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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma breve análise do uso e estudo da visualização no projeto 

arquitetônico. Compreendido como fator determinante na avaliação, compreensão, discernimento do 

projeto pelo cliente (sobretudo na etapa executiva), o uso da maquete eletrônica, para a 

representação da Arquitetura e Urbanismo, tem atualmente abarcado temas como marketing indireto 

e direto. Usualmente lidos como secundários, fatores como: a compreensão do espaço com o uso do 

3D, economia de tempo e diminuição drástica na quantidade de alterações, nova dominância entre os 

meios de representação gráfica na arquitetura e surgimento de novos prestadores de serviço, passam 

a desempenhar um importante papel na compreensão de como esta nova “amplitude” do campo tem 

se tornado fundamental para o exercício e destaque na profissão. 

Palavras-chave: visualização arquitetônica, compreensão do espaço, economia. 

ABSTRACT 

This paper presents a brief analysis of the usage and study of visualization in the architectural project. 

Understood as a determining factor in the evaluation, understanding and discernment of the project by 

the client (especially in the executive stage), the utilization of electronic mockup in the representation 

of Architecture and Urbanism has currently covered topics such as indirect and direct marketing. 

Usually taken as secondary, factors such as the comprehension of space using 3D, time saving and 
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drastic decrease in the amount of project changes, new dominance between the means of graphic 

representation in architecture and the birth of new service providers, now play an important role in 

understanding how this new “extent” of the field has become central to the exercise and notability in 

the profession. 

Keywords: architectural visualization, space comprehension, economy. 

1. INTRODUÇÃO  
 

A computação gráfica se iniciou em 1897 com a criação dos monitores para 

visualização de imagens gráficas e televisão e atingiu o uso em tempo real apenas 

em 1945 com a Marinha dos Estados Unidos fazendo uso do “Whirlwind” para 

controle e simulação. Com estes avanços, as técnicas de CGI (Computed Graphic 

Imagery) passaram a atrair a atenção de designers e diretores, finalmente lançando 

o primeiro uso comercial com animações tridimensionais em 1976. 

O uso comercial gerado por esta área possibilitou e gerou interesse em diversos 

estudos que abrangiam áreas variadas, assim como a Arquitetura, com o 

lançamento do software “AutoCAD” em 1982, que foi o responsável pela 

popularização do desenho técnico feito através do computador e também das 

modelagens tridimensionais. Lançado em conjunto o “3D Studio Max” que 

possibilitava a renderização e a tão aguardada apresentação “foto realística” 

buscada até os dias de hoje. 

Mesmo sendo consolidada há décadas, essa “nova” área ligada a representação 

de arquitetura ainda não havia sido popularizada no campo da Arquitetura devido à 

dificuldade dos softwares e o tradicionalismo das antigas gerações de arquitetos 

quanto à representação nos projetos. 

O preciosismo histórico relacionado à apresentação e o ensino de projetos de 

arquitetura nas faculdades brasileiras gerou um déficit de profissionais que possam 

realizar apresentações de seus projetos com maquetes eletrônicas de alto nível, 

sendo notável o destaque daqueles que dominam este mercado e possuem a 

capacidade de apresentar seus projetos de forma artística e visualmente agradável.  
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A popularidade da maquete eletrônica no mercado atual se compara a dos 

croquis e maquetes físicas dos arquitetos de gerações anteriores, pois, estes dois 

meios possuem a mesma finalidade, atingir uma representação que cumpra seu 

objetivo, sendo este, representar de forma que o leigo  atinja compreensão para com 

o projeto, e possibilite a geração de uma redução de tempo para o profissional, 

devido à diminuição de alterações acarretada pela segurança oferecida ao cliente 

pela representação. Além de, diminuir possíveis reformas futuras trazidas por 

insatisfação ou não compreensão do espaço por parte do cliente. 

