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Resumo 

Considerando a grande quantidade de projetos culturais que são realizados na 

cidade de Curitiba, muitos destes sendo ideias muito boas, mas de execução textual 

deficiente, sendo reprovados nos editais de seleção que concorrem, este trabalho 

tem por objetivo compreender como é realizado o gerenciamento do escopo destes 

projetos e identificar suas maiores deficiências. 

 

 

 

 Palavras Chave: Projetos Culturais, Gerenciamento de Escopo, Fundação 

Cultural de Curitiba, Avaliação de Projetos Culturais 
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Abstract 

 Considering the large amount of cultural projects that take place in Curitiba, 

many of these being very good ideas but poor textual executions, failing in the 

selection notices competing, this study aims to understand how the scope 

management of these projects is realized and identify the biggest weakness. 

 

 Key Words: Cultural Projects, Scope Management, Curitiba´s Cultural 

Foundation, Cultural Project Evaluation 
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1. INTRODUÇÃO  

Problema 

Como é realizado o gerenciamento de escopo dos projetos culturais? 

 

Objetivo (s) 

O objetivo geral deste estudo é identificar como é realizado o gerenciamento 

de escopo em projetos culturais através de comparações de projetos e 

entrevistas qualitativas com os participantes de editais passados e os objetivos 

específicos são: 

 Determinar os critérios para a qualidade do gerenciamento no escopo na 

visão de projetos culturais; 

 Analisar o embasamento teórico do escopo do projeto cultural; 

 Avaliar o gerenciamento do escopo para a pré-produção, produção e pós-

produção dos projetos aceitos pela Fundação Cultural de Curitiba. 

 

Delimitação do Tema 

 Comparação de projetos participantes dos editais da Fundação Cultural de 

Curitiba, através de uma pesquisa de campo qualitativa feita com os projetos 

enviados a Fundação Cultural de Curitiba de forma descritiva explicativa, realizando 

uma análise de escopo destes e analisando os pontos fracos mais frequentes. 

 

Justificativa/Relevância 

Uma vez que existe uma grande gama de projetos culturais para as mais 

diferentes áreas e leis de incentivo, é necessário realizar uma avaliação do escopo 

destes projetos; avaliação esta que deve determinar se o projeto cumprirá seu 

objetivo na elaboração, execução e conclusão. Para obter um escopo de qualidade 

em projetos culturais é necessário determinar os critérios para a qualidade do 

gerenciamento, analisando o embasamento teórico do escopo e avaliando o 
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gerenciamento do escopo para a pré-produção, produção e pós-produção de um 

projeto cultural. 

 

Metodologia 

A metodologia deste trabalho será através de uma abordagem comparativa de 

projetos culturais aprovados pela Fundação Cultural de Curitiba e entrevistas com 

participantes dos editais; geradores, executores e/ou gerentes de projetos culturais; 

que através de uma pesquisa de campo qualitativa feita com os projetos enviados a 

Fundação Cultural de Curitiba de forma descritiva explicativa, realizo uma análise de 

escopo destes e analiso os pontos fracos mais frequentes. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

A globalização, organizações, tecnologias e a constante necessidade de uma 

gestão eficaz nas empresas fez com que grandes mentes pudessem pensar na 

criação de processos e procedimentos gerenciais. Em 1969 foi criado o PMI (Project 

Management Institute), que é a principal organização mundial se tratando de 

gerenciamento de projetos. Este instituto foi criado para que exista uma 

padronização e uma evolução da ciência de criar projetos, sendo estes, de uma 

forma sempre responsável e a mais moderna possível. 

Conforme o PMI, “ projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo”. E uma das grandes referencias em projetos 

no Brasil, Ricardo Vargas (2008), defende no ponto de vista estratégico que a 

palavra projeto, dentro da área é “o universo que cuida de portfólios, programas e 

projetos individuais”. Processos são atividades em caráter permanente, já os 

projetos são temporários.  

Um projeto possui características especificas: 

Duração limitada - Um projeto necessariamente tem início, meio e fim, isto é, 

não há projeto por tempo indeterminado, ilimitado ou inespecífico. Pode durar uma 

semana, um mês ou um ano, mas sempre chegará ao fim, que é quando o objetivo 

para o qual foi criado é atingido, ou mesmo quando se constata que não há como 

realizá-lo. Portanto, não confunda a natureza temporária do projeto com o tempo de 

vida do produto gerado por ele. O produto poderá ser duradouro e essa 

possibilidade dependerá de suas próprias características e finalidades.  

Objetivo específico - Todo projeto tem como foco um objetivo específico, 

concreto e viável, que servirá de guia para a construção do conjunto de suas 

atividades e resultará no produto a ser gerado pelo projeto. Esse produto (serviço ou 

resultado) é único e não faz parte da atividade rotineira da organização que o 

propõe.  
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Recursos limitados - Os recursos humanos, financeiros e materiais de um 

projeto são limitados e deverão ser previamente definidos em função do tipo de 

projeto que será desenvolvido e das necessidades para a consecução do objetivo.  

