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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com as microempresas de projeto de arquitetura 

demonstrando os aspectos positivos da implantação de um processo (boas práticas) de 

Gerenciamento de Projetos com foco em método ágil de Gerenciamento de Projetos para 

tornar a microempresa mais eficaz, mais eficiente e por consequência mais preparada e 

competitiva para atuar no setor da construção civil. Também possui o objetivo de destacar a 

interferência e a influência da macroeconomia no Gerenciamento de Projetos em 

microempresas de projeto de arquitetura. Se essas empresas estiverem situadas das condições 

macroeconômicas que afetam o mercado no qual atuam, terão melhores condições para definir 

e   implementar estratégias que aumentem sua competitividade e sobrevivência.  Os itens 

apresentados (análise de viabilidade de projetos, gerenciamento de stakeholders, 

gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo e gerenciamento da comunicação) são 

fundamentais e imprescindíveis para o processo (boas práticas) do Gerenciamento de Projetos 

em pequenos escritórios de arquitetura e para sua sobrevivência e competitividade no 

mercado. Porém, é importante que os profissionais dessas empresas conheçam todas as áreas 

do conhecimento em Gerenciamento de Projetos e também os Grupos de Processos e os 

processos do gerenciamento de Projetos propostos pelo PMBOK® (FIGURA 1).  

 

Figura 1 -  Grupos de Processos e Processos do Gerenciamento de Projetos Propostos pelo PMBOK® 

Fonte: MELO, M. (2010) 

 
 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Escritório de arquitetura. Microempresa. 

Macroeconomia. Método ágil. Planejamento ágil. 



 

 

Abstract 

This work aims to contribute to the micro-enterprise architecture project demonstrating the 

positive aspects of the implementation of a Project Management process (good practices) 

focused on the Agile Project Management method to make microenterprise more efficient, 

more efficient and A more prepared and competitive outcome for the civil construction sector. 

It also aims to highlight the interference and influence of macroeconomics in Project 

Management in microenterprises of architectural design. If these companies are situated in the 

macroeconomic conditions that affect the market in which they operate, they will be better 

able to define and implement strategies that increase their competitiveness and survival. The 

presented items (project feasibility analysis, stakeholder management, scope management, 

time management and communication management) are fundamental and essential to the 

process (good practices) of Project Management in small architectural offices and for their 

survival Competitiveness in the market. However, it is important that the professionals of 

these companies know all areas of knowledge in Project Management and also the Process 

Groups and project management processes proposed by PMBOK® (FIGURE 01). 

 

Figure 1 - Process Management Groups and Project Management Processes proposed by PMBOK® 

Source: MELO, M. (2010) 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em um mercado cada vez mais globalizado e competitivo, a competência em 

gerenciamento de projetos é hoje um diferencial do profissional de sucesso para que suas 

iniciativas impactem positivamente nos resultados da sua organização.  

  Um cliente mais informado e exigente torna a competitividade palavra-chave no 

mundo corporativo e faz com que a organização tenha que desenvolver competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) para se adaptar a este ambiente turbulento. Devemos 

decidir e agir com rapidez para mudar a rota do nosso barco ou colocar novos barcos velozes 

na água para atingir metas e superar a concorrência. 

  O gerenciamento de projetos é a grande ferramenta para que a empresa seja 

eficaz e eficiente, transformando os seus objetivos estratégicos em realidade. Adaptar o 

gerenciamento à complexidade de cada projeto é um fator crítico de sucesso e 

sustentabilidade das organizações.  

 Para que uma empresa desenvolva a capacidade de gerenciar projetos de forma 

efetiva, é fundamental que ela defina um procedimento padronizado, ou seja, uma 

metodologia de gerenciamento de projetos. Essa metodologia deve levar o uso de boas 

práticas em gerenciamento de projetos. (Xavier, 2011). 

 Vivemos em um país reconhecido mundialmente como o campeão da 

burocracia governamental, o que acaba gerando um lastro de ineficiência operacional em 

várias camadas da sociedade, especialmente no segundo setor. Esse burocrático e inóspito 

ambiente exige das organizações processos internos que acelerem o tempo de resposta ao 

mercado e as mantenham competitivas.  

 Esse desafio da busca pela desburocratização é exatamente o pilar central do 

Project Model Canvas, modelo de planejamento ágil de projetos idealizado pelo brasileiro 

José Finocchio Jr. Nele, o objetivo é representar de forma visual e em apenas uma folha 

chamada Canvas (“tela”, em inglês) (FIGURA 2) treze componentes fundamentais para a 

composição do plano do projeto. 
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Figura 2 - Project Model Canvas 

Fonte: JÚNIOR, J. F. (2013) 

A principal premissa do modelo é o máximo engajamento dos stakeholders do 

projeto para o preenchimento desses treze componentes. Esse engajamento inicial visa a 

mitigação de riscos comuns ao planejamento do projeto como, por exemplo, falhas na 

descrição do escopo e falhas gerais de entendimento entre quem demanda e quem planeja o 

projeto. 

Durante a construção do Canvas é imprescindível que o facilitador tenha sólidos 

conhecimentos e experiência em gerenciamento de projetos. Além disso, é desejável que crie 

um ambiente confortável para que os envolvidos na criação do plano contribuam em um 

processo estruturado de brainstorming, coordenado de forma visual, para que se promova a 

criatividade e a colaboração. O Canvas é concebido por meio de um processo em quatro 

etapas: conceber, integrar, resolver e compartilhar o plano. (Francisco Massaro, 2014). 

