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Resumo 

 

 Palavras Chave:: Arquitetura, Projeto Arquitetônico, Gerenciamento de Escopo, 

Gerenciamento de Projetos 

 

 A proposta deste trabalho é apresentar uma Metodologia de Gerenciamento de Escopo 

para projetos de arquitetura, direcionado para os profissionais autônomos e que possuem 

escritórios, de forma a suprir as necessidades encontradas através de pesquisa realizada com 

profissionais da área. Os documentos elaborados foram: Plano de Gerenciamento de Escopo, 

Termo de Abertura de Projeto, Declaração de Escopo e Estrutura Analítica do Projeto. A 

elaboração dos documentos foi realizada de forma simples e didática, de forma a buscar a sua 

facil implementação dentro dos escritórios, podendo realizar a sua adaptação conforme a 

necessidade de cada arquiteto. Além deste direcionamento, para se chegar aos itens necessário 

de implementação foi realizada uma pesquisa na área de forma a encontrar lacunas 

relacionadas ao gerenciamento de projeto e sua importância para os projetos e também uma 

revisão teórica do material bibliográfico utilizado como referência, utilizando o mesmo para 

formatação dos documentos elaborados.   

  



 

 

Abstract 

 

 

 Key Words: Architecture, Architectural Design, Scope Management, Project 

Management 

 

The purpose of this paper is to present a methodology Scope Management for architectural 

designs , targeted for independent professionals and have offices in order to meet the needs 

found through research conducted with professionals. The documents were prepared : Plan 

Scope Management , Project Charter Project , Statement of Scope and Work Breakdown 

Structure . The preparation of the documents was performed in a simple and didactic manner , 

in order to seek their easy deployment in offices and can hold its adaptation as the need of 

every architect. In addition to this guidance, to get the items needed to implement a search in 

the area in order to find gaps related to project management and its importance to the projects 

and also a theoretical review of the bibliographic material used as a reference , using the same 

was done for formatting of documents elaborated . 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com o avanço e crescimento do mercado civil é visível a lacuna existente no âmbito 

do conhecimento em gestão de projetos e sua aplicabilidade no setor. Por este motivo, cada 

vez mais comum, é encontrada uma deficiência que é analisada através dos erros ocasionados 

nos projetos, por falta de uma metodologia aplicada.  

 Este problema é ocasionado por vários motivos, porém é possível destacar que a 

maioria dos profissionais formados não possuem conhecimentos gerados pela universidade, 

além de não entender a real importância da gestão de projetos aplicadas a rotina dos projetos. 

Muitos dos problemas relacionados à baixa qualidade das edificações são atribuídos à 

falta de qualidade do processo de projeto. Uma visão mais sistemática destes processos está 

diretamente ligada à melhoria da qualidade da execução das construções.  

 Subestimar a importância do gerenciamento de projeto faz com que os mesmos tragam 

deficiências na sua origem, com escopos mal detalhados, cronogramas irreais, custos mal 

dimensionados que respondem por atrasos nas entregas, excesso de retrabalho, desgastes nas 

relações com clientes e pouco retorno dos investimentos financeiros e pessoais.  

 Desta forma, analisando o mercado de projetos de arquitetura a proposta deste trabalho 

é considerar as deficiências relacionadas ao gerenciamento de escopo de projeto, definir e 

revisar a metodologia existente de forma a propor um modelo de gerenciamento de escopo 

que seja aplicado ao setor.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E PESQUISA  

 Através do Censo realizado pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do 

Brasil, no ano de 2012, constata que existem um pouco mais que 95.000 arquitetos ativos no 

mercado de trabalho, atuando em diversas áreas, conforme Tabela 1. 
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TABELA 1- ATIVIDADES REALIZADA NOS ÚLTIMOS ANOS - CAU 

Fonte: Censo CAU, 2012 

 

 

TABELA 2 - ATIVIDADES REALIZADA NOS ULTIMOS ANOS - CAU 

Fonte: Censo CAU, 2012 

 

 É possível observar através da Tabela 02, que já existem profissionais atuantes no 

mercado de gestão em projeto, porém este numero ainda é reduzido se comparado as demais 

áreas de atuação do mercado, sendo de 6,87% dos profissionais atuantes diretos.   
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 Com os dados disponibilizados é possível concluir que pouco mais da metade dos 

arquitetos e urbanistas trabalham por conta própria, sendo que 34% oferecem serviços como 

autônomo e 20% são donos de escritório e empresas ligadas a Arquitetura.  

 Além disso, percebe-se também que um percentual expressivo de arquitetos jovens 

(faixa etária de 20 a 29 anos), compõe o mercado, conforme tabela 3. Esse fator de 

crescimento esta ligado principalmente ao crescimento demográfico e econômico e ao grande 

aumento de numero de faculdade de Arquitetura e Urbanismo no pais. A quantidade de 

profissionais formados anualmente também é expressiva, sendo em torno de 7 mil jovens 

arquitetos urbanistas, contribuindo para o aumento deste dado.  

 

 

TABELA 3 - FAIXA ETARIA ARQUITETOS - CAU 

Fonte: Censo CAU, 2012 

 

 Através das analises dos itens acima e do mercado, podemos concluir que em todas as 

áreas de atuação há necessidade de aplicação do gerenciamento de projeto, tanto em projeto 

de pequeno e médio porte, como também em grandes empresas aonde já é encontrada uma 

intenção de aplicabilidade de gestão.  

 Por se tratar de um curso com formação praticaas universidades não possuem em sua 

grade curricular disciplinas de gestão, desta forma, o profissional começa a sua carreira sem 

noções de gerenciamento de projeto, o que é uma área de conhecimento, intimamente ligada 

com a profissão.  
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 A maioria dos problemas encontrados no gerenciamento de projetos de arquitetura 

estão relacionados a prazos, alterações de escopo, ausência de parâmetros, inconsistência de 

informações e falta de controle no processo, o que gera um alto nível de incertezas, 

indefinições e frustrações de cliente e profissionais. As iniciativas a favor de uma maior 

racionalização no setor de projetos ainda são incipientes.  

 Historicamente, os projetos de arquitetura têm sido desenvolvidos de forma não 

planejada, fragmentada, com um foco restrito ao produto final, desvinculado dos múltiplos 

processos que compõem universo projeto/execução. O perfil comum do arquiteto no mercado 

brasileiro tem se caracterizado por um distanciamento dos processos de produção 

racionalizados. O arquiteto, talvez por sua atribuição de “criador”, muitas vezes, tende a 

cultuar sua auto-suficiência e a considerar que talento e criatividade são suficientes para bons 

resultados e clientes satisfeitos.  

 A grande maioria dos fracassos ocasionados em projetos, segundo Pereira S.D, são 

devidos, principalmente, as falhas realizadas no Gerenciamento de Escopo ou no tempo 

disponibilizado para o planejamento do projeto.  

 Por se tratar de um mercado na grande maioria, informal, não existe um processo para 

a definição de um escopo com todos os requisitos do cliente e anseios de projeto. Desta 

forma, muitas vezes com projetos com escopo oculto, gerando diversas interpretações e 

mudanças por parte do cliente, dificultando o cumprimento de todos os itens interligados ao 

projeto.  

 O cliente não tem clareza do que está realmente “comprando”, e o arquiteto, por sua 

vez, não sabe exatamente o que está “vendendo”. Isso cria um círculo vicioso, no qual não se 

tem noção de onde começam e terminam os compromissos profissionais entre as partes. 

Assim, trabalha-se mais que o esperado, as solicitações de mudanças são feitas com mais 

freqüência e há mais dificuldade em se renegociar escopos e valores.  

 A partir desse contexto, a proposta deste trabalho de conclusão de cursoé definir e 

revisar a metodologia existente de forma a propor um modelo de gerenciamento de escopo 

que seja aplicado ao setor de projetos de arquitetura, para escritórios, de forma a contribuir e 

aperfeiçoar o gerenciamento e andamento dos projetos.  

 Os benefícios destas aplicações têm reflexos diretos no sucesso do projeto, tanto no 

aspecto técnico - ser concluído dentro do prazo e do orçamento previsto, utilizar os recursos 

de forma eficiente, ter atingido a qualidade desejada -, quanto no aspecto organizacional – 
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conclusão do projeto com um mínimo possível de alterações em seu escopo, boa aceitação 

pelo cliente, dentro das condições normais da empresa. 