Autonomia - Os projetos são independentes e, portanto, deverão ser 

planejados, executados e geridos paralelamente às demais atividades da 

organização que os desenvolve. Um projeto requer uma estrutura administrativa 

própria, ainda que os profissionais envolvidos compartilhem atividades de outras 

ações e projetos. 

Um projeto é dividido em fases, com características próprias, que juntas 

constituem o ciclo de vida do projeto. A estrutura básica desse ciclo compreende 

quatro fases: conceituação, planejamento, execução e conclusão. Normalmente, as 

fases são sequenciais e a sua quantidade dependerá das especificidades de cada 

projeto. 

Conceitual - A ideia central é desenvolvida, a estruturação do projeto é 

iniciada e o seu escopo definido. Tem- -se, portanto, uma visão geral do que se 

pretende produzir.  

Planejamento - O projeto ganha corpo e todas as necessidades para que o 

objetivo seja atingido são identificadas, bem como definido o melhor caminho a ser 

percorrido. No final desta etapa, o projeto deverá ser cuidadosamente revisto e as 

alterações necessárias realizadas. Planejar é simplesmente antecipar as ações com 

base na observação e interpretação do contexto atual.  

Execução - O projeto será posto em prática e os aspectos da eficiência e 

planejamento realizados são colocados à prova, já que as ações deverão ser 

seguidas à risca. Nesta etapa, serão realizados o acompanhamento e o controle das 

atividades, além dos ajustes, quando indispensáveis.  

Conclusão - É quando se avalia se os objetivos e as metas do projeto foram 

devidamente alcançados. É nesta etapa que saberemos se o projeto teve êxito. 
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2.1 O que é o escopo de um projeto? 

 

Dentro dos projetos, o escopo é vital. É no escopo que se define o trabalho a 

ser feito, o trabalho que não será feito, consequentemente atingindo orçamento, 

tempo e todas as demais áreas do gerenciamento do projeto. 

De acordo com o PMBOK – 5ª Edição, “Escopo é o trabalho que precisa ser 

realizado para a entrega de um produto, serviço ou resultado com as características 

ou funções especificadas”.  

O gerenciamento do escopo envolve inicialmente o planejamento do gerenciamento 

de escopo, que engloba a identificação dos objetivos, a forma de implementação, 

como acontecerá a coleta de requisitos, como será definido o escopo do projeto, a 

criação da EAP, formalizações de entregas, monitoramento de progresso e 

gerenciamento de mudanças. A estrutura analítica do projeto (EAP) pode ser 

entendida como uma matriz onde constam os pacotes de entregas subdivididos em 

níveis hierárquicos com data de início e fim das atividades (duração).  

O Termo de Abertura do Projeto, ou Project Charter, possui a justificativa do 

projeto, a descrição do produto ou serviço a ser gerado pelo projeto, a identificação 

do gerente do projeto, sendo já definida sua autoridade sobre o projeto e 

responsabilidades, e este documento é assinado pelo Sponsor, que poderíamos 

identificar como o ‘comprador’ do projeto. O TAP pode descrever detalhes do projeto 

como critérios de aceitação do produto, orçamento, cronogramas, premissas e 

restrições, ente vários outros detalhes que possam influenciar diretamente o projeto 

e os principais Stakeholders (pessoas/instituições atingidas pelo projeto). Sua função 

é dar o start oficial do projeto. 

Dentro do escopo deve constar as justificativas, objetivos e benefícios do 

projeto de forma clara, mensurável, viável, realista e dentro do prazo proposto. Nele 

também deve constar os requisitos do projeto, que seriam as obrigatoriedades, as 

restrições que são suas limitações, impostas tanto pelo contratante quanto 

delimitações de especificidade do próprio projeto e as premissas que são hipóteses 

que, no caso de acontecerem, podem acarretar em consequências ao projeto. Em 
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resumo, a execução dos requisitos nas etapas diversas do projeto fazem com que o 

projeto alcance seu objetivo. 

As diferenças entre escopo do produto e do projeto são que o Escopo do 

Produto é a descrição de todas as características e funcionalidades do produto ou 

serviço e é verificado pelos seus requisitos; Escopo do Projeto é o trabalho que deve 

ser feito para liberar o produto com as funcionalidades especificadas e é verificado 

pelo plano de gerenciamento projeto.  Após identificar as partes interessadas que 

serão atendidas no projeto, a próxima preocupação deve ser o escopo, o que será 

feito no projeto. Uma definição de escopo malfeita implicará em um projeto 

malsucedido.  