Utilizando conhecimentos da neurociência, aliados à experiência do autor, a metodologia 

propõe uma maneira mais amigável de conceber um plano de projetos, que traz rapidamente à 

tona o modelo mental que temos dele. Seus componentes estão agrupados em perguntas 

fundamentais (Por quê, O quê, Quem, Como, Quando e Quanto), estabelecendo um protocolo 

de integração que leva em conta a teoria de gerenciamento de projetos. A metodologia de 

planejamento de projeto é inspirada em conceitos de neurociência e Desing Thinking. Ela 

ajuda a desenhar o modelo mental que temos do plano e permite visualizar suas ligações e 
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dependências em uma única página. A ideia da dinâmica é que o gerente de projetos coordene 

um brainstorming com os membros de sua equipe e com o cliente para que todos construam o 

plano juntos, tendo, ao mesmo tempo, uma visão conjunta sobre seus objetivos, fases, custos e 

benefícios. Na metodologia, os participantes preenchem um CANVAS colocando post nos 13 

quadros que definem, resumidamente: Por que, O quê, Quem, Como, Quando e Quanto. Estas 

são as perguntas certas para estruturar o seu planejamento. (Project Builder, Guia Definitivo 

do Project Model Canvas). 

É importante esclarecer que o canvas não é um fluxograma do projeto, já que um 

fluxograma mostra uma sequência de passos, enquanto o importante no canvas são as relações 

entre os conceitos. Em segundo lugar, trata-se de algo bem diferente de um plano 

convencional, porque é feito em equipe e de modo ágil (Finocchio. 2013. Pag. 37). 

 

1.1 DEFINIÇÃO DE MÉTODOS ÁGEIS 

Os métodos ágeis são uma alternativa à gestão tradicional de projetos, eles nasceram nos 

braços do desenvolvimento de software, mas hoje podem ser aplicados a qualquer tipo de 

projeto (inclusive os que não se remetem ao software). Os métodos ágeis vem 

ajudando muitas equipes a encarar a imprevisibilidades dentro de um projeto através de 

entregas incrementais e ciclos iterativos. As metodologias ágeis passaram a ser uma 

alternativa aos métodos tradicionais, também conhecidos como métodos pesados ou clássicos. 

Os métodos ágeis buscam promover um processo de gerenciamento de projetos que incentiva 

a inspeção e adaptação frequente. É uma filosofia que acaba por incentiva o maior trabalho 

em equipe, a auto-organização, a comunicação frequente, o foco no cliente e a entrega de 

valor.  

Basicamente, os métodos ágeis são um conjunto de práticas eficazes que se destinam a 

permitir a entrega rápida e de alta qualidade do produto, tendo uma abordagem de negócios 

que alinha o desenvolvimento do projeto com as necessidades do cliente e os objetivos da 

empresa. (https://www.culturaagil.com.br/o-que-sao-metodos-ageis/) 
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1.2 MANIFESTO PARA DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOFTWARE 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós 

mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar: 

• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 

• Software em funcionamento mais que documentação abrangente; 

• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

• Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à 

esquerda. (http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/) 

 

1.3 DEFINIÇÃO DE PROJETO 

 Empreendimento temporário, elaborado progressivamente, com o propósito de 

criar um produto ou serviço único. (PMBOK®). 

 

1.4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 O gerenciamento de projetos (GP) é um ramo da Ciência da Administração que 

trata da iniciação, planejamento, execução controle e fechamento de projetos. O 

gerenciamento de projetos envolve a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Sua aplicação ao longo 

de todo o trabalho permite a avaliação do desempenho, o aprendizado contínuo e a 

antecipação do desempenho futuro com razoável confiabilidade. O gerente de projetos é a 

pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto. (Xavier. 2005. Pag.7). 

 

1.5 DEFINIÇÃO DE ARQUITETURA 

 "Arquitetura é antes de mais nada construção, mas, construção concebida com o 

propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a 

determinada intenção. E nesse processo fundamental de ordenar e expressar-se ela se revela 

igualmente arte plástica, porquanto nos inumeráveis problemas com que se defronta o 

arquiteto desde a germinação do projeto até a conclusão efetiva da obra, há sempre, para cada 
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caso específico, certa margem final de opção entre os limites - máximo e mínimo - 

determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica, condicionados pelo meio, reclamados 

pela função ou impostos pelo programa, - cabendo então ao sentimento individual do 

arquiteto, no que ele tem de artista, portanto, escolher na escala dos valores contidos entre 

dois valores extremos, a forma plástica apropriada a cada pormenor em função da unidade 

última da obra idealizada." 

 "A intenção plástica que semelhante escolha subentende é precisamente o que 

distingue a arquitetura da simples construção." 

 "Por outro lado, a arquitetura depende ainda, necessariamente, da época da sua 

ocorrência, do meio físico e social a que pertence, da técnica decorrente dos materiais 

empregados e, finalmente, dos objetivos e dos recursos financeiros disponíveis para a 

realização da obra, ou seja, do programa proposto." 

 "Pode-se então definir arquitetura como construção concebida com a intenção 

de ordenar e organizar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um 

determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa." (Costa. 1940 

apud IAB/SP).  