 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Propor um modelo de gerenciamento de escopo para projetos arquitetônicos. 

 

1.2.3 Objetivo Especifico 

 - Realizar levantamento bibliográfico sobre Gerenciamento de Escopo, sua 

aplicabilidade e ferramentas de gestão; 

 - Mapear os principais problemas encontrados em escritório de arquitetura, nas 

definições do projeto e seus requisitos; 

 - Definir documentos e metodologia aplicada aos projetos de arquitetura para 

implementação e aperfeiçoamento; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEORICA E PRATICA 

 O aumento na demanda de projetos de arquitetura no cenário atual é notável nos 

últimos anos. No Brasil, essa realidade se confirma, entre outros fatores, através da evolução 

dos grandes empreendimentos e do estudo prévio de cada obra - o que tem qualificado o 

espaço final edificado. Incentivos do governo federal, juros mais baixos e prazos cada vez 

mais longos estão entre os fatores de estímulos ao aquecimento do mercado e aumento da 

demanda de novos imóveis para uma população que possui uma renda maior e que 

conseqüentemente sonha pelo seu primeiro imóvel. Comparando o crescimento do ano 

de2007 a 2012, podemos observar através dos dados coletados pelo IBGE, que ocorreu um 

crescimento de aproximadamente 25% no setor de construção civil. 

 Podemos utilizar como comparativo de crescimento o numero de unidades de 

habitação construídas no período de 2008 a 2013, na cidade de Curitiba, totalizando 

aproximadamente 58.190 unidades disponíveis para venda, conforme dados retirados da 

Câmara Brasileira da Industria da Construção Civil (2013). No mesmo período na cidade de 

São Paulo, a quantidade de imóveis lançados totaliza 183.788 de unidades.  

 Além do poder aquisitivo do brasileiro ter melhorado nos últimos cinco anos, esse 

crescimento também é visível com a maior quantidade da demanda de empreendimentos 
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residenciais e comerciais. Por este motivou aumento na produção de projetos e 

acompanhamento de obras elevou-se consideravelmente, valorizando também a profissão e 

funções de competência relacionadas ao arquiteto. 

 Desta forma, tendo em vista a expansão e demanda do mercado civil, surge a 

necessidade do aperfeiçoamento das técnicas de gerenciamento de escopo aplicadas a este 

mercado, pois como citado acima, é a principal causa de erros na elaboração de projetos, 

causando retrabalho, custos adicionais e insatisfação de todos os envolvidos.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 Este trabalho de conclusão de curso, se estrutura de forma a conter uma introdução e 

justificativa para desenvolvimento do tema escolhido, analise das referências bibliográficas 

mais relevantes, pesquisa de campo buscando encontrar possíveis lacunas existentes no 

âmbito de gerenciamento de projetos e escopo relacionada a área de arquitetura,  proposta de 

aplicação de metodologia de gerenciamento de escopo e a conclusão. Abaixo são descritas 

com maior detalhamento a estrutura de cada capitulo desenvolvido neste trabalho.  

 CAPITULO 1. -INTRODUÇÃO 

 Este capitulo aborda todo o conteúdo e os objetivos desejados com a pesquisa do tema 

escolhido, buscando uma justificativa para a abordagem do tema de forma a desenvolver uma 

metodologia de gerenciamento de escopo voltada a escritórios de arquitetura ou profissionais 

autônomo. 

 CAPITULO 2. - METODOLOGIA 

 Este capítulo contém a descrição da metodologia utilizada para a abordagem do tema, 

que inclui revisão bibliográfica, pesquisa de campo e proposta de metodologia aplicada a área 

de estudo.  

 CAPITULO 3. - REFERENCIAL TEORICO EM GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

EM PROJETO 

 Contém todo o embasamento teórico para a abordagem do tema escolhido, de forma a 

realizar uma abordagem geral sobre Gestão em Projetos e enfatizar e aprofundar em uma das 

áreas de estudo que é Escopo, explanando também sobre as principais características do 

projeto arquitetônico. 

 CAPITULO 4. -APRESENTAÇÃO E ANALISE DE RESULTADOS 

 Para uma efetiva aplicação do Gerenciamento de Escopo, este capitulo aborda a 

pesquisa de campo realizada para entender melhor o mercado com relação aos requisitos de 
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projetos por parte do cliente, entendimento do profissional, cumprimento do escopo, 

problemas ocasionados por escopo feitos de forma incorretas, etc.  

 CAPITULO 5. -PROPOSTA DE MODELO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

PARA PROJETOS ARQUITETONICOS 

 Através da analise do capitulo anterior, podemos realizar o desenvolvimento de uma 

metodologia de escopo aplicada ao desenvolvimento de Gerenciamento de Escopo. O capitulo 

6, desenvolve e aborda a metodologia proposta para este trabalho.  

 CAPITULO 6. - CONCLUSÃO  

 Através do desenvolvimento do trabalho acima, é possível realizar a conclusões que 

são apresentadas no capitulo 6 e também as recomendações necessárias para a aplicação do 

sistema de gestão de escopo para escritórios de arquitetura.  

 

 

2. METODOLOGIA  

 No desenvolvimento deste trabalho foi utilizado como metodologia de pesquisa, 

revisão do referencial teorico, com enfoque em Gestão de Escopo, além disto, foi utilizado 

também para complementar, pesquisa de campo na qual aproxima a teoria da pratica, 

buscando mapear os problemas encontrados no mercado no qual o tema esta inserido.  

 Para a realização da pesquisa, foi utilizado uma amostra de 30 escritórios em conjunto 

com profissionais autônomos. Dentro dos quais responderam a questões objetivas, podendo 

realizar ao final da pesquisa comentários e sugestões ao tema. 

 Sendo assim, para concluir e desenvolver o Gerenciamento de Escopo voltado as 

necessidades do mercado, embasados no referencial teórico, foram desenvolvidos documentos 

que auxiliam na implantação da gestão do escopo, fazendo-se necessário o entendimento dos 

processos envolvidos para o desenvolvimento de projetos.  

 

3. REFERENCIAL TEORICO EM GERENCIAMENTO DE ESCOPO EM PROJETO 

  

 Em todo projeto, sendo ou não, arquitetônico há necessidade de definir suas fases, nas 

quais serão desenvolvidas um pacote de atividades até a conclusão. Ao iniciar busca-se os 

pré-requisitos para sua conclusão, no qual pode ser determinado como processo de 

gerenciamento de projetos com o objetivo de descrever e organizar o trabalho do projeto 

(XAVIER, 2009). 
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 O método PMBOK defini nove áreas de conhecimento para a realização do 

gerenciamento de projeto, sendo as seguintes: escopo, tempo, custos, qualidade, recursos 

humanos, comunicações, riscos, aquisições e integração. Ao esboçar cada uma destas áreas, 

através do gerenciamento de projetos, descrevem-se os conhecimentos e boas práticas que 

compõe os processos de execução do projeto (XAVIER, 2009). 

 Este trabalho refere-se ao gerenciamento de projeto especificamente sobre a área do 

conhecimento definido como escopo dentro do método PMBOK. Assim, para melhor 

entendimento do tema proposto, faz-se necessário um aprofundamento teórico, referenciando 

autores que discutem escopo e seus diversos processos. 

 

3.1 PROJETO 

 O gerenciamento de projetos é uma idéia relativamente antiga, na atualidade com a 

demanda de negócios as grandes empresas tem percebido a necessidade de se aperfeiçoar e se 

estruturar de forma a atender a complexidade dos projetos para obtenção de sucesso efetivo e 

eficaz. 

 Segundo as normas ISO 10.006 (Diretrizes para qualidade de gerenciamento de 

projetos), projeto é um “processo único, consistindo em um grupo de atividades coordenadas 

e controladas com datas para inicio e termino, empreendido para alcance de um objetivo 

conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos".  Para o 

PMBOK, projeto é "um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo"(XAVIER, 2009). 

 È possível notar que projetos ocorrem na grande maioria das organizações, em todas as 

suas áreas, níveis, gerando produtos e serviços para clientes tanto internos quanto 

externos.Sendo assim, cada projeto cria um produto, serviço ou resultado exclusivo, mesmo 

embora, elementos que se repetem possam estar envolvidos na gestão do projeto, isso não 

muda a singularidade de cada projeto.  

