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DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE ERP: PARA ESCRITÓRIOS DE 

ARQUITETURA. 

 

 

Resumo 

 

Esse relato técnico tem como objetivo demonstrar os benefícios, que um escritório de 

arquitetura obteve ao construir um software ERP. Para isso, a metodologia de pesquisa 

utilizada foi qualitativa, com consulta a dados primários, por meio de análise de 

documento, entrevistas não estruturas e materiais audiovisuais. O resultado obtido, trouxe 

processos automatizado, integração de dados centralizada em um único banco, 

planejamento, controle e contabilização de horas por atividade em cada etapa de projeto. 

Constatou-se que independentemente do porte do escritório, a necessidade de obter 

sistemas de informação é indispensável, devido sua característica de armazenar, processar 

e distribuir as informações dentro de uma organização.  

 

Palavras-chave: Software ERP; Escritório de Arquitetura; Sistemas de Informação. 

 

Abstract 

 

This technical report aims to demonstrate the benefits an architecture office obtained when 

purchasing ERP software. For this, the research methodology used was qualitative, with 

reference to primary data, through document analysis, non-structured interviews and 

audiovisual materials. The result obtained, brought automated processes, centralized data 

integration into a single bank, planning, control and accounting of hours per activity at 

each project stage. It was found that regardless of office size, the need to obtain 

information systems is indispensable, due to its characteristic of storing, processing and 

distributing information within an organization. 

 

Keywords: ERP software; Office of architecture; Information systems. 
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1. Introdução  

Escritórios de arquitetura segundo (Scheer & Cararo, 2004) são considerados 

empresas que oferecem produtos especializados, serviços por encomenda e personalizados de 

acordo com a necessidade de cada cliente. Para esses escritórios se manterem no mercado 

competitivo, precisão ser ágeis, acompanhar a evolução do ramo de atuação, ofertar produtos 

e serviços relevantes, com custos reduzidos e com foco na satisfação do cliente (Aburub, 

2015). Ausência de ferramentas que gerencie as diversas atividades desenvolvidas por esses 

escritórios, desfavorece a rotina de trabalho, prejudica a definição de precificação, 

contabilização de custos da prestação de serviço, contabilização de horas dedicadas por cada 

mão de obra, cumprimento de prazo de entrega de serviços. Ocorrências dessa magnitude 

segundo, Carvalho & Andrery (2011) podem gerar perdas financeiras e atraso na entrega dos 

serviços prestados.  

Para facilitar o alcance dos obstáculos do mercado de atuação, segundo (Scheer & 

Cararo, 2004), o auxílio de mecanismo de sistemas de informação, seria uma forma de 

organizar todos os processos interno e externo, aumentar a capacidade de reação das 

organizações diante da competitividade. Sistemas de informação segundo (Oliveira & 

Melhado, 2006) é um agrupamento de dados coletados ou recuperados que se inter-relaciona e 

geram conteúdos encorpados que tem objetivo de dar suporte à tomada de decisões e controle 

de atividades. As características de um sistema, de armazenar, processar e distribuir 

informações ajuda escritórios gerenciar dados(Oliveira & Melhado, 2006). 

Os serviços prestados por um escritório de arquitetura estão fundamentados na mão de 

obra empregada e no tempo gasto em cada projeto arquitetônico. Todo novo contrato 

aprovado requer um gerenciamento de prazos, custos diretos e indiretos. Somado a 

administração pontual dos novos projetos, se estabelece como desafio cotidiano, a 

necessidade de gerenciar os projetos em curso e planejar toda a atividade do escritório de 

arquitetura simultaneamente. Desta forma, ferramentas que controle horas alocadas por 

trabalho, mensure custos, proporcione informações em tempo real e de forma centralizada e 

sistematizada, desempenham funções positivas na gestão e entrega de serviços e favorece a 

tomada de decisão.   

Diante da dificuldade de administrar um escritório de arquitetura, cumprir prazos, 

precificar produtos e serviços, registrar e gerenciar horas trabalhadas em cada projeto surgiu à 

necessidade de desenvolver um software que permitisse controlar e gerir as atividades. 

