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Resumo 

A falta de conhecimento dos conceitos de Gestão, muitas vezes comum em escritórios 

de Arquitetura de pequeno porte, pode implicar em problemas que poderiam ser controlados 

com a aplicação de boas práticas de Gerenciamento de Projetos. Com a implantação de 

processos focados no Gerenciamento do escopo, essas empresas ganhariam em tempo, custos e 

qualidade, agregando maior valor ao seu produto. Esse trabalho tem o intuito de entregar ao seu 

final um modelo de Gestão de escopo em projetos arquitetônicos, a partir da realização assistida 

de uma obra de pequeno porte. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Gerenciamento do Escopo. Arquitetura. 

Interiores. 

    



 

 

Abstract 

The Lack of knowledge of Management concepts, often common in small architecture 

offices, can entail problems that could be controlled with the application of good Project 

Management practices. With the implementation of processes focused on Scope Management, 

these companies would gain in time, costs and quality, adding great value to their product. This 

work has the purpose of delivering at its final a model o scope management in architectural 

projects, from the assisted realization of a small work.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A recessão econômica brasileira, vivida nos últimos anos, fez com que as corporações 

mudassem o foco em expansões e aquisições e voltassem os seus esforços, mais do que nunca, 

para a revisão de seus processos internos. Gestão, planejamento, padronização, monitoramento 

e controle, são palavras presentes no dia-a-dia de qualquer grande companhia, mas que ainda 

soam distantes para muitas empresas de menor porte.  

 Em meio à essa crise, os escritórios de arquitetura enfrentam os desafios impostos pela 

queda dos investimentos no setor, como a necessidade de alternativas para redução de tempo e 

custos, sem deixar de agregar valor ao produto e obter vantagens competitivas que possibilitem 

o seu crescimento e prospecção de novos negócios. Historicamente, os projetos arquitetônicos 

têm sido frequentemente desenvolvidos com foco no produto final, sem dar a devida 

importância aos procedimentos gerenciais.  Essa prática pode ocasionar deficiências ainda na 

origem do projeto, como cronogramas irreais, escopos mal detalhados e custos mal 

dimensionados, que podem ter como consequência atrasos nas entregas, excesso de retrabalho, 

desgastes na relação com clientes e retorno dos investimentos abaixo do esperado.  

 Dentro desse contexto, a aplicação de boas práticas do Gerenciamento de Projetos 

aparece como principal opção aos empresários do ramo, pois contempla as fases de iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, até o fechamento. Possibilitando não 

somente a padronização dos processos e acompanhamento de resultados de forma mensurável, 

como também o bom andamento das rotinas gerenciais, facilitando a tomada de decisões e 

otimizando a resolução de problemas. Visando auxiliar, principalmente na etapa de 

planejamento dos projetos, esse trabalho tem como uma de suas entregas a padronização dos 

processos de gerenciamento de escopo do Projeto para um escritório de Arquitetura, a partir da 

realização de um projeto assistido de reforma de interior.   

 

 

 

 

 



2 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Ainda é comum para muitos a ideia de que o Arquiteto é o profissional responsável pela 

entrega do produto final do projeto (Ante Projeto, Projetos Executivos, Detalhamento técnico), 

enquanto ao Engenheiro cabe os demais processos, como Planejamento, Gerenciamento e 

Execução. Parte dessa diferenciação se dá pelo foco dado pelas Universidades, na formação de 

profissionais idealizadores, responsáveis pela parte criativa, sem priorizar os conceitos sobre 

administração de obras.  

Tendo em vista esse déficit, Escritórios de Arquitetura de grande porte utilizam as 

ferramentas do Gerenciamento de Projetos em suas rotinas. Com isso obtém vantagens 

competitivas sobre seus concorrentes de menor tamanho, apresentando cronogramas, 

orçamentos e metas muito mais precisas. Buscando crescer em um mercado que vem de uma 

ressecção, com competidores que possuem mais recursos, muitos Escritórios Arquitetônicos de 

menor porte estão aplicando boas práticas e conceitos de Gestão de Projetos em suas empresas. 

A Balan & Pimenta, Arquitetura de Interiores é um escritório que existe há um ano e 

conta com uma equipe de 4 funcionários. A maioria dos projetos executados são reformas de 

pequeno porte, decoração de interiores e paisagismo, sendo o produto final o principal foco da 

empresa. Como é possível estabelecer processos de gerenciamento de escopo padronizados para 

o escritório, aplicáveis a qualquer obra de pequeno porte, a partir da realização de um projeto 

assistido? Essa é o problema a qual esse projeto se propõe a responder. 

1.2 OBJETIVOS 

 Serão estabelecidos o objetivo geral e os objetivos específicos, que nortearão o 

desenvolvimento do trabalho. 