 Segundo o PMBOK, um projeto pode criar: 

 1) Um produto que pode ser um item final ou um item componente de outro item; 

 2) Uma capacidade de realizar um serviço, como funções de negócios que dão suporte 

a produção ou a distribuição; 

 3) Um resultado, como um produto ou um documento. (PMBOK, 2008) 

 Além das definições acima, também possui alguns itens que complementam o 

entendimento dos projetos, como o conjunto de projetos que são denominados de programa, 
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que pode envolver uma serie de empreendimentos cíclicos e repetitivos. Para um melhor 

planejamento, controle e execução de um projeto, também pode ser dividido em subprojetos, 

empregando as mesmas técnicas e métodos utilizados para o gerenciamento de projeto.  

 O ciclo de vida de um projeto consiste no conjunto de fases que compõe o projeto, 

geralmente em ordem seqüencial. Segundo Carlos Xavier(2009), cada uma de suas fases 

possui um grupo de atividades relacionadas de forma lógica, e sua conclusão é marcada pela 

entrega de um ou mais deriverables. É possível analisar que as definições das fases do ciclo 

de vida de um projeto esta diretamente ligada ao tipo de produto a ser gerado.   

 Mesmo os projetos possuindo tamanhos ou complexidades diferenciadas, todos podem 

ser mapeados para uma estrutura de ciclo, conforme abaixo: 

 Inicio do projeto; 

 Organização e preparação; 

 Execução do trabalho do projeto; 

 Encerramento do projeto; 

 Dentro de um visão genérica de projeto e seu ciclo de vida, um gerente de projeto pode 

determinar as necessidades de uma gestão mais eficaz sobre pontos específicos do projeto.  

 

3.2 GERENCIAMENTO EM PROJETO  

 

 Segundo Xavier (2009), para o gerenciamento de um projeto, com a aplicação de 

conhecimentos, habilidades e técnicas as suas atividades, a fim de atender ao propósito para o 

qual ele foi autorizado, o PMBOK propõe nove áreas de conhecimento, sendo elas: 

 Gerenciamento de Escopo; 

 Gerenciamento de Tempo; 

 Gerenciamento de Custo; 

 Gerenciamento de Qualidade; 

 Gerenciamento de Recursos Humanos (RH); 

 Gerenciamento de Comunicações; 

 Gerenciamento de Riscos; 

 Gerenciamento de Aquisições; 

 Gerenciamento de Integração; 
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 As áreas acima descrevem conhecimentos necessários e boas praticas relacionadas ao 

gerenciamento de projetos, analisando os principais conceitos e técnicas que podem ser 

usados na administração de um projeto. 

 Através da metodologia do PMBOK– 5ª Edição, o gerenciamento de projetos consiste 

em um total de 47 processos, dentro de todas as áreas do conhecimento. Para melhor 

entendimento, segue abaixo todos os processos correlacionados com as áreas do 

conhecimento e a tabela 4 ilustrativa.   

 

TABELA 4 - GRUPO DE PROCESSOS E ÁREAS DO CONHECIMENTO 

FONTE: http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5/, 2014. 

 

 De uma maneira mais simplista é possível resumir que os processos do gerenciamento 

de projetos estabelecem ciclos de planejamento, execução e controle, podendo ser repetido 

diversas vezes ao longo do projeto. O PMBOK, define cinco grupos de gerenciamento de 

projetos, conforme abaixo (PMBOK, 2008): 

1. Iniciação:Processo que formaliza a existência do projeto, define objetivos, escopo, o 

gerente de projetos e organização todos os itens necessários para sua inicialização, 

como recursos necessários para o seus desenvolvimento. 

2. Planejamento:Processo pelo qual será determinado o que deve ser feito, através de um 

Plano de Projeto. 

http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5/
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3. Execução: Produção das entregas do projeto por meio da integração de pessoas, 

recursos, monitoramento e controle. 

4. Monitoramento e Controle: Controle e conferencia dos resultados dos itens definidos 

na linha de base do planejamento.  

5. Encerramento: Processo que formaliza o encerramento do projeto.  

 

 O grupo de processos são agrupamentos de processos de gerenciamento, podendo 

desta forma, ocorrer a superposição entre os processos: execução e controle que ocorrem ao 

mesmo tempo e interagem com o processo de planejamento.  Através da Figura 1 é possível 

ilustrar o grupo de processos para melhor entendimento.  

 

 

FIGURA 1 - GRUPO DE PROCESSOS  

FONTE: http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5/, 2014. 

 

 O grupo de processos tem dependência clara e em geral são executados na mesma 

seqüência em qualquer projeto. O diagrama de fluxo de processos, conforme Figura 2 fornece 

um resumo geral do fluxo básico e das interações entre grupos de processos e partes 

interessadas.  É possível compreender a cronologia de gestão a partir dos grupos de processos, 

coordenando diferentes processos de gestão do projeto.  A divisão do projeto em fases visa 

criar pontos de controle ao final de cada fase.  

http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=hd9BpEdtEBySCM&tbnid=tpR5rAAl0K4esM:&ved=&url=http://macppg.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&ei=YGcVU5W_MsagkQeR4YCADw&bvm=bv.62286460,d.eW0&psig=AFQjCNGMoP1Eo6T-_7o9on_k_CQvOyDIvw&ust=1393998049265202
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FIGURA 2 - DIAGRAMA DO GRUPO DE PROCESSOS E AREAS DO 

CONHECIMENTO  

FONTE: http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5/, 2014. 

 

3.3 GERENCIAMENTO DE ESCOPO  

 

O gerenciamento de escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar 

que o projeto inclui todo o trabalho necessários, e apenas o necessário, para terminar 

o projeto com sucesso. Esse gerenciamento esta relacionado principalmente com a 

definição e controle do que esta e do que não esta incluso no projeto. (PMBOK, 

2008, 103) 

 

 Segundo Sabbag (2009), o escopo é progressivamente elaborado, sendo rara um 

projeto iniciar com o escopo suficientemente elaborado. O PMI (Project Manager Institute) 

adota o conceito de entregáveis (deriverable) para fazer com que cada conjunto de atividades 

torne-se tangível por meio de algum tipo de entrega.  

http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5/
http://blog.mundopm.com.br/wp-content/uploads/2013/03/figura-4-1024x765.jpg
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 O gerenciamento de escopo é uma área aplicada para o planejamento de qualquer 

projeto e deve ser conduzido de modo precioso, uma vez que compõe a base de 

desenvolvimento da estrutura do projeto. (SOTILLE et. al., 2008) 

 Desta forma, através das referências acima é possível concluir que o escopo é o 

processo que garante que o projeto inclui todo trabalho requerido, para completá-lo com 

sucesso.  A área de gerenciamento de escopo trata principalmente da definição do controle do 

que esta e do que não esta incluso no projeto, sendo fundamental para o planejamento do 

projeto.  

 Na maioria dos projetos é esperado que possua um objetivo claro no começo, porém 

muitos possuem uma idéia vaga do resultado final ou então uma definição superficial do que 

se espera alcançar, sendo assim, muitos projetos falham por falta de definição do escopo.  

 O PMBOK define cinco processos de gerenciamento do escopo de projetos, conforme 

listagem abaixo: 

1. Coletar Requisitos; 

2. Definir Escopo; 

3. Criar EAP; 

4. Verificar o Escopo; 

5. Controlar o Escopo; 

 Os processos interagem entre si e com os de outras áreas do conhecimento. Cada 

processo ocorre pelo menos uma vez em todo projeto e em uma ou mais fases do mesmo.  

 Segundo o PMBOK(2008), os processos usados para gerenciar o escopo, assim como 

as ferramentas e técnicas de suporte, variam de acordo com a área de aplicação e 

normalmente são definidos como parte do ciclo de vida do projeto. A declaração detalhada e 

aprovada do escopo do projeto e suas respectivas EAP e dicionário da EAP são a linha de 

base para o escopo do projeto. A linha de base do escopo é então monitorada, verificada e 

controlada no ciclo de vida do projeto. 

 Para melhor entendimento, segue Figura 03 com uma visão geral dos processos de 

Gerenciamento de Escopo.  
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FIGURA 3 - GERENCIAMENTO DE ESCOPO E PROCESSOS 

FONTE: http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368, 2014. 