Abaixo segue figura representativa de processos dentro de um projeto: 

 

 

Figura 1: Projeto exemplo 

PMBOK – 5ª Edição 
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O Gerenciamento do escopo se dá pelo controle das entregas dentro de cada 

requisito, dentro do prazo, custo e qualidade estabelecidos previamente no escopo 

pelo contratante e pelo gestor do projeto e pela gestão de mudanças que podem 

ocorrer ao longo de sua execução. 

Tendo em vista que este estudo se destina a operacionalização de projetos 

culturais, o trabalho ressaltou o conceito de cultura de maneira em geral e mais 

especificamente da cultura do fazer artístico. Tratando-se de um projeto artístico-

cultural é importante ter em mente sua abrangência e importância na sociedade, os 

aspectos sociais que dizem respeito aos efeitos do projeto para a sociedade onde 

ele se realizará. De acordo com SANTOS (2005), cultura é uma preocupação 

contemporânea em entender os diferentes caminhos que conduziram os grupos 

humanos às suas relações presentes e suas perspectivas de futuro. O autor coloca 

ainda que a concepção de cultura pode ter várias interpretações. Uma delas está 

associada ao estudo, à educação, à formação escolar. Também se utiliza da cultura 

para se referir exclusivamente às manifestações artísticas como o teatro, música, 

pintura e escultura. Cultura também pode dizer respeito às manifestações folclóricas 

de um povo, suas tradições, lendas e costumes. 

 

2.2 Projetos Culturais  

 

Para compreendermos o que são os projetos culturais, precisamos nos 

questionar sobre o que se entende pelo termo gestão cultural, pois projetos culturais 

atingem um tópico de grande importância que contradiz a profissão do gestor de 

projetos, que é gerenciar o subjetivo. O diferencial de um profissional de gestão de 

projetos culturais é compreender o coletivo, ter sempre a sustentabilidade como um 

grande parceiro do projeto e dominar suas ferramentas de trabalho dentro de uma 

visão estratégica, onde o produto final se resultará ao projeto em si. O projeto 

cultural se baseia em conhecer o seu público-alvo, compreender o contexto social, 

cultural e histórico que está inserido e cumprir sua baseline de forma lógica. 
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Dentro deste planejamento do projeto cultural, as políticas e diretrizes da 

administração pública devem ser consideradas como delimitadores dos projetos. 

Muitos projetos são concebidos a partir destas políticas e diretrizes, onde, sendo 

aprovados conseguem ser inseridos ao cronograma da administração pública. Isso 

não impede que projetos sejam criados isoladamente, condizentes ao cunho cultural, 

sendo adaptados para editais, tanto públicos quanto de empresas privadas, onde o 

conjunto da proposta define critérios, diretrizes e as linhas de atuação. Por questões 

óbvias, muitas vezes quando o projeto for aprovado por instituições privadas, estas 

já possuem suas matrizes para orçamento, cronograma, planilhas em geral para 

controle próprio, padronizando a linguagem entre projeto beneficiado e empresa 

Sponsor, sendo necessária em muitas vezes a adaptação do projeto a linguagem da 

empresa. 

O levantamento de dados e pesquisas locais são grandes auxiliares dentro da 

criação dos projetos culturais, pois estes atingem diretamente a comunidade em si, 

além do público-alvo planejado dentro do escopo do projeto. Citando o exemplo de 

um projeto local, este tinha o intuito de incentivo ao esporte, fazendo o bloqueio de 

ruas da cidade em dias de pouco movimento, para a comunidade local poder 

desfrutar de um local sem riscos onde poderiam andar de bicicleta; foi um projeto 

aprovado pela Fundação Cultural, e nele constava a pesquisa realizada com a 

comunidade, relatando que bloquear as ruas próximas e/ou das suas casas não 

atingiria sua rotina. 

Baseado em pesquisas, e histórico de projetos realizados, se interpreta que 

projetos culturais serão, em sua grande maioria, conectados com o contexto onde 

será realizado, não podendo ser executado ou finalizado a parte deste contexto. 

Projetos culturais andam de mãos dadas com a comunidade/sociedade a qual este 

beneficiará. 

O Ministério da Cultura (MinC) define projeto cultural como: “Programas, 

planos, ações ou conjunto de ações inter-relacionadas para alcançar objetivos 

específicos, dentro dos limites de um orçamento e tempo delimitados, admitidos pelo 

MinC após conclusa análise de admissibilidade de proposta cultural e recebimento 

do número de registro no Pronac” (Inciso II do art. 3º da Instrução Normativa nº 01, 

de 24 de junho de 2013). Ou seja, o MinC faz distinção entre proposta cultural e 
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projeto cultural. Para a obtenção de benefícios por meio de incentivo fiscal, 

apresentaremos uma proposta cultural; quando a fase de admissibilidade dessa 

proposta for concluída e recebido o número de registro no Programa Nacional de 

Apoio à Cultura (Pronac), a proposta é convertida em projeto cultural. 