 

1.6 DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA 

 Uma microempresa é uma empresa de pequena dimensão. A sua definição varia 

conforme o país, mas pode-se dizer que, em geral, conta com no máximo dez empregados, 

sendo que o proprietário da microempresa costuma contribuir para a mesma com o seu 

próprio trabalho. Seu faturamento anual é reduzido, permitindo que o pagamento de tributos 

possa ser realizado de forma simplificada. 

Na atual legislação do Brasil, microempresa (ME) é a sociedade empresária, a 

sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário, que 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. (Wikipédia). 

 

1.7 IMPORTÂNCIA DAS MICROEMPRESAS 

 “Pequenas empresas são o sustentáculo de uma economia em qualquer lugar do 

mundo. São elas que agregam valor a produtos e serviços”, afirma o diretor executivo do 

Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), incubadora de empresas da 
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Universidade de São Paulo (USP), Sérgio Risola. Segundo dados mais recentes do IBGE, as 

MPEs representam 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, são responsáveis por 60% 

dos 94 milhões de empregos no país e constituem 99% dos 6 milhões de estabelecimentos 

formais existentes no país. A maior parte dos negócios estão localizados na região Sudeste 

(com quase 3 milhões de empresas) e o setor preferencial é o comércio, seguido de serviços, 

indústria e construção civil. 

 

1.8 EFICÁCIA VS EFICIÊNCIA 

 Se a eficácia está relacionada a produção de um efeito desejado, então a 

eficiência compreende os passos que tomamos para chegar a esse efeito. Menos passos 

equivalem a mais eficiência. 

 É possível ser eficaz e não eficiente. Em nosso exemplo acima, Pedro alcança o 

efeito desejado ao rever os desenhos da loja, mas ele leva o dobro do tempo de Maria. Ele não 

é eficiente em seu trabalho. 

 Da mesma forma, você pode ser realmente eficiente, mas se você não está 

produzindo o efeito desejado, você não é eficaz. Você poderia elaborar um detalhe bonito em 

menos de uma hora. Este desenho é uma obra de arte. O detalhe é exato. As espessuras das 

linhas estão perfeitas. Todo o texto está alinhado. Você usou todos os truques do livro para 

produzir esse detalhe em tempo recorde. No entanto, o projeto ainda está em evolução e o 

revestimento exterior mudou enquanto você estava trabalhando no detalhe. Sim, você só 

levou uma hora, mas agora esse detalhe bonito é inútil. Você precisa começar de novo e 

reelaborar os detalhes usando um novo revestimento exterior. Você foi eficiente, mas não tão 

eficaz. 

 

1.9 ENTÃO, COMO PODEMOS NOS TORNAR MAIS EFICAZES E 

EFICIENTES? 

 Usando o poder de alavancagem. O tempo é nosso recurso mais precioso. Há 

apenas 24 horas em um dia. Ninguém recebe mais do que isso. O que fazemos com o tempo é 

decisão nossa. Para ser mais eficaz, é importante proteger ferozmente seu tempo e apenas 
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gastá-lo no que é realmente importante. Uma maneira eficaz tirar mais proveito do seu tempo 

é utilizar o efeito de alavancagem. Ele nos permite fazer mais trabalho com menos esforço. 

 Usando uma alavanca, você pode mover uma grande quantidade de peso com 

uma quantidade mínima de esforço. O efeito de alavancagem é pensar em COMO você está 

indo fazer algo, tanto quanto, se não mais, pensar em O QUE você está indo fazer. A 

alavancagem é trabalhar de forma mais esperta e não mais.  

 Maximizar seu rendimento faz com que você produza um maior impacto para seus 

esforços.  Maximizar seu rendimento permite fazer mais em menos tempo. É a alavanca que 

levanta o pedregulho enorme. Aproxime-se do seu trabalho analisando o rendimento e você 

criará mais trabalhos de valor em menos tempo. Isso vai fazer de você um arquiteto 

verdadeiramente eficiente. (Kilkelly apud Archdaily. 2015). 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Análise da Macroeconomia e sua Interferência na Gestão do Pequeno Escritório de 

Arquitetura  

 Neste item é apresentado um exemplo da situação macroeconômica que afetou 

negativamente o mercado imobiliário brasileiro, o setor da construção civil e 

consequentemente os pequenos escritórios de arquitetura que elaboram projetos para este 

nicho de mercado.   

 Nos últimos cinco anos o preço dos imóveis vem subindo, de 2008/2009 para 

cá, o custo de aquisição de um apartamento subiu em média 70%, contra uma inflação de 32% 

no período (Gazeta do Povo).  Além disso, estudos da FGV apontam que o desemprego vem 

avançando ao longo de 2014, o que tem um impacto direto da compra e venda de imóveis.  

 No caso do Brasil, a economia vem experimentando, em sua conjuntura mais 

recente, uma incongruente realidade macroeconômica representada pelo crescimento 

econômico em arrefecimento, associado a um processo inflacionário difuso e sistêmico. 

Quando se leva em consideração os postulados da teoria econômica, os quais assinalam uma 

relação inversa entre taxa de juros - crescimento econômico, taxa de juros – inflação e direta 

entre crescimento do PIB - inflação (isto é, quanto maior a taxa de juros, menor o crescimento 

econômico e a inflação e quanto menor o crescimento do PIB, menor a inflação), percebe-se o 

 dilema em que se encontra o Brasil. (Neduziak. 2014). 

