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Os membros do American Institute of

Architects se dedicam a cumprir os mais

altos padrões de profissionalismo,

integridade e competência.

Este Código de Ética e Conduta

Profissional estabelece diretrizes para a

conduta dos associados no cumprimento

dessas obrigações.

O Código é organizado em três níveis de

declarações: Cânones, Padrões Éticos e

Regras de Conduta:



▪ Cânones são princípios amplos de conduta.

Na Língua Portuguesa o termo adquiriu o significado geral de regra, preceito ou norma. Em determinados
contextos, a palavra cânone pode ter significados mais específicos.

Obrigações gerais; Obrigações para com o público; Obrigações para com o
cliente; Obrigações para com a profissão; Obrigações para com os colegas; e,
Obrigações para com o meio ambiente .

▪ Os Padrões Éticos (E.S.) são metas mais específicas para as quais os
Membros devem aspirar no desempenho e comportamento profissional.

▪ As Regras de Conduta são obrigatórias; violação de uma Regra é motivo para
ação disciplinar do Instituto. As Regras de Conduta, em alguns casos,
implementam mais de um Cânone ou Padrão Ético.

Dentro de cada cânone está definido o padrão ético e as regras de conduta



CANON III

Obrigações com o Cliente

Os arquitetos devem atender seus clientes de forma competente e profissional, devendo 
exercer julgamento imparcial e sem preconceitos quando na realização de todos os serviços 
profissionais.

E.S. 3.3 Franqueza e Veracidade:

Os arquitetos devem ser sinceros e verdadeiros em suas comunicações profissionais e manter 
seus clientes informados sobre os seus projetos contratados.

Regra 3.301 

Os membros não devem, intencionalmente ou imprudentemente, enganar seus clientes, 
existentes ou potenciais, sobre os resultados que podem ser alcançados através da prestação 
dos seus serviços, tampouco devem afirmar que podem alcançar resultados por meios de 
ações que violem a lei aplicável ou este Código.

Comentário: Esta regra destina-se a impedir atividades desonestos, imprudentes ou ilegais por um 
arquiteto no curso da solicitação de um cliente.



Declaração em Conformidade com a Lei Antitruste (contra o monopólio)

As seguintes práticas não são, por si só, antiéticas, não profissionais ou contrárias a qualquer política do Instituto 

Americano de Arquitetos ou qualquer de seus componentes:

(1) submeter, a qualquer momento, lances competitivos ou cotações de preços, inclusive em circunstâncias em que o 

preço seja a única ou principal consideração na seleção de um arquiteto;

(2) oferecer descontos; ou

(3) prestação de serviços gratuitos.

Arquitetos individuais ou escritórios de arquitetura, agindo sozinhos e não em nome do Instituto ou de qualquer um 

de seus componentes, são livres para decidir por si mesmos se devem ou não se envolver em alguma dessas práticas. 

A lei antitruste permite que o Instituto, seus componentes ou os arquitetos defendam políticas ou ações legislativas ou 

outras governamentais relacionadas a essas práticas.



LIABILITY

1. O estado de ser responsável.

2. Algo pelo qual se é responsável; uma obrigação, responsabilidade ou dívida.

RESPONSABILIDADE PARA ARQUITETOS: Às vezes, a responsabilidade de um arquiteto com um terceiro depende de

uma constatação de que o arquiteto devia ao autor da ação um dever de cuidado. [i] Quando um arquiteto violou o

dever de utilizar cuidados razoáveis ou habituais na prestação de serviços profissionais, pode surgir uma ação sob o

contrato de serviços negligentes.



As teorias mais comuns de responsabilidade afirmadas contra arquitetos incluem reivindicações contra arquitetos e

engenheiros, incluindo teorias que permitiram aos reclamantes contornar a prividade tradicional dos requisitos

contratuais.

Praticamente todas as teorias de responsabilidade entre membros da equipe de construção podem ser rastreadas ou

limitadas pelos documentos básicos do contrato que regem a construção de praticamente qualquer projeto. Estes são

o contrato entre o proprietário e o arquiteto (e, por sua vez, entre o arquiteto e seus engenheiros de consultoria) e o

contrato entre o proprietário e o contratante. Para fins de responsabilidade, o aspecto mais significativo deste

contrato são os planos e especificações, e mais particularmente as condições gerais do contrato de construção, que

geralmente fazem parte das especificações.