2.3 Elaboração de Projetos Culturais  

 

Dentro deste segmento de projetos, temos a oportunidade de criação e 

elaboração demasiadamente flexível, pois os contextos para projetos culturais 

podem ser bastante variados, desde um resgate a um monumento histórico, uma 

data importante, a criação de um evento.  

Mesmo podendo ser tão variáveis os assuntos de projetos culturais, os pontos 

básicos que devemos considerar seriam: a identificação do público que será 

beneficiado pelo projeto, o contexto social, histórico e cultural de onde será inserido 

este projeto e um percurso de planejamento e execução lógicos, pois podemos 

arriscar em dizer que sim, cada projeto é um projeto individual e único. 

A Fundação Cultural de Curitiba separa seus projetos em sete classificações:  

 Artes Visuais 

 Cinema 

 Dança 

 Literatura 

 Música 

 Patrimônio Cultural 

 Teatro e Circo 

Dentro de cada classificação, existem os projetos aprovados de tal segmento, 

com toda a agenda completa bimestral, para que assim a comunidade possa buscar 
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a informação, participar dos projetos, ter uma noção de quem são os proponentes e 

o objetivo do projeto dentro da sociedade em si. 

Segundo CUNHA (2007), podemos dividir os projetos culturais nos seguintes 

formatos: 

I. Projeto Cultural (matriz) – o seu principal documento, é o projeto na 

íntegra;  

II. Projeto de Patrocínio Cultural – é um formato mais resumido, com uma 

diagramação adequada (um perfil mais comercial, para um processo de 

negociação); 

III. Formulário das Leis de Incentivo à Cultura – adequar o projeto aos 

editais específicos; 

IV. Editais de instituições públicas ou privadas – adequação do projeto aos 

formulários; 

V. Projetos específicos para instituições financiadoras nacionais e 

internacionais (editais). 

 

2.4. Quem é a Fundação Cultural de Curitiba (FCC)? 

  

Em 5 de Janeiro de 1973 a Fundação Cultural de Curitiba foi inaugurada.  

Durante este período a cidade vinha participando de uma série de ações de 

planejamento para a preservação da cultura e história da cidade. Neste período a 

cidade já contava com projetos realizados com sucesso para a preservação da 

cultura e história do município, dentre eles teatros, conservatórios de música, 

bibliotecas, somando hoje 57 espaços culturais. A Fundação Cultural de Curitiba 

surgiu para gerenciar as atividades culturais da cidade, que naquele momento era 

realizado pelo Departamento de Relações Públicas da Prefeitura. Com o passar do 

tempo e a abertura dos espaços, a população iniciou um trabalho de resgate as suas 

origens, a cultura local, a veia artística para poder preencher estes espaços com 

todo o conhecimento que poderiam passar. 
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 Em 1991 a Fundação cria a Lei de Incentivo à Cultura, cuja revisão gerou em 

2005 o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura e posteriormente os programas de 

conscientização e desenvolvimento social e um ano depois, a criação do Conselho 

Municipal da Cultura. 

A Fundação Cultural de Curitiba é a responsável pela Política Pública 

Municipal de Cultura e conta com a colaboração de setores não governamentais e 

privados dentro de sua construção e busca pelo desenvolvimento sociocultural e 

artístico da comunidade. 

 

“A FCC atua para atender as demandas sociais, promovendo a 

produção e o acesso a bens e equipamentos culturais, a 

preservação do patrimônio cultural material e imaterial e a 

valorização das manifestações culturais tradicionais ou 

emergentes”. 

http://www.fundacaoculturaldecuritib
a.com.br/institucional/atuacao/ - 
(17/01/2016) 

 

Para toda e qualquer atividade que a Fundação Cultural de Curitiba vai 

realizar, como seleção de membros para constituição de conselhos, escolha do 

cortejo real de carnaval, incentivo a projetos, etc., são realizados editais. Nestes 

editais constam todos os requisitos da solicitação, formulários para preenchimento 

para concorrer a aprovação de um projeto por exemplo, especificações de produtos 

que a Fundação precise comprar para realizar um projeto em especial e prazos para 

a entrega de proposta/projeto, data de divulgação de aprovados, etc. 

A Lei de Incentivo à Cultura é uma das mais importantes propulsoras de 

produção cultural na cidade. O incentivo é baseado na renúncia fiscal pela Prefeitura 

de Curitiba de até 2% da arrecadação de Imposto Predial e Território Urbano (IPTU) 

e Imposto Sobre Serviços (ISS). Devido à grande gama e projetos terem sido 

aprovados através desta Lei, no período de 2005 a direção constatou um acumulo 

de um numero demasiado de projetos, 754 para ser mais preciso, sendo necessário 

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/institucional/atuacao/
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/institucional/atuacao/
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um esforço acima do normal da equipe para poder realizar e finalizar os projetos 

aprovados até então.  