 O cenário econômico atual do país permitiu a especulação sobre uma possível 

formação de bolha econômica no setor imobiliário nacional e contribuiu com a incerteza sobre 

as vantagens e os riscos de adquirir um imóvel.  

 Provar tecnicamente a existência de uma bolha – caracterizada quando o preço 

de um ativo se descola do seu valor real – é um processo complexo. A confirmação, em geral, 

vem quando os preços de fato começam a cair.  

 O caso do Brasil, por exemplo, não é comparável ao dos Estados Unidos – onde 

a bolha estava sustentada nas operações de hipotecas e no pouco critério dos bancos na 

concessão do crédito. No Brasil não há previsão de estouro da inadimplência, o que faz com 

que o ajuste seja mais lento. Aqui, os bancos sempre foram conservadores nos 
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financiamentos, a parcela do crédito imobiliário sobre o Produto Interno Bruto (PIB) é 

pequena e não há um mercado de refinanciamento de imóveis (Gazeta do Povo). 

 Uma pesquisa recente realizada pela Associação dos Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR), em parceria com a BRAIN Bureau de 

Inteligência Corporativa, divulgada em 05/08/2014 pela assessoria de imprensa da Ademi/PR 

revelou os números atualizados sobre o mercado imobiliário de Curitiba. 

 A pesquisa revelou que 24% dos entrevistados estão procurando ou pretendem 

comprar um imóvel em Curitiba, predominantemente residencial (87%), pronto para morar e 

com finalidade de moradia. Destes, 36% pretendem o fazer no período de 12 meses. O estudo 

mostrou ainda que 18% dos entrevistados prevêem adquirir um imóvel para investimento, 

com finalidade de locação (86%). 

 A preferência é por imóveis residenciais com preço de R$ 170 mil a R$ 400 

mil, com valor médio de entrada de R$ 15 mil e parcelas mensais de R$ 600,00 a R$ 1 mil. 

Quanto aos itens de lazer, salão de festas, churrasqueira coletiva, academia e paisagismo 

foram apontados como os fatores mais relevantes da área comum pelos entrevistados. Para os 

imóveis comerciais, a prioridade é por unidades com preço até R$ 400 mil, com valor de 

entrada de R$ 15 mil ou entre R$ 25 mil e R$ 50 mil e prestações de R$ 1.001,00 a R$ 1,5 

mil. 

 Atributos como bairro e preço são os fatores mais relevantes para a compra, 

seguidos de segurança do bairro e do imóvel. A mobilidade urbana também tem peso nessa 

definição, visto que mais da metade dos entrevistados citou como itens importantes o imóvel 

estar perto da escola dos filhos, do trabalho e do ponto de ônibus. Além disso, o número de 

dormitórios da edificação é relevante. 

 Segundo a divulgação, os apartamentos residenciais novos ofertados em 

Curitiba acumularam valorização de 5,5% no primeiro semestre desse ano, chegando a R$ 

5.991,00 o preço médio do metro quadrado privativo na cidade.Os dados são de pesquisa 

realizada pela Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná 

(Ademi/PR) em parceria com a BRAIN Bureau de Inteligência Corporativa. Os studios, lofts 

e apartamentos de um dormitório acumularam a maior alta no período, com reajuste de 

10,7%, e valor médio do metro quadrado a R$ 6.718,00. O desempenho, em valores 

percentuais, foi semelhante ao primeiro semestre do ano passado (2013), em que o preço dos 

imóveis novos foi atualizado em 5,4%. 

 Os apartamentos novos de quatro dormitórios tiveram a segunda maior correção do 
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período, de 7,1%, com valor médio do metro quadrado privativo a R$ 8.116,00. Já a variação 

dos apartamentos de dois e três dormitórios, no primeiro semestre do ano, foi próxima – de 

5% e 4,3%, respectivamente – com média do metro quadrado privativo em R$ 5.524,00 e R$ 

5.894,00, nessa ordem. Considerando os últimos 12 meses, tendo junho como mês de 

referência, o preço dos apartamentos residenciais novos apresentou variação média de 9,8%. 

No período, as maiores correções foram para os studios, lofts e apartamentos de um 

dormitório, bem como para os apartamentos de quatro dormitórios, de 12,6% e de 12%, 

respectivamente. Já os as unidades de três dormitórios foram reajustadas em 11,7% e as de 

dois dormitórios em 7,1%. 

 Na variação mensal, os apartamentos residenciais novos foram reajustados em 1,5%. 

Os apartamentos de quatro dormitórios e os studios, lofts e apartamentos de um dormitório 

tiveram correções semelhantes – de 2,3% e de 2,2%, respectivamente – seguidos dos imóveis 

novos de dois dormitórios (1,6%) e de três dormitórios (1,1%). O levantamento da Ademi/PR 

contou com uma amostra de 348 empreendimentos e 12.238 apartamentos residenciais novos 

(na planta, em construção ou concluídos), à venda por construtoras, incorporadoras e 

imobiliárias, em Curitiba. 

