantos outros 

fatores. Acompanhando estes dados, um documento explicava quais as tendências dos espaços de trabalho e para 

onde convergiam as inovações técnicas neste campo (por exemplo, não existe só um modelo de espaços de reunião, 

nem só um modelo de espaços de lazer) e tudo isto teria de ser ponderado conforme a identidade da empresa 

cliente. Todas as soluções e conclusões foram debatidas entre a equipa da Deloitte e a equipa dos consultores 

externos e, no fim do processo foram apresentados os resultados destas investigações. 

                                                   

122 Miguel Paiva Couceiro, Project Manager na Deloitte, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 20/2/2017. 
123 Sócio gerente. 
124 Na hierarquia da Deloitte, um managing partner é o Sócio Director, acima dos outros sócios. Por sua vez, o sócio é quem tem uma participação 
capital na sociedade, tendo direito aos lucros da sociedade na percetagem da sua participação.  
125 (...) "Procurement" é a função primordial, que descreve as atividades e os processos de aquisição de produtos e serviços por pessoa jurídica de 
direito público ou privado de acordo com critérios pré-estabelecidos. Importante, e distinto de "Compras", "Procurement" envolve as atividades 
executadas conforme fundamentos e diretivas preestabelecidas, as quais se iniciam em estratégia até chegar maduras para a tática (...) (Setti Jr, 2014) 
126 Inovação dos locais de trabalho. 
127 Miguel Paiva Couceiro, Project Manager na Deloitte, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 20/2/2017. 
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Partindo das conclusões deste estudo, a equipa da Deloitte elaborou novos inquéritos internos sobre as expectativas 

em relação ao novo espaço, para perceber mais concretamente o que é que as pessoas desejavam ver mudado. 

Paralelamente, a equipa responsável fez sete vistas a outros escritórios do grupo pela Europa, num processo de 

benchmarking, para perceber o que se passava no mercado e analisar pontos fortes e fracos dos outros escritórios, de 

modo a saber o que queriam, vendo também o que se encaixava na cultura da empresa e na identidade de um 

escritório em Portugal. Posteriormente foram também feitas visitas a outros escritórios em áreas distintas do 

mercado, para não cingir as opiniões aos casos semelhantes ao da Deloitte. 

Compilou-se a informação de toda esta pesquisa, interna e externa, feita durante dois anos, num grande caderno de 

encargos para o concurso de ideias. O caderno continha informação das mais variadas áreas, como: 

–   Referências aos casos de estudo visitados e as apreciações que a equipa da Deloitte Portugal fez de cada 

caso, bem como as respetivas fotografias.  

–   Informação relativa às necessidades por “piso-tipo (zona de impressão, arquivo central, coffee spots e 

cacifos, entre outros.) 

–   Definição espacial das zonas de trabalho.  

–   Moodboards para dar indicação dos ambientes pretendidos para cada espaço. 

–   Informação relativa ao marketing corporativo da Deloitte e tudo o que este compreendia, em questões que 

poderiam afetar a conformação e apresentação do espaço (cores autorizadas, normas de aplicação da 

marca, grafismo, entre outros.) 

 

Assim, seria decisivo perceber como é que os arquitetos iam ser capazes de introduzir a marca Deloitte nas suas 

propostas, e não apenas criar espaços que pudessem ser “vestidos” de Deloitte. O cliente desejava, acima de tudo, 

um espaço que transparecesse a marca, sem que fosse necessário ter o logotipo disposto em todos as salas. 

Para nós o mais importante era que o projeto transmitisse toda a mensagem que queríamos passar.128 

Este intenso trabalho de pesquisa foi bastante decisivo para o projeto porque, ao contrário do que acontece 

normalmente nos projetos de arquitetura, o atelier não teve que utilizar tempo nem energia a interpretar os pedidos 

feitos pelo cliente ou em pesquisa. A extensa pesquisa feita pelo cliente, anterior ao projeto, fez com que a 

mensagem transmitida aos gabinetes de arquitetura fosse bastante mais clara, eliminando assim muitas falhas de 

comunicação que poderiam existir. Tendo em conta o enorme tempo que se perde em negociações de pormenores 

que poderiam estar já decididos à partida, este modo de trabalhar, com os pedidos já catalogados e descriminados, 

não deve ser um constrangimento aos arquitetos e à sua prática. Antes, pode ser encarado como uma grande ajuda 

na fase inicial do projeto, aquela onde existem mais incertezas. 

Assim, os arquitetos puderam focar-se no cerne da sua profissão e naquilo que sabem fazer melhor: com os dados 

certos, produzir o melhor espaço possível para o lugar em questão. Não foi preciso os arquitetos “tatearem o 

                                                   

128 Miguel Paiva Couceiro, Project Manager na Deloitte, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 20/2/2017. 
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terreno” para perceber de que é que o cliente estava à procura porque, sem nunca terem desenhado um risco, a 

equipa decisora da Deloitte foi bastante clara em relação aos ambientes e ao tipo de espaços que queria.  

 

O CONCURSO 

Para o concurso foram convidados quatro gabinetes de arquitetura, e a cada um foi dado um briefing presencial, de 

cerca de duas horas, sobre aquilo que era pretendido. A primeira fase do concurso compreendia a elaboração de 

resposta ao piso da receção, a um “piso tipo” e a um piso das salas de reunião. Pedia-se aos arquitetos que 

elaborassem a resposta em cerca de um mês e meio.  

O edifício na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco já estava arrendado, e por isso os desenhos apresentados seriam 

já bastante adequados à situação real. Contudo, as regras do concurso não especificaram que tipo de material deveria 

ser entregue no fim de Agosto, deixando em aberto e à liberdade de cada um a possibilidade de escolher os suportes 

gráficos com os quais se sentia mais confortável e aqueles com que achava que poderia destacar-se. Assim, durantes 

os meses de Julho e Agosto, os quatro gabinetes de arquitetura trabalharam nas suas propostas e, no fim do verão, 

entregaram-nas para apreciação da equipa de trabalho da Deloitte.  

As estratégias usadas pelos ateliers, para comunicar graficamente foram díspares e das quatro propostas, houve uma 

que foi posta de lado, logo à partida, porque incluía diversos elementos que foram explicitamente pedidos para não 

integrar o projeto, sendo óbvio para a equipa decisora da Deloitte que os seus pedidos não tinham sido 

interiorizados.  

As quatro propostas foram analisadas pelo grupo das quatro pessoas na gestão do projeto e, entre os quatro 

gabinetes de arquitetura elegeram-se dois finalistas, entre eles a Openbook. A equipa de gestão de projeto voltou a 

reunir-se com cada um dos ateliers num briefing mais assertivo, explicando-lhes detalhadamente onde as propostas 

foram felizes e quais os pormenores que tinham que ser afinados, para além de lançar um novo desafio, pedindo que 

fosse criada uma zona de estar. 

Após o trabalho desenvolvido nesta segunda fase, uma das duas propostas finais era claramente mais apelativa e 

destacou-se da sua concorrente. Seguindo as indicações que não estipulavam os formatos de entrega, uma das 

propostas foi entregue em painéis impressos de tamanho A2, que continham imagens, renders e plantas. No 

momento de apresentar o projeto à direção da empresa, o gestor de projeto teve de passar os cartões por entre um 

conjunto de avaliadores, sentados em redor de uma mesa, o que impedia uma conversação partilhada de ideias, 

porque só duas pessoas conseguiam ver um cartão de cada vez. 