Segundo (Souza & Zawicker, 2000), um sistema ERP permite que o escritório automatize e 

integre seus processos de negócio, produza e acesse as informações de diversos 

departamentos em tempo real e em um único banco de dado. 

Este relato tem o objetivo apresentar como foi suprida a necessidade de um escritório 

de arquitetura por meio do software ERP e as vantagens obtidas. O ponto de partida para a 

elaboração de um software foi à coleta de informações sobre as rotinas e dificuldades 

enfrentadas pelo escritório de arquitetura no que tange a projetos arquitetônicos e sua 

respectiva administração, como também da administração geral do próprio escritório. A 

construção do relato foi alicerçada pela consulta no banco de dados, entrevista informal com o 

dono da ferramenta, com o desenvolvedor do sistema e coordenador da empresa que direto e 

indiretamente fizeram e ou fazem parte do contexto de desenvolvimento do software. 
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Este relato está organizado em cinco seções, incluindo essa introdução. A seção 2 

apresenta uma breve revisão de literatura sobre sistema ERP. Na seção 3 segue os aspectos 

metodológicos da pesquisa. Os resultados são apresentados na seção 4 e a seção 5 apresenta 

as considerações finais. 

2. Referencial Teórico 

As empresas de projeto segundo (Oliveira & Melhado, 2006) são consideradas em 

termos comportamentais, como organizações de diferentes atividades técnicas individuais, 

que por meio de um bom relacionamento com o mercado, procuram atingir seus objetivos e se 

manterem ativas. As atividades desenvolvidas pelo ramo de escritórios de arquitetura são 

amplas e interacionadas e segundo (Oliveira & Melhado, 2006) a exigência de informações 

precisas e imediatas se torna necessária para atender clientes e a adotar medidas plausíveis 

para o negócio. 

De acordo com (Campos Filho, 1994) muitos negócios de relevância são elaborados 

de forma hierárquica, com atividades dividas entre setores e providências decididas do mais 

alto escalão subsequentemente filtrado para os patamares mais baixos. Isso leva os 

responsáveis de cada área manipular informações e buscar por controle mais rígido dentro da 

organização. Nessas circunstâncias o monitoramento das informações se torna inviável, 

devido ao desperdício de tempo que escritórios gastam para sistematizar os resultados, 

operacionais e direcionar aos setores responsáveis. 

O trânsito de informações e tarefas tem motivado os escritórios a procurarem recursos 

facilitadores para a agilidade e melhora das operações e de negócios (Aburub, 2015). Segundo 

(Campos Filho, 1994) sistemas de informação, permite aperfeiçoar e melhorar atividades 

internas e externas de uma organização, permitindo novos espaços e oportunidades de atuação 

competitiva. Já tecnologia da informação armazena, distribui, recupera, manipula e distribui 

as informações geradas por meio de sistemas de informação, através de hardware e software 

(Campos Filho, 1994). 

Para (Mendes & Escrivão Filho,2002) uma das formas de obter agilidade na tomada de 

decisão, otimização de processo e um planejamento estratégico mais seguro, é a utilização de 

um software ERP (Enterprise Resource Planning). Segundo (Souza & Zwicker, 2000), ERP 

corresponde a um sistema que centraliza informações em um único banco de dados, integra 

dados de diversos departamentos de uma organização, separado por pacotes comerciais de 

software (comercial, financeiro, recursos humanos, suprimentos e entre outros.). Os pacotes 

comerciais também chamados de módulos, segundo (Muller & Rafalski, 2013) permitem que 

os diversos departamentos de um escritório trabalhem em conjunto, executando suas tarefas 

interdependentes, porém de modo que todas as informações trabalhem reunidas.  