Bairros – Considerando o valor dos imóveis novos disponíveis para a venda em Curitiba, em 

junho, o Batel manteve-se na liderança para o maior valor do metro quadrado privativo para 

studios, lofts e apartamentos de um dormitório, na média de R$ 9.581,00, valor 3,1% maior 

do que o apurado em maio para a tipologia na região. Em relação aos apartamentos de dois 

dormitórios, o bairro desbancou o São Francisco da liderança, com preço médio do metro 

quadrado privativo de R$ 11.541,00. O Batel também se mantém na dianteira quanto aos 

valores para as unidades novas de três dormitórios, com metro quadrado privativo de 

R$9.050,00, em média. Entre os imóveis novos com quatro dormitórios, o Ecoville permanece 

na liderança, com o valor médio do metro quadrado privativo a R$ 8.979,00. 

 

 Nos últimos cinco anos, o preço dos imóveis subiu em média no Brasil 126% 

(Jornal Estadão), já em Curitiba esse aumento foi de 70% (Gazeta do Povo).  Atualmente, o 

cenário imobiliário em Curitiba está com uma grande oferta de imóveis e com um número 

reduzido de compradores comparado aos primeiros anos dos programas de financiamento 

imobiliário do governo federal. 

 Este cenário macroeconômico-brasileiro afetou o mercado imobiliário 

residencial de Curitiba reduzindo drasticamente a demanda por imóveis novos e aumentando 
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a quantidade de imóveis disponíveis no mercado. Como consequência a necessidade de 

projetos para novas edificações também ficou muito reduzida afetando diretamente os 

escritórios de projeto que atuam neste nicho de mercado. Esse é um exemplo que nos permite 

concluir a necessidade de acompanhar a macroeconomia com o objetivo de elaborar 

estratégias que possibilitem melhores chances para a sobrevivência da microempresa.  

 Ter uma carteira de clientes permanente é uma das estratégias para que o 

pequeno escritório alcance o sucesso. A ideia é estar sempre atento às novas oportunidades 

por meio de parceiros, amigos e dos meios de comunicação. De acordo com Gilberto Belleza, 

presidente do IAB-DN, contar com vários clientes pequenos, em geral, é mais vantajoso que 

ter um cliente grande. O pequeno escritório também deverá achar soluções para driblar a 

sazonalidade de projetos. O mercado imobiliário, por exemplo, tem altos e baixos. "Uma boa 

alternativa é atuar em outros nichos como o corporativo, institucional ou comercial", 

recomenda Belleza. (Cichinelli. 2007). 

2.1.1 Viabilidade de Projetos 

 Todo projeto, empresa, empreendimento comercial, etc., pode ser representado 

resumidamente como um fluxo de caixa, sendo a sua natureza o fator determinante de sua 

viabilidade financeira. A avaliação da viabilidade de projetos consiste basicamente na análise 

de seus fluxos de caixa utilizando os conceitos de matemática financeira e, principalmente, na 

interpretação de seus resultados de forma adequada. 

 

2.1.2 Análise de Viabilidade Baseada em Cenários 

 A análise de Viabilidade de um projeto é baseada em projeções de fluxo de 

caixa. No entanto, as projeções são distintas dependendo da expectativa de futuro. Devido à 

incerteza inerente ao processo de tomada de decisão, geralmente são realizadas projeções de 

mais de um cenário de modo a estimar várias situações possíveis, desde as mais otimistas até 

as mais pessimistas, para que se observem os riscos existentes. Desta forma, podem-se 

encontrar diversos resultados para um mesmo projeto, sendo que alguns podem apontar para a 

aprovação do mesmo, enquanto outras podem sugerir o seu abandono. Existem algumas 

metodologias mais comuns para a análise de viabilidade de projetos baseada em cenários. 
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2.1.3 Retorno Esperado 

Uma forma de se resolver o problema da existência de mais de um resultado 

possível para um mesmo projeto quando avaliado através de diversos cenários é o cálculo de 

seu retorno esperado. Segundo este método devem-se identificar os possíveis cenários para 

projeto em questão e as modificações que deverão ocorrer nos fluxos de caixa para cada 

situação. Em seguida, para cada possibilidade levantada deve-se atribuir uma probabilidade de 

ocorrência, sendo que a soma das probabilidades de todos os cenários deverá ser igual a 

100%. Em seguida, calcula-se o VPL esperado de cada alternativa e ponderam-se os 

resultados pelas respectivas probabilidades de ocorrência, somando-se os resultados. Desta 

forma, calcula-se o VPL do projeto pelo método da média ponderada. 

Suponha que um determinado investidor esteja avaliando a possibilidade de 

aplicar recursos em um projeto e segundo sua avaliação existem 3 cenários possíveis 

(otimista, realista e pessimista). Para cada uma das possibilidades foi projetado o respectivo 

fluxo de caixa e as probabilidades de ocorrência, sendo em seguida, calculados os VPLs, 

conforme informações abaixo: 

VPL otimista: 6 milhões; Probabilidade = 30%; 

VPL realista: 4 milhões; Probabilidade = 40%; 

VPL pessimista: - 2 milhões; Probabilidade = 30%. 