A forma dos dois ateliers comunicarem foi diferente, nós tentámos passar para além disso, mas teve impacto.129  

Por outro lado, a proposta da Openbook continha um filme com cerca de dois minutos, que percorria os espaços e 

gradualmente desvendava o projeto. Após a visualização do filme, foi aberto um dossier completo, que incluía 

plantas à escala suficientemente grande para se colocar sobre uma mesa, onde todos podiam ver e dar a sua opinião. 

                                                   

129 Miguel Paiva Couceiro, Project Manager na Deloitte, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 20/2/2017. 
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Eram plantas cuidadas, de space planning, desenhadas para comunicar, porque apresentavam texturas e cores, bem 

como alguma mobília, o que permitia perceber o tipo de ambiente que ia ser gerado. Com a incorporação de um 

designer na equipa de projeto, este atelier viu a sua proposta aumentar a qualidade, e expandir-se para campos que 

não seriam óbvios para os arquitetos deste gabinete de arquitetura. 

Os desenhos técnicos foram fundamentais nesta fase porque, apesar do filme ter muita qualidade, poderia ser 

enganador e, para este tipo de público em particular, havia uma necessidade grande de provar a veracidade técnica 

do que era proposto. Foi sobre esses desenhos que se fez o debate de ideias e a apreciação da proposta ao atelier, 

para explicar onde o projeto estava perto ou longe do conceito que a equipa da Deloitte imaginava.  

Quando fizemos a segunda volta e dissemos o que gostávamos, o que não gostávamos, houve uns que 
deram “o passo” e saíram para lá da zona de conforto deles (...) o projeto era deles, mas nós é que somos o 

cliente por isso eles caminharam na nossa direção (...) outros ficaram mais presos àquilo que era a ideia 
deles (...)130 

Para além disto, importa abordar o aspeto que foi mais decisivo na eleição do gabinete de arquitetura vencedor, que 

se relaciona com a capacidade dos arquitetos em absorver as contribuições feitas pelo cliente. Sendo esta uma obra 

de extrema importância para a Deloitte Portugal, representando o maior investimento feito até à data, era natural que 

após um briefing bastante mais exigente, e por se notar uma clara diferença entre as atitudes dos dois ateliers, se 

optasse por aquele que melhor respondeu. A Openbook venceu porque foi o gabinete de arquitetura que se mostrou 

mais cooperante e capaz de trabalhar em equipa com a Deloitte. 

(...) quando estou a escolher um gabinete de arquitetura, eu vou escolher aqueles com quem eu sei que me 
vou conseguir entender (...) com estes eu sentia que aquilo que eu transmito, eles respondem-me. Levam a 

minha informação, digerem-na e devolvem-me qualquer coisa que vem ao meu encontro. Ouviram-me e 
aceitaram-me.131 

Em Fevereiro de 2015 fecham-se os pontos estratégicos do projeto, e as obras começaram tendo durado até Outubro 

do mesmo ano. A mudança para o novo escritório aconteceu num dia: na sexta feira dia 2 de Outubro todos saíram 

do Saldanha e, na segunda feira seguinte, dia 5, todas as pessoas entraram no novo escritório da Avenida 

Engenheiro Duarte Pacheco.  

 

RESUMO 

Todas as informações relativas à ocupação do espaço e às soluções espaciais estavam incluídas no briefing que foi 

passado aos arquitetos e, sem elas, talvez o resultado final fosse semelhante em termos de imagem, mas a 

funcionalidade e as relações entre as pessoas do escritório seriam certamente diferentes, porque não eram planeadas. 

Desta forma, a arquitetura afirma-se como mais que apenas “desenho”, também reflexão sobre a atualidade: as 

mudanças na mentalidade das pessoas foram começadas ainda no antigo escritório, mas, neste caso, a arquitetura foi 

absolutamente fulcral para comunicar o rompimento com a antiga imagem e o antigo paradigma do trabalho em 

                                                   

130 Miguel Paiva Couceiro, Project Manager na Deloitte, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 20/2/2017. 
131 Idem.  
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escritório na Deloitte. Ficou claro para as pessoas que estiveram envolvidas no processo, e depois para todos que 

passaram a experienciar a nova sede, que o escritório é mais que um lugar onde se vai trabalhar. É um espaço de 

verdadeira comunicação e partilha. 

Em todo o processo, ajudou muito ter um gestor de projeto com formação em arquitetura, uma coincidência feliz 

neste caso particular, havendo sempre uma clara definição no que respeitava aos limites de trabalho de cada uma das 

partes. A Deloitte e toda a sua equipa deram sempre diretrizes de trabalho, nunca produzindo desenhos de exemplo, 

o que conferiu mais liberdade às equipas dos arquitetos.  

É também de ressalvar, nestes casos em que a apreciação do projeto é feita por uma equipa pluridisciplinar, a 

importância de endereçar o discurso a cada uma das pessoas presentes, esforçando-se o arquiteto por responder às 

inquietações de cada pessoa durante a apresentação do projeto. Estas perguntas provêm da função de cada um 

desempenha e que são aquilo que move a pessoa e as criticas que poderá vir a colocar ao projeto. Por exemplo, um 

marketeer será uma pessoa que, ao longo da apresentação do projeto, estará sempre a tentar descortinar o modo 

como a marca foi utilizada e de que forma é que o espaço comunica com as pessoas que o percorrem e quer ver o 

poder da marca impulsionado pela arquitetura. Do mesmo modo, um Facilities Manager será a pessoa preocupada 

com os percursos e a parte de apoios à atividade da empresa, como os locais de descarga das encomendas de papel 

e dos espaços destinados a arquivo e arrumação de material de limpeza. Também por seu lado, um Gestor será a 

pessoa que está preocupada em perceber como é que o espaço impacta os clientes que chegam ao escritório para 

uma reunião, ou de que forma é que a nova conformação do espaço impulsionará o trabalho das pessoas para o 

tornar mais eficiente. Desta forma, se o discurso não for pensado para responder aos anseios de cada uma destas 

figuras, o arquiteto poderá acabar a contar a história para si próprio, perdendo rapidamente a atenção das pessoas, 

que não viram refletidas na arquitetura as suas preocupações.  

Para tudo, é necessária a capacidade crítica de observar o que existe no mercado e, consoante os objetivos que se 

quer alcançar, perceber quais são os elementos que fazem sentido de acordo com a alma da empresa. Este é um 

processo feito à medida, tal como qualquer projeto de arquitetura, onde não existem soluções globais que servem a 

todos, mas sim soluções feitas à medida de cada situação específica. Então, a consultoria de espaço foi fulcral neste 

caso para perceber quais das inúmeras soluções observadas nas primeiras fases iam ser aplicáveis ao novo escritório 

que se desejava construir. 