1.2.1 Objetivo Geral 

 O objetivo principal desse trabalho é a aplicação dos conceitos de Gerenciamento 

de Escopo em Projetos em um Escritório de Arquitetura, a partir da realização de um projeto 

assistido de reforma de interior. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar um breve estudo sobre gerenciamento de projetos, gestão estratégica e 

gerenciamento de escopo. 

b) Acompanhar a realização do projeto para um espaço de pet care de um condomínio 

residencial, junto ao escritório de arquitetura. 

c) Aplicar os conceitos de gerenciamento de escopo em projetos na obra, com foco na 

implantação de processos e gestão. 

d) Entregar processos gerenciais padronizados para o gerenciamento de escopo (termo de 

abertura, declaração de escopo, construção da EAP, cronograma e orçamentos iniciais), 

aplicáveis a qualquer obra de pequeno porte que venha a ser realizada pela empresa. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 O tema proposto para esse trabalho é de grande relevância para o escritório de arquitetura 

em questão, uma vez que a empresa ainda não possui nenhum conceito, ou boas práticas de GP 

implantadas, enquadrando-se no nível 1 de gestão de projetos. Com a padronização dos 

processos de Gerenciamento de Escopo, além de um modelo claro gerencial a ser utilizado 

como base, a Balan e Pimenta, Arquitetura de Interiores pode atingir o nível 2 de GP a partir da 

utilização das ferramentas apresentadas e aplicação das lições aprendidas no projeto assistido. 

1.4 METODOLOGIA 

Segundo Gil (2002), existem algumas características fundamentais que devem ser 

apresentadas em um projeto. Nele devem ser especificados os objetivos da pesquisa que será 

realizada, a justificativa de sua realização, a definição da modalidade de pesquisa e a 

especificação dos procedimentos de coleta e análise de dados.  

Para definir a modalidade de pesquisa que será utilizada no projeto final e os 

procedimentos de análise e coleta de dados é apresentar o conceito de pesquisa. 

“A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a 
utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na 
realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras 
fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação dos 
resultados.” (GIL, 2002 p. 17) 
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Podem ser encontradas diferentes e diversas classificações quanto ao tipo de pesquisa, 

sempre variando de autor para autor. Dentre essas classificações, ficaremos com as apresentadas 

por Köche (1997) e Gil (2002). 

Köche (1997) apresenta como principais tipos de pesquisa a bibliográfica, a 

experimental e a descritiva.  

a) bibliográfica: visa à explicação de um problema, utilizando o conhecimento disponível 

a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres. O seu principal objetivo 

é o de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um 

determinado tema ou problema. 

b) experimental: visa analisar a correlação entre diferentes fatores e variáveis. O problema 

é analisado, hipóteses são construídas e as variáveis são manipuladas para avaliar como 

se dão suas relações, previamente preditas pelas hipóteses. 

c) descritiva: estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno, mas 

sem manipulá-las. Têm também o objetivo da descrição das características de 

determinada população ou fenômeno. 

Gil (2002) propõe outras três divisões quanto aos tipos de pesquisa, a exploratória, a 

descritiva e a explicativa. Como a descritiva já foi apresentada acima, serão conceituadas 

apenas as outras duas. 

a) exploratória: têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias. 

b) explicativa: visa à identificação dos fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência de um determinado fenômeno. É o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado. 

Portanto, com base nas informações levantadas, pode-se dizer que esse projeto tem caráter 

exploratório e bibliográfico, pois serão levantadas informações de diferentes autores, que serão 

utilizadas para análise e posterior conclusão do tema proposto. Nesse trabalho será feita uma 

pesquisa bibliográfica sobre os diferentes conceitos envolvidos no problema, além de uma 

pesquisa exploratória, através da realização de um projeto assistido, para maior compreensão 

do modelo atual de Gestão utilizado pela empresa e identificação de oportunidades para a 

utilização de boas práticas e processos do GP. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Quanto à estrutura desse trabalho, será dividido em 4 capítulos. O capítulo inicial 

apresenta o contexto em que o tema está inserido, assim como os objetivos, justificativa e 

metodologia. Em sequência, o capítulo 2 traz o desenvolvimento, abordando temas como 

Gestão Estratégica, Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Escopo, Cronograma e 

Orçamento. No capítulo 3 é feita a análise dos dados, identificando as oportunidades de 

aplicação dos conceitos de Gerenciamento de Projetos e, por último, o capítulo de conclusão 

do trabalho. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

No presente capítulo serão apresentadas as informações necessárias para o embasamento 

teórico do trabalho final, baseando-se na bibliografia utilizada para pesquisa, cada um dos 

assuntos será dividido em sub-tópicos para que os temas possam ser analisados mais a fundo. 

Relacionado a cada tópico de estudo, será apresentada a etapa na qual o projeto assistido se 

insere, de modo que ao final do desenvolvimento terá sido apresentado o referencial 

bibliográfico e a sua aplicação. 

2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA 

Nas organizações, uma das principais preocupações está na tentativa de descobrir quais 

são as necessidades dos clientes e consumidores (atuais e potenciais) e como satisfazê-las 

através dos produtos e/ou serviços ofertados pela empresa. A implantação da gestão estratégica 

visa, justamente, a maior competitividade dessas organizações. 

A gestão estratégica surgiu com o sentido de superar um dos principais problemas 

apresentados pelo planejamento estratégico: o de sua implantação. 