Os arquitetos garantem um projeto perfeito ou resultado satisfatório. Quando eles se vinculam por contrato para

fazer um trabalho ou para executar um serviço, no entanto, eles concordam por implicação que irão disponibilizar e

usar os cuidados e habilidades razoáveis para fazê-lo. Assim, a violação, por arquitetos, da garantia implícita ou dever

de usar cuidados razoáveis ou habituais na prestação de serviços profissionais dá origem a uma ação, sob contrato,

contra serviços negligentes.



Durante um período de dois anos, a NCARB
realizou um estudo das regras de conduta de
várias jurisdições e outras profissões
aprendidas, realizou entrevistas com vários
funcionários de assuntos governamentais de
consumo, e realizou outros inquéritos de
pesquisa.

Esses esforços levaram à formulação das
Regras de Conduta Modelo da NCARB.

Conforme aprovado e recomendado aos seus
membros, tais regras estão centradas em cinco
áreas: competência, conflito de interesses,
divulgação completa, cumprimento das leis e
assinatura e vedação de documentos.

As Regras de Conduta da NCARB são revisadas
para garantir que permaneçam relevantes para a
prática contemporânea e para garantir que a
conduta profissional e ética esperada dos
arquitetos permaneça focada na proteção da
saúde, segurança e bem-estar do público.



_ Um conjunto de regras de conduta, que serão a base para regular e disciplinar membros da

profissão, deve ser regras obrigatórias e não deve incluir aquelas regras aspiracionais que

muitas vezes são encontradas em uma lista de obrigações promovidas por uma associação

profissional.

_ O objetivo dessas Regras de Conduta é a proteção da saúde pública, segurança e bem-

estar.

_ Essas Regras de Conduta, quando se referem à "lei", estão preocupadas apenas com

violações da lei dos EUA e não com violações das leis de outras nações.

_ Essas Regras de Conduta abordam a conduta do arquiteto, independentemente de o

arquiteto ter sido condenado sob uma lei penal.

_ O público vê o arquiteto como o principal profissional de design registrado envolvido no

planejamento e/ou em um projeto de Edifício e conta com o arquiteto para ajudar a salvaguardar

o interesse público.

_ O público espera que as profissões sejam guiadas por um padrão de conduta comumente

aceito e que os arquitetos assumam um papel primordial na garantia da conduta ética de seus

colegas.

_ Arquitetos que atuam como Programa de Experiência Arquitetônica (AXP): Os supervisores

dos candidatos à licença desempenham um papel fundamental na proteção do público e um

papel central na formação de futuros titulares de licenças.



REGRA 1 

COMPETÊNCIA

1.1 Na prática da arquitetura, o dever primário de um arquiteto é proteger a saúde, a segurança e o

bem-estar do público.

1.2 Ao projetar uma edificação, um arquiteto deve levar em conta as leis federais, estaduais e locais

aplicáveis, bem como os regulamentos.

1.3 Um arquiteto só deve realizar serviços profissionais quando o arquiteto, juntamente com aqueles a

quem o arquiteto pode se engajar, tem o conhecimento e habilidade necessários no áreas técnicas

específicas envolvidas.

1.4 Um arquiteto não pode praticar arquitetura se, no julgamento do Conselho, o arquiteto está com sua

competência profissional substancialmente prejudicada.



REGRA 2 

CONFLITO DE INTERESSES

2.1 Um arquiteto não aceitará compensação em conexão com serviços de mais de uma parte em um 
projeto, a menos que as circunstâncias sejam totalmente divulgadas e disponibilizada por escrito por todas 
as partes.

2.2 Um arquiteto não solicitará ou aceitará indenização de fornecedores de materiais ou equipamentos
para especificar ou endossar seus produtos em conexão com um projeto. Como usado aqui, o termo
"compensação" não significa costume e hospitalidade de negócios razoável (visita ás fabricas),
entretenimento (coquetel / “lunch and learn”), ou educação de produto (treinamentos).

2.3 Um arquiteto não deve realizar serviços profissionais em face a um conflito de interesses que não é
totalmente divulgado nem disponibilizado por escrito por todas as partes. Um arquiteto tem um conflito de
interesse quando:

a O arquiteto tem, ou pode adquirir, interesse financeiro ou outro interesse no projeto ou em
qualquer componente dele, ou alguém de seu conhecimento participar dele; ou

b O julgamento do arquiteto estar prejudicado por um relacionamento existente com outra parte
interessada.