  

http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368
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 Desta forma, conclui-se que o processo de gerenciamento de escopo precisa ser bem 

integrado as demais áreas do conhecimento para que o trabalho final seja o resultado do 

escopo especificado.   

 

 3.3.1 Coletar os Requisitos  

 

 Segundo o PMBOK (2008), coletar os requisitos é o processo de definir e documentar 

as funções e funcionalidade do projeto e do produto necessárias para atender as necessidades 

e expectativas das partes interessadas.   

 Os requisitos do projeto são as condições ou capacidades que devem ser supridas pelo 

produto, serviço ou resultado do projeto para satisfazer os objetivos do projeto. Segundo 

Xavier (2009), esses requisitos precisam ser definidos, analisados e reportados com o 

detalhamento suficiente para serem medidos e controlados durante a execução do projeto. 

 O sucesso do projeto esta diretamente ligada a sensibilidade de capturar e coletar os 

requisitos do projeto de forma completa. A Figura 4 exemplifica as entradas, técnicas e saídas 

do processo de coletar requisitos.  

 

FIGURA 4 - COLETAR REQUISITOS: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE 

SAÍDA 

FONTE: http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368, 2014. 

 

http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=K6vWRFscH_S4BM&tbnid=CydOkqwFyZshKM:&ved=&url=http://engeprojnews.blogspot.com/2013/02/processos-de-planejamento-parte-2-escopo.html&ei=GP0VU-7sEI-skAeNg4BI&bvm=bv.62286460,d.eW0&psig=AFQjCNHQNHVrIbRnOmgyWFa0fUs8L-LnUQ&ust=1394036334831679
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 Para coleta de requisitos existem ferramentas básicas e técnicas para melhor 

aprofundamento, conforme listagem abaixo (PMBOK, 2008): 

 Entrevistas; 

 Dinâmicas de Grupo; 

 Oficinas; 

 Brainstorming; 

 Técnica Delphi; 

 Mapas Mentais; 

 Diagrama de afinidades; 

 Desta forma, todos os itens coletados na elaboração dos requisitos do projeto serão 

utilizados futuramente como base de tomada de decisões do projeto e determinarão os limites 

do trabalho no projeto. Sendo assim, como todos os processos são de extrema importância a 

atenção na coleta dos requisitos, pois como já mencionado, a maioria dos erros ocasionados 

em projetos, ocorrem devido a esta etapa, na qual não ocorre uma interpretação adequada das 

necessidades do cliente e objetivos do projeto. 

 

 3.3.2 Definição do Escopo 

 

 "O processo de definição do escopo tem como objetivo elaborar e documentar a 

estratégia para o desenvolvimento do trabalho que ira gerar o produto do projeto". (Xavier, 

2008, 88) 

 Esta etapa do processo de definição de escopo consiste em realizar a declaração de 

escopo e levantar quais são as principais entregas do projeto e escolher a condução correta 

que deve ser utilizada para as entregas do projeto(Xavier, 2009). 

 A entrada é o termo de abertura do projeto que fornece a descrição em alto nível e as 

características do produto. É possível entender o processo do fluxo de dados da etapa de 

definição do escopo, conforme diagrama na Figura 5: 
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FIGURA 5 - DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS DO PROCESSO DEFINIR O ESCOPO 

FONTE: http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368, 2014. 

 

 Para definição do escopo são utilizadas algumas ferramentas que facilitam e auxiliam 

nesta etapa, conforme abaixo(PMBOK, 2009): 

 Analise de Produto; 

 Identificação de Alternativas; 

 Opinião Especializada; 

 Após definição do escopo através de analises e identificação de todas as alternativas a 

saída é a Declaração de Escopo que consiste no documento que fornece a documentação que 

servirá de base para a tomada de decisões e para confirmar o desenvolvimento de um 

entendimento comum do escopo entre as partes envolvidas. Neste documento estão inclusos 

as informações abaixo(PMBOK, 2008): 

 Descrição do Escopo do Produto; 

 Critérios de Aceite do Produto; 

 Entregas do Projeto; 

 Exclusões do Projeto; 

 Restrições do Projeto; 

 Premissas do Projeto; 

http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XwbyyS3G2jMaM&tbnid=tCe7yAeN54Lu4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://certificacaopmp.wordpress.com/2010/07/27/gerenciamento-do-tempo/6-16-diagrama-de-fluxo-de-dados-controlar-o-cronograma/&ei=EQIWU_qiHs7SkQesrYHwDA&bvm=bv.62286460,d.eW0&psig=AFQjCNGoWaaBfg0L-BFRsT6hPUQvRZGBUQ&ust=1394037646238533
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 Desta forma, o objetivo da definição do escopo é descrever e obter um acordo sobre os 

limites logicos do projeto. As declarações de escopo são utilizadas para definir o que esta 

dentro dos limites do projeto. Quanto mais aspectos do escopo pudermos identificar e definir, 

melhor será o projeto. (PEREIRA, 2010) 

 A Declaração do Escopo é o documento que desenvolve ou confirma o entendimento 

entre as partes envolvidas, do escopo do projeto. (Xavier, 2009).  

 

 3.3.3 Criação da EAP  

  

 Após o escopo definido a próxima etapa é a criação da EAP que consiste no 

detalhamento do trabalho que será executado. Segundo Xavier(2009), o processo de 

detalhamento consiste na subdivisão das entregas principais do projeto, em componentes 

menores e mais fáceis de gerenciar, este nível de detalhamento deve ser realizado de maneira 

a definir uma baseline para medição e controle do desempenho, aumentar a exatidão das 

estimativas e facilitar na definição clara das responsabilidades.  

 A ferramenta utilizada para realizar o maior nível de detalhamento do Escopo é a EAP 

- Estrutura Analítica do Projeto ou WBS –WorkBreakdownStructure. Desta forma, podemos 

concluir que a EAP, segundo o PMBOK(2008): 

 Decompõe o escopo de forma a dividir as entregas do trabalho; 

 Apresenta o processo de ciclo de vida do projeto em termos das fases 

apropriadas para sua execução; 

 É a base para o estabelecimento de todos os esforços; 

 Da suporte para a atribuição das responsabilidades para execução e 

coordenação do trabalho no projeto;  

 Os processos para a criação da EAP podem ser exemplificados através da Figura 6, na 

qual apresenta as entradas, técnicas e ferramentas utilizadas e também as saídas.  

 

FIGURA 6 - COMPONENTES DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA EAP 

FONTE: http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368, 2014. 

http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ejjKpwOCPc-P0M&tbnid=mUEl80niLxnbSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pm2all.blogspot.com/2011/09/pmbok-53-criar-estrutura-analitica.html&ei=yAcWU9_iJMarkAe20oDwBQ&bvm=bv.62286460,d.eW0&psig=AFQjCNGp_ZhJK5P_ib74enj2gXiLGvakxg&ust=1394039087177814
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 Xavier(2009), completa que o tamanho e a complexidade da EAP do projeto e das 

necessidades de detalhamento para o seu gerenciamento influenciam diretamente na 

profundidade da EAP e que qualquer trabalho não incluso na EAP não deve ser realizado pela 

equipe.   

 

 3.3.4 Verificação do Escopo  

  

"A verificação do escopo é o processo de obtenção da aprovação formal desse instrumento 

por parte dos envolvidos responsáveis pela aceitação das entregas do projeto" (Xavier, 2008, 

188). 

 Esta etapa no Gerenciamento de Escopo consiste na verificação e aceitação do trabalho 

realizado pelo cliente, sendo considerado um processo de controle e monitoramento, pelo 

PMBOK(2008). A finalidade é que ao final de cada fase do ciclo de vida do projeto, seja 

realizado uma revisão dos deliverables entregues e os resultados do trabalho, garantindo que 

as tarefas sejam realmente executadas.  

 

 

FIGURA 7 -  COMPONENTES DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE ESCOPO 

FONTE: http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368, 2014. 

  

 Esta etapa é preponderante para continuidade do projeto no caminho correto. A Figura 

7 ilustra os componentes do processo na verificação do escopo. 