Conforme Genoulaz & Millet (2006) ERP permitem que escritórios obtenham de 

forma tangível e intangível qualidade da informação, utilize sistema único e integrado, 

disfrute de acessibilidade em tempo real, controle redução de estoques, obtenha melhoria de 

produtividade, de gestão logística e requisições, fluxo de caixa e melhoria de previsões. Além 

dos benefícios já mencionados (Müller & Rafalski, 2013) também descrevem as vantagens de 

trabalhar com um sistema ERP, devido diminuir risco de erros e falhas em processos manuais, 

tornar o fluxo de informações mais rápido e de fácil acesso, provocar melhora na qualidade e 

precisão de relatórios, tornar o processo decisórios muito mais eficaz, eliminar redundâncias 

nas atividades da organização e redução de todos os lead times com respostas muito mais 
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rápidas. A implantação de ERP bem sucedida proporciona aos escritórios analisar o 

desempenho dos negócios através de relatórios, facilitando a tomada de decisão de forma 

mais ágil, através de informações precisas e oportunas gerada pelo sistema (Genoulaz & 

Millet, 2006). 

3. Metodologia  

Para a confecção do relato adotou metodologia de pesquisa qualitativa, com consulta a 

dados primários, através da análise de documento, entrevistas não estruturas e materiais 

audiovisuais. Segundo (Guerra, 2014) a abordagem qualitativa, não tem a preocupação com a 

representação de números, estatísticas, causas e efeito, mas se aprofunda na compreensão dos 

fenômenos que estuda, como ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente 

ou contexto social. 

 Toda a elaboração da pesquisa sobre o desenvolvimento do software ERP, foi 

realizado entre a primeira quinzena de Maio 2018 à segunda quinzena de Junho 2018. Foram 

entrevistados três pessoas informalmente: o gestor da empresa, o desenvolvedor do sistema e 

o coordenador da ferramenta. As perguntas feitas durante a entrevista foram direcionadas para 

coletar informações sobre as motivações do desenvolvimento do sistema, histórico do 

desenvolvimento do sistema, como o software funciona e os benefícios do uso software. 

Segundo (Duarte, 2004), a entrevista se torna fundamental, para evitar conflitos e 

contradições que não estejam claramente apresentadas e ajuda a identificar as rotinas desse 

ambiente entrevistado.  

Por meio de consulta de banco de dados e análise de documentos como, planilhas de 

Excel e relatórios do Word, foi possível compilar as informações para a elaboração do relato. 

Segundo (Martins & Theóphilo, 2009) a pesquisa documental emprega fontes primarias dos 

mais variados tipos de documento, permitindo obter informações e evidencias de materiais 

que não foram utilizados para nenhum trabalho de análise, ou que podem ser reexaminados.  

4. Resultado Obtido e Análise 

 

      4.1. Caracterização da organização 

A empresa que desenvolveu o software nasceu em 2001, de natureza privada, de 

propriedade de capital nacional e está enquadrada no setor de atividade de serviços. 

Atualmente, emprega 15 colaboradores e está localizada na região oeste da cidade de São 

Paulo. Com cerca de 300 clientes ativos, exerce as atividades de suporte técnico, manutenção, 

outros serviços de tecnologia da informação, comércio varejista especializado em 

equipamentos e suprimentos de informática. 

      4.2. Problema analisado 

Um escritório de arquitetura não conseguia medir com exatidão o tempo para concluir 

as etapas de cada projeto; Apresentava dificuldade de saber o valor correto a ser cobrado pelo 

serviço prestado; Ineficiência na contabilização de horas gastas pelos profissionais em cada 

projeto; Descumprimento de prazos; Perda de dados; Retrabalhos; Realização de tarefas 

manuais; Dificuldade de gerir o próprio escritório e entre outras atividades desenvolvida 

dentro do ambiente. Esse cenário proporcionavam problemas, que impactavam negativamente 

na rotina de trabalho. 
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      4.3. Tipo de intervenção e mecanismos adotados 

Diante dessa situação o escritório de arquitetura com intuito de melhorar seus 

negócios, organizar a rotina de trabalho e oferecer serviço de qualidade para seus clientes, 

optou em contratar uma empresa desenvolvedora de software. Com a finalidade de 

desenvolver um sistema que atendesse as necessidades exposta pelo escritório de arquitetura. 

Segundo (Deming, 2009) um sistema tem o objetivo de estabelecer uma interação entre as 

atividades e funções, que juntas funcionam em prol do objetivo da organização. Desta forma, 

foi elaborado um software ERP, com os seguintes módulos (comercial, controles, finanças, 

projetos e compras).  