2.4 Um arquiteto, ao agir por acordo das partes como o intérprete independente do contrato de elaboração 

de documentação ou como o juiz de desempenho do contrato, deve tomar as decisões de forma imparcial.

2.5 Um arquiteto servindo como supervisor AXP para um candidato a licenciado não deve ter, nem entrar, 

em qualquer relação com o candidato que interferiria com a objetividade do AXP Certificação do supervisor 

da experiência do candidato.

REGRA 3 

DIVULGAÇÃO COMPLETA

3.1 Um arquiteto não deve fazer declarações que sejam enganosas, enganoso, ou falso.

3.2 Um arquiteto fazendo declarações públicas sobre arquitetura assuntos devem divulgar se o arquiteto 

está sendo compensado para fazer tais declarações ou tem um interesse econômico na questão.

3.3 Um arquiteto não deve deturpar as qualificações, capacidades e experiência seja de um outro arquiteto 

seja do escritório de um outro arquiteto.



3.4 Um arquiteto não deve deturpar ou exagerar o escopo da responsabilidade de um arquiteto em relação 
com trabalho para o qual o arquiteto ou o escritório do arquiteto está reivindicando crédito.

3.5 Se, no curso de um trabalho de um arquiteto em um projeto, o arquiteto torna-se ciente de uma decisão
tomada pelo empregador ou cliente, contrario ao que o conselho e que viola leis de construção federal,
estadual ou local e regulamentos e que vai, no julgamento arquiteto, afetar o saúde e/ou a segurança do
público, o arquiteto deve:

a Recusar-se a consentir com a decisão, e

b Informe a decisão ao funcionário encarregado aplicação de leis e regulamentos de construção, e

c Em circunstâncias em que o arquiteto razoavelmente acredita que outras decisões desse tipo
serão tomadas não obstante a objeção do arquiteto, terminar a prestação de serviços com referência

ao projeto, a menos que o arquiteto é capaz de causar o matéria a ser resolvida por outros meios.

3.6 Um arquiteto não deve fazer uma declaração falsa ou deixar de divulgar com precisão e completamente
um fato material legalmente solicitado pelo Conselho em relação ao arquiteto pedido de licença ou
renovação.

3.7 Um arquiteto não deve assinar conscientemente qualquer verificação documento relacionado à
licença que contém falso ou informações enganosas e não devem ajudar no pedido de licença de uma
pessoa conhecida pelo arquiteto para ser desqualificado.

3.8 Um arquiteto que possui conhecimento de uma licença qualificações do candidato para licença deve
cooperar com o candidato, o Conselho e/ou NCARB por respondendo apropriadamente e em tempo hábil
em relação a essas qualificações.



3.9 Um arquiteto que possui conhecimento de uma violação de leis ou regras da jurisdição que regem a 

prática de arquitetura por outro deve relatar tal conhecimento para o Conselho. É o dever profissional do 

arquiteto para fazê-lo.

REGRA 4

CUMPRIMENTO DAS LEIS

4.1 Um arquiteto não violará a lei dos Estados Unidos ou qualquer jurisdição dos EUA que, de qualquer 

forma material, se relaciona com a conduta da prática do arquiteto.

4.2 Um arquiteto não deve se envolver em condutas envolvendo fraude ou desrespeito deliberada dos 

direitos dos outros.

4.3 Um arquiteto deve cumprir as leis de licenciamento e regulamentos que regem a prática profissional do 

arquiteto em qualquer jurisdição dos EUA. Um arquiteto pode estar sujeito a ação disciplinar se o arquiteto é 

disciplinado em qualquer outra jurisdição dos EUA.

4.4 Um arquiteto não deve oferecer nem fazer qualquer pagamento ou dom com a intenção de influenciar o 

julgamento de um funcionário em conexão com um projeto prospectivo ou existente em que o arquiteto está 

interessado.



4.5 Um empregador engajado na prática da arquitetura encontrada porum tribunal ou tribunal administrativo ter
violado a lei de os Estados Unidos ou qualquer jurisdição dos EUA protegendo os direitos de pessoas que
trabalham para o empregador, como as que pertencem ao assédio, discriminação e compensação injusta, deve
estar sujeito à disciplina.