“O planejamento estratégico caracterizou-se pelo desenvolvimento de fórmulas 
simplistas, quase sempre por consultores externos à organização. A dissociação entre 
planejamento e sua implementação fez com que aflorasse a fragilidade desse novo 
tipo de abordagem. Estavam criadas as condições para o surgimento da gestão 
estratégica, que procura conciliar planejamento e implementação” (TAVARES. 2000 
p. 43). 

Gestão estratégica pode ser entendida como o conjunto de compromissos, decisões e 

ações necessárias a uma empresa para alcançar a competitividade estratégica e ganhar retornos 

acima da média. Sendo a competitividade estratégica alcançada quando uma empresa formula 

e implementa com sucesso uma estratégia de criação de valor para o produto ou processo 

(HITT, 2011).  

Tavares (2000) afirma que a gestão estratégica visa unir planejamento estratégico e 

administração em um único processo. Além de assegurar as mudanças organizacionais 

necessárias para sua implementação, esse método de gestão garante a participação dos vários 

níveis organizacionais envolvidos em seu processo decisório. Assim, a gestão estratégica alia o 

planejamento estratégico com a tomada de decisão em todos os níveis da organização. 
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Além da maior competitividade da companhia e maior participação dos funcionários, a 

gestão estratégica ainda traz diversos outros benefícios (CERTO et al, 2010). Entre eles, vale 

destacar: 

a) tendência de aumento dos lucros 

b) facilita a identificação e a exploração de futuras oportunidades de mercado 

c) aponta os problemas que podem surgir antes que eles ocorram 

d) oferece uma visão objetiva dos problemas de administração 

e) coordena a execução das táticas que compõe o plano 

f) cria uma estrutura para a comunicação interna entre as pessoas 

g) permite ordenar as prioridades dentro do cronograma do plano 

2.2 PROJETOS 

 Projeto é um empreendimento com início, meio e fim, não repetitivo, caracterizado por 

uma sequencia de eventos conduzidos por uma equipe, dentro de parâmetros predefinidos de 

custo, tempo e qualidade. Esse empreendimento pode ser aplicado em praticamente todas as 

áreas de conhecimento, incluindo trabalhos administrativos, estratégicos e operacionais, além 

da vida pessoal de cada um (VARGAS, 2014). 

O Project Management Institute (2013) define projeto como um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Em ambas as definições, é 

enfatizada a questão da temporariedade em projetos, datas de início e término precisam ser 

definidas. Se alguém começa um esforço mas não define uma data para terminá-lo, não pode 

chamar isso de projeto (MENDES, VALLE & FABRA, 2014). 

Segundo Vargas (2005), projetos têm a capacidade de atingir a todos os níveis dentro 

das organizações, variando quanto ao número de pessoas da equipe, ou tempo de duração. 

Muitas vezes, esses empreendimentos ultrapassam as fronteiras das organizações, atingindo 

clientes, fornecedores, parceiros e até mesmo o governo. De maneira simplificada,  pode-se 

concluir que projeto é “um conjunto de ações, executadas de maneira coordenada por uma 

organização, ao qual são alocados os insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar o 

objetivo determinado.” (VARGAS, 2005 p. 8). 
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2.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 De acordo com o PMI – Project Management Institute: “Gerenciamento de projetos é a 

aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para 

atender aos seus requisitos.” (PMI, 2013 p. 5). Para que um projeto possa ser gerenciado, devem 

ser desenvolvidos diferentes processos. De acordo com   et al (2006), processo é um conjunto 

de atividades inter-relacionadas e ações, que visam a obtenção de produtos, resultados, ou 

serviços específicos. 

Ainda segundo o Guia PMBOK (2013), os processos de gerenciamento de projetos são 

agrupados em 5 grupos, mapeados em dez áreas de conhecimento. Os Grupos de processos são 

divididos em: 

 Grupo de processos de iniciação: Os processos executados para definir um 
novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção 
de autorização para iniciar o projeto ou fase. 

 Grupo de processos de planejamento: Os processos necessários para 
definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação 
necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 

 Grupo de processos de execução: Os processos realizados para executar o 
trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as 
especificações do projeto. 

 Grupo de processos de monitoramento e controle: Os processos exigidos 
para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, 
identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e 
iniciar as mudanças correspondentes. 

