Sistemática GT-Mercado Corporativo
1. Definição do tema do Grupo de Trabalho:
Desenvolver melhores práticas profissionais e aperfeiçoamento do mercado de
arquitetura corporativo
2. Definição - integrantes do Grupo / Coordenador:
Coordenação Arq. Pierina Piemonte
Integrantes

Arq. Stephan Steyer
Arq. Luiz Campos
Arq. Isabella Leonetti
Eng. Eduardo Baer
Arq. João Paulo Beugger
Arq. Marcos Aldrighi
Arq. Nadia Calfat
Arq. Fernanda Beneti
Arq. Antonio Mantovani Neto

3. Definição dos Objetivos do Grupo de Trabalho
Valorização da atuação profissional dos escritórios de arquitetura

4. Definição de Metas
• Curto PrazoDefinição de parâmetros de concorrência
Patrocínio para realização de eventos para divulgar os trabalhos do GT
• Médio Prazo
Valorização dos honorários de projeto
Formação de empresas de arquitetura (orientação de prática profissional: ética e
valores)
Ciclos de Palestras
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• Longo Prazo
Criação de um mercado saudável e estruturado para a prática da profissão
Criação de Congresso de Arquitetura Corporativa
5. Definição de Ações estratégicas:
Envolvimento dos players do mercado através de reuniões
Campanhas de divulgação do trabalho
Organização de ciclos de palestras
5.1Interlocutores
Players do Mercado (arquitetos, gerenciadoras, construtoras, etc...)
5.2 Busca de resultados
5.3 Meios de comunicação
ASBEA (mailing), site e mídias sociais
6. Conformação do Grupo de Trabalho
O GT é formado por nove arquitetos e um engenheiro, representantes das empresas
LPA, ST Arquitetura, Piratininga Arquitetura, Gensler, Dante Della Manna e a SAENG
Engenharia, com atuação muito presente no mercado de arquitetura corporativa.
O objetivo é discutir práticas profissionais para melhorar e aperfeiçoamento das formas
de contratação, honorários e questões ligadas ao mercado.
7. Calendário de trabalho sistemático
Reuniões semanais às 3as feiras das 12:30 às 14:00. 1 reunião mensal na ASBEA na
1ª. terça feira do mês das 12:30 às 14:30.
8. Registros das Reuniões
Será redigida uma ata com os assuntos abordados nas reuniões.
9. Coordenação
O Coordenador é responsável por informar, mobilizar, destinar funções, cobrar
responsabilidades e motivar o Grupo.
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10. Comunicação:
Emitir um balanço periódico na medida em que os trabalhos realizados tenham
consistência para utilizando-se dos meios de Comunicação estabelecidos no item 5.3.
Alimentar conteúdo no espaço destinado aos grupos de trabalho no novo site AsBEA

_____________________________________________________________
Coordenador responsável pelo preenchimento e formação do grupo
Arquiteto: Pierina Piemonte de Bermejo
Escritório associado: Leonetti Piemonte Arquitetura
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