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Firm
Gestão para Escritórios de Arquitetura.

Curso Livre 14 horas/aula Introdutório Híbrido R$720,00

Datas Horários Dia

30/01 19:30 até 20:30 Segunda-feira

13/02 19:30 até 22:00 Segunda-feira

Seja no seu ambiente privado ou na totalidade das cidades: acreditamos na
reunião e disseminação do conhecimento e das ferramentas necessárias
para que os profissionais exerçam o seu ofício com excelência.

Como trabalhar a gestão e a coordenação diária do seu escritório mantendo
o protagonismo da técnica e da criatividade nos projetos de arquitetura?

Muitos dos arquitetos e urbanistas que decidem abrir o próprio negócio
aprenderam pouco - ou quase nada - sobre empreendedorismo,
administração e análise de mercado. Essa lacuna de formação gera
ansiedade e estresse, reduzindo consideravelmente o tempo dedicado a
atribuições criativas e técnicas para mergulhar no desafiador mundo dos
negócios.

Instrumentalizar
Instrumentalizar os profissionais da arquitetura para se tornarem agentes
no desenvolvimento da cidade.

Criar modelos de negócios é buscar novas maneiras de desenvolver os
centros urbanos. Tratando-se de qualquer proposta, seja ela relacionada à
design, urbanismo ou engenharia, é necessário conhecimento sobre quais
são as ferramentas e estratégias mais efetivas para desenvolver as próprias
ideias.

Libertar
Trabalhar a coordenação e a gestão do escritório mantendo o protagonismo
da técnica e da criatividade nos projetos de arquitetura.



Frente à tendência de uma profunda especialização dos nossos trabalhos,
precisamos ter foco e assertividade no que realmente importa para evitar
dispersões de energia e trabalho em tarefas que podem andar de maneira
autônoma e independente.

Atualização constante
Ao mesmo tempo, profissionais e gestores experientes também desejam
entender de que forma podem utilizar conhecimentos de ponta para
melhorar a performance das suas empresas.

Aprimorar os conhecimentos sobre análise de mercado, captação de
clientes e sustentabilidade financeira para desenvolver o negócio e
aprimorar o conceito e o propósito original da ideia.

Público Alvo

Arquitetos que estão abrindo seu escritório e empreendedores que desejam
aprimorar a gestão de seus negócios.

Programa síncrono (ao vivo)

Momento dedicado à interação e introdução aos conteúdos abordados durante o
curso.

Programa Descrição Data/Horário Categoria

Introdução ao
conteúdo

Rodrigo Rocha

Manoela Peruzzo

Apresentação do curso: por que
o curso foi montado. O que traz
de conteúdo (síntese) e quais os
aprendizados que serão
realizados. Orientações para
assistir as aulas gravadas.
Orientações sobre a
mentoria.

30/01
19:30 - 20:30

Abertura



Programa Descrição Data/Horário Categoria

Mentoria
Coletiva

Ellen Bernardi

Após assistir às aulas gravadas,
discuta o seu caso com Ellen
Renata Bernardi, docente do
curso, que traz toda sua
experiência como colaboradora
do grupo OPSA Arquitetura e
Urbanismo, onde atuou como
Chief Marketing O�cer (CMO).

13/02
19:30 - 22:00

Mentoria coletiva

Programa assíncrono (gravado)

12 horas de vídeos disponibilizados para que os alunos possam acompanhar as
disciplinas no momento em que preferirem.

Programa Descrição Carga-horária Categoria

Contexto e
Cultura

Rodrigo Rocha

Propósito e visão como
disparadores de negócios.
Cultura empresarial, partnership
e cultura associativa atuando na
amplificação das possibilidades
de arranjos em rede.
Intraempreendedorismo e
autonomia dos agentes que
compõem as organizações.

1 hora e 15
minutos

Palestra

Teórico-refle
xiva

Posicionamento
e Marketing

Ellen Bernardi

Como informar sobre sua
empresa ou escritório, se
posicionando diante do conceito
de valor, produto e serviço.
Como se posicionar no
mercado?
Quais os caminhos possíveis
para estruturar a sua marca e
captar clientes?
Quais as ferramentas que
podem te ajudar a produzir e
difundir conteúdo relacionado ao
seu negócio?

1 hora e 30
minutos

Disciplina

Teórico-refle
xivo



Programa Descrição Carga-horária Categoria

Organização da
Firma I:
Orçamentação -
Propostas
Técnicas e
Comerciais

Carolina Souza
Pinto

Apresentação dos instrumentos
necessários para viabilizar e
garantir a qualidade dos
trabalhos de projeto.
Orçamentação, propostas
técnicas e comerciais.