REGRA 5

ASSINAR E SELAR DOCUMENTOS

5.1 Um arquiteto deve assinar e selar apenas aqueles técnicos submissões que foram preparadas sob o arquiteto
controle responsável, exceto conforme observado na regra 5.2 e 5.3.

5.2 Um arquiteto de registro pode assinar e selar técnico submissões não exigidas por lei para ser preparado por
um arquiteto, incluindo informações fornecidas pelos fabricantes, fornecedores, instaladores, empreiteiros, ou do
arquiteto de consultores do registro, quando essa informação é destinada a ser incorporado ao arquiteto de
submissões técnicas da Record e o arquiteto da Record revisou tais informações e pode razoavelmente confiar
em sua precisão.

5.3 Um arquiteto de registro pode assinar e selar prototípico documentos de construção preparados por um
arquiteto licenciado em qualquer jurisdição dos EUA, mas apenas se o arquiteto de registro determina que tais
documentos estão em conformidade com os requisitos da jurisdição do projeto e incorpora-los no arquiteto do
próprio registro submissões técnicas.



CONVERSAS WHATSAPP

Oi, boa noite ( ou boa tarde... Rsrsrs). ... Eu gostaria de fazer uma consulta aos colegas arquitetos que estão atuando 
nos USA.

Estou pesquisando sobre como ocorre o famoso "assédio" de fabricantes e de fornecedores de produtos e 
equipamentos sobre os profissionais de AU em outros países. Sabemos como isso acontece no Brasil e sabemos que 
de alguma forma essa prática termina acontecendo em outros países.

Quem puder contribuir me passando informações ( pode ser no meu privado ) ou levantando o assunto para que 
surjam novas contribuições aqui no grupo. Eu agradeço a atenção de todos e vou apreciar bastante quem puder 
contribuir.

Atenciosamente.

Arq. Gerardo Fonseca.

Oi Gerardo! Boa pesquisa. O q eh considerado “assédio” nesse caso?

Vantagens em troca de especificação de um determinado produto/equipamento.



_ Eu acho que entendi o que vc pergunta. Aqui fazem palestras na hora do almoço e são chamados de “Lunch and
Learning”.

Gerardo Fonseca: No Brasil é popularmente chamado de RT Reserva Técnica

_ Ah ok. Acho que existe aqui tb mas fica mais com o profissional de interiores. Não sei como a RT é chamada aqui.

Gerardo Fonseca: Aqui no Brasil também é mais forte para quem específica interiores.

_Sim, conheço como funciona no Brasil, mas minha experiência aqui em escritório de arquitetura não vi nada 
parecido.

_Então... especificações em troca de qq coisa tb eh proibido aqui

Gerardo Fonseca: Mas existe de forma velada como no Brasil?

_Na minha experiencia eu nunca vi. Existem os boatos q acontece, mas eu nunca vi ou tive pedido direto



_ AIA, NCARB, e até os boards tem o código de ética q fala sobre isso...

Gerardo Fonseca: No CAU também nosso código fala sobre isso.

_ Aqui não pode nada disso

_ Ate os lunch & learns, qdo uma empresa oferece lunch em troca de apresentação, eles “soh” podem mostrar o 
produto, mas não podem pedir q o produto seja especificado. Mas…..

_ Eu acho que isso talvez aconteça com o GC General Contractor. Pq no fim ele que faz o orçamento pra execução.

Gerardo Fonseca: Essa do "lunch and learn" é bacana

_ Se essa apresentação oferece AIA credits, a apresentação deve ser sobre o produto em si, e não a marca. Mas no 
final, eles vendem a marca.



_ Com o contractor acontece direto, isso eu já não sei o q foi oferecido, mas ja vi GC comprar do “amigo”.

Gerardo Fonseca: O GC costuma ser Arquiteto ou Engenheiro?

_ GC eh a empreiteira. O General Contractor.

Gerardo Fonseca: Sai do âmbito de projeto e passa para o de execução

_ Mtas vezes nossas especificações são abertas, assim o GC pode pegar o material mais barato. Entao o GC pode 
comprar de quem quiser, desde q o material tenha as especificações corretas, ele pode pegar qualquer marca.

_ O cliente tb pode exigir certas marcas

_ : Exatamente! O GC que escolhe de onde ele vai comprar o material, então se houver ele que deve receber a 
comissão

_ Agora com arquiteto, eu soh escutei boatos sobre essa “troca” de serviço. Isso eh bem serio aqui e o arquiteto pode 
perder a license. O AIA esta sempre olhando isso.