 Grupo de processos de encerramento: Os processos executados para 
finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando 
encerrar formalmente o projeto ou fase. (PMI, 2013 p. 49) 

 Enquanto as áreas de conhecimento apresentadas pelo PMI (2013) são as seguintes: 

 Gerenciamento da integração do projeto 

 Gerenciamento do escopo do projeto 

 Gerenciamento do tempo do projeto 

 Gerenciamento dos custos do projeto 

 Gerenciamento da qualidade do projeto 

 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

 Gerenciamento dos recursos de comunicações do projeto 

 Gerenciamento dos riscos do projeto 

 Gerenciamento das aquisições do projeto 

 Gerenciamento das partes interessadas no projeto 
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É importante saber diferenciar o gerenciamento de projetos e o gerenciamento 

operacional, uma vez que o segundo é um tema que está fora do gerenciamento formal de 

projetos. Dinsmore e Cabannis-Brewin (2014) comentam essa diferenciação em uma de suas 

publicações, conforme abaixo: 

“O gerenciamento de operações pode ser caracterizado como a gestão do estado 
contínuo. Assim que uma operação é estabelecida, a principal preocupação dos 
executivos é manter a produção o maior tempo possível. [...] Por outro lado, em 
determinadas situações os executivos se concentram na criação de uma nova operação 
(por meio de um projeto) para implementar uma estratégia organizacional. Nesse caso, 
o gerenciamento de projetos atua na interface entre a administração geral e o 
gerenciamento das operações e técnico, integrando todos os aspectos do projeto para 
que seja realizado.” (DINSMORE & CABANNIS-BREWING, 2014 p. 6) 

 A compreensão do conceito do que é um alto desempenho do projeto impacta 

diretamente no sucesso de uma organização. Uma pesquisa realizada pelo Project Management 

Institute mostra que empresas nas quais os projetos atingem os objetivos originais, concluídos 

no prazo e no orçamento (definição de alto desempenho) têm o dobro de iniciativas estratégicas 

realizadas com sucesso (76%), quando comparadas com organizações de baixo desempenho 

(38%) (VARGAS, 2014). 

Segundo Vargas (2014), podem ser apontados como sendo os principais benefícios obtidos 

a partir da utilização do GP: 

 Evita surpresas durante a execução dos trabalhos 

 Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas 

 Antecipa as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, para que ações 

preventivas e corretivas possam ser tomadas 

 Adapta os trabalhos ao cliente e ao mercado consumidor 

 Disponibiliza os orçamentos antes do início dos gastos 

 Agiliza as decisões, uma vez eu as informações estão estruturadas e disponíveis 

 Aumenta o controle gerencial de todas as fases implementadas 

 Facilita e orienta as revisões da estrutura do projeto, melhorando a capacidade de 

adaptação do mesmo 

 Otimiza a alocação de recursos 

 Documenta e facilita as estimativas para futuros projetos 

Ainda de acordo com Vargas (2014), a compreensão das causas que ocasionam o fracasso 

em projetos é igualmente importante à identificação das vantagens que podem ser obtidas pelos 
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mesmos. O autor exclui as falhas ocasionadas a partir de obstáculos naturais, ou externos, 

apontando os itens abaixo, como sendo os principais motivos de fracassos, relacionados às 

causas gerenciais: 

 Metas e objetivos mal estabelecidos, ou não compreendidos 

 Pouca compreensão da complexidade do projeto 

 Grande quantidade de atividades, para pouco tempo para realização 

 Estimativas financeiras pobres e incompletas 

 Projetos baseados em dados insuficientes, ou inadequados 

 Sistema de controle inadequado 

 Alta dependência do uso de softwares 

 Treinamento e capacitação inadequados 

 Falta de liderança do gerente de projeto 

 Não priorização do tempo para as estimativas e planejamento 

 Cliente e projeto com expectativas distintas 

2.4 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

 O gerenciamento do escopo é o processo que garante que o projeto inclui, 

especificamente, o trabalho requerido para completa-lo de maneira bem sucedida (VARGAS, 

2014). Pode-se dizer que é a etapa inicial para o planejamento do projeto e para a criação de 

sua linha de base, devendo ser conduzido de forma precisa, uma vez que o processo fornece a 

base do trabalho a ser desenvolvido (SOTILLE et al, 2014). 

 Para melhor compreensão do conceito apresentado acima, é importante entender a 

definição de linha de base. Ainda segundo Sotille et al (2014), linha de base é o plano aprovado 

para um projeto, posteriormente comparada com o desempenho real para determinar se o 

desempenho está dentro dos limites de variação aceitáveis. Uma linha de base pode ser alterada 

somente através de procedimentos formais de controle de mudanças. 

 Gray & Larson (2009) apontam a existência de pesquisas que demonstram que a 

imprecisão na definição do escopo é apontada como a principal barreira para o alcance de 

sucesso em um projeto. Segundo os autores, em um estudo envolvendo mais de 1.400 gerentes 

de projeto nos EUA e no Canadá, foi constatado que aproximadamente 50% dos problemas de 

planejamento relacionam-se com a definição imprecisa do escopo e dos objetivos, sugerindo 

uma forte correlação com o sucesso de um projeto. 
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 O gerenciamento do escopo envolve o desenvolvimento de cinco processos, são eles: 

planejamento do escopo; definição do escopo; criação da estrutura analítica do projeto; 

verificação do escopo; controle do escopo (SOTILLE et al, 2014). Ao final desses processos, 

deve ser apresentado um documento disponível a todos os envolvidos, a ser utilizado tanto pelo 

dono do projeto, como pelos participantes, para o planejamento e medição do sucesso do projeto 

(CLIFFORD & LARSON, 2009). 