Mesmo com a área notada e destacada nos últimos anos é possível visualizar a 

falta de estudo e pesquisa direcionada às maquetes eletrônicas, e a discrepância 

entre a área comercial e acadêmica. Na área comercial, a maquete eletrônica se 

tornou crucial, exerce papel principal no marketing direto e indireto dos arquitetos e é 

solicitada por clientes em diversas situações. Com o mercado notando a importância 

e demanda por esta, foram gerados os atuais “Studios” de visualização, empresas 

especializadas em fotorrealismo para arquitetura, e com um mercado de variáveis 

disponíveis indo de arquitetos até os clientes e leigos da área. 

Os “Studios” citados anteriormente possuem em sua equipe especialistas em 

CGI e em casos específicos profissionais da área de construção civil. Nota-se que o 

mercado de visualização arquitetônica e representação gráfica não está sendo 

aproveitado apenas por arquitetos, de forma que “estoura” a bolha que englobava 

estes profissionais da construção civil e cria-se um novo mercado. Nesta área 

direcionada aos especialistas gráficos se trabalha desde a leitura do projeto 

executivo e reprodução de forma artística do mesmo já especificado ou a realização 

de especificações de materiais ou decoração que antes eram realizadas por 

arquitetos, entregando um nicho atualmente não atendido pelos arquitetos aos 

artistas gráficos. 

Esta área vem crescendo nos ramos comerciais aliados a arquitetura, como: 

marcenaria, marmoraria, comércios de materiais de construção e diversos outros 

ramos mais fechados ou amplos como fábricas de móveis ou porcelanas. Todos os 
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citados anteriormente fazem opção de um destes meios a seguir, a visualização para 

realizar vendas diretas com o cliente, e com as diversas opções de visualização é 

possível induzir a compra de acordo com a satisfação atingida pela imersão visual, 

utilização de catálogos ou revistas, através de imagens computadorizadas para 

gerar marketing ao invés de ambientes reais, e também como novidade na 

visualização a utilização do VR ou AR, respectivamente, imersão visual por óculos 

colocando o “espectador” em um ambiente 360º e a AR a inserção de objetos, 

revestimentos ou outros adendos em um ambiente real por meio da câmera do 

celular. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados de uma pesquisa 

quantitativa coletada, e embasá-los com referências e artigos de forma a possibilitar 

a utilização dos gráficos como dados relevantes para demonstração da importância 

dada à maquete eletrônica e o seu uso por profissionais de arquitetura e urbanismo. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os dados apresentados no presente trabalho foram obtidos de forma 

quantitativa e se enquadram como um levantamento. Se utilizou da interrogação 

de forma objetiva, via Google Forms, de um grupo especifico de pessoas 

(clientes da construção civil). 

Inicia-se o levantamento de dados enviando os formulários por intermédio de 

arquitetos e estudantes de arquitetura, inicialmente englobando apenas três 

cidades, sendo estas: Itararé, Itapeva e Sengés. Dado engajamento de 

entrevistados não presentes nas cidades anteriores, adicionou-se porcentagem 

significativa quanto a localizações não listadas anteriormente. 

As pesquisas após encaminhamento foram realizadas no período de dois dias 

e fechadas de modo a gerar resultado conclusivo sem alteração de tempo 

relevante entre os entrevistados.  

O total de entrevistados foi de 66 indivíduos não apresentando especificação 

de idade, classe social ou localidade visto que os dados levantados não tendem 

a pesquisas afetadas por características próprias.  
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A estrutura das questões formuladas é dada de maneira rasa e com respostas 

fechadas visando tanto a objetividade quanto o engajamento do entrevistado, 

visto que, a falta de complexidade e a escolha entre opções favorece ao 

engajamento do entrevistado. Como citado por GIL (2004, p. 27): 

 

“Um problema não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara 
e precisa. Com frequência são apresentados problemas tão desestruturados e 
formulados de maneira tão vaga que não é possível imaginar nem mesmo como 
começar a resolvê-los. “   

 

 Sendo os dados objetivos e relacionados ao entendimento sobre 

determinada imagem ou sobre o conhecimento do entrevistado perante 

determinado tema, identifica-se vantagem no uso do processo de levantamento 

quantitativo. Visto que, não engloba questões complexas do campo psicológico 

ou psicossocial, mas sim dados de comportamento de consumidor, sendo este o 

cargo de maior eficácia na pesquisa, segundo GIL (2004, p. 52).  