3 horas e 30
minutos

Disciplina

Teórico-refle
xivo

Organização da
Firma II: Equipes
de alta
performance e
Metodologia Ágil
de Projetos

Aline Comiran

Apresentação de metodologias
ágeis, teóricas e empíricas, para
desenvolvimento de projetos de
arquitetura, engenharia e
complementares. Como
enfrentar os desafios do
trabalho híbrido, obtendo bons
indicadores de performance?

3 horas e 30
minutos

Disciplina

Teórico-refle
xivo

Sustentabilidade
financeira

Carolina Souza
Pinto

Fomentar a discussão sobre o
acompanhamento da evolução
dos resultados-chave e possíveis
ações a serem tomadas. Definir
objetivos e estratégias para a
elaboração e gestão de
indicadores de desempenho.
Lógica  de distribuição de
resultados e administração de
despesas. Organização e
equilíbrio financeiro.

2 horas Disciplina

Teórico-refle
xivo

Inovação e Risco

Rodrigo Rocha

Novos modelos de negócios em
arquitetura e urbanismo.
Especulação de possibilidades
outras de atuação na arena da
constituição de cidades. Uso de
tecnologias e de fundamentos
multidisciplinares.

1 hora Palestra

Teórico-refle
xivo

A categoria se refere ao tipo da aula e ao método utilizado, podendo ser
painel, disciplina ou palestra, e ao método utilizado:

Teórico-reflexivo: Explanação teórica que incita reflexão em relação à quebra de
paradigmas.

Teórico-demonstrativo: Explanação teórica que conta com demonstração de
soluções de exercícios feitas pelos docentes.



Corpo Docente

Aline Comiran
É sócia e business manager do Grupo OSPA. Lidera equipes multidisciplinares na
estruturação de novos empreendimentos. Arquiteta e Urbanista graduada pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Mobilidade FCTUC. Especialista em
Gestão de Projetos UFRGS/PMI-RS.

Carolina Souza Pinto
Sócia fundadora e Diretora Executiva da OSPA Arquitetura e Urbanismo. Arquiteta
e Urbanista formada pela UFRGS, foi vencedora de diversos concursos e obteve
premiações nacionais e internacionais, tais como o Architectural Review Mipim
Future Projects 2016 e o prêmio de Jovem Arquiteta e Urbanista do Ano SAERGS
2014.

Ellen Renata Bernardi
Sócia do Grupo OSPA (Place, OSPA Arquitetura e Urbanismo, Urbe.me). Arquiteta e
Urbanista (UFRGS) com intercâmbio acadêmico no Politecnico di Torino (POLITO).
MBA em Gestão de Projetos (FGV). Mestre em Engenharia Civil (UFRGS Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Construção e Infraestrutura).

Rodrigo Rocha
Sócio da OSPA e co-fundador do Place. Atua há mais de cinco anos na área de
novos negócios dentro da empresa. Arquiteto e Urbanista pela UniRitter e
Universidad Europea de Madrid. Atualmente é diretor de operações da urbe.me,
plataforma de crowdfunding de investimento imobiliário.

Investimento

O curso tem carga horária de 12 horas de aulas assíncronas e mais de 2 horas de
mentoria coletiva com investimento de R$720,00.

Clique aqui para adquirir o curso.

Tem alguma dúvida? Clique aqui e fale com os nossos atendentes!

https://www.sympla.com.br/evento-online/firm---gestao-para-escritorios-de-arquitetura/1816164
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5551980493081&text&app_absent=0


O Instituto Cidades Responsivas

Somos uma instituição com foco na educação continuada e complementar
à formação acadêmica, surgimos da união do Grupo OSPA com a Escola
Livre de Arquitetura.

Compreendemos a arquitetura como protagonista no pensamento e na ação
estratégica para o desenvolvimento das cidades. Assim, propomos a conexão entre
disciplinas, pesquisadores e profissionais inovadores para instrumentalizar os
agentes que trabalham na constituição da cidade contemporânea.

Nosso projeto pedagógico é dividido em 3 partes:

1 - Processo de Projeto de Arquitetura
Cursos de preparo para profissionais do setor de projetos de arquitetura e
engenharia

2 - Citytechs
Trilha de aprendizado criada para situar empreendedores e profissionais frente ao
desenvolvimento de empresas que resolvam problemas urbanos.

3 - Urbanismo Estratégico
Linha de cursos focados no desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento
urbano.

Além disso, por meio da nossa incubadora atuamos para auxiliar que os trabalhos
desenvolvidos dentro da nossa trilha pedagógica sejam viabilizados como negócios.