Desta constatação, iniciou-se em paralelo deste período a Comissão de 

Revisão da Lei de Incentivo, que foi aprovada em novembro, e esta comissão 

transformou a Lei menos burocrática e a liberação de recursos mais fácil. 

Conforme o site de Fundação Cultural de Curitiba 

(http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/leideincentivo/o-que-e/ - acesso dia 

17/01/2016 as 21:59), os principais pontos da nova Lei de Incentivo são: 

I. Julgamento de mérito dos projetos (Os projetos eram avaliados apenas pela 

análise orçamentária e documental) 

II. Criação de 7 subcomissões de avaliação (literatura, música, audiovisual, artes 

visuais, artes cênicas, folclore e patrimônio) com três integrantes cada uma, 

indicados pela Fundação Cultural, pelo prefeito e pelas classes artísticas, 

todos com notório conhecimento (a comissão única tinha dez membros) 

III. Cria-se uma instância de recurso, formada pelos 21 membros das sete 

subcomissões (não existia) 

IV. Estabelece o conceito de Contrapartida Social para avaliar o que o projeto 

cultural produz para a comunidade local (será um critério de avaliação dos 

projetos) 

V. Divisão dos recursos: 1% para o Mecenato Subsidiado e 1% para o Fundo 

Municipal da Cultura, com base no ISS + IPTU (era de 1,5 % para o Mecenato 

e 0,5% para o Fundo) 

VI. Dois editais por ano no Mecenato. Cada empreendedor só poderá ter projeto 

aprovado em um deles 

VII. Financiamento de 100% do projeto, com teto de R$ 80 mil (o teto era R$ 88 

mil, com 15% de contrapartida) 

VIII. Cria-se uma Comissão de Fiscalização para acompanhar os projetos e a 

prestação de contas 

IX. Estabelece uma garantia para artistas em início de carreira – o primeiro 

projeto 

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/leideincentivo/o-que-e/


21 

 

X. Estabelece penalidades progressivas, de acordo com a gravidade das 

irregularidades: quarentena de até 4 anos sem poder apresentar projetos (não 

existia) 

 

 

2.5 Captação de Recursos 

 

Como vimos anteriormente, a captação de recursos pode se dar tanto por 

meios governamentais quanto privados. Se faz necessário enquadrar os recursos 

como basicamente três modalidades: doação, financiamento e investimento. Cada 

modalidade tem suas especificidades a respeito de controles fiscais, e é este fator 

que as diferencia. 

Tipo de Atividade Patrocínio Mecenato 

Motivação Comercial Social ou Pessoal 

Objetivos 

Notoriedade, imagem da 
marca, endomarketing, 
relacionamento com a 

sociedade 

Social (investimento na 
sociedade) 

Contrapartida 
Comercial (investimento na 

marca/empresa) 
Social (investimento na 

sociedade) 

Exploração na 
Comunicação 

Sim Não 

Continuidade Fundamental Desejável 

Inter-relações 
Com as demais ferramentas 
de comunicação da empesa 

Com o programa de 
responsabilidade social 

da empresa 

 
Tabela 1: Distinção entre patrocínio e mecenato 

Fonte: Reis (2003)   
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Existem vários editais que servem para esta captação de recurso. Os mais 

conhecidos entre eles são os editais do Mecenato, Lei Rouanet e a Lei de Incentivo 

à Cultura.  

  Grande diferença entre as três leis seria que a Lei de Incentivo à Cultura é um 

edital que capta valores do Governo, o Mecenato é um valor captado da retenção de 

20% do valor de impostos devidos (ISS), onde as empresas repassam este valor dos 

impostos diretamente ao produtor do projeto, e a Lei Rouanet é captado do imposto 

de renda de pessoas jurídicas no valor de 4% do IRPJ e de pessoas físicas em 6% 

do IRPF. 

 

2.6 Avaliação de projetos culturais 

 

  Avaliação dos projetos culturais se procede de forma criteriosa, observando 

cada detalhe do projeto antes de sua aprovação. Geralmente existe uma comissão 

que avalia os projetos nestes editais, e cada responsável desta banca procura 

desconformidades em diferentes níveis.  

Os erros mais comuns dentro deste tipo de projeto são: 

I. Desconformidades com o edital; 

II. O projeto ter foco ao ponto de vista do gestor do projeto, e não do 

público que deve atingir; 

III. O objetivo do projeto não atinge nenhuma das sete subdivisões de 

projetos definidos pela Fundação Cultural de Curitiba; 

IV. Inviabilidade financeira; sem perspectiva de retorno; 

V. Acessibilidade não existente; 

VI. Inexistência de indicadores específicos de controle dentro do projeto; 

VII. Estratégias de ação mal planejadas; 

VIII. Objetivos nebulosos; 

IX. Contrapartida Social Inexistente; 
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X. Ficha técnica do projeto mal preenchida. 