2.4.1 Declaração de escopo 

 A especificação do escopo do projeto, é a declaração do escopo do mesmo, apresentando 

as principais entregas, premissas e restrições. A declaração do escopo do projeto inclui tanto o 

escopo do produto, quanto o do projeto, detalhando as entregas e o trabalho necessário para 

cria-las (PMI, 2013). 

 Segundo Sotille et al (2014), a declaração do escopo deve corresponder ao anteprojeto 

do trabalho a ser realizado. O resultado, registrado no documento, deverá constituir um conjunto 

de definições de consenso entre as partes envolvidas a respeito do escopo do projeto. Os 

principais componentes de uma declaração de escopo correspondem em essência aos do termo 

de abertura do projeto. 

2.4.2 Stakeholders 

 As partes interessadas (stakeholders) são as pessoas, grupos ou organizações, como 

clientes, patrocinadores, organizações executoras e o público, que possam vir a afetar, ser 

afetadas ou se sentir afetadas por uma decisão, atividade, ou resultado de um projeto 

(PMI,2013). 

A identificação das partes interessadas (stakeholders) é parte da definição do escopo, o 

objetivo é de avaliar a influência e os interesses dessas partes no projeto. Os esforços no âmbito 

do gerenciamento da comunicação e dos recursos humanos do projeto estão intensamente 

conectados a essa análise, além da definição dos papéis e responsabilidades, com respectivas 

habilidades demandadas (SOTILLE et al, 2014). 

O esclarecimento das expectativas das partes interessadas baseia-se em perguntas 

pertinentes reiteradas principalmente ao longo do estágio de planejamento, devendo girar em 

torno dos resultados do projeto. O mapeamento desses interesses servirá, também, para validar 

as definições do escopo, devendo ser combinadas com a análise do produto e identificação de 

alternativas para otimização de seus benefícios (MAXIMIANO, 2002). 
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2.4.3 Requisitos 

 Segundo o Project Management Institute (2013), requisitos são condições ou 

capacidades que devem ser supridas pelo produto, serviço, ou resultado do projeto, a fim de 

satisfazer a uma especificação, padrão, contrato, ou outro documento formal. Esses requisitos 

precisam ser medidos, controlados e aceitos durante o processo de realização do projeto. Dada 

a definição, o processo de coleta de requisitos tem o objetivo de definir e documentar as 

características dos produtos e serviços do projeto que irão satisfazer as necessidades e 

expectativas dos stakeholders (PMI, 2013). 

2.4.4 Termo de abertura do projeto 

 Trata-se de um documento interno da organização que autoriza formalmente o início de 

um projeto, servindo como referência para a decisão quanto ao seu prosseguimento, ao longo 

de todo o ciclo de vida. A TAP é um documento essencial para o planejamento do escopo, 

principalmente nos estágios iniciais do empreendimento (SOTILLE et al, 2014). 

 Segundo Kerzner (2003), inicialmente o conceito do termo de abertura do projeto era 

restrito à indicação do gerente e suas respectivas autoridades, evoluindo ao modelo atual, 

transformando-se numa espécie de contrato entre as partes interessadas. Essa função ampliada 

implica que esse documento seja aprovado por alguém com autoridade suficiente para respaldar 

o gerente do projeto.  

 No livro Gerenciamento do escopo em projetos, Sotille et al (2014) recomendam que o 

termo de abertura apresente, além da designação do gerente de projeto e de seu nível de 

autoridade: 

 As justificativas de negócio que o empreendimento está incubido de atender 

 Os objetivos e metas do projeto com critérios quantificáveis 

 A descrição da solução desejada, com os principais requisitos 

 As premissas (hipóteses) e restrições 

 As principais partes interessadas no projeto, com respectivas responsabilidades 

 Alguns marcos-chave do projeto relacionados ao tempo, aos custos e aos riscos 

 

 

 



13 

 

2.4.5 Estrutura Analítica do Projeto 

 A Estrutura analítica do projeto, ou EAP, é a tradução para WBS (Work breakdown 

structure). De acordo com o PMBOK ela representa uma “decomposição hierárquica orientada 

à entrega do trabalho a ser executada pela equipe do projeto para atingir os objetivos do projeto 

e criar as entregas necessárias” (PMI, 2013 p. 363). 

 A EAP permite que o trabalho seja decomposto em partes menores, conhecidas como 

pacotes de trabalho, que serão executados para atender aos objetivos do projeto, criando as 

entregas. Ao identificar quais pacotes precisam ser executados em cada fase, o gerente de 

projetos poderá avaliar os custos, alocar os recursos e criar um cronograma. Atrelada a EAP 

está o seu dicionário, que descreve os elementos que compõe essa estrutura, bem como uma 

lista de atividades associadas, marcos, datas, recursos necessários e referências técnicas 

(DINSMORE & CABANIS-BREWIN, 2014). 

2.4.6 Matriz de responsabilidades 

 A matriz de responsabilidades é uma ferramenta amplamente utilizada por gerentes de 

projetos, principalmente naqueles de menor porte, em que o tamanho e o escopo do projeto não 

garantem uma EAP elaborada. Essa matriz resume as tarefas a serem realizadas, assim como as 

responsabilidades de cada uma delas (CLIFFORD & LARSON, 2009). 