Com base nestas informações, pode-se calcular o Retorno Esperado que serve de 

parâmetro para a tomada de decisão de investimento ou não no projeto, conforme cálculo 

abaixo: 

RE = 6 x 30% + 4 x 40% - 2 x 30% 

RE = 1,8 + 1,6 - 0,6 

RE = 2.8 

 Assim, o retorno esperado para o projeto em questão considerando os cenários e 

as probabilidades de ocorrência é de R$ 2,8 milhões, devendo ser aprovado. (Tavares. Análise 

de Viabilidade de Projetos. Material didádico FGV) 

 

 Para saber qual será o gasto por mês antes de entrar receita, quanto terá de ter em 

reservas para começar o negócio, qual o faturamento mínimo para zerar as contas e começar a 

ter lucro e em quanto tempo isso será possível é necessário levar em conta o tipo de estrutura, 

o salário do titular (valor do pró-labore estipulado como remuneração fixa e que deve ser 
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calculado independentemente dos lucros) e os gastos com aluguel, telefone, luz, água, salários 

e encargos. "É impossível dimensionar genericamente, mas o total desses gastos multiplicado 

por seis meses é o mínimo de capital de giro recomendável", alerta Fernanda. 

(http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/163/artigo63520-3.aspxArtigo,Exercício 

profissional, Como abrir um escritório de arquitetura, Edição 163,  Outubro, 2007.) 

 

2.2 Gerenciamento de Stakeholders 

 Quem?  Define quem participa do projeto. Inclui os stakeholders internos, os 

membros da equipe e o gerente desse projeto.  

E os Stakeholders externos que são os envolvidos que não estão subordinados ao 

gerente de projeto.  

Equipe são todos os participantes responsáveis por produzir as entregas do 

projeto. 

 

 

 

2.3 Gerenciamento do Escopo  

 Segundo PMBOK®, escopo é "a soma dos produtos, serviços e resultados a 

serem fornecidos na forma de projeto". Ainda nesse guia, escopo do projeto é "o trabalho que 

deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e 

funções especificadas".  

 Quando você vai planejar um projeto, é fundamental que comece pela definição 

do escopo do cliente, ou seja, que produtos ou serviços, relacionados aos objetivos do projeto, 

serão entregues a ele. Esses produtos e serviços são denominados "deliverables" como: 

"qualquer resultado mensurável, tangível e verificável que deve ser produzido para completar 

o projeto ou parte dele". São exemplos de deliverables: desenhos conceituais, estudos de 

viabilidade, manual do equipamento, testes, equipamentos a serem entregues, treinamento 

pessoal, relatórios de desempenho, etc. 

 O escopo do cliente é a base para todo o planejamento do projeto. O escopo 

sempre esteve presente nos projetos, mas temos hoje uma visão de representação do escopo 
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diferente de nossos antepassados.  Antigamente havia a cultura de representar o escopo de 

uma lista organizada das atividades (tarefas) que seriam executadas no projeto. Essa forma de 

representar o escopo enfocava o que seria feito e não o que seria entregue pelo projeto. Com o 

passar do tempo, cada vez mais os gerentes do projeto foram verificando que, para melhor 

atender os anseios dos clientes / patrocinadores, era mais importante representar o escopo em 

função das entregas (deliverables) do projeto, uma vez que os clientes não queriam receber 

atividades, mas sim produtos e serviços. 

 Porém, essa definição do escopo do cliente não necessita, em um primeiro 

momento, ser feita de forma detalhada. Um arquiteto, antes de fazer um projeto detalhado de 

como será a casa de um cliente, elabora um esboço, normalmente denominado "estudo 

preliminar" ou "anteprojeto". Com este anteprojeto o arquiteto pode validar, junto ao cliente, 

o entendimento que ele teve dos seus desejos. Se tal entendimento (anteprojeto) for recusado 

pelo cliente, este solicita novos esboços até se sentir confortável com um deles. Somente após 

essa validação e aceitação formal por parte do cliente é que o arquiteto detalha o projeto. No 

gerenciamento de projetos precisamos de procedimento semelhante, ou seja, validar o 

entendimento do escopo do cliente antes de fazer o seu detalhamento. O objetivo é não 

despender esforços e, portanto, recursos, detalhando um escopo que pode não ter sido bem 

entendido. (Xavier, 2005. Pag.37). 

 No método Project Model Canvas a declaração do escopo é definida na etapa 

onde a pergunta O QUÊ? Será respondida que corresponde aos itens: produto e requisitos. 

(FIGURA 02 e FIGURA 03). 

 
Figura 2 - Project Model Canvas 

Fonte: JÚNIOR, J. F. (2013) 
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Figura 3 - Project Model Canvas 

Fonte: JÚNIOR, J. F. (2013) 

 

 O QUÊ? Quais necessidades serão atendidas?  Nessa etapa serão listados que 

produtos, serviços ou resultados serão entregues ao final do projeto. 

 Produto: é o resultado final do projeto. Um projeto pode também gerar um 

serviço ou um resultado único.  

 Requisitos: definem a qualidade que o produto (serviço/resultado) precisa 

apresentar para ter valor para o cliente. (Project Builder, Guia Definitivo do Project Model 

Canvas). 

 O produto - serviço ou resultado - tem de atender a determinados requisitos para 

ser bem aceito pelo cliente. Portanto, especificações do produto do projeto e seus requisitos 

constituem componentes fundamentais para determinarmos a qualidade do que o cliente vai 

receber. É natural esperarmos que o cliente forneça informações sobre o produto e sobre seus 

requisitos na forma de uma demanda clara para a equipe do projeto. Contudo, nem sempre 

será fácil para o cliente organizar tais informações sozinho; portanto engajá-lo como parceiro 

no processo é importante. (FINOCCHIO, 2013, p. 63). 