Com o ERP foi integrado as informações alimentadas pelos departamentos e 

centralizada em um único banco de dado. No módulo comercial, possibilitou que o setor 

administrativo, organizasse os dados pessoais de seus contatos, elaborasse propostas e 

cadastro de projetos. Enquanto que o módulo controle proporcionou ao escritório, organização 

de documentações, custos e registro de atividades de cada desenho relacionadas aos projetos 

cadastrados. No módulo finanças possibilitou a visualização de todas as contas a pagar e 

receber diretas e indiretas, permitiu que o escritório avaliasse os resultados financeiros, 

elaborasse planejamento anual, controle bancário e gerenciamento do faturamento dos 

projetos.  

No módulo projetos é possível acompanhar as tarefas, desenvolver planejamentos e 

obter produtividade por meio das horas trabalhadas. Segundo (Oliveira & Melhado, 2006) o 

tempo de dedicação medido por homens hora ou horas técnicas sobre o projeto que está sendo 

executado, permite que todas as atividades a serem realizadas estejam elencadas. Isso gera 

produtividade para cada profissional, criando um indicador por metro quadrado hora, onde, 

esse indicador permite acompanhar o tempo de duração do projeto (Oliveira & Melhado, 

2006). 

Por fim, o módulo de compras organiza e permite a elaboração dos orçamentos para 

clientes, organização de cotações de fornecedores e os pedidos de compra. Também 

possibilita a comparação de relatórios, detecção de aspectos e impactos do orçamento e dos 

projetos. Mapeamento das compras realizadas. A necessidade do escritório de arquitetura foi 

suprida pelo sistema descrito no organograma, juntamente com as respectivas interligações de 

módulos e funcionalidades. 
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Figura 1: Sistema ERP para escritorios de arquitetura. 
Fonte: (Sistemas, 2018) 

A mensuração de custo total de cada projeto pode ser observada por meio de relatórios 

gerados pelo sistema. Com esse resultado é possível estabelecer um percentual de lucro que 

incidirá sobre os custos totais, assim, gerando o preço final do serviço prestado (Oliveira & 

Melhado, 2006). 

 

Figura 2: Demonstrativo do custo do projeto. 
Fonte: (Sistemas, 2018) 
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O diferencial do sistema se dá pela capacidade da ferramenta, ser acionada 

remotamente por meio de internet de modo que toda vez que um profissional executar seu 

trabalho em frente a um computador, a contabilização das horas trabalhadas é feita 

automática. Caso o trabalho seja realizado externamente, por exemplo, em uma obra ou home 

office, o profissional por via de um aplicativo consegue imputar as horas trabalhadas. Essa 

informação será sincronizada e enviada para a base de dados do escritório. Desta forma, os 

evolvidos conseguiram acompanhar a evolução de cada projeto, profissional e equipe, assim 

como realizar planejamentos sobre os projetos que estão sendo executados. Essa ferramenta 

traz ao escritório de arquitetura confiabilidade e um controle de horas mais eficaz. 

 

Figura 3: Acompanhamento e execução de horas por equipe e projetos 
Fonte: (Sistemas, 2018) 

Na visão da empresa desenvolvedora de software, a ferramenta apresentou um 

potencial de ampliação, facilidade de comercialização e geradora de lucratividade. Diante 

disso, a empresa entendeu a oportunidade de negócio e de ofertar o produto para outros 

escritórios de arquitetura com o core business similar. Assim, surgiu uma parceria entre a 

empresa que desenvolveu o software com o escritório de arquitetura que solicitou a criação da 

ferramenta, para comercialização do produto criado.  

A estratégia de negócio utilizada para a comercialização do software se consolidou por 

meio da venda por setup (usuário), treinamento e implantação (horas) e taxa de manutenção 

(mensal). Essa proposta oferecida aos clientes dava a liberdade aos usuários de propor 

sugestões com base às necessidades particular de cada escritório de arquitetura. As sugestões 

e necessidades apontadas, eram analisadas pelos proprietários da ferramenta e inseridas no 

software. Isso foi transformado em melhorias e alavancou o crescimento do software ERP. 