  

3.3.5 Controle do Escopo 

 

Durante a execução do projeto, é praticamente inevitável ocorrerem solicitações de 

alterações no seu escopo. Um fator critico de sucesso para o gerenciamento de 

escopo é a condução estruturada do processo de solicitação de mudanças, com a 

utilização de um procedimento formal, previamente definido e documentado 

(Xavier, 2008, 198) 

 

http://estrategiaconsultoria.com.br/?p=368
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=0_jxPaWHvvQ4tM&tbnid=6fsCY-uNaE9pWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pm2all.blogspot.com/2011/09/pmbok-54-verificar-ambito-escopo.html&ei=wQsWU9zIGci3kQegz4GgCQ&bvm=bv.62286460,d.eW0&psig=AFQjCNEQJhxAaRAyGgNxdt2w31GV8qGioA&ust=1394040124547653
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 A etapa de Controle de Escopo é responsável por monitorar o status do escopo e 

controlar as mudanças ocorridas. Segundo Xavier(2009), isto deve ocorrer de forma 

organizada e controlada, deve-se receber os pedidos de alteração de escopo, avaliar o seu 

impacto no próprio projeto e em projetos interdependentes, obter sua autorização e, se 

autorizadas, refletir as mudanças solicitas na linha de base do projeto. Desta forma, o controle 

de escopo consistem em: 

 Administrar as alterações; 

 Detectar a alteração do escopo; 

 Influências os fatores que geram as alterações de escopo;  

 Realizar controle e integração de mudanças; 

 Reportar o desempenho desta alteração para detectar as alterações ocorridas; 

 Atualização dos ativos de processos organizacionais; 

 Gerenciar as solicitações de mudanças; 

 Atualizar a linha de base do escopo; 

 Atualização dos documentos do projeto 

 

3.4 PROJETO ARQUITETONICO 

 

 A elaboração de projetos em Arquitetura se concebe através de representações que 

adiantam uma intenção de transformar um dado ambiente ou lugar. O projeto e sua expressão 

demonstram a postura do arquiteto em relação a sua época e aos meios técnicos disponíveis. 

 O desenvolvimento do progresso no projeto arquitetônico é caracterizado, pela busca 

de uma linearidade, e pode ser descrito resumidamente, conforme listado: 

 

1. Levantamento de Dados:  

Nesta etapa são levantadas todos os dados necessários para o desenvolvimento do 

projeto dentro das necessidades do cliente e também dentro da legislação vigente ou 

demais itens que possam restringir ao projeto.  

Além disso, são realizado todos os levantamento do local que influenciam no projeto: 

medições, insolação, direção dos ventos, analise do entorno, topografia.  

Através dos dados levantados com o cliente é criado o Programa de Atividades, 

aonde estão descritos todos os itens que o projeto deve contemplar.  
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2. Estudo Preliminar: 

O estudo preliminar, envolve a análise das várias condicionantes do projeto e os 

dados levantados no primeiro item.  Normalmente é materializado através de croquis 

e esboços, que vão de acordo de como cada arquiteto costuma apresentar suas ideias 

ao cliente, normalmente são utilizados croquis, maquetes volumétricas, maquetes em 

3d, desenhos ilustrativos.  

3. Anteprojeto: 

É o resultado final da solução projetual e arquitetônica proposta, considerando as 

exigência das etapas anteriores. 

Constituem-se de  um conjunto de desenhos que representam com mais clareza e 

personalidade e a volumetria, o dimensionamento dos ambientes e os detalhes 

funcionais. A partir desta etapa são iniciadas as atividades correlacionadas ao projeto, 

como projeto estrutural, projeto hidráulico, etc.  

Nesta etapa será desenvolvido o projeto com a elaboração da planta-baixa de cada 

pavimento, contendo informações de cada ambiente. A volumetria, estrutura, planta 

de cobertura e instalações gerais serão definidas.  

 

4. Projeto Legal: 

Constitui a configuração técnica-jurídica da solução arquitetônica proposta para a 

obra, seus desenvolvimento se dá somente após as etapas anteriores.  

O material produzido nesta fase deve atender aos requisitos legais a as normas 

técnicas de apresentação e representação gráfica emanadas pelos órgãos público, 

alem disso, deve incorporar as exigências das normas na qual o projeto deve ser 

aprovada, como, coeficiente de aproveitamento, normas de segurança, taxa de 

ocupação, recuos, etc.  

 

5. Projeto Executivo: 

"É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, 

de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT". Lei n.° 8.666/93, art. 6.°. IX, X. 

O Projeto Executivo consiste na apresentação de todos os elementos necessários a 

realização da obra civil, esta apresentação é dada por desenhos técnicos com detalhes 

construtivos.  
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Além dos desenhos construtivos também acompanha o memorial descritivo no qual 

contem o detalhe e especificação de todos os itens compreendidos no projeto. 

 

 Em arquitetura, o processo de criação não possui métodos lineares, rígidos ou 

genéricos entre profissionais, a grande maioria possui sua forma individual de conduzir o 

projeto. Segundo Labaki, arquitetos possuem dificuldade de enquadrar seus projetos em 

metodologias, pois o processo de criação é em grande parte informal.  

"São grandes as dificuldades de enquadrar as características do processo projetivo em 

metodologias de projeto, uma vez que o processo de criar formas em arquitetura é, na maioria 

das vezes, informal, individual ou simplesmente pertence a escolas de regras estéticas" 

(KOWALTOWSKI; LABAKI, 1993). 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANALISE DE RESULTADOS 

 

 A pesquisa realizada foi aplicada a arquitetos como forma de mapear as lacunas 

existentes na área do gerenciamento de projetos, no âmbito do gerenciamento de escopo. 

Desta forma, foram realizadas 28 perguntas. abertas e fechadas, sendo elas objetivas, múltipla 

escolha e escritas, buscando informações especificas da área de arquitetura e, também, 

especificas para a área de gerenciamento de projetos. Participaram arquitetos da cidade de 

Curitiba e a amostragem foi não-probabilistica por conveniência.  

 Abaixo, para melhor entendimento desta etapa, estão listadas todas as perguntas 

contidas no questionário. Para a realização do questionário individual foram acessados 

virtualmente através de um software online, onde cada individuo respondeu o questionário e 

contribuiu com suas respostas, sendo no final realizada um resumo gráfico, conforme será 

apresentado.  

 

1. Tempo de experiência na área? 

 Até 5 anos 

 De 5 à 10 anos 

 De 10 à 15 anos 

 Acima de 15 anos 
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2. Idade? 

3. Em sua formação acadêmica teve em sua grade curricular disciplinas destinadas 

a gestão de projetos? 

 Sim 

 Não  

5. Você conhece a metodologia do PMBOK? 

 Sim 

 Não  

6. Você possui escritório? 

 Sim 

 Não  

7. Você é autônomo ou possui empresa constituída? 

 Empresa Constituída 

 Autônomo  

8. Qual a maior demanda em projeto arquitetônicos no seu escritório? 

 Projeto Residencial 

 Projeto de Interiores 

 Projeto Destinados a Concurso 

 Projetos Corporativos 

 Reformas  

 Acompanhamento de Obras 

 Outros  

9. Você possui conhecimento em gerenciamento de projetos? 

 Sim 

 Não  

10. O seu conhecimento em gerenciamento de projetos é aplicado no seu trabalho? 

 Sim 

 Não  

11. Na contratação do projeto você costuma explicar ao cliente quais as etapas que são 

realizas para a elaboração do projeto? 

 Sim 

 Não  
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12. Quais são as etapas de projeto definidas por você para o gerenciamento dos seus 

projetos? 

13. Você tem dificuldades em entender as necessidades do cliente? 

 Sim 

 Não  

14. Antes de iniciar o projeto você costuma definir o escopo? 

 Sim 

 Não  

15. Você utiliza alguma técnica existente para o entendimento das necessidades do 

cliente? 

 Sim 

 Não  

16. Quais das técnicas abaixo você utiliza? 

 Brainstorm 

 Entrevista 

 Join Aplication Design 

 Oficinas 

 Outros 

17. Quais os motivos você sente dificuldade para entender as necessidades dos clientes? 

 Falta de informação do cliente 

 O cliente não sabe o que deseja 

 Você tem dificuldades em interpretar o que o cliente deseja 

 Outros 

18. Normalmente as expectativas do cliente com relação ao projeto, são muito altas? 

 Sim 

 Não 

19. Você verifica com o cliente quais itens são restritivos ao projeto? 

 Sim 

 Não 

20. Para o desenvolvimento do projeto é realizado o alinhamento dos itens solicitados 

com o orçamento para execução do projeto? 

