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 Quando pensei em escrever este livro, tive em mente a dificuldade 
que sempre vi no profissional de criação em ter uma gestão eficaz do 
seu negócio. Na realidade só existem duas possibilidades de sucesso, ou 
o profissional de criação associa-se a um profissional de gestão ou ele 
mesmo, o criador, tem o papel de gestor do próprio negócio. 
 É importante compreender que, mesmo sendo um profissional 
autônomo, é por meio do seu negócio que irá retirar sua remuneração. 
Portanto, se não tiver em mente que sua realização profissional está 
diretamente relacionada com o sucesso do seu negócio, e suas realizações 
pessoais estão intimamente ligadas com ambos, não tem como projetar 
um futuro feliz para si.

Gestão de escritório como uma empresa 

 Já está mais do que provado que, para se ter sucesso como 
profissional liberal, deve-se ver o escritório como uma empresa. Sucesso 
nesse caso, tem relação direta com receita, com efetivamente ter um 
pró-labore coerente. Os métodos de gestão empresarial vêm mudando 
constantemente, procurando manter a sinergia entre a estrutura da 
empresa e os recursos existentes. Estudando um modelo de arquitetura 
organizacional capaz de atender às necessidades ditadas pelo mercado 
globalizado, observamos que este deve contemplar organização, 
colaboração, confiança, compartilhamento e conhecimento.  
 É necessário integrar as atitudes e valores das pessoas às 
novas estruturas, processos e tecnologia. Na prática, as organizações 
transferiram mais poder para a base da pirâmide hierárquica, onde se 
concentram as ações diretamente ligadas à satisfação de clientes, como 
atendimento, cobrança e assistência técnica. Com isso aumentaram 
a flexibilidade e a agilidade dos processos organizacionais, e os 
dirigentes começaram a perceber que os resultados empresariais estão 
intrinsecamente relacionados com a motivação, aumento da participação 
e maior autonomia dos colaboradores. 



12

Você se conhece? 

 Primeiro devemos conhecer a nós mesmos. O que é um arquiteto 
de interiores? O que é um empreendedor? Que escolhas devem ser feitas 
para se tornar um arquiteto empreendedor? 
 Atualmente o papel do arquiteto de interiores é atender ao seu 
cliente de forma a concretizar seus desejos. Administrar conflitos entre 
as preferências e as exigências dos diversos usuários de um só espaço 
e a capacidade de adequação do orçamento à realidade também fazem 
parte. São atividades que em momento algum tangenciam o antes e 
o depois, ou seja, como ter clientes e como ser bem remunerado. Um 
empreendedor estuda o mercado, identifica demandas, reconhece as 
necessidades e sabe dar valor ao seu trabalho. 
 Um modo interessante de desenvolver o assunto é fazer 
questionamentos, deixar perguntas para responder e em seguida 
dissertar sobre tudo um pouco. Com esta metodologia, exercita-se 
pensar sobre o tema. 
 Então vamos lá, em primeiro lugar é preciso saber o que te 
motivou a seguir esta carreira. Como você se vê profissionalmente e 
como é o seu trabalho? Como são suas rotinas diária, semanal, mensal e 
até anual? Costuma trabalhar quantas horas por dia? Respeita os finais 
de semana? Se dá férias anuais? Quanto você ganha e quanto gasta? 
Investe em sua capacitação profissional? O que te dá prazer no que você 
faz? Como, com quem e para quem o faz? O que te motiva a acordar 
todo dia é o motor que mantém seu negócio. 
 Todas essas perguntas não possuem respostas certas ou erradas, 
mas são determinantes para a compreensão e estruturação de suas 
capacidades para atender seus clientes e desenvolver seus projetos e sua 
carreira de forma adequada e realizadora. 
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O que vem por aí 

 Na primeira parte vou dissecar cada ponto que compõe uma 
gestão para lhe dar subsídios de gerir seu próprio escritório de forma 
eficiente e lucrativa. Vou sugerir formas de gerir relações e, também, 
dar sugestões de como atender a uma execução de projeto. Os capítulos 
seguintes tratam do propósito e dos objetivos do seu negócio, traduzidos 
em uma Estratégia, e dos quatro pilares que a sustentam: Recursos 
Humanos, Produção, Finanças e Marketing.
 A gestão da Estratégia irá garantir que os objetivos sejam 
alcançados, por meio da execução da “razão de existir do seu escritório”: 
o seu propósito. As pessoas que compõem sua equipe são seu maior 
ativo, e a gestão dos Recursos Humanos de modo inteligente irá garantir 
o sucesso da carreira de todos que participam desse empreendimento.
 O controle das Finanças é fundamental para a sustentabilidade e 
o crescimento do negócio. O mapeamento dos gastos será crucial para a 
elaboração de uma estratégia de preços.
 Por fim, o Marketing não trata apenas de vendas, trata de 
relacionamento com o mercado e seus clientes. É o termômetro para a  
qualidade dos seus serviços prestados, é a investigação para desenvolver 
novos serviços e, principalmente, a propagação do seu negócio para 
conquistar novos clientes.
 Após uma explanação sobre administração básica, alguns 
conceitos importantes que serão armas fundamentais para sua 
capacitação e desenvolvimento do seu escritório.
 A segunda parte são capítulos de livros meus anteriormente 
publicados, agora totalmente revisados e atualizados para as necessidades 
dos dias de hoje.

Boa leitura!