 Requisitos. Imagine que um cliente contratou, de uma famosa empresa de 

arquitetura, a construção da casa de seus sonhos. Se a comunicação entre o cliente e os 

realizadores do projeto não for muito clara e precisa, provavelmente ocorrerão decepções e 

aborrecimentos. O cliente precisará fornecer informações sobre cada uma das áreas da casa. 
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Por outro lado, pode não ser prático se deter minuciosamente em cada detalhe, ao menos num 

primeiro momento. Por exemplo, o cliente dirá que não quer paredes separando a cozinha da 

sala de jantar, mas não necessariamente a largura que deve haver entre os azulejos da cozinha. 

Pois bem, os requisitos são a maneira de comunicar para a equipe aquilo que lhe parece 

necessário ou desejável no produto que vai receber ao término do projeto. Os participantes da 

montagem do canvas devem fazer uma lista dos principais componentes ou subsistemas que 

compõem o produto do projeto, sem esquecer de nenhum relevante. Mas atenção: sendo o 

canvas um modelo simplificado, é preciso manter o detalhamento no nível menos minucioso 

possível e, se for o caso, as equipes técnicas desdobrarão mais adiante os requisitos, com 

maiores níveis de detalhamento. (Finocchio. 2013. Pag. 67). 

 A equipe tem que se concentrar em algo que seja útil e agregue valor ao cliente, 

tendo em mente que o processo de delimitação de requisitos pode ter que ser concluído por 

incrementos, à medida que se conheça mais e mais o projeto. Finalize esse bloco revendo a 

cobertura e a relevância dos requisitos. (Finocchio. 2013. Pag. 69). 

 

2.4 Gerenciamento do Tempo 

 Quanto vai durar um projeto? Essa é, talvez, a pergunta mais dramática no 

planejamento. Cronogramas são quase como obras de ficção científica. O prazo de um projeto 

é a somatória do "chute" de duração dado para cada um dos múltiplos fragmentos de trabalho 

do projeto, alguns dos quais nunca fizemos e a cargo de pessoas que ainda não sabemos quem 

são, com disponibilidades que desconhecemos. 

 Muitos gerentes de projetos e patrocinadores acreditam que o aumento na 

precisão (nível de detalhamento) com que as tarefas são descritas aumenta proporcionalmente 

a acurácia da previsão de duração do projeto. Infelizmente isso não é verdade: o cronograma é 

um modelo do futuro, quanto mais simples o mantivermos, melhor. (Finocchio. 2013. Pag. 

107). 

 Mas, mesmo no cronograma, tome cuidado para não exagerar no nível de 

detalhe. Um cronograma deve fornecer ao gerente o fluxo de trabalho entre os grupos de 

recursos, permitir notar como o trabalho é passado de um determinado recurso para os 

demais. 
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 O cronograma não é um cheklist (lista de verificação) que serve para lembrar o 

trabalho a ser feito. Isso, se necessário, deve aparecer nas tarefas que constam nas instruções 

de trabalho dos técnicos.  

 Aprendi com Goldaratt (1997) que a precisão de uma estimativa de duração é 

frágil. A gestão da execução aproxima a realidade e a estimativa. Se, por princípio, qualquer 

prazo dado a um projeto é irreal, a gestão da execução torna o prazo realista. Um dos quesitos 

para uma boa execução é mudar o estado mental da equipe, passando da orientação por tarefas 

à orientação por compromisso de resultado. (José Finocchio.2013. Pag. 109). 

2.5 Gerenciamento da Comunicação e da Informação 

 Este item tem como objetivo principal em demonstrar uma estratégia de envolvimento 

entre as partes (stakeholders) para alinhamento das informações levando em consideração o 

contexto de uma microempresa, no sentido de evitar retrabalhos futuros, perda de eficiência, 

maiores custos e atrasos. 

 O alinhamento das informações entre stakeholders e Gerente de projeto precisa ser 

iniciado numa fase inicial do projeto com o intuito de detalhar melhor o planejamento e como 

consequência evitar imprevistos e melhorar a eficiência e a qualidade do projeto a ser 

entregue. Para tanto, a fase de definição de escopo mostra-se a mais apropriada para cumprir 

esse objetivo. 

 Como objetivos específicos finais do trabalho, temos: 

Identificar as partes interessadas. 

Avaliar a importância (peso) dos stakeholders. 

Classificar os stakeholders que podem gerar retrabalho de grande impacto para o projeto. 

Propor estratégias para minimizar o impacto desses stakeholders. 

 Comunicação é um processo através do qual as informações são trocadas entre as 

pessoas com o uso de um sistema comum de símbolos, sinais ou comportamentos. 

 A comunicação certamente é uma das áreas de conhecimento mais importantes para o 

GP (Gerente de Projeto), senão for a mais importante. Ela representa cerca de 90% do tempo 

do GP e é o elo entre as pessoas, as ideias e as informações. 

Além disso, a maioria dos problemas dos projetos possui origem na falha de comunicação e 
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existe uma forte correlação entre o desempenho do projeto e a habilidade do GP em 

administrar as comunicações. 

Segundo o Guia PMBOK®, o gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 

necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriadas. 