 Sim 



34 

 

 Não 

21. Através das etapas do projeto definidas, você realiza cronograma? 

 Sim 

 Não 

22. No decorrer do projeto é realizada uma revisão de cada etapa já realizada, de forma 

a buscar lacunas de itens não incorporados aos projetos? 

 Sim 

 Não 

23. É comum ocorrer alterações de projeto por parte do cliente, após aprovação e 

finalização de etapas? 

 Sim 

 Não 

24. As alterações solicitadas, ocorrem principalmente, devido a qual motivo? 

 Falta de informação coletada no inicio do projeto 

 O cliente não tem certeza do que realmente precisa 

 Falta de gerenciamento e listagem de escopo 

 Outros 

24. As alterações ocorridas durante o projeto, afetam principalmente quais itens? 

 Custo 

 Prazo 

 Outros 

25. Quando ocorrem modificações no projeto, após etapas já finalizada, o cliente tem 

ciência dos transtornos causados para o andamento do projeto? 

 Sim  

 Não 

26. Você possui algum procedimento para aceitação de cada etapa do projeto? 

 Sim  

 Não 

27. Qual o procedimento que você utiliza para o aceite de cada etapa do projeto? 

28. Na finalização do projeto qual procedimento você utiliza? 

 



35 

 

 A seguir, segue a analise de cada item com gráficos elaborados, para melhor ilustração 

e entendimento da pesquisa.   

 Como a pesquisa foi focada na área de arquitetura, todos os entrevistados são 

arquitetos, com experiência em campo variada, a maioria dos entrevistados possuem vivencia 

na área até 10 anos de inserção no mercado. A idade dos entrevistados varia de 22 anos à 58 

anos.  

Tempo de experiência na área? 

 

 

GRÁFICO 1 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA 

FONTE: Venturi, 2014. 

 

 Conforme citado na introdução, a grande maioria dos arquitetos recém formados, não 

possuem disciplinas destinadas a gestão de projetos, podemos ilustrar este fato, conforme 

Gráfico 1 abaixo no qual 73% dos participantes não possuíram aulas com esta abordagem. A 

grande maioria também não possui conhecimentos da metodologia aplicada através do 

PMBOK.  

Em sua formação acadêmica teve em sua grade curricular disciplinas destinadas 

a gestão de projetos? 
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GRÁFICO 2 – DISCIPLINAS DESTINADAS A GESTÃO DE PROJETOS NA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FONTE: Venturi, 2014. 

 

Você conhece a metodologia do PMBOK? 

 

GRÁFICO 3 – CONHECIMENTO DA METODOLOGIA DE PMBOK 

FONTE: Venturi, 2014. 

 

 Outro dado importante é que 53% dos participantes possuem escritório, porém todos os 

entrevistados possuem trabalhos como autônomo. A grande maioria dos arquitetos atuantes 

trabalham como profissionais liberais, porém uma fatia pequena possui empresa constituída, 

dentre os entrevistados nove profissionais possuem CNPJ, contra 21 arquitetos autônomos, o 

que corresponde a 70% dos profissionais entrevistados.  
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Qual a maior demanda em projeto arquitetônicos no seu escritório? 

 

GRÁFICO 4 – DEMANDA EM PROJETO ARQUITETÔNICOS  

FONTE: Venturi, 2014. 

 

 O Gráfico 4, apresenta qual a maior demanda de projeto dos profissionais 

entrevistados, podendo concluir que se tratam de projetos residenciais e de interiores o maior 

foco de trabalho desses profissionais.  

 A grande maioria, o que corresponde a 67%, respondeu que possuem conhecimentos 

em gerenciamento de projetos e dentre os 30 participantes 21 pessoas afirmaram aplicar seus 

conhecimentos em gerenciamento nos projetos elaborados. É possível analisar melhor esses 

dados, através dos Gráficos 5: 

 

Você possui conhecimento em gerenciamento de projetos? 

 

GRÁFICO 5 – CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETO 

FONTE: Venturi, 2014. 
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O seu conhecimento em gerenciamento de projetos é aplicado no seu trabalho? 

 

GRÁFICO 6 – APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETO 

FONTE: Venturi, 2014. 

 

 Dentro os participantes 90% costumam explicar ao cliente quais são os procedimentos 

e etapas do projeto realizados para a conclusão dos serviços contratados, conforme Gráfico 7.  

 

Na contratação do projeto você costuma explicar ao cliente quais as etapas que são 

realizas para a elaboração do projeto? 

 

GRÁFICO 7 – EXPLICAÇÃO AOS CLIENTES DAS ETAPAS DO PROJETO 

FONTE: Venturi, 2014. 

 

 

 Para maior entendimento das etapas realizadas por cada participante da pesquisa, foi 

solicitada a resposta descritiva, de como cada um realiza a gestão das etapas do projeto, a 

grande maioria define o projeto em cinco etapas, nas quais estão compreendidas conforme a 
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seguir: Briefing, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Executivo. Em cada 

uma das etapas descritas anteriormente, existem itens complementares que também foram 

citados, como definição do programa, liberação de documentação nos órgãos responsáveis, 

elaboração de maquetes em 3d para melhor entendimento do cliente, dentre outros.  

 Como o trabalho a ser realizado compreende o levantamento das necessidades do 

cliente, esta tarefa no inicio do projeto é de extrema importância, pois é nesta etapa que vai 

balizar itens como orçamento, prazo e também expectativas do cliente. Dos 30 participantes 

somente cinco pessoas possuem dificuldades em entender as solicitações do cliente. Cerca de 

87% dos participantes também realizam a definição do escopo antes de iniciar o projeto. A 

seguir Gráficos 8 e 9 para ilustrar os itens listados.  

 

Você tem dificuldades em entender as necessidades do cliente? 

 

GRÁFICO 8 – DIFICULDADE DE ENTENDER AS NECESSIDADES DOS CLIENTES 

FONTE: Venturi, 2014. 

Antes de iniciar o projeto você costuma definir o escopo? 

 

GRÁFICO 9 – DEFINIÇÃO DE ESCOPO AO INICIAR O PROJETO 

FONTE: Venturi, 2014. 
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 Para o entendimento das necessidades do cliente, cerca de 19 participantes o que 

corresponde a 63% utilizam uma técnica para a coleta dos dados com o cliente.  Dentre as 

técnicas listadas a mais utilizada é a entrevista, o que corresponde a 56%, conforme Gráfico 

10.  

 

Quais das técnicas abaixo você utiliza? 

 

GRÁFICO 10 – TÉCNICAS UTILIZADAS 

FONTE: Venturi, 2014. 

 

 Dentre os itens listados, a grande maioria sinalizou que o maior problema se relaciona 

aos desejos do cliente, que normalmente não sabe o que realmente necessita, o percentual 

correspondente a este item é de 57%. Também é possível listar nesta mesma questão que 27% 

relacionam a dificuldade em entender as necessidades como a falta de informação por parte 

do cliente, o que atrapalha no detalhamento do escopo (GRÁFICO 11). 

 

Quais os motivos você sente dificuldade para entender as necessidades dos clientes? 

 

GRÁFICO 11 – MOTIVOS DE DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DOS CLIENTES 

FONTE: Venturi, 2014. 
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 Em qualquer projeto as expectativas do cliente e até mesmo da equipe de projetos são 

altas, este fato, em algumas situações pode atrapalhar o andamento do projeto. Na pesquisa 

realizada 24 pessoas, concordam que as expectativas do cliente em relação ao projeto sempre 

são altas.  

 No inicio do projeto é necessário realizar o levantamento de todos os itens possíveis e 

também restritos ao projeto, a grande maioria, o que corresponde a 93%, realiza este 

levantamento com o cliente ou então órgãos responsáveis para aprovação do projeto. Além 

dos itens restritos, outro ponto importante para a idealização do projeto é o orçamento que 

deve estar alinhado com o escopo, desta forma, 87% dos participantes realizam este 

alinhamento com o orçamento de forma a atender todos os pontos do projeto.  

