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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é mostrar como a gestão de escopo e tempo em projetos de 

arquitetura e na construção civil é de grande valia e melhoria para a área. O método 

se baseia na análise explorativa e informativa através de bases secundárias 

(referências bibliográficas). O trabalho abrange os conceitos de projeto, 

coordenação, gestão, além de mostrar a tentativa do uso da gestão e coordenação 

de projetos em dois exemplos. Foram escolhidos para isso o projeto de execução da 

obra do projeto Edificio Selective Morumbi e o Monumento Inaugural do trecho sul 

do rodoanel Mário Covas, ambos na cidade de São Paulo. Depois de analisado, foi 

mostrado os pontos positivos e negativos da sua coordenação. Assim é 

compreendido conceitos de gestão de projetos, os parâmetros para a coordenação 

de projetos e verificado exemplos da sua aplicação. 

 

Palavras- chaves: gestão, escopo, tempo, coordenação.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to show how the management of scope and time in 

architectural design and construction is of great value and improvement to the area. 

The method is based on exploratory and informative analysis using secondary 

databases (bibliographical references). The study covers the design concepts, 

coordination, management, and the attempt to show the use of management and 

coordination of projects in two examples. Were chosen for this project the 

performance of the work of the project Edificio Selective Morumbi and the Opening 

Monument of the southern section of the Mario Covas Ring Road, both in São Paulo. 

After analysis, was shown the strengths and weaknesses of their coordination. So it 

is understood concepts of project management, the parameters for the coordination 

of projects and verified examples of its application. 

 

Keywords: management, scope, time, coordination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de um estudo com abordagem explorativa e informativa realizado visando 

utilizar a conceituação discutida e apropriada, ao longo do curso e a revisão 

bibliográfica de obras ligada ao tema. Além de mostrar como a gestão e 

coordenação podem ser aplicadas à arquitetura. 

 

Inicialmente foi realizado um levantamento de informações documentais e 

bibliográficas, buscando-se estabelecer assuntos e conceitos sobre o tema para 

relatar a realidade e sua necessidade. E logo após, foram escolhidos dois exemplos 