 Ainda segundo Clifford & Larson (2009), as matrizes de responsabilidade oferecem um 

meio para que os participantes de um projeto possam visualizar suas responsabilidades e validar 

as suas atribuições. Além disso, elas também ajudam a deixar clara a extensão, ou tipo de 

autoridade exercida por cada participante no desempenho de uma atividade na qual duas ou 

mais pessoas tenham envolvimentos sobrepostos. 

2.4.7 Plano de comunicações do projeto 

O planejamento do gerenciamento das comunicações “[...] é o processo de desenvolver 

uma abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com base nas necessidades 

de informação, nos requisitos das partes interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis” 

(VARGAS, 2014 p. 51). 

Ainda segundo Vargas (2014), um processo efetivo de comunicação é necessário para 

garantir que todas as informações desejadas cheguem às pessoas corretas no tempo certo e de 

uma maneira economicamente viável. É de responsabilidade do gerente do projeto a divulgação 
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de datas importantes, agendamento de reuniões e identificação precoce dos riscos na fase de 

planejamento, a fim de minimizar os problemas possíveis na fase de implementação. Enquanto 

é de responsabilidade de todos os membros da equipe, informar e prover dados acerca do estágio 

de evolução do projeto, que possam impactar no resultado do produto ou serviço. A 

coordenação e comunicação são decisivas para que o projeto atenda as expectativas dos clientes, 

o orçamento e o prazo de entrega previstos (DINSMORE & CABANIS-BREWIN, 2014). 

2.5 CRONOGRAMA 

 O modelo do cronograma, inserido na área de conhecimento do gerenciamento do tempo 

em projetos, corresponde à introdução de dados como atividades, dependências, recursos, 

duração e restrições, na ferramenta computacional escolhida. Será por meio da sua análise que 

a equipe do projeto fará o gerenciamento do cronograma, comparando cenários, custos, datas 

planejadas e realizadas, fornecendo previsões (forecasts) de duração e custo para o projeto 

(ALMEIDA, 2014). 

 De acordo com Vargas (2005), o cronograma do projeto é sempre uma restrição, mesmo 

quando a data de término não é crítica. Quando um projeto atrasa, na maioria das vezes ele 

consome um capital que não havia sido previsto, comprometendo o custo e podendo causar 

consequências mercado lógicas para o produto, ou serviço do projeto. 

 O gerenciamento do tempo, assim como em todas as áreas do gerenciamento de projetos, 

tem no escopo a base para o seu planejamento. Especificamente na concepção do cronograma, 

essa influência é determinante. Três itens derivados da gestão do escopo são insumos 

fundamentais para o processo de definição das atividades: declaração de escopo do projeto; 

estrutura analítica do projeto (EAP); dicionário da EAP (BARCAUI et al, 2013). 

 Somente com base nesses documentos, oriundos do gerenciamento de escopo, é possível 

decompor os entregáveis do projeto em atividades. Essa decomposição nada mais é do que uma 

extensão da realizada anteriormente, para a geração da EAP, só que voltada para as atividades 

que serão realizadas. A estrutura analítica do projeto possui as seguintes funções para o 

gerenciamento do tempo: melhorar a precisão das estimativas de tempo; auxiliar na definição 

de uma linha de base, para monitoramento e controle do desempenho; permite medir e controlar 

o prazo do projeto completo, ou aberto por entregas (BARCAUI et al, 2013). 
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2.6 ORÇAMENTO 

 A orçamentação, é um processo presente na área de conhecimento de gerenciamento do 

tempo. Mais especificamente, o orçamento é o último documento a ser criado, dentro do 

planejamento do projeto. O orçamento será utilizado ao longo do restante do projeto para 

controlar as despesas e comparar o dinheiro gasto nas atividades do projeto com as estimativas 

fornecidas para essas atividades. Essas estimativas, presentes no orçamento final são baseados, 

em informações fornecidas pela equipe do projeto, stakeholders, fornecedores, entre outros, 

após uma revisão detalhada dos documentos do planejamento. O processo de orçamentação tem 

como entradas tanto o cronograma, quanto o escopo do projeto (HELDMAN, 2005). 

 A orçamentação é um processo de simulação a ser realizado até que sejam obtidos 

resultados satisfatórios perante a estrutura do escopo do projeto e a estrutura analítica do 

projeto. O orçamento agrega os custos das atividades individuais para gerar uma estimativa de 

custos das fases do projeto. Uma apresentação da estimativa de custos mostra o custo total para 

cada período durante o desenvolvimento do projeto e estabelece uma estrutura de gastos para 

cada período em particular (DINSMORE & CABANIS-BREWIN, 2014). 
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3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Analisando as informações apresentadas no referencial bibliográfico e comparando com 

os fatos observados na realização do projeto assistido, comprova-se a maturidade de 

gerenciamento de projetos esperado para o escritório de arquitetura na análise inicial. A 

empresa sempre teve como principal foco a entrega do projeto como produto final (anteprojeto 

e projetos executivos), mas com a implantação de conceitos e boas práticas do gerenciamento 

de projetos essas entregas passam a compor um processo do projeto completo, abrindo a visão 

do negócio para a implantação de práticas gerenciais. 