 O prazo para o projeto, sua execução ou elaboração é de extrema importância tanto 

para o profissional como para o cliente, é através deste prazo que podem ser realizados os 

pagamentos dos honorários e também planejamentos por parte do cliente. Dentro os 

entrevistados, das 30 pessoas entrevistas, 24 realizam um cronograma de projeto para 

apresentação ao cliente e também gestão. Para melhor andamento do projeto são realizadas 

revisões de cada etapa a fim de encontrar lacunas de itens não inseridos no projeto, dos 

entrevistados, cerca de 83% realizam esta revisão, sendo que 17% não tomam isso como um 

procedimento para seus projetos.  

 A grande maioria dos projetos ocorrem alterações por vários motivos, em arquitetura, 

por se tratar principalmente de projetos pessoais, isto é bem comum. Dos 30 arquitetos 

participantes do questionário, 24 pessoas, confirmam que é comum ocorrer alterações por 

parte do cliente após aprovação de etapas já definidas. Essas alterações ocorrem por vários 

motivos, mas é possível listar os principais e verificar a sua maior incidência, conforme 

Gráfico 12. 

As alterações solicitadas, ocorrem principalmente, devido a qual motivo? 

 

GRÁFICO 12 -  MOTIVOS PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO 

FONTE: Venturi, 2014. 
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 As alterações do projeto afetam principalmente o prazo do desenvolvimento dos 

projetos, conforme dados da pesquisa, 60% lista como este o maior problema causado. O 

cliente normalmente não entende os transtornos causados ao escritório com simples alterações 

que solicitam no decorrer de etapas que já foram definidas, 63% concordam com esta 

afirmação. 

 

As alterações ocorridas durante o projeto, afetam principalmente quais itens? 

 

GRÁFICO 13 – ALTERAÇÃO NO PROJETO INTERFERENCIA 

FONTE: Venturi, 2014. 

 

 Visando diluir esses problemas causados com alteração de projetos indevidas no 

decorrer de etapas já definidas, existem procedimentos realizados para a aceitação e 

aprovação de cada etapa. A grande maioria dos entrevistados não possuem um procedimento 

de aceitação de cada etapa, esse dado corresponde a 53% dos entrevistados.   

Você possui algum procedimento para aceitação de cada etapa do projeto? 

 

GRÁFICO 14 – PROCEDIMENTO PARA ACEITAÇÃO DE CADA ETAPA DO PROJETO 

FONTE: Venturi, 2014. 
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 Dentre os itens listados para o aceite de cada etapa de projeto, a grande maioria, realiza 

o mesmo procedimento, porém de forma informal, deixando de solicitar assinaturas em 

concordância com o aprovado.  Para maior entendimento, abaixo foi listados as principais 

respostas: 

 Protocolo de aceite; 

 Ata com assinatura do cliente; 

 Aceite do projeto com assinatura; 

 Pagamento do cliente relativo aquela etapa, que consiste no aceite do projeto; 

 Email de confirmação; 

 Ficha de entrega de projeto; 

 

 Uma etapa de importância para o projeto é a sua finalização que na grande maioria não 

é procedimento, pois a execução ocorre logo em seguida, em projetos de pequeno e médio 

porte. A ultima questão solicitada aos arquitetos foi listar como é realizada a finalização do 

projeto. Abaixo as principais respostas: 

 Entrega do projeto finalizado; 

 Relatório de pendências e Termo de Aceite; 

 Aprovação na prefeitura; 

 Entrega do alvará de construção; 

 Formalização do termo de encerramento do projeto; 

 Através da pesquisa realizada e sua analise é possível concluir que o gerenciamento de 

projeto e escopo na área de arquitetura é realizado de forma simplificada, por conta da falta de 

conhecimentos inseridos na graduação o que acabaram por formar profissionais com 

deficiências nesta área. 

 A grande maioria realiza gestão, porém deficitária, o que acaba por prejudicar algumas 

etapas do projeto. A coleta dos dados do projeto é de extrema importância e cabe ao arquiteto 

realizar a sua interpretação com os dados repassados pelo cliente, de forma a desenvolver o 

melhor projeto dentro das condições estabelecidas.  

 Através da analise é possível verificar a necessidade de desenvolver procedimentos 

compatíveis de forma a facilitar e complementar o projeto. Bem como, criação de formas de 

controle e comunicação junto ao cliente para que não haja prejuízo no desenvolvimento do 
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projeto. Evitando desta forma, problemas que podem ocorrer, conforme citado no decorrer da 

explicação da pesquisa.  

 Desta forma, através desta pesquisa, serão elaborados os documentos utilizados para o 

gerenciamento de escopo do projeto, visando aperfeiçoar o desenvolvimento dos projetos 

arquitetônicos.  

 

5. PROPOSTA DO MODELO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO EM PROJETOS 

ARQUITETONICO 

 

 Embasado em modelos consolidados e respaldados na biografia utilizada como 

referencia (PMBOK), incluindo alterações e adaptações necessárias para o direcionamento da 

área de arquitetura, foram criados os documentos necessários para a realização do 

gerenciamento de escopo, visando implementar melhorias para os profissionais da área.  

 Buscando direcionar este trabalho, foi realizada uma pesquisa, conforme Capitulo 4, 

no qual arquitetos mencionam as boas praticas que realizam e quais as etapas consideram 

importantes no gerenciamento dos projetos, além de outros dados mencionados e importantes 

ao processo.  

 Desta forma, os documentos a seguir apresentados foram desenvolvidos de forma 

simples e didática, buscando beneficiar o gerenciamento ao invés de se tornar um processo 

burocrático e moroso dentro do escritório, procurando sua implementação de forma a trazer 

benefícios aos profissionais.  

 Além dos documentos necessários a gestão de projetos, existem outros 

complementares que são realizados de acordo com cada escritório ou profissional, esses itens 

não serão tratados neste trabalho, pois estas informações que estarão englobadas aos 

documentos de gerenciamento de escopo.  

 Os documentos de gerenciamento de escopo apresentados neste desenvolvimento, 

compreende os seguintes itens e serão apresentados nos sub capítulos a seguir.  

 

 Plano de Gerenciamento de Escopo 

 Termo de Abertura do Projeto 

 Declaração de Escopo  

 EAP 
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 Os documentos apresentados foram desenvolvidos através de modelos já existentes, 

com as devidas alterações e adaptações. Por se tratar de projetos arquitetônicos, que podem 

ter vários enfoques diferentes, podendo ser um projeto residencial, comercial, corporativos, 

etc. Cada projeto possui suas características e itens específicos a cada área do projeto 

arquitetônico, desta forma os documentos serão direcionados de forma genérica para a área de 

arquitetura, porém não direcionados aos vários tipos possíveis de projetos.  

 Os documentos possuirão orientações em cada tópico de como devem ser preenchidos 

e qual a função de cada item direcionados a área, não será um modelo pronto no qual serão 

preenchidas algumas palavras chaves.  

 Para maior ilustração, serão disponibilizados os modelos nos apêndices, no qual será 

exemplificado o projeto de uma residência de até 500 m², em todos os documentos 

encontrados no apêndice, estão descritos os itens para este projeto, porém o modelo pode ser 

usado para os demais tipos de projeto.  

  

 

5. 1  Plano de Gerenciamento de Escopo 

 

 Conforme já mencionado no referencial teórico, o Plano de Gerenciamento de Escopo, 

contém as diretrizes gerais para a gestão deste item, de forma a resumir o que será realizado 

no projeto e também conter as principais informações para gestão do escopo. 

 O documento do Plano de Gerenciamento de Escopo é composto por itens que serão 

descritos a seguir de forma detalhada e para maior ilustração um modelo do documento, 

gráfico foi elaborado e encontra-se no Apêndice 1, através do exemplo de um projeto de uma 

residência de até 500 m².  

  Este Plano de Gerenciamento de Escopo é composto por oito itens, no qual exploram 

as principais características do projeto aliadas ao escopo, conforme a seguir: 

1. Patrocinador: Este item descreve a o nome do cliente no qual requereu o projeto.  

2. Gerente de Projeto: Este item contém a informação pertinente ao responsável pelo 

projeto, no qual em escritórios pequenos normalmente é o próprio arquiteto que ira 

desenvolver o projeto, porém em escritório de grande porte, pode ocorrer o fato de 

cada projeto possuir um gerente de projetos no qual será responsável.  
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3. Time de Projeto: Descreve quem são os integrantes do grupo que ira realizar o 

desenvolvimento do projeto.  