 

Um dos principais desafios das organizações está na sua capacidade de fazer 

escolhas certas e consistentes, de modo alinhado com seu direcionamento 

estratégico. Provavelmente um dos maiores desafios intelectuais da ciência e 

tecnologia está em como tomar as decisões certas, dada uma situação especifica. 

(TRIANTAPHYLLOU, 2002) 

O PMBOK – 5ª Edição colabora com seu conteúdo para a elaboração de 

projetos. Não é uma fórmula para projetos específicos, mas sim uma referência do 

que é necessário conter dentro do projeto para que ele seja um projeto de sucesso. 

Entende-se então que seguir os passos sugeridos no PMBOK – 5ª Edição durante a 

construção de um projeto, independentemente de ser da área da cultura, o torna um 

projeto mais coeso e delimita o projeto a somente os assuntos essenciais. 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Uma vez que já sabemos da grande variedade que projetos culturais se 

encaixam, quando visamos apresenta-lo a potenciais patrocinadores/financiadores, 

é necessário ressaltar o que o diferencia de outros projetos e cumprir os critérios do 

edital. 

Um projeto pode ter um objetivo muito bom, mas mal escrito, mal definido, 

sujeitando o projeto a não aprovação da banca de avaliação. Os maiores problemas 

identificados em projetos, se tratando de escopo são os chamados escopo-

aberração, onde o escopo sempre vai se modificando conforme a execução e a cada 

passo dado se adicionam mais e mais itens, transformando o projeto em algo 

interminável e o outro erro comum é o que se diz banhar a ouro o projeto, onde o 

gestor adiciona dentro do projeto funcionalidades, entregas, itens desnecessários ao 

projeto para sua execução e finalização, tornando assim o projeto em um valor alto 

com itens que realmente não agregam valor ao produto final. 

No decorrer deste capítulo veremos os resultados da pesquisa de campo 

qualitativa feita com projetos enviados a Fundação Cultural de Curitiba, de forma 

descritiva explicativa, sem a divulgação dos nomes dos projetos devido a não 

assinatura do termo de compromisso por parte dos proponentes. 

O gerenciamento de escopo em projetos culturais, dentro destes editais já são 

bastante especificados, pois os editais já disponibilizam formulários onde o 

proponente simplesmente preenche as informações do projeto.  

Um bom exemplo seria o edital a Lei de Incentivo à Cultura, que desde que 

preenchido da forma correta, com coerência, transforma o trabalho do proponente 

muito mais fácil. Dentro deste formulário, os campos a serem preenchidos são:  

I. Identificação do Projeto; 

II. Área Cultural de Abrangência; 

III. Proponente do Projeto Pessoa Física/Jurídica; 

IV. No caso de PJ, a identificação do Representante e PF um substituto; 



25 

 

V. Apresentação e Justificativa; 

VI. Sinopse/Resumo do Projeto; 

VII. Valor total do Projeto; 

VIII. Amplitude e Abrangência do Projeto (quantificação do resultado, locais 

de execução e estimativa de público, características e forma de 

distribuição); 

IX. Ficha técnica do projeto; 

X. Estratégias de ação; 

XI. Cronograma de execução; 

XII. Orçamento físico-financeiro detalhado; 

XIII. Discriminação dos prestadores de Serviço/fornecedores; 

XIV. Resumo do Orçamento; 

XV. Contrapartida Social; 

XVI. Autorização de divulgação de dados do proponente; 

XVII. Autorização para retirada do projeto; 

XVIII. Declaração de Compromisso do projeto; 

XIX. Currículo da ficha técnica; 

XX. Especificidades do produto final (por exemplo a produção de um CD 

deve conter os nomes das faixas musicais, as letras, o tempo das 

faixas, o equipamento usado para a gravação. 

Percebe-se que grande parte dos itens obrigatórios a serem preenchidos do 

formulário já estão de encontro com o PMBOK – 5ª Edição e seus pilares do 

gerenciamento de projetos. 
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Figura 2: Dez áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos (baseado nas áreas de 
conhecimento apresentadas pelo PMBOK, 5ª edição) 

 

Dentro dos editais propostos pela a Lei Rouanet, não existe um formulário 

onde o proponente do projeto insere suas informações, podendo fazer com que os 

projetos saiam da sua baseline e acabem perdendo o foco, e sendo reprovados, 

fator comum.  