 Na etapa inicial de planejamento e analise de viabilidade, a Balan e Pimenta sempre fez 

a coleta de requisitos e especificações do cliente, assim como a análise estrutural e a consulta 

aos órgãos reguladores. Porém, ferramentas como o Termo de Abertura do Projeto, Declaração 

de Escopo e decomposição da Estrutura Analítica do Projeto não eram utilizadas, dificultando 

muito os processos de orçamentação e concepção do cronograma, além de não ficarem claras 

as responsabilidades, atribuições e subordinações do projeto. A partir da identificação dessas 

necessidades, foram implantados documentos padronizados de TAP e DEP, além da matriz de 

análise dos requisitos do projeto, identificação das prioridades e definição dos critérios de 

aceitação e metas para cada um dos requisitos. Abaixo a matriz e os dois documentos, utilizados 

no projeto de pet care, que podem ser utilizados como padrão para demais obras. 

Figura 1 – Matriz de requisitos 

 

Fonte: O autor 
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Figura 2 – Termo de Abertura do Projeto 

 
Fonte: O autor 

Figura 3 – Declaração de Escopo do Projeto 

 
Fonte: O autor 
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 Após a etapa de abertura do projeto e identificação dos requisitos, essas informações 

foram utilizadas para a realização da Estrutura Analítica do Projeto, afim de demonstrar as 

vantagens da decomposição dos macro-processos, em processos, entregas e ações. A falta de 

uma EAP bem definida nos projetos anteriores da empresa implicava em cronogramas mal 

dimensionados, orçamentos com pouco embasamento e responsabilidades mal definidas, 

gerando dúvidas quanto as atribuições de cada pessoa envolvida no projeto, assim como a 

hierarquia e fluxo de aprovação das entregas.  

 Esse processo de criação da EAP foi a base para a compreensão do conceito de gestão, 

por parte da equipe do escritório de arquitetura. O dicionário e a visão do projeto em um modelo 

gráfico, mais didático, fez com que todos os envolvidos no projeto entendessem o conceito de 

processos e compreendessem o tamanho de um projeto completo, trazendo uma visão macro 

para um negócio inicialmente focado para a entrega dos projetos arquitetônicos, executivos e 

de decoração. A possibilidade de utilizar a Estrutura Analítica do Projeto como base para 

definição do cronograma, orçamento e atribuição de responsabilidades fez com que houvesse 

aumento do interesse da equipe da Balan e Pimenta em padronizar esses processos.  

 Na realização do projeto assistido, foi utilizada a EAP apresentada nas figuras 4 e 5 e o 

dicionário das figuras 6 e 7. A partir dessa estrutura e dos stakeholders identificados na TAP, 

foi criada a matriz de responsabilidades, conforme figura 8. Em seguida, foi apresentado à 

equipe do escritório conceitos básicos de Microsoft Project para a confecção do cronograma do 

projeto, ainda com base nas atividades geradas a partir da EAP. A linha base do cronograma do 

projeto pode ser observada nas figuras 9 e 10. 

Na proposta inicial da realização do projeto assistido junto ao escritório, estava prevista 

a criação de um modelo de orçamentação, utilizando o Project e baseando-se no cronograma 

montado a partir da EAP. Porém, dada a falta de um banco de dados com amostra de custos 

colhidos em projetos anteriores, a não existência de um custo definido para as atividades 

gerenciais e de criação (realizadas pela equipe do projeto) para que fosse realizado o rateio, e a 

as restrições de tempo para apresentação o orçamento, conforme estipulado pelo cliente, não 

foi possível realizar a orçamentação conforme o planejamento inicial. O processo de 

orçamentação foi feito pelo escritório, da mesma maneira que os projetos anteriores, com alguns 

custos aproximados e prospecção com base no histórico disponível e benchmarks. Porém, foram 

geradas as ações para criação do banco de dados de custos e definição de valores para a 

execução de atividades gerenciais e de criação, que devem ser utilizados nos próximos projetos. 
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 Ficou definido também que o escritório não irá mais ser responsável pela aquisição 

direta dos materiais de construção, ou dos itens de decoração, mas é de sua responsabilidade a 

realização do orçamento, análise dos valores e definição dos itens para compra, assim como 

escolha e assinatura de contrato da empreiteira. A aquisição do material de construção será feito 

pela empreiteira, a partir de uma solicitação de compra formal, emitida pelo escritório, com as 

especificações técnicas, baseando-se orçamento realizado. A compra dos itens de decoração 

será feita pelo cliente, também conforme solicitação de compra, nos mesmos modelos 

apresentados à empreiteira. 