4. Objetivo do Plano de Gerenciamento de Escopo: Neste item, deve ser descrito o 

objetivo principal do plano de gerenciamento de escopo.   

5. Alteração e Mudanças: Visto a importância de controlar as alterações ocorridas 

durante o projeto, este item descreve quem poderá realizar a solicitação de mudança 

de escopo e quais os os procedimentos necessários para a conclusão deste item. 

6. Freqüência da Avaliação do Escopo do Projeto: A revisão do escopo é de extrema 

importância e neste item são realizadas as avaliações periódicas de forma a verificar o 

trabalho que foi realizado. Normalmente o projeto tem um ciclo de vida de médio 

prazo e em projetos arquitetônicos são realizadas revisões semanais do projeto até sua 

conclusão, portanto será estipulado uma avaliação semana de escopo. 

7. Registro de Alteração no Documento: Este item incluem as alterações realizadas no 

escopo, contendo as informações do responsável pela alteração. O objetivo deste item 

é monitorar e identificar as alterações ocorridas no escopo.  

8. Registro de Aprovações: Item para registrar todas as aprovações realizadas no 

escopo. 

 

5. 2  Termo de Abertura do Projeto 

 

 O Termo de Abertura do Projeto se constitui de um documento no qual contém as 

principais informações do projeto e responsabilidades do gerente de projetos, podendo 

destacar o orçamento básico, cronograma do projeto e demais informações relevantes para o 

seu inicio. É o documento de formalização do inicio da elaboração e condução do trabalho a 

ser realizado.  

 Para maior ilustração, no Apêndice 2, foi elaborado um modelo exemplificado de um 

projeto arquitetônico de uma residência de atpe 500 m². Desta forma, todos os itens listados 

podem ser entendidos juntamente com o exemplo disponível.  

 Aplicado a área de arquitetura e embasado em modelos existentes, assim como os 

demais itens, o Termo de Abertura do Projeto é constituído de sete itens, conforme abaixo: 

1. Objetivo: Descreve os objetivos principais do projeto.  
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2. Designação e Responsabilidades do Gerente de Projeto: Descreve quem será o 

Gerente de Projetos, que normalmente é o próprio arquiteto e suas atribuições com 

relação a gestão do projeto.  

3. Stakeholders e Partes Interessadas: Este item esta inserida todas as pessoas que irão 

participar do projeto para sua idealização.  

4. Produto do Projeto: Os itens que serão entregues, como documentos físicos ou 

digitais ao cliente, com o desenvolvimento do projeto arquitetônico no decorrer de 

cada etapa.  

5. Premissas: São as informações verdadeiras ou hipóteses que devem estar 

incorporadas ao projeto. 

6. Restrições: As restrições devem conter quais itens não são pertinentes e totalmente 

advertidos do projeto. 

7. Termo de Aceite: Termo no qual o cliente assina para o dar inicio ao projeto, 

tornando oficial as informações acima e também formalizando a ciência de todas as 

informações.  

 

5. 3  Declaração de Escopo 

 

 A declaração do escopo do projeto descreve, em detalhes, as entregas do projeto e o 

trabalho necessário para criar essas entregas, dentro do Gerenciamento de Escopo, se trata do 

documento mais extenso por conta da descrição realizada em detalhe de cada item do projeto.  

 Assim, como os demais modelos, no Apêndice 3, foi desenvolvimento um modelo 

ilustrativo de um projeto arquitetônico para uma residência de até 500 m².  

 Os itens contidos na Declaração de Escopo, são compostos por dez itens no qual são 

descritos abaixo:  

 

1. Identificação: Este item identifica as principais características do projeto 

arquitetônico que será realizado e também as principais características do local aonde 

será implantado o projeto, como entorno, topográfica, insolação, direção dos ventos, 

etc.  

2. Objetivo: Descreve os objetivos principais do projeto.  
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3. Produto do Projeto: Os itens que serão entregues, como documentos físicos ou 

digitais ao cliente, com o desenvolvimento do projeto arquitetônico no decorrer de 

cada etapa.  

4. Entregas Principais: Lista as principais entregas do produto do projeto.  

5. Marcos Principais do Projeto: São as datas principais do cronograma de entrega ou 

tomada de decisões do projeto.  

6. Orçamento Básico: São apresentados os valores pertinentes ao projeto e também a 

forma de pagamento acordada.  

7. Premissas: São as informações verdadeiras ou hipóteses que devem estar 

incorporadas ao projeto. 

8. Restrições: As restrições devem conter quais itens não são pertinentes e totalmente 

advertidos do projeto. 

9. Riscos ao Projeto: São descritos os principais riscos relacionados ao projeto que será 

desenvolvido.  

10. Critérios de Aceite do Projeto: Define o processo e os critérios para aceitar os 

produtos terminados. 

 

5. 4  Estrutura Analítica do Projeto 

 

 A Estrutura Analítica do Projeto - EAP, conforme já mencionado, é o processo de 

subdivisão das entregas, de forma a detalhar todos as atividades que serão realizada para 

obtenção do projeto arquitetônico.  

 A descrição das atividades serão seguidas, conforme já praticado em arquitetura, 

conforme descrito no Capitulo 3.4, deste trabalho. Sendo assim, serão utilizados os mesmo 

tópicos de forma a organizar as subtarefas para o desenvolvimento do projeto e construção da 

EAP. Abaixo são mencionados as principais tarefas do projeto: 

 

 Levantamento de Dados 

 Estudo Preliminar 

 Anteprojeto 

 Projeto Legal 

 Projeto Executivo 
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 Finalização do Projeto 

 

 Para maior ilustração, a EAP desenvolvida é encontrada no Apêndice 4. Esta Estrutura 

Analítica do Projeto pode ser utilizada na grande maioria dos projetos, porém quando 

necessário cada subtarefa deve ser implementada para cada caso em especifico.  
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6. CONCLUSÕES 

  Através do desenvolvimento deste estudo é possível compreender e analisar a lacuna 

existente no mercado estudado em relação ao gerenciamento de projetos. Por se tratar de um 

mercado com ênfase em projetos é uma relação controversa, porém real. A grande maioria 

dos recém graduados não possuem disciplinas relacionados a gestão e os profissionais com 

mais experiência buscam a complementação através de cursos ou na vivencia profissional.  

 Desta forma, há uma preocupação do profissional em realizar o gerenciamento porém 

ainda é feita de maneira incompleta ou até mesmo errada. Sendo assim, o objetivo do trabalho 

foi realizar o Gerenciamento do Escopo aplicado na área de arquitetura.  

 Podemos concluir através de toda pesquisa apresentada que o gerenciamento de escopo 

não é realizado de forma informal, contrato verbal ou até mesmo um contrato entre o cliente e 

o arquiteto, que possui a sua importância dentro do Gerenciamento de Projetos e que antecipa 

todas as etapas posteriores que dependente deste processo. Desta forma, é de extrema 

importância primeiramente a mudança cultural na arquitetura, também procurando focar a sua 

formação nos processos de gestão e também a mudança profissional no qual o arquiteto 

também busca implementar o gerenciamento dos seus projetos, de forma mais profunda e 

completa, pois esta implementação somente trará benefícios ao escritório e também ao cliente.  

 Os documentos propostos para o Gerenciamento de Escopo foram desenvolvidos 

focados na área de arquitetura, de forma a tornar um gerenciamento pratico para o arquiteto 

que ira realizar. Esses documentos possuem uma caracter genérico, sendo assim, em cada 

projeto é necessário sua adequação de forma a complementar o conteúdo disponível. A 

maioria dos arquitetos possuem projetos na área residencial, portanto, os documentos foram 

focados nessa área de forma a atender  o maior publico.  

 Os documentos gerados por esta pesquisa, foram: Plano de Escopo, Declaração do 

Escopo, Termo de Abertura do Projeto e EAP, no qual contém sua descrição e modelos para 

maior entendimento.  

 É importante salientar que cada arquiteto possui seu método ou maneira de conduzir o 

projeto através de etapas diferentes das mencionadas pela convenção, porém da mesma forma, 

o trabalho apresentado e os documentos propostos podem ser aplicados e utilizados, com as 

modificações necessárias.  
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 7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 
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