_ O lunch and learn eh ótimo. Pq só faz apresentar o produto pro Arq conhecer. No strings attached. Eh bem ilegal 
esse “quid pro quo”. Eu tenho uma amiga q eh inspetora de uma cidade aqui, ela n pode nem aceitar serviço de graça 
de ninguém em construção pq pode ser visto como “suborno”.

_ Lunch and learn é ótimo pra gente conhecer os produtos e o que tem no mercado. Aqui o professional é (e bem 
pago) pra realizar o projeto dele. O arquiteto/ design de interiores não é responsável pela compra de materiais. 
Quem é responsável por essa parte é Contractor (gerente de obra / pedreiro). Fazemos o design, o contractor que vai 
precificar e ver a quantidade de material necessário de acordo com o que especificamos no projeto. Por exemplo, eu 
tenho contato dos representantes dos produtos, no qual me comunico com eles para me mandar samples para eu que 
eu possa ver e para que eu possa mostrar pro cliente. Fazemos a escolha e quem se encarrega de comprar é 
contractor. Normalmente orçamos com 2/3 contractor diferentes pq o preço do trabalho deles varia tbm.

_ Nem a quantidade de material necessária não chegamos a especificar. Cada um faz apenas o seu serviço, o que 
facilita porque podemos focar apenas no design.

Gerardo Fonseca: 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👆🏻



_ Gerardo acho que os colegas aqui do grupo já falaram tudo. Só para reforçar o que eles disseram é realmente como
acontece aqui. É contra o código de conduta do arquiteto aceitar qualquer oferta seja de qual natureza seja assim
como fazer conchavos com outros profissionais para levar qualquer vantagem. Aqui é sério e todos arquitetos
seguem o código de ética. Mesmo nos anos de crise aqui em 2008 quando muitos escritórios de arquitetura fecharam
em decorrência da crise imobiliária, nenhum profissional se deixou levar pelo descumprimento da ética e da conduta.
Oxalá os profissionais do Brasil seguissem esta regra também. Espero ter contribuído com meu testemunho. Sempre a
disposição.

_ Chegando atrasada à discussão :) - minha experiência é semelhante e Ronaldo concluiu enfaticamente no que diz
repeito ao código de ética. Quando fiz um projeto de interiores para hotel, a parte da seleção do FFE não tem reserva
técnica, porque não existe aqui, e é antiético, mas o que nós consideramos foi uma taxa administrativa para fazer a
compra dos móveis como parte do procurement (aquisição) porque não fazia parte do contrato inicial. Se vc tem um
resale certificate pode comprar sem imposto e repassar na hora da venda pro cliente, mas nós preferimos fazer a
compra com o imposto e ter um valor fechado. O profissional de interiores aqui não tem as mesmas restrições que os
arquitetos tem por isso cobram valores relativamente pequenos pro projeto e compram um percentual…

Gerardo Fonseca: Clarice, vc quiz dizer cobram???

_: Nao…comprar mesmo. :) pessoa jurídica com registro no estado da Flórida pode comprar diretamente do
fornecedor sem pagar imposto e cobrar o imposto na revenda. Muitas formas fazem isso porque compram com
desconto, vendo preço de mercado e ainda cobram taxa em cima. É muito doido o mundo de interiores aqui.



_ Verdade! Aqui é comum o designer comprar os móveis pro cliente e mandar o invoice pro cliente pagar, com uma 
% em cima. Que é combinado antes em contrato. O que é corretíssimo pelo trabalho e tempo de procurar os móveis.

Gerardo Fonseca: O designer oferece garantia do que ele vende?

_ Não

_ Ele compra e repassa para o cliente. A loja não paga nenhuma comissão pra ele por isso.

_ Isso pra móveis….

_ É comum o designer ir em lojas de móveis antigos, por exemplo, e encontra um acabados que ficariam legal para o 

projeto. Ou as vezes por site tbm, mas isso não tem nada relacionado com propina mesmo.

_ Materiais como piso, acabamentos, gesso, marcenaria dai ficam com o contractor (pedreiro).

_ Sei que parece meio confuso hahaha mas na verdade é mais simples que no Brasil.



_ Olha um exemplo de “cold calling” pra tentar estabelecer contato 👇🏻



Gustavo Ribeiro - AIA: Mandaram coincidentemente

no grupo da AsBEA hoje.
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