 

a. Pesquisa de campo 

Pesquisa realizada de modo quantitativo com o objetivo de atingir dados de 

forma direta e que representem parcela da população a ser estudada e identificada 

por meio destes. Esclarece Fonseca (2002, p. 20): 

 
“Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 
podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 
consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 
constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa 
quantitativa se centra na objetividade.” 
 

Foram coletados dados de leigos na área de construção civil que poderiam 

ser considerados clientes ou potenciais clientes futuros, a pesquisa foi enviada 

inicialmente apenas aos residentes das seguintes cidades: Itararé, Itapeva e 

Sengés. Porém, ao reavaliar o mercado de maquetes eletrônicas e notar a 

predominância do trabalho a distância, se iniciou o envio as cidades fora desta 

região. Dado o engajamento superior das cidades não listadas é correto afirmar a 

alavancagem alcançada por meio do trabalho a distância, dando acesso a uma nova 
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cartela de clientes e intensificando a vantagem oferecida pelo novo mercado de 

trabalho que se utiliza do marketing virtual e não se prende a uma pequena região, 

caso dominante na área de visualização arquitetônica. 

 

Figura 1: Pergunta 1 da pesquisa realizada via Google Forms, divulgada por meio de redes sociais. 

Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

Os formulários de pesquisas foram enviados inicialmente a alguns arquitetos 

das cidades de Itararé, Itapeva e Sengés, para que os mesmos encaminhassem 

este a seus clientes, fazendo com que apenas o público alvo da profissão fosse 

atingido. Posteriormente foram enviados os formulários para encaminhamento por 

meio de estudantes e empreendedores da construção civil visando abranger todo o 

mercado de visualização arquitetônica e atingir um maior número de indivíduos 

aguçando a precisão da pesquisa. 

Como componentes do formulário foram utilizados: planta baixa simples, 

planta humanizada, uma maquete eletrônica e uma foto comparativa. 

A planta baixa executiva utilizada é extremamente simples e o mínimo 

visualmente poluída possível, tentando facilitar ao máximo a compreensão do leigo 
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para com o projeto, mesmo que em casos práticos a oferecida pelos profissionais 

possa ser mais complexa. 

 

Figura 2: Planta baixa utilizada como embasamento visual na pergunta 2 do formulário. 

Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

Com a planta baixa mostrada na Figura 2 obtivemos dados quanto a 

compreensão do leigo para com a prancha técnica mostrada da maneira mais 

simples possível, sem a poluição das cotas, termos técnicos e acréscimo de outras 

vistas. Sendo obtidos os seguintes dados: 
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Figura 3: Pergunta 2 da pesquisa realizada via Google Forms, divulgada por meio de redes sociais. 

Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

Dos entrevistados a grande maioria (83,3%) se considerou apta a entender a 

planta baixa, porém, mesmo com a simplicidade altíssima do projeto, 16,7% dos 

entrevistados não entendeu o projeto e criou a necessidade do arquiteto ou 

profissional da construção civil demonstrar outra maneira de visualização para com o 

projeto do cliente. 

 

Figura 4: Pergunta 3 da pesquisa realizada via Google Forms, divulgada por meio de redes sociais. 

Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 
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Dado a alta compreensão do público com a planta baixa, o resultado obtido e 

demonstrado na figura 4 pode ser considerado uma surpresa, pois, mesmo com a 

compreensão do público, houve um aumento alarmante quanto a demanda por um 

auxílio visual na apresentação de projeto, mostrando que mesmo não existindo a 

necessidade para compreensão, ainda se cria um diferencial visual que agrada 

grande parte dos clientes. O auxílio visual solicitado pode variar entre diversos meios 

da maquete eletrônica, indo de uma simples visualização de um modelo 3D 

volumétrico até a realidade virtual, esta técnica se assemelha e baseia em conceitos 

trabalhados por maquetes físicas nas gerações anteriores, conforme aponta 

Consalez (2001), uso da maquete como apresentação espacial do projeto 

arquitetônico torna capaz a representação de objetos tridimensionais que integram a 

descrição técnica do desenho e comunicam os aspectos proporcionais, formais e 

decorativos do projeto, facilitando, segundo o autor,  “a compreensão das relações 

espaciais, dos volumes, dos materiais, das cores e, em geral, das características de 

um espaço e de um ambiente que ainda não existam ou se encontrem longe, e 

portanto não são acessíveis pela experiência direta” (CONSALEZ, 2001, p.9). 