Com o conhecimento adquirido ao longo deste processo, a Deloitte - que é uma consultora - percebeu que existia 

uma enorme oportunidade de mercado na área do workplace inovation. Após a mudança para a nova sede, montou-

se uma equipa de consultores que passaram a adjudicar projetos que compreendem a reflexão sobre o modo das 

pessoas pensarem e encontram estratégias para melhorar os processos internos, tal como a 3G Office fez com eles. 
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2.1.4. O PROMONTÓRIO 
O Promontório é um atelier sediado no Braço de Prata, em Lisboa. Para além da sede, conta com escritórios em 4 

localizações: Qatar, Koweit, Angola e Moçambique. No total, contam-se cerca de 50 pessoas em colaboração 

neste gabinete de arquitetura fundado em 1990132. 

 

O DESIGN GRÁFICO NO PROMONTÓRIO 

O Promontório tem em permanência uma Relações Públicas, para todos os assuntos que dizem respeito à 

comunicação institucional e com os clientes. O trabalho desta pessoa centra-se na transmissão correta da imagem 

do atelier para o público, através da preocupação com publicações, notícias, com a manutenção do site e com 

brochuras.  

Iolanda Candeias é designer gráfica de formação e, a par com o arquiteto Pedro Grandão, dedica-se à 

comunicação gráfica dos projetos do atelier Promontório, através da melhoria dos suportes que são produzidos 

pelos arquitetos. O trabalho de Iolanda prende-se mais com a vertente “rápida” do discurso, que é para ser 

observada em breves momentos, sejam memórias descritivas ou apresentações de diapositivos, enquanto que a 

função do “arquiteto designer” Pedro Grandão, é a de produzir painéis A1 ou A0, mais contemplativos, 

depurados, de cariz técnico e talvez menos comerciais, no sentido em que o importante é a racionalidade do 

discurso, porque estes suportes servirão de submissão para concursos, em que o painel de apreciadores é 

essencialmente composto por arquitetos. O trabalho deste último profissional é díspar daquele feito pelo 

departamento de design gráfico, porque o público em questão é diferente, e requer suportes de entendimento da 

mensagem também diferentes. 

Em 2007, o arquiteto Paulo Barata precisava de uma pessoa que ajudasse a dar resposta à afluência de trabalho 

relativo a suportes de representação gráfica dos projetos para enviar para concursos. Assim, o primeiro projeto em 

que Iolanda colaborou foi o projeto do Fluviário de Mora.  

“Entrei um pouco à experiência, porque eles [atelier Promontório] não tinham nenhuma ligação com o 
design gráfico aqui dentro (...) aqui existe a política do experimentalismo – vamos experimentar com 

                                                   

132 Fonte: www.promontorio.net 

 

Figura 16 – Edifício GS1 

 

Figura 17 – Igreja da Venda Nova 

 

Figura 18 – Katara Phase IV (concurso) 
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artistas, vamos experimentar com designers gráficos, vamos experimentar com lightning design133, vamos 
experimentar com pessoas ligadas a vídeo (...) Eu não imaginava que um atelier tivesse essa necessidade134 

O grande objetivo da colaboração desta designer nos projetos do atelier é a melhor preparação dos suportes, para 

que possam ser lidos e compreendidos por pessoas sem ligação à arquitetura, tornando mais claro o processo 

criativo e o conceito por trás de um projeto. 

Eu conheço os métodos de representação da arquitetura, ou fui adquirindo esse know-how. (...) quando 
cheguei aqui não conseguia ler uma planta (...) foi uma aprendizagem. E descobrir como é que funcionava 

a arquitetura dentro do design também... é por experiência, não é por educação académica, de todo. E foi aí 
que comecei a dar os meus contributos.135 

A função principal desta designer é fazer um auxilio pontual nos diversos projetos que estão a decorrer no atelier. 

Os arquitetos sabem que tipo de suportes têm de produzir para que a compreensão seja assegurada. No entanto, a 

sensibilidade para perceber como é que esses suportes podem ser melhorados é algo que está mais no foro do 

design, sendo necessário, em cada caso, uma reflexão sobre se faz sentido acrescentar cor, se é necessário 

aligeirar os desenhos ou se seria benéfico o acrescento de uma axonometria. Para este molde de trabalho resultar, 

a designer criou um modelo de trabalho que passou a ser transversal a todos os projetos e a todos os suportes, de 

modo a que seja fácil para qualquer arquiteto produzir um desenho que vá na linha de tudo o resto que tem vindo 

a ser feito.  

Tudo o que está na cabeça do arquiteto que está a estruturar a proposta tem que passar, de alguma 
maneira, cá para fora. Não só a partir dos desenhos de arquitetura, que às vezes até são difíceis de 

interpretar e explicar a quem não é arquiteto. E é nesse sentido que nós entramos. (...) A minha função (...) 
é ilustrar um discurso, que muitas vezes é redigido: uma memória descritiva, uma ideia esquissada que 

depois tem que ser desconstruída graficamente. Esse descritivo é ilustrado com elementos esquemáticos (...) 
para facilitar a leitura do próprio conceito.136 

Outra das funções de Iolanda é a de produzir sinalética para colocar nos edifícios públicos, bem como a da 

criação de uma “marca” para o projeto, onde se cria um logotipo e se elege um lettering que é aplicado no 

espaço, de modo a relacionar o observador com o projeto e a torna-lo mais icónico e de fácil memorização, 

envolvendo-o numa aura imagética. Por outro lado, cabe também à designer a conceção e aplicação de grafismos 

noutros âmbitos, que não só a conceção do projeto. Por exemplo, pede-se que Iolanda dê contributos em 

desenhos de estereotomias de pavimentos e revestimentos paredes. 

O grande objetivo nesta prática é o de mostrar os projetos de uma forma cada vez mais cuidada, trabalhando 

assim a imagem do atelier para o exterior, para a tornar também mais coesa, pensando na imagem do atelier 

como um todo que engloba o espaço físico do atelier, o website, os desenhos técnicos, as memórias descritivas, 

                                                   

133 O lightning design é a matéria que estuda a aplicação da luz de maneira consciente.  
134 Iolanda Candeias, designer no atelier Promontório, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 5/5/2017. 
135 Idem. 
136 Idem. 
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entre tantos outros elementos. Para este ponto, o facto de haver uma base de trabalho transversal é mais um 

elemento que concorre para a criação de uma linguagem homogénea. 

Para mim o design não é só compor a coisa bonita, mas dar coerência. Sinto que ás vezes ajudo os outros 
intervenientes a explicar [as suas ideias] (...). Então tento criar um método para que a pessoa exterior, que 

nunca viu [o projeto, o] consiga compreender.137 

A função desta designer não é a de produzir os suportes porque, com o volume de trabalho no atelier, e com a 

necessidade de conhecimentos técnicos de arquitetura necessários para produzir este tipo de desenhos, seria 

pouco viável que a designer desenhasse todos os projetos. É, no entanto, sua função a de interpretar o que os 

arquitetos desenham para propor contributos ao seu trabalho, pedindo, por exemplo, a eliminação das cotas em 

algumas plantas. 

Não tenho o mérito de explicar [aos arquitetos] o que é que eles devem fazer, mas consigo perceber o que 
é que é supérfluo (...) trabalhar os desenhos também é comunicar.138 

A função desta designer passa muito por retirar dos arquitetos o peso da comunicação dos projetos, deixando 

assim mais tempo para que os arquitetos se foquem no essencial da sua profissão, que é produzir um projeto. As 

funções da comunicação podem ser asseguradas por alguém exterior à profissão, mas que tenha todas as 

formações para poder interpretar corretamente os materiais produzidos, sabendo compila-los num caderno 

coerente com o restante discurso gráfico do projeto.  