Sempre deixando claro que o projeto da Lei de Incentivo à Cultura, o 

contemplado é premiado, ou seja, não precisa captar o valor do projeto pois o valor 

é o governo que sustenta. Já no Mecenato e Rouanet, a aprovação do projeto é uma 
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simples autorização para a captação de recurso com as Pessoas Físicas e Jurídicas 

que possam colaborar cedendo parte dos seus impostos a realização do projeto. 

Para os editais do Mecenato os itens do formulário disponibilizado para a 

inscrição do edital são bastante similares ao formulário da Lei de Incentivo à Cultura. 

Mesmo com todas as facilidades que os formulários proporcionam aos 

proponentes, os projetos aprovados que li foram muito bem descritos, com riqueza 

em detalhes, com coerência no cronograma e no financeiro, os currículos dos 

projetos que participavam como não iniciantes tinham currículos com muita 

bagagem, de pessoas que realmente entendem sobre o projeto que estão propondo; 

os projetos reprovados estariam defasados de forma mais bruta na descrição de 

escopo, ou o escopo estava escrito de forma particular do proponente, descrevendo 

o ponto de vista dele com relação ao projeto, e não do projeto com relação a 

sociedade que ele beneficiaria, projetos Gold-platting ou uma incoerência de 

cronograma ou financeira (geralmente valores elevados para o que era proposto) e 

certamente os escopos aberração, onde a proposta de pacotes de trabalho dentro 

do projeto são tantos, ou deixam tantas dúvidas, que ao primeiro momento se 

entende que aquele projeto não será um projeto com um cronograma e atividades 

esperado, mas ele irá crescer conforme a necessidade identificada no momento da 

execução do projeto. 

 

3.1 Análise comparativa entre projetos aprovados e reprovados 

 

A identificação do projeto dentro do formulário dos editais tem funcionalidade 

simples; dizer o nome do projeto.  

O item Área Cultural de Abrangência tem a funcionalidade de definir qual será 

a área para seu projeto. Dentre as possíveis áreas estão:  

Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música, Patrimônio Cultural e Teatro 

e Circo. 
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 A Fundação Cultural de Curitiba fornece as informações necessárias para 

identificar a área em questão de diversas formas como; consulta ao edital, formulário 

pré-formatado, consulta aos funcionários, cursos sobre formatação de projetos, entre 

outros.  Todas ações para que não existam dúvidas a respeito do item, abordando 

os proponentes de maneira igualitária. 

O desejo de deixar claro que nem todos os projetos aprovados são projetos 

bem escritos se manifesta neste final de estudo. Os projetos aprovados são em sua 

maioria projetos bons, porém a riqueza em detalhes, muitas vezes predomina 

somente em uma área do projeto, e não no decorrer do projeto todo. 

A tabela a seguir são os erros mais comuns dentro de um projeto em 

comparação com um projeto de mesmo área de abrangência aprovado: 

 

# Item do formulário Projeto Aprovado Projeto Reprovado 

1 Identificação do Projeto Nome do projeto Nome do projeto 

2 Área Cultural de 
Abrangência 

Definição da área 
corretamente 

Definição da área 
erroneamente 

3 

Proponente do Projeto 
Pessoa Física/Jurídica 

Nome da pessoa que 
elaborou o projeto 

Nome do proponente 
em maior número de 

funções permitida pelo 
fato de ser o 
proponente 

4 
No caso de PJ, a 
identificação do 

Representante e PF um 
substituto 

Descrição de uma 
pessoa do projeto que 

ficará responsável caso 
o proponente não possa 

estrar presente 

Descrição de pessoa 
sem nexo dentro do 

projeto 

5 

Apresentação e 
Justificativa 

Consta a apresentação 
do que será o projeto e o 

motivo de realizar o 
mesmo. Com detalhes, 

mensurado, quantificado 

Apresentação mal 
escrita e justificativa 

mal argumentada, sem 
mensurar dados 

importantes para o 
objetivo do projeto  

6 Sinopse/Resumo do 
Projeto 

Resumo bem escrito 
com o objetivo do 

Resumo mal elaborado 
que não descreve o 
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projeto, justificativa e 
ligação com a sociedade 

beneficiada 

objetivo do projeto 

7 
Valor total do Projeto 

Valor condizente com o 
projeto 

Valor muito acima ou 
muito abaixo do real 

8 

Amplitude e Abrangência 
do Projeto 

Quantificações bem 
elaboradas, forma de 

distribuição da imagem, 
estimativa de público 

para o projeto 

Item mal elaborado 
sem as informações 

necessárias de como o 
projeto funcionará 

como um todo e seus 
meios de atingir ao 

público alvo não 
mensurado. 