Tem como principais objetivos: 

Conectar as diversas partes interessadas apesar de seus diferentes interesses e culturas para 

atender os objetivos do projeto; 

Fornecer as ligações críticas entre pessoas e informações necessárias para comunicações bem-

sucedidas; 

Garantir a geração, disseminação, armazenamento, recuperação e descarte de informações do 

projeto; 

Manter as partes interessadas “alinhadas” (FIGURA 4). 

 

 

Figura 4 - Falta de Alinhamento entre os Stakeholders 

Fonte: Desconhecida 
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Os Tipos de comunicação: 

Verbal: é o tipo mais comum de comunicação. Deve-se usar a velocidade, tonalidade e 

inflexões na voz para chamar a atenção do receptor. 

Não verbal: comunicação através de gestos, expressões faciais, linguagem corporal, 

aparência, entre outros. Use seu corpo para atrair o receptor. 

Escrita ou Gráfica: atualmente, uma das mais usadas no ambiente de trabalho, principalmente, 

através do e-mail. O GP usa muito para criar seus planos, gerar seus status report, use o estilo 

de escrita (Voz ativa ou passiva, vocabulário, estrutura, etc.) para atrair o receptor. 

Um ponto importante, é que estudos comprovam que a mensagem oral é 

compreendida 7 % através das palavras na mensagem, 38% através da tonalidade da voz e 

55% através da linguagem não verbal. 

 Portanto, reforça-se a importância do corpo nunca se esqueça de deixar seu corpo falar 

por você. 

 

 Para finalizar a seção de fundamentos, gostaria de ressaltar alguns dos papéis do GP 

relacionados com a comunicação: 

• Alinhar os objetivos do projeto e disseminá-los garantindo comprometimento 

da equipe; 

• Tomar decisão; 

• Autorizar trabalho; 

• Dirigir atividades; 

• Negociar; 

• Reportar; 

• Atender reuniões; 

• Administração geral do projeto, como marketing e vendas, relações públicas; 

• Administração de registros como atas, memorandos, cartas, boletins, relatórios, 

especificações, documentos de aquisição; 
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2.6 processos do gerenciamento das comunicações do projeto 

1. Planejar o gerenciamento das comunicações: identificar as necessidades e 

relevância de informações e definir abordagem de comunicação; 

 

2. Gerenciar as comunicações: colocar as informações necessárias à disposição 

das partes interessadas conforme planejado; envolve todo o ciclo de vida da informação 

descrito no plano de gerenciamento da comunicação, composto por gerar, coletar, distribuir, 

armazenar, recuperar e até descartar a informação. 

 

3. Controlar as comunicações: controlar e monitorar as comunicações de modo a 

garantir que as necessidades de informação das partes interessadas sejam atendidas. 
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3. CONCLUSÕES 

 Conclui-se que a pequena empresa de projeto de arquitetura que não adotar e 

dominar um método de Gerenciamento de Projetos não atingirá o melhor da sua capacidade 

produtiva e não estará apta para enfrentar a competitividade do mercado. A falta de 

implementação de uma metodologia de Gerenciamento de Projetos está entre os principais 

fatores que diminuem a eficiência, a eficácia e por consequência a competitividade das 

pequenas empresas de projeto de arquitetura contribuindo para o baixo de índice de 

sobrevivência das mesmas.  

A economia é cíclica, possui momentos de alta, de baixa e provoca muitas 

incertezas e rápidas mudanças. O empreendedor que não tem conhecimento da 

macroeconomia e não possui ferramentas adequadas para análise de viabilidade e riscos, não 

terá capacidade para definir estratégias que alavanquem as potencialidades e minimizem as 

deficiências dos projetos e do seu próprio negócio. 

Recursos limitados, excesso de funções e de responsabilidades são características 

recorrentes dos dirigentes de micro e pequenas empresas. Por isso o método ágil de 

Gerenciamento de Projetos é o mais recomendado. Permite ganhos significativos na 

produtividade com baixo custo e estimula a integração dos stakeholders aumentando desta 

forma a assertividade na definição do escopo. Potencializa a autonomia dos membros da 

equipe ao mesmo tempo que os integra. Possibilita a implantação de equipes enxutas e 

multidisciplinares melhorando a qualidade dos produtos e serviços. 

Neste trabalho foi citado como exemplo apenas um modelo de método ágil o 

Project Model Canvas. Porém, existem diversos modelos disponíveis e cabe a cada empresa 

analisar e implementar o mais adequado para a sua situação.  

Os itens apresentados, análise de viabilidade de projetos, gerenciamento de 

stakeholders, gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo e gerenciamento da 

comunicação são fundamentais e imprescindíveis para o processo (boas práticas) do 

Gerenciamento de Projetos em pequenos escritórios de arquitetura e para sua sobrevivência e 

competitividade no mercado. Porém, é importante que os profissionais dessas empresas 

conheçam todas as áreas do conhecimento em Gerenciamento de Projetos e também os 

Grupos de Processos e os processos do gerenciamento de Projetos propostos pelo PMBOK®. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Técnicas ágeis para gerenciamento de projetos em escritórios de arquitetura.  

Gerenciamento Sistêmico de Projetos em Escritórios de Arquitetura.  

Sistema de Softwares Ágeis para Gerenciamento de Escritórios de Arquitetura.  

A Tecnologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de Informação da 

Construção) no Gerenciamento da Integração de Projetos em Escritórios de Arquitetura. 
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