Os arquitetos saberiam fazer isto, mas não era tão intuitivo nem tão rápido.139 

Existe, no entanto, algum medo de assumir a comunicação de um projeto, porque os arquitetos têm receio de que 

se assumirem que vão comunicar o projeto, pode acontecer que o resultado seja mais comercial do que aquele 

que gostariam.  

 

OS MÉTODOS DE TRABALHO DO PROMONTÓRIO 

Desde muito cedo que na vida dos arquitetos deste atelier que houve uma consciência de que era preciso 

comunicar bem as ideias, bem como integrá-las desde logo no projeto, em todas as vertentes criativas: urbanismo, 

paisagem, arquitetura, design de interiores, design gráfico e, por vezes, design de iluminação. 

O arquiteto Pedro Appleton reflete sobre a importância de, enquanto arquiteto, saber explicar o processo que fez 

até atingir o resultado que está a apresentar, tornando o processo criativo mais lógico que emocional, para afastar 

a emoção da decisão. Não quer isto dizer que a arquitetura se deva desligar da emoção. No entanto, o processo 

de chegar a uma decisão correta é feito de demonstrações das vantagens e desvantagens das possibilidades. Só 

                                                   

137 Iolanda Candeias, designer no atelier Promontório, em entrevista dada ao autor, realizada no dia 5/5/2017. 
138 Idem. 
139 Idem. 
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existirá um vínculo verdadeiro ao objeto arquitetónico se este for percebido, porque aí não é algo exclusivo do 

raciocínio do criador. Na aproximação ao problema arquitetónico, importa assinalar que a abordagem feita pelo 

arquiteto deve ser parecida com aquela que é comunicada.  

Passa-se então a basear a escolha feita pelo cliente não na fé que ele deposita nos arquitetos, mas na evidência de 

um argumento que mostra uma relação “causa – efeito” eficaz. Os arquitetos do Promontório perceberam, ao 

longo dos anos de prática, que se cria alguma antipatia quando se mostra o projeto terminado, sem explicação. 

Começaram também a perceber que tinha de haver uma certa mediação dos argumentos porque os diálogos tidos 

são, normalmente, com pessoas com processos mentais e criativos diferentes daqueles feitos por arquitetos. 

Ao observar os contextos de base para o projeto – lugar, programa, problemática – começa uma análise e uma 

anotação sobre as forças e os constrangimentos, e sobre aquilo que se pensa sobre o problema. Em vez de 

esquecer as lógicas sobre as quais as as opções de projeto são tomadas, elas são consideradas para que ajudem na 

explicação ao cliente. Assim, o discurso tido ao projetar é exatamente aquele que é tido ante o cliente. Aquilo que 

o Promontório tem experimentado é que se contar toda a “verdade” sobre o processo de raciocínio que levou o 

arquiteto a tomar determinado tipo de opções em projeto, o cliente adere à ideia, porque essa ideia tem um 

conjunto de ideias que têm uma razão de ser. As opções são explicadas de uma forma simples, tão simples que o 

cliente se sente pronto para a explicar a terceiros. Se o processo intelectual é partilhado, torna-se comum, isto é, 

passa a ser do arquiteto e do cliente, motivando assim que o cliente sinta o projeto também como seu. As razões 

que concorrem para a ideia são esplanadas e transparentes e, em vez do arquiteto apenas mostrar como pensou, 

leva a que o cliente pense da mesma forma. 

Como a maioria dos concursos a que este atelier responde é através de uma submissão de suportes virtuais, a 

primeira abordagem à apresentação do projeto é bastante básica e primária. A explicação mostra, reforça e 

salienta os aspetos que foram tidos em conta, através de esquemas simplificados, de formas básicas e cores 

sólidas. Porém, neste momento inicial, o desenho técnico está contra o arquiteto, porque não contribui para um 

entendimento passo-a-passo. Estes suportes só surgem mais à frente no projeto, como forma de justificar 

argumentos técnicos, que também concorrem para a decisão como por exemplo, o número de lugares possíveis 

de albergar num piso de estacionamento. 

Não é contraditório o ato de produzir desenhos para não os mostrar; uma boa comunicação também implica a 

boa eleição dos elementos a apresentar em cada altura e dos elementos constituintes de cada desenho que 

constituem valor na sua apresentação. Deste modo, é feita uma “limpeza” aos desenhos técnicos, que estão já 

bastante desenvolvidos, para não confundir a leitura de quem está a começar a conhecer o projeto. Quando o 

Promontório submete ideias para concurso, elas estão bem mais desenvolvidas do que aparentam e, por isso, 

desenha-se para se apagar, de modo a facilitar o caminho ao entendimento. 

 

A REDUNDÂNCIA  

A redundância na comunicação é uma estratégia importante, na medida em que serve para acentuar uma dada 

mensagem e contribui fortemente para a transmissão da mesma. Este recurso pode ser utilizado para o bem da 

comunicação ou para o contrário. Assim, e fazendo um bom uso da redundância, poder-se-á facilitar ao 
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interlocutor a memorização dos assuntos. O uso indevido deste recurso gráfico e oral pode também ter mau 

resultado na receção da mensagem, dependendo do correto equilíbrio desta redundância com a complexidade da 

mensagem e a eventual saturação da capacidade de análise do recetor. 

A redundância é uma ferramenta útil porque permite comunicar a mesma informação mais que uma vez, mas sob 

formas diferentes, ou usada em diferentes canais. Este recurso comunicativo define-se como aquilo que é 

convencional na mensagem e traduz-se num elevado grau de previsibilidade no processo de comunicação. Não é 

apenas útil, mas fundamental, em certos contextos e processos comunicativos, para garantir a compreensibilidade 

da mensagem140.  

No polo oposto da redundância existem casos de entropia, isto é, é a baixa previsibilidade da descodificação em 

situações com grande quantidade de informação, resultando na incerteza comunicacional, que sucede quando o 

arquiteto assume como certa a adequação do seu interlocutor ao código em que se expressa. Neste caso, 

“informação” não quer necessariamente dizer “comunicação”, aliás, o excesso de informação pode levar à 

incomunicabilidade141 e por isso, enquanto que a redundância permite otimizar o processo comunicacional, a 

entropia coloca entraves no mesmo.  

Também para criar maior entendimento nos suportes da arquitetura, no Promontório existe a prática de recorrer a 

icnografia para identificar os espaços em desenhos técnicos. A comunicação torna-se redundante, mas mais 

imediata e facilmente compreendida por estranhos aos códigos de representação da arquitetura. 

 

O planeamento das apresentações no Promontório é feito a partir da experiência ganha com mercados que não o 

português, onde a competitividade é maior, mas também a qualidade dos elementos apresentados é elevada. A 

experiência dita que o tempo de atenção dos elementos decisores é bastante reduzido – cerca de 15 minutos. Por 

isso, cada segundo deve ser aproveitado e as explicações devem ir muito diretas ao cerne da questão, sem 

rodeios. 