Viabilizando com que todos os clientes usuários do sistema usufruíssem das atualizações, 

melhorias e correções. Os usuários clientes com taxa de manutenção ativa tinham o direito de 

receber as atualizações sem onerações adicionais. Desta forma a ferramenta começou a ganhar 

mais funcionalidade suprindo a necessidade de diversos escritórios de arquiteturas. 
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A comercialização do software ERP foi aceita pelos escritórios de arquitetura que 

chegou a atingir mais de 2700 clientes em todo território nacional. No mercado competitivo a 

qualidade do produto e serviço prestado se baseia no atendimento das expectativas ou 

realidades que cada indivíduo tem (Paladini, 2012; Deming, 2009).  

      4.4. Descrição dos resultados obtidos 

O resultado obtido, pelo escritório de arquitetura, proporcionou processos 

automatizados, confiabilidade e rentabilidade. Com a integração de dados em único banco. 

Eliminou a repetição do trabalho, aumentou à qualidade da informação, proporcionou gestão 

financeira ágil e eficiente, administração de custos, observação de resultados por projetos, 

atendimento de requisitos cotidiano dos clientes e do próprio escritório. 

Com a facilidade de gerar relatórios instantâneos, mostrar desempenho de todas as 

áreas do escritório, analisar o comportamento dos negócios, possibilitou a tomada de decisão 

de forma ágil e eficiente. A ferramenta também mantém registro do histórico das atividades 

realizadas, desde a criação do projeto até a finalização do serviço e conclusão de acertos 

financeiros. Todas as informações obtidas por meio do sistema possibilita a vislumbrar a 

produtividade, desenvolvimento de estratégias de negócio e inclusive a elaboração de 

propostas futuras para os projetos já concluídos. 

Foi possível medir o desempenho de cada equipe, controlar o desenvolvimento de 

cada etapa de projeto, cumprir prazos e garantir a qualidade dos serviços, redução de tarefas, 

exonerar e arquivos físicos. Também foi possível tomar medidas para correção de rotas de 

serviço, detectar erros e acertos. As organizações buscam qualidade, para satisfazer as 

necessidades dos indivíduos, entregar um produto ou serviço confiável, de forma acessível e 

segura (Silva & Barbosa, 2016). 

O sistema passou a ser um produto comercializável e de interesse mercantil, que, no 

entanto um funcionário do escritório de arquitetura adquiriu o domínio total do sistema, 

formou uma empresa de desenvolvimento de software e passou a comercializar o produto em 

maior escala.  

5. Conclusões/Considerações finais 

Neste relato técnico se utilizaram de dados primários, adquirido via analise de 

documento, entrevistas não estruturadas e materiais audiovisuais. Com o desenvolvimento dos 

módulos, foi possível organizar processos, sistematizar informações dos departamentos em 

tempo real.  Trazendo resultados como processos automatizados, planejamento, controle e 

contabilização de horas por atividades em cada etapa de projeto. 

A busca do escritório de arquitetura por melhorias com auxilio de sistema de 

informação proporcionou formalização de rotinas de trabalho, adequação de procedimentos, 

organização, registro e controle dos processos, gestão das informações geradas por cada 

projeto e gestão do próprio escritório de arquitetura. 

Os ganhos obtidos com o sistema representaram expressividade do escritório de 

arquitetura em frente à competitividade, no que tange a precificação justa, gerenciamento de 

tarefas, planejamento de atividades, serviços com qualidade superior, estabelecimento e 

cumprimento de prazos. A ferramenta ajuda os negócios, concede independentemente para 

escritório de arquitetura e se torna indispensável, após a aplicação.  
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 Constatou que o sistema ERP proporciona benefícios de controle das atividades, 

possibilita o encadeamento das diversas atividades executadas em cada nível hierárquico da 

empresa, possibilita independência dos trabalhadores na pratica de suas respectivas funções.  

A ferramenta se mostrou tão eficiente que foi possível, comercializar para outros 

escritórios com o core business similar. 
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