9 

Ficha técnica do projeto 

Ficha bem escrita, com 
valores condizentes e 
funções cabíveis ao 

projeto 

Ficha mal preenchida, 
com funções mal 

definidas e valores 
duvidosos 

10 

Estratégias de ação 
Estratégias bem 

desenvolvidas, claras e 
diretas 

Estratégias com 
conteúdo extenso sem 

funcionalidade, sem 
foco 

11 

Cronograma de execução 

Cronograma bem 
elaborado, com clareza 

de informações e 
descrição especifica de 

todas as atividades 

Cronograma confuso, 
sem duração de 

atividades 

12 Orçamento físico-
financeiro detalhado 

Comprovação da 
viabilidade financeira 

Inviabilidade financeira 

13 
Discriminação dos 

prestadores de 
Serviço/fornecedores 

Informações pertinentes 
e completas 

Informações não 
relevantes ou 

fornecedores não 
condizentes com a 
realidade do projeto 

14 
Resumo do Orçamento 

Demonstrativo financeiro 
simples e direto 

Incoerência de valores 

15 

Contrapartida Social 

Demonstrativo de como 
o projeto comoverá e se 

mesclará com a 
sociedade  

Sem entendimento do 
que seria contrapartida 

social 
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16 Autorização de divulgação 
de dados do proponente 

Dados completos do 
proponente 

Dados incompletos do 
proponente 

17 Autorização para retirada 
do projeto 

Consentida Consentida  

18 
Declaração de 

Compromisso do projeto 
Declaração preenchida 

corretamente 

Declaração faltando 
alguma informação 

 (Raro acontecer) 

19 

Currículo da ficha técnica 

Currículos com 
informações relevantes 
condizentes ao projeto 

ou atividades 
decorrentes do projeto 

Currículos duvidosos 
com informações não 

relevantes. O 
comparativo da função 
da pessoa no projeto e 
o perfil do profissional 
são reavaliados neste 

momento.  

20 
Especificidades do 

produto final 

Detalhamento do 
produto final e seus 

resultados 

Deficiência de detalhes 
do produto final  

 
Tabela 2: Análise de projetos aprovados e reprovados 
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4. CONCLUSÕES 

Com o passar dos anos se fez necessário uma avaliação mais precisa dos 

escopos de projetos culturais, tendo em vista a grande demanda de projetos gerada 

pelo aumento das leis de incentivo e fundos de incentivo à cultura. Esse fator prova 

a existência deste trabalho, onde temos como objetivo identificar a forma como é 

realizado o gerenciamento de escopo em projetos culturais, em casos positivos e 

negativos. 

Um projeto cultural de qualidade se dá através de um bom objetivo, riscos 

previstos, gestão de partes interessadas bem definida, de um cronograma 

responsável e de uma perspectiva de valores reais no mercado em que o projeto 

está inserido. Independente do projeto ter consciência social entre outras 

qualidades, coerência no assunto do projeto é fundamental para sua aprovação. 

Percebemos que a riqueza de detalhes dentro do escopo, no momento de sua 

criação é essencial. 

Dentro das análises de projetos, pudemos perceber que uma grande parcela 

de proponentes não consegue detalhar com clareza seus objetivos e não exibem um 

tema condizente com o propósito dos projetos culturais, sendo o ideal máximo o 

benefício da sociedade em si, com a disseminação da cultura e da arte em geral.  

Notamos que um bom gerenciamento de escopo se faz muito necessário para 

a efetividade de projetos culturais e de sua aprovação, no entanto ao avaliar projetos 

aprovados bem desenvolvidos e outros nem tanto, porém aprovados, levanta-se a 

questão de que esta aprovação pode ter se dado por um quesito interpretativo como 

por exemplo o tema; reflexo do atual sistema de avaliação de projetos, onde 

independente da qualidade do escopo a aprovação final pode recair sobre questões 

de interpretação do avaliador do projeto. Com isso verificamos a necessidade de 

desenvolver melhorias no sistema de avaliação, para torna-lo menos interpretativo 

em seus critérios, buscando uma maior eficiência e imparcialidade na aprovação dos 

mesmos e por consequência em sua posterior gestão.  
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5. FUTUROS DESDOBRAMENTOS 

Hoje o gerenciamento em escopo é falho, pois precisa de melhorias nos 

campos de definição e controle; em geral os projetos não possuem uma gerencia na 

criação do escopo, o que poderia ser solucionado através de cursos ou workshops 

sobre gerenciamento de projetos. Cursos esses que podem ser fornecidos pelas 

instituições e fundações como parte de pré-requisito para a criação de projetos 

culturais através de leis de incentivo ou de fundos culturais.  

Uma outra solução seria através de produtores independentes, os quais 

oferecem consultoria, tanto no desenvolvimento quanto na criação e gerenciamento 

em escopos para projetos culturais. A necessidade de um profissional especializado 

em gerenciamento de projetos é perceptível e muitas vezes, apesar da alta demanda 

para a criação de projetos culturais, ela não é atendida. 
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