As apresentações iniciam-se, naturalmente, com imagens aéreas do lugar em questão, valorizando-se as coisas 

boas em redor do terreno, de forma a salientar o valor do lugar. As imagens com boa qualidade têm uma enorme 

importância nesta fase, porque o cliente está sedento de se rever nas ideias que lhe propõem. É feita uma 

                                                   

140 Por exemplo, códigos linguísticos como o português, francês ou inglês são também redundantes, veja-se o exemplo elo de ligação, há dois dias 
atrás ou ainda mesmo a final outcome. 
141 (Ursprung, 2011, p. 14) 

 

Figura 19 – Exemplos de redundância em desenhos do atelier Promontório. 
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aproximação através de diagramas que explicam a abordagem ao problema, de forma a preparar o cliente para 

perceber as plantas do piso. Como é um percurso feito passo-a-passo, de vez em quando são feitos pontos de 

situação, onde se resume toda a informação apresentada até ao momento e, nestes intervalos, são mostrados 

renders que não são do enquadramento geral e que provocam a curiosidade, mas que não desvendam muito. 

Só após uma boa introdução que explica o porquê das opções tomadas é que se avança para as plantas. Depois 

das plantas, normalmente surgem axonometrias – várias – para que o interlocutor estranho às representações 

arquitetónicas se volte a situar. Nas apresentações surgem também algumas imagens de referência, em jeito de 

moodboards, para introduzir o ambiente criado.  

No fim das apresentações surgem normalmente as imagens mais standard, de plantas mobilada e com cores. Estas 

poderão ser chamadas de mais “comerciais”, devido à inserção de elementos como plantas, camas e mesas, mas 

estes são necessários para a leitura do espaço, de modo a dar uma indicação de como pode ser aproveitado. O 

último slide é aquele que fica projetado no momento do esclarecimento de dúvidas, sendo observado durante 

mais tempo. Por isso, deve ser o melhor render que tiver sido produzido. 

Preparar apresentações com um nível de detalhe tão grande implica um grande investimento de tempo e recursos 

no atelier, mas esse investimento é proporcional ao retorno que o projeto poderá dar ao atelier e é também 

proporcional à importância do concurso. Parece existir um grande conservadorismo no que diz respeito às 

apresentações de arquitetura em Portugal, porque, na grande maioria dos casos, as apresentações são feitas como 

se tratassem de projetos académicos, de arquiteto para arquiteto e com uma linguagem pouco atrativa. 

 

RESUMO 

Foi muito através da observação da concorrência estrangeira que este atelier aprimorou os seus métodos de 

comunicar os projetos e as suas apresentações. A presença de mercados exteriores motivou a importância dada à 

comunicação.  

É também de ser referir o enorme acrescento que é dado ao trabalho dos arquitetos através da contribuição da 

designer Iolanda Candeias. Através de uma canalização de todos os suportes gráficos para serem revistos por uma 

pessoa formada e treinada para tornar mais compreensíveis uns quaisquer elementos gráficos, é conseguida uma 

clara coerência no trabalho que sai deste atelier e, ao mesmo tempo, cada desenho mostra-se mais relevante no 

entendimento do projeto, porque é cada vez mais uma ferramenta de comunicação com um interlocutor, qualquer 

que ele seja. 

 

 

2.2. DEMONSTRAÇÃO 
Após a materialização das problemáticas em casos de estudo e a sua consequente descrição para o 

aprofundamento dos assuntos apresentados no Estado da Arte, chega o momento de contrapor aquilo que são as 

particularidades de cada caso, para perceber quais os pontos que se conectam e aqueles que formam disparidades 
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entre as diversas entidades que atuaram no sentido de minorar falhar nos processos de comunicação. Assim, 

criando uma ligação entre as problemáticas e a área que possivelmente solucionará esse problema, encontramos 

um caso (ou mais) que materializa esse vínculo. 

Recordando, as três problemáticas em estudo, apresentadas no início da dissertação eram: 

1.   Linguagem oral - Os arquitetos utilizam uma linguagem oral que não é percetível. 

2.   Suportes Gráficos - Os arquitetos não se expressam claramente através dos suportes gráficos. 

3.   Diálogo que elimina desentendimentos - O tempo dedicado ao diálogo com os clientes não é 

suficiente para que o resultado obtido responda às suas expectativas.  

Partindo das problemáticas apresentadas no início do estudo, foram traçadas soluções possíveis, de formas diferentes 

em cada um dos casos. As ferramentas para concretizar estas soluções são adquiridas em cada uma das três 

disciplinas abordadas anteriormente: a Consultoria Imobiliária, o Marketing e o Design de Comunicação.  

A justificação para a pertinência do estudo de cada uma destas áreas será descrita na conclusão. No entanto, é já 

possível observar em que casos é que o vínculo entre um problema e a sua solução se materializam em casos reais e 

de que forma é que essa concretização ocorre. Para isto, a cada uma destas cadeias são associados os Casos de 

Estudo que compreendem a resolução destas (e de outras) problemáticas. 

Desta forma, os resultados obtidos através das entrevistas indicaram que as relações estabelecidas ao longo dos 

processos comunicativos se estabeleceram da seguinte forma: 

Do quadro acima apresentado conclui-se que poderá existir uma rede de disciplinas que podem ajudar a arquitetura a 

resolver as problemáticas que se encontram inscritas nestes momentos, nomeadamente na comunicação dos 

projetos. Se, por exemplo, vemos que o Marketing e a Publicidade podem ajudar a ultrapassar as barreiras da 

Quadro 8 – Vínculo entre as problemáticas em estudo, as três disciplinas que se relacionam com arquitetura e os quatro casos de estudo, de 

acordo com os temas mencionados em cada entrevista. 
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linguagem da arquitetura, então, isto replicar-se-á em tantas outras situações críticas da comunicação. Se para três 

problemáticas foi visto que uma ou mais disciplinas podem dar contributos significativos na resolução destes 

problemas, então esta perceção abre portas a que a colaboração dos arquitetos com outros profissionais se torne 

numa realidade mais comum. 

De uma forma genérica comprova-se a pertinência das três áreas de estudo como soluções para as questões 

apresentadas inicialmente, tal como atesta a análise dos casos de estudo. A necessidade de estabelecer este vínculo 

decorre de uma sensação geral de que a comunicação é ainda uma área deficitária no âmbito dos projetos de 

arquitetura e que há mais por onde explorar este tema, permitindo assim uma delineação de uma possível solução. 

Podem demonstrar-se várias coisas, através do cruzamento destes dados. A primeira é que existe uma ligação entre 

todos os pontos abordados e, de uma forma ou de outra, todos concorrem para a concretização de melhores projetos 

de arquitetura. Mais concretamente, comprova-se que as três disciplinas são importantes no desenvolvimento de 

projetos, como se verificou ao longo das diversas entrevistas realizadas, mesmo aquelas não relatadas na dissertação.  

Em relação às problemáticas em estudo, no cenário “A”, que aborda a linguagem oral dos arquitetos, é notório que 

a disciplina que mais diretamente trabalha este recurso é o Marketing. Contudo, nos casos de estudo foi notório que 

este não é um tema que representa entraves na comunicação, nem nenhum cliente referiu dificuldades que 

decorressem de discursos nos quais não se revia. Pelo contrário, nota-se já um esforço por parte dos arquitetos em 

adequar o seu discurso aos interlocutores que se lhe deparam. Poder-se-á assim dizer que a problemática “A” não é 

um tema preocupante no panorama da arquitetura em Portugal, porque se refere a ferramentas que os arquitetos 

começaram já a desenvolver e a adaptar ao mercado. 

A problemática “B” refere-se à má expressão dos arquitetos através dos suportes gráficos que estes dispõem. Tanto 

o Marketing como o Design de Comunicação têm contribuições para dar no que diz respeito aos suportes gráficos 

que são produzidos pelos arquitetos. Seja pela sua conceção, seja pelos grafismos a que se recorre ou até no 

planeamento estratégico da ordem com que se apresenta este tipo de suportes, os profissionais destas áreas são 

capazes de aconselhar os arquitetos no sentido de este produzir melhores resultados, que levem a desfechos mais 

felizes. No que diz respeito à concretização da problemática com as áreas que resolvem o problema, todos os quatro 

Casos de Estudo fornecem informações neste sentido.  

Por fim, a problemática “C”, que se relaciona com o tempo ocupado a escutar o cliente, é algo que encontra 

resposta no Marketing e na Consultoria Imobiliária. Ambas as áreas de ação desenvolvem atividade no momento 

anterior ao projeto, onde é fundamental realizar um bom diagnóstico daquela que é a situação inicial. Mas enquanto 

que o marketing se preocupa em ocupar tempo com o cliente para adequar o conceito do projeto àquilo que o 

cliente é, a Consultoria Imobiliária utiliza esse tempo de forma a elaborar o melhor diagnóstico que lhe for possível, 

traçando linhas que possam guiar o projeto de arquitetura. Esta área presta-se a poupar tempo de investigação aos 

arquitetos.   

Este foi um tema abordado em três dos casos que foram aqui desenvolvidos, o que revela a sua relevância no 

processo comunicativo. Os exemplos que materializam esta pertinência são o da colaboração da Openbook e da By, 

o da nova sede da Deloitte e o dos escritórios da 3M onde, por exemplo, no caso da Deloitte, se observou um 
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excelente trabalho por parte dos consultores da 3G Office na realização do diagnóstico que possibilitou a construção 

de um caderno de encargos muitíssimo completo.  

Através das observações realizadas, conclui-se que o tempo dedicado ao diálogo com o cliente é um aspeto que se 

está a trabalhar, mas em alguns casos não é suficiente, ou o tempo não é aproveitado da melhor forma pelos 

arquitetos.  

Importa assimilar desta comparação que os casos de estudo são uma importante concretização daquilo que se tem 

vindo a estudar, servindo de demonstração das conclusões que se apresentam. Apesar destas conclusões não estarem 

dependentes dos casos de estudo para ser verdadeiras, o facto de haver situações reais que comprovem a veracidade 

das conclusões atingidas, contribui para a solidez dos argumentos.  
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3.0. CONCLUSÕES 

Esta dissertação teve como objetivo a exploração das metodologias de comunicação eficazes entre arquitetos e 

clientes. Deste objetivo decorreram duas perguntas de investigação que compreendiam as estratégias adotadas por 

parte dos arquitetos, de modo a comunicar eficazmente os seus projetos e, por outro lado, a inquisição sobre que 

ferramentas poderiam os arquitetos recorrer para este efeito. Definiram-se os protagonistas como o projetista 

(emissor) e o cliente (recetor) de modo a melhor analisar os discursos para identificar os erros mais comuns 

ocorridos no processo de transmissão de intenções, conceitos e termos técnicos. 

Para o efeito, teve-se como base a observação das práticas numa tipologia de encomenda de arquitetura muito 

competitiva e num tipo de organização da sua produção que trabalha para esse mercado, com especificas 

exigências comunicacionais. A encomenda estudada foram espaços de escritórios (“arquitetura corporativa”), que 

se revelou justificativa de um aprofundamento, já que é um tipo de projetos que está em clara ascensão no 

mercado nacional e que tem requerido muita atenção por parte de um setor dos arquitetos. Ainda assim, foi 

necessário um estreitamento das tipologias em estudo para que fosse possível obter uma maior especificidade nas 

conclusões. 

A comunicação tem-se vindo a afirmar como uma vertente de domínio fundamental na arquitetura, se o sucesso 

do projeto é algo desejado. Com a rápida proliferação de informação e imagens através da internet, a capacidade 

de um gabinete de arquitetura produzir bons elementos que comuniquem os seus projetos poderá torna-lo 

exponencialmente mais relevante, aos olhos do público. Talvez hoje, mais importante do que o conhecimento dos 

suportes disponíveis, seja o controlo e bom uso dos elementos gráficos à disposição dos arquitetos, para não cair 

em discursos enganadores e em encenações espetaculares de projetos de arquitetura.  

 

Podemos concluir das investigações feitas em inquéritos à profissão e também a partir das entrevistas realizadas no 

decorrer desta investigação que, no que respeita às alterações recentes no panorama da profissão do arquiteto em 

Portugal: 

–   Os trabalhos de arquitetura corporativa são feitos por gabinetes de arquitetura maiores que a média, 

estando normalmente associados a arquitetos com alguns anos de experiência. 

–   Que este tipo de encomendas estará reservado a um grupo restrito de ateliers, porque há pouco mais de 5 

pessoas (que serão normalmente necessárias para realizar trabalhos de grandes dimensões). 

–   Que este tipo de encomenda estará, naturalmente, reservado a ateliers dos maiores polos urbanos do país, 

Lisboa e Porto. A encomenda dos projetos de arquitetura corporativa é, naturalmente, mais comum em 

grandes cidades, porque é aí que residem as sedes das grandes empresas.  

 

Para a observação das soluções encontradas em cada caso, foram identificadas três áreas que se mostraram 

relevantes na procura da resolução. Assim, a Consultoria Imobiliária, o Marketing e o Design de Comunicação 
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pareceram ser as três disciplinas que mais contribuíram para os processos comunicativos em arquitetura, senão 

vejamos: 

 

A consultoria imobiliária, concretamente na área da workplace innovation, oferece à arquitetura um valioso 

contributo na formulação do diagnóstico inicias, para fazer a abordagem ao problema. Apesar de esta ser uma 

área desconhecida no início da investigação, com o conhecimento dos casos apresentados em entrevistas, foi claro 

que teria que ser um tema aprofundado na investigação, porque simboliza uma peça-chave para as encomendas 

deste tipo. Com a ajuda dos inputs dados por este tipo de empresas, os arquitetos são capazes de projetar espaços 

corporativos mais eficazes e de elaborar diagnósticos e programas base mais coerentes e adequados à situação 

real. 

Uma boa estratégia do espaço do trabalho deve conduzir a projetos de espaços eficientes e eficazes que espelhem 

a empresa que é cliente e o seu posicionamento no mercado, melhorando a marca, a sua imagem e cultura. Por 

outro lado, permitem aumentar a agilidade e flexibilidade da empresa e dos trabalhadores, ao dar azo a um maior 

leque de opções dos lugares para trabalhar, facilitando assim a adaptação da empresa às novas dinâmicas sociais 

dos seus trabalhadores. 

Por outro lado, melhores espaços de trabalho permitem atrair e reter o talento jovem nas empresas porque, com a 

complexificação dos processos de recrutamento e a exigência por parte do candidato em relação ao lugar de 

trabalho, o espaço de trabalho tem-se tornado um dos aspetos preponderantes na atração de jovens. Os escritórios 

funcionam, cada vez mais, como isco para atrair talento para as empresas, porque as motivações dos jovens 

quando procuram um emprego já não se relacionam só com a estabilidade financeira e profissional: existe um 

desejo por parte dos recém-formados de sentir que, nas empresas em que poderão vir a trabalhar, a componente 

humana está assegurada e que o espaço de trabalho proporciona o convívio e a partilha de ideias; 

Por fim, uma boa workplace strategy permite que se aumente a satisfação dos empregados da empresa ao 

melhorar a comunicação e a colaboração dentro da empresa, fomentando assim criatividade e a inovação e 

consequentemente melhorando o desempenho das pessoas. Todos estes contributos valiosos são utilizados pelos 

arquitetos como sugestões ao seu trabalho e como forma de melhorar as respostas dadas ao problema inicial, um 

modo de trabalhar que era totalmente desconhecido no início desta investigação. 

 

Ao contrário do que se pensa correntemente, o objetivo do marketing não é vender produtos diretamente, mas sim 

indiretamente, ajudando as empresas a responder melhor às necessidades de uma procura. No mundo empresarial é 

comum os gestores pensarem no marketing como “a arte de vender produtos”, quando de facto, a venda não é a 

parte mais importante do marketing. O marketing também não está diretamente preocupado em criar necessidades, 

mas antes indiretamente, ao influenciar as preferências dos clientes, criando produtos que satisfaçam essas 

preferências.  

No caso da arquitetura corporativa, o marketing tem a função de mostrar ao cliente que a solução desenvolvida por 

um dado atelier é a que vai mais de encontro aquilo que ele precisa, ao mesmo tempo que trabalha a resposta dada 
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pelo atelier, de forma a que esta se adeque perfeitamente ao interlocutor deste processo. Das três disciplinas 

estudadas, esta parecia ser aquela que no início era mais consensual, no que respeita à sua utilidade e ás parecerias 

que se fariam com a arquitetura. Apesar disto, descobriu-se que a relação de contribuição é bastante mais profunda 

do que a elaboração de umas artes finais e da conceção de uma apresentação bonita. Percebeu-se que o marketing 

tinha um sério contributo a fazer no que respeita à forma de encarar os clientes, como identidades que têm de ser 

conhecidas e estudadas, e não apenas espectadoras (e compradoras) de um produto arquitetónico. 

O ponto fulcral em que se pode incorporar o marketing na arquitetura é, essencialmente, o de alterar o foco do 

vendedor (arquiteto/promotor) com as suas vontades e desejos, para o do consumidor (utilizador) para as suas 

necessidades, no sentido de encontrar uma solução que resolva mais plenamente o problema inicial. 

 

Por sua vez, o trabalho dos designers no processo comunicativo de projetos de arquitetura é pautado por uma função 

que não é a de produzir os meios de representação tradicionais (plantas, cortes e alçados), mas que dá contributos 

sobre a leitura dos desenhos e sugestões de modo a tornar os desenhos técnicos mais facilmente legíveis para os 

públicos em questão. Assim, o design na arquitetura tem a função de pensar e produzir modos alternativos de 

representação dos projetos (esquemas, modelos 3D, axonometrias explodidas), de modo a introduzir estes 

elementos em apresentações ou memórias descritivas, ao mesmo tempo que melhora os suportes produzidos por 

arquitetos, ajudando-os a ganhar sensibilidade na leitura dos desenhos. 

O design parece ser uma disciplina óbvia na coordenação com o trabalho de um arquiteto. Na verdade, foi apenas 

em fases tardias da investigação que se percebeu o forte contributo que estes profissionais davam em alguns 

gabinetes de arquitetura estudados. O facto do design ser mais do que conceber objetos bonitos para estar nos 

espaços ou organizar os elementos que compõem um painel, permitiu conceber uma ideia de mais interajuda e 

partilha de conhecimentos entre designers e arquitetos. 

A aplicação do conhecimento e sensibilidade dados pelo design gráfico e de comunicação é bastante pertinente 

na arquitetura, mas de reduzida escala no mercado nacional. Como se viu atrás, a dimensão dos ateliers de 

arquitetura em Portugal não permite agregar outros profissionais – que não arquitetos – à unidade criativa, de 

modo a aumentar a qualidade dos suportes que expõem o trabalho. Assim, este tipo de contribuições é só visto 

em ateliers de maior dimensão. No entanto, este facto não retira a importância e o precioso contributo que é dado 

nestes casos. 

 

Em relação aos casos de estudo, é importante ressalvar que a seleção foi feita com base nos exemplos que melhor 

espelhavam as metodologias comunicativas, quaisquer que fossem. Deixaram-se de lado alguns exemplos que não 

pareceram tão relevantes ou que não conferiam uma reflexão com profundidade suficiente para auferir 

conhecimento. Assim, o estudo centrou-se nestas empresas porque foi a problemática onde o tema da 

comunicação era mais crucial e evidente 

A parceria entre a By e a Openbook abriu portas a que os trabalhos em que cooperam e os seus resultados tenham 

vindo a ser cada vez mais frutuosos. Este trabalho em conjunto tem-se vindo a iniciar em fases gradualmente mais 
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iniciais do projeto, de modo a tirar o melhor partido das funções de cada uma das empresas e também para permitir 

uma mais ampla aprendizagem das metodologias utilizadas de parte a parte. Ao atelier foi possível aprender com a 

agência de publicidade e design como poderiam adaptar o discurso que apresentam aos clientes de modo a obter 

frutos mais positivos dos contactos com estes interlocutores. 

O caso do novo escritório da Deloitte (Deloitte Hub) permitiu observar como é que uma consultora de ocupação 

de espaço estuda um cliente e que resultados saem desse trabalho. Os modos de representação foram fulcrais 

neste caso, sendo até decisivos em relação à escolha do atelier Openbook, porque foi aquele que se mostrou mais 

cooperante com o cliente, que era a entidade decisora. 

A situação que ocorreu no projeto das novas instalações da 3M foi o espelho de práticas não reflexivas da 

arquitetura, que é feita para os pares e não para um cliente que se encontra num patamar de entendimento dos 

suportes diferente daquele que é o do arquiteto. A entrada da By no processo permitiu confirmar o proveito que é 

retirado quando existe uma preocupação legítima com o cliente. 

Por fim, o atelier Promontório mostrou-se como um caso de sucesso onde se alia a arquitetura à experimentação 

com outras vertentes da arte, concretamente o design dos suportes comunicativos. O facto de existirem duas 

pessoas que se ocupam exclusivamente dos suportes de representação gráfica produzidos pelo atelier permite que 

os arquitetos se foquem nas suas tarefas mais concretas e que deixem a revisão gráfica para alguém que é mais 

sensível à leitura dos materiais produzidos e que os melhora. 

 

Concluindo o trabalho, as perguntas da investigação devem ser respondidas com base nos casos de estudo.  