Nesta pesquisa, optamos pelo uso da planta humanizada, que visa diminuir a 

confusão do cliente para com o projeto por meio da inserção de texturas, móveis 

mais realistas e outros adendos visuais. A planta humanizada utilizada na pesquisa 

foi feita com base na planta baixa técnica apresentada na figura 2. 
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Figura 5: Planta humanizada feita com base no projeto técnico inicial e utilizada na pergunta 4 do formulário. 

Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

A planta humanizada (figura 5) foi utilizada para aumentar a compreensão do 

leigo no projeto e conceder maior conforto quanto a decisão de revestimentos, 

decorações menores e composição de ambiente. Além de ser utilizada para coleta 

de dados na pergunta 4 do formulário. 

 

Figura 6: Pergunta 4 da pesquisa realizada via Google Forms, divulgada por meio de redes sociais. 
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Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

Majoritariamente (74,2%) o público declarou essencial a entrega da planta 

humanizada ao realizar um projeto arquitetônico, é possível perceber confusão entre 

as respostas de um mesmo indivíduo, visto que declarava a não necessidade de 

auxílio visual e com o avanço da pesquisa opta por opções gráficas ao conhecê-las. 

Este mesmo processo é comumente observado durante a realização de projetos 

arquitetônicos, visto que a maquete eletrônica é muito utilizada com o intuito de 

finalizar um projeto e diminuir suas alterações o mais rápido possível, pois, mesmo 

que não solicitado pelo cliente, gera economia de tempo e consequentemente 

aumento de renda para o arquiteto, além de, diminuir consideravelmente as chances 

de decepcionar o cliente quanto ao espaço existente ou partido arquitetônico 

utilizado, visto que o mesmo vai visualizá-lo antes da construção e que ignora a 

necessidade de conhecimentos técnicos fazendo deste algo empírico e uma solução 

de problemas. 

Com este adjetivo sendo atribuído a visualização arquitetônica se dá início as 

questões sobre quantidade de alterações do projeto de maneira quantitativa e 

indagações sobre projetos que não utilizaram deste e suas conclusões. 

 

Figura 7: Pergunta 5 da pesquisa realizada via Google Forms, divulgada por meio de redes sociais. 
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Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

É questionado sobre o uso da visualização arquitetônica e a quantidade de 

alterações realizadas comparado a quando se tinha apenas a visualização de forma 

técnica. É visível a necessidade da visualização arquitetônica dado que 39,4% dos 

participantes da pesquisa alteraram o projeto após visualizá-lo de maneira artística, 

agravando a necessidade da maquete eletrônica para satisfação do cliente, e os 

21,2% que não realizaram alterações não podem ser considerados como 

desperdício de recursos, visto que a CGI funciona como meio de propaganda e 

agravante de qualidade para o contratado, sendo solução plausível para problemas 

existentes na construção civil a diversos anos, como citado por Koskela: 

“Em vários países, a construção há muito sofre de problemas de produtividade e 
qualidade. 

Os problemas de construção são bem conhecidos... A qualidade de construção é 
considerada como sendo insuficiente.” (KOSKELA, L. 2000) 

O restante (39,4%) que nunca utilizou do serviço demonstra que mesmo com 

o público fazendo uso e trazendo demanda, alguns profissionais não oferecem ou 

não são aptos a realizar este.  

Tendo em vista a não utilização do serviço foi questionado sobre a satisfação 

do usuário para com a residência já construída e atual moradia do participante da 

pesquisa. Como auxílio visual para esta pergunta foram utilizados: 1 foto e 1 render 

(imagem gerada por computador) do mesmo ambiente, respectivamente um sem 

decoração e disposição de mobiliário e a maquete eletrônica decorada e com as 

devidas medidas realizadas pelo arquiteto, incluindo paginação, paleta de cores e 

outros serviços inclusos em um trabalho de design de interiores visando o mínimo de 

alterações possível para a diminuição de gastos e maior satisfação do cliente. 
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Figura 8: Imagem comparativa utilizada como auxilio visual na pergunta 6 do formulário. 

Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

Dada a comparação entre as imagens do mesmo ambiente com resoluções e 

composições totalmente diferentes, se questiona sobre a importância da 

visualização e o quanto ela preveniria a insatisfação do cliente após sua construção, 

como cita LOPES e Col: 

“O arquiteto precisa ter a habilidade de conseguir expor com clareza as suas 
ideias, tanto com o cliente final como com o promotor imobiliário ou com os 
restantes técnicos de especialidades que com ele trabalham.” (LOPES e Col, 
2014) 

A necessidade da compreensão do espaço pelo leigo é crucial e uma 

habilidade “obrigatória” a todo arquiteto ou designer, e caso o mesmo não a tenha, 

deve-se buscar o mesmo resultado por meio de terceirização ou métodos 

convencionais, como, croquis, maquetes físicas e outras representações gráficas.  
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Figura 9: Pergunta 6 da pesquisa realizada via Google Forms, divulgada por meio de redes sociais. 

Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

Dada a insatisfação de metade dos participantes da pesquisa para com sua 

residência atual pode se notar a necessidade do auxílio visual em um projeto de 

arquitetura, com estes dados se comprova a ineficiência do uso apenas do projeto 

técnico no qual o cliente leigo pode ter entendimento superficial e realizar uma falsa 

projeção sobre o tamanho dos ambientes ou quaisquer outros problemas notados no 

decorrer da habitação na residência. Com essa necessidade exposta foi necessário 

entender a disposição do mercado em relação aos profissionais que prestam este 

serviço. 
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Figura 10: Pergunta 7 da pesquisa realizada via Google Forms, divulgada por meio de redes sociais 

Fonte: DOMINGUES, PAULINO, 2019 

Sendo a pesquisa encaminhada por meio de profissionais ou estudantes da 

construção civil, que convivem diariamente neste meio e fazem uso das ferramentas 

necessárias para atingir novos mercados e arrecadar novos clientes, pode-se notar a 

falta de profissionais aptos a realizar serviços gráficos neste meio, pois, com 

formulários encaminhados por participantes da área ainda se vê uma parcela 

(39,4%) que não conhece profissionais suficientes na realização deste serviço, 

demonstrando um mercado disponível para aqueles que desejam se especializar na 

área.   

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Os dados obtidos por meio de pesquisa quantitativa realizada utilizando 

Google Forms, obtendo dados inicialmente em Itararé e região e posteriormente 

sendo distribuído de modo a se dispersar pelo país por meio de redes sociais, levam 

a reforçar o uso da maquete eletrônica e seus adendos como quase obrigatórios na 

profissão.  

Levanta-se também diversos pontos relevantes quanto a satisfação do cliente 

final em comparação a um projeto completamente técnico e um com auxílio visual, 

indo também, além de apenas a apresentação para o cliente, demonstra-se a 

diferença de satisfação obtida ao se viver ou utilizar de um projeto que foi 

previamente visualizado, dado que este foi entendido e possivelmente adaptado de 
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acordo com a opinião do cliente antes de sua construção, evitando também reformas 

e gastos desnecessários, no segundo citado, incluindo além do cliente, o arquiteto 

que realizou menos alterações dedicando menos tempo ao projeto. 

De modo a instigar os arquitetos e profissionais da área à especialização 

neste ramo, a pesquisa demonstra a utilidade deste como marketing indireto e direto 

apenas por meio de utilização do apoio gráfico acarretando no desencadeamento de 

indicações por meio de clientes satisfeitos e impressionados com o trabalho 

apresentado de maneira diferenciada. 

É citada também a falta de profissionais que exercem este tipo de serviço, 

favorecendo aos especialistas, tanto autônomos quanto aos que buscam ou 

trabalham em escritórios ou studios, sendo este o principal diferencial para uma 

possível contratação, levando a necessidade de adaptação a demanda do mercado. 
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