Conforme definido nos objetivos ao início do trabalho, o foco da realização do projeto 

assistido foi a implantação dos conceitos e processos de gerenciamento de escopo, dado que o 

escritório não possuía nenhum nível de aplicação das boas práticas de gestão e a área de 

conhecimento de escopo é a base para o planejamento e principal entrada para as demais áreas 

do gerenciamento de projetos. Mesmo com esse objetivo definido previamente, foi entregue 

para a Balan e Pimenta uma base para a implantação dos demais processos, a partir da 

decomposição da Estrutura Analítica. Isso será comentado mais a frente, no capítulo de 

possíveis desdobramentos. 

Figura 4 – Estrutura Analítica do Projeto 

 
Fonte: O autor 
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Figura 5 – Estrutura Analítica do Projeto (lista) 

 

Fonte: O autor 
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Figura 6 – Dicionário da EAP (parte 1) 

 

Fonte: O autor 
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Figura 7 – Dicionário da EAP (parte 2) 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 8 – Matriz de responsabilidades 

 

Fonte: O autor 
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Figura 9 – Cronograma (parte 1) 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 10 – Cronograma (parte 2) 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 



24 

 

4. CONCLUSÕES 

 Ao realizar o projeto assistido com o time do escritório de arquitetura, ficou claro para 

todos os envolvidos as possíveis vantagens que a empresa pode obter a partir da implantação 

de conceitos de gerenciamento de projetos. Com o foco inicial na compreensão da área de 

conhecimento do gerenciamento de escopo, a equipe da Balan e Pimenta teve a oportunidade 

de colocar em prática o processo de definição do projeto, a decomposição da estrutura analítica 

de processos até o nível de atividades, que foram atribuídas a responsáveis e inseridas em um 

cronograma. As vantagens de um escopo bem definido, que fornece um cronograma confiável, 

com responsabilidades claras, foram as maiores lições aprendidas da equipe do projeto. 

 Durante as reuniões do projeto e conversas informais com o grupo, foi levantada a 

questão do falta de conhecimento em gerenciamento de projetos em outros escritórios de 

arquitetura, de diferentes tamanhos, que as proprietárias conhecem do meio arquitetônico. 

Nesse cenário, a oportunidade de obtenção de vantagem competitiva, através da gestão, é outra 

importante lição aprendida. Além de organização nos processos internos, a Balan e Pimenta 

pode focar no aperfeiçoamento da equipe em gerenciamento de projetos e desenvolver seus 

processos e sistema de gestão afim de tornar-se um Project Management Office (PMO). 

 Apesar do foco desse trabalho na aplicação do gerenciamento de escopo, a partir da 

EAP, foram apresentadas à equipe do projeto oportunidades de desdobramento de outras áreas 

de conhecimento. A partir da identificação dos stakeholders, realizada na TAP, é possível 

definir o plano de comunicação do projeto, definindo o fluxo de informação junto à matriz de 

responsabilidades. Com os requisitos do cliente e o orçamento inicial, o escritório pode 

padronizar o seu processo de orçamentação e do documento de solicitação de compra, gerando 

informações gerenciais para análises futuras. Apesar de já existirem reuniões de 

acompanhamento, serão implantadas já no próximo projeto, atas com indicadores e relatórios 

de desempenho. A necessidade de melhora do processo de monitoramento e controle do 

processo de execução, atribuído à empreiteira, foi um dos aprendizados que colocou as reuniões 

de acompanhamento e relatórios de desempenho como prioridade de próximos passos. Por 

último, mesmo com os processos relacionados ao projeto, quanto produto, sendo o principal 

foco e especialidade da Balan e Pimenta, foi reforçada a oportunidade de ganho no tempo 

alocado nessas tarefas, através da otimização do cronograma. 
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Dada a boa percepção passada pelo time do projeto, a quantidade de lições aprendidas 

que realmente devem resultar em ações voltadas para a melhora dos processos de 

gerenciamento de projetos e a boa aceitação aos processos, documentos e padrões apresentados 

durante a operação assistida, pode-se concluir que o objetivo do trabalho foi concluído com 

sucesso. O problema ao qual esse trabalho se propunha a responder, conforme apresentado na 

delimitação do tema, foi o de “Como é possível estabelecer processos de gerenciamento de 

escopo padronizados para o escritório, aplicáveis a qualquer obra de pequeno porte, a partir da 

realização de um projeto assistido? “. Conforme metodologia descrita, resumo bibliográfico 

utilizado e informações apresentadas ao longo do trabalho, foram estabelecidos processos de 

gerenciamento de escopo que podem ser utilizados em qualquer outra obra de pequeno porte, 

que o escritório de arquitetura Balan e Pimenta venha a realizar futuramente.
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

As ferramentas apresentadas ao escritório de arquitetura durante a realização do projeto 

assistido foram disponibilizadas à empresa e serão desdobradas como padrão em projetos 

futuros, além das oportunidades de próximas etapas a serem implantadas, conforme apresentado 

no capítulo de conclusão do trabalho. Duas das três proprietárias da Balan e Pimenta 

demonstraram interesse em cursar uma especialização em gerenciamento de projetos, afim de 

utilizar o conhecimento em gestão em todos os processos e futuros negócios da empresa. 
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