–   Como pode um projeto de arquitetura ser comunicado a um destinatário de um modo eficaz? 

–   Como pode o arquiteto tornar-se num melhor comunicador?  

 

A resposta à segunda pergunta parece ser que o arquiteto deve ganhar mais consciência das suas competências, 

percebendo onde é possível aprofundar os seus conhecimentos e também de que formas pode aprender a dar 

melhor uso às ferramentas que tem à sua disposição, nomeadamente os suportes gráficos que utiliza. Nesta ótica 

de trabalho, é possível admitir que a profissão do arquiteto só tem a ganhar com as contribuições de diversas 

áreas de estudo que, em assuntos que os arquitetos não dominam – e talvez não tenham de dominar – dão 

valiosos contributos à prática da arquitetura e enriquecem em grande parte o trabalho produzido. Se o arquiteto 

sempre foi a profissão que “sabe pouco de muitas coisas”, as áreas da comunicação poderão ser mais uma dessas 

áreas, mas onde é necessária uma consciência crítica para a produção de material, ou para a sua supervisão.  

Pela sua natureza, os espaços de escritórios são exemplos óbvios dessa manifestação de interajudas e contributos 

cruzados entre os diversos profissionais. Também neste ponto, e através das entrevistas realizadas, se conclui que 

a reformulação de espaços de escritórios é um mercado emergente em Portugal e no Mundo.  
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Deste modo, a estratégia ideal para a delineação da solução parece ser que a definição do problema e o 

desenvolvimento da solução andem de mãos dadas142 e que convirjam na mesma pessoa. Assim, torna-se 

necessário que se opte por uma das duas seguintes estratégias: 

–   Se os arquitetos já estão formados para responder aos problemas que se relacionam com a conformação 

do espaço, é necessário que saibam definir o problema ao qual vão responder. Nota-se, neste ponto, que 

na formação dos arquitetos em Portugal, o tempo despendido a formar o arquiteto na sua vertente 

comunicativa não é muito grande. 

–   Por outro lado, pode perceber-se que não exista abertura para uma maior pluridisciplinaridade por parte 

dos arquitetos, deixando algumas temáticas do trabalho que se relaciona com a arquitetura a cargo de 

outros profissionais, mas preparando-o para interagir e avaliar propostas comunicacionais. 

Enquanto não existem alterações no percurso académico dos estudantes de arquitetura, caberá a cada arquiteto 

analisar a sua prática e tomar decisões que visam um melhor desempenho profissional, seja por recorrer a outros, 

seja por aprofundar conhecimentos por si.  

Outras das conclusões desta dissertação prende-se com o facto de existir ainda alguma desconfiança, por parte de 

arquitetos e estudantes de arquitetura, em relação à comercialização da arquitetura e emprego de tempo, que 

poderia ser dedicado a outras facetas de aprofundamento do projeto, a trabalhar a comunicação do mesmo. Esta 

visão da prática projetual traduz condições de exercício profissional que, em muitos aspetos, perderam 

pertinência, nomeadamente quando se torna totalmente desligada da realidade do mercado imobiliário que se 

verifica no País e das motivações dos compradores, ao serem interpelados por um projeto de arquitetura. É, então, 

necessário que os arquitetos se consciencializem da necessidade de comunicar eficazmente a arquitetura aos seus 

destinatários, mas que não deixem nunca que esta necessidade suplante, nem a “verdade” que um projeto tem de 

conter, nem a qualidade da arquitetura produzida. A consciencialização da realidade da “venda” da arquitetura 

pode ser benéfica, no sentido em que torna real a necessidade de uma aproximação aos interlocutores, de modo a 

melhorar o contributo da arquitetura na vida das pessoas e a responder às necessidades de cada um. 

Também se conclui neste estudo que a imagem não pode ser o “fim” do processo criativo em arquitetura, mas 

que serve de ferramenta para comunicar e atingir um “fim”, que é o projeto. Assim, é crucial que a sensibilidade 

comunicativa dos arquitetos para perceber estes aspetos seja posta em prática desde o momento inicial, para que 

a comunicação seja parte integrante do projeto, e não um caminho que cruza com o projeto quando este está a 

atingir o seu termo  

 

Esta dissertação poderá ser algo que estará inserido num leque bastante mais vasto de problemáticas em estudo. 

Se assim for, os conhecimentos adquiridos no presente estudo serão aplicáveis à globalidade dos projetos de 

arquitetura, porque todos compreendem a conformação do espaço para o tornar em algo que favoreça 

determinados indivíduos. Se em todos os projetos, o foco voltar a ser o utilizador, todo o processo até aí chegar 

                                                   

142 TdA de (Designing Buildings Wiki, 2016) 
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será mais focado em linguagens de mútua compreensão, que construam conhecimento que é partilhado por 

arquiteto e interlocutor. 

O foco deste estudo manteve-se essencialmente na parte prática da comunicação e em que metodologias é que 

ela se concretiza porque, apesar de “comunicação” ser um termo subjetivo, o valor do seu estudo não se vê 

diminuído por isso. Antes, é exatamente pela sua subjetividade que estas temáticas se revelaram interessantes de 

aprofundar, de forma a chegar a certezas, para estar mais perto de ser possível extrapolar uma regra geral, algo 

que implicaria mais investigações. No entanto este trabalho torna-se um ponto de partida para uma vasta pesquisa 

que se estende a outros programas, onde utilizando os mesmos parâmetros de análise, a comunicação está 

igualmente presente no âmago do programa e onde as competências do arquiteto são também testadas. Um 

exemplo poderão ser os grandes equipamentos públicos, como centros culturais ou museus, que demonstram 

muitos níveis de comunicação inerentes ao programa. 

Por fim, conclui-se que a arquitetura se revela tanto mais adequada às situações, quanto mais “humanizada” for. 

Por “humanizada” entende-se que esteja conectada com os valores humanos, tanto do projetista, como do cliente. 

Se for certo para todos os intervenientes que é para as pessoas que se destinam os projetos, os resultados finais 

serão certamente mais adequados às necessidades dos indivíduos. Com a mudança das mentalidades em tantos 

outros aspetos transversais a tantas áreas do conhecimento e da cultura, é necessário ganhar consciência de que a 

arquitetura, no século XXI, funcionará tanto melhor quanto mais for pensada para as pessoas. É necessário 

reajustar o foco da profissão para que este se foque no destinatário da obra. As emoções e aquilo que move os 

indivíduos comuns devem ser uma preocupação prioritária para aqueles que produzem arquitetura, de modo a 

criar espaços que respondam a necessidades que existam e que anseiem ser respondidas, de uma forma altruísta e 

verdadeiramente posicionada no lugar do outro.  
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ANEXOS 

AS FASES DOS PROJETOS DE ARQUITETURA 
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O CASO DA 3M 

Fotografias dos escritórios atuais da 3M, no Parque das Nações, após a intervenção da By. 
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DELOITTE HUB 

Imagens do briefing dado aos arquitetos, acompanhando o caderno de encargos. Fotografias do edifício. 
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PROMONTÓRIO 

Memória descritiva do projeto Alcântara Lx Project, de Janeiro de 2017, onde houve intervenção de designers na 

conceção dos suportes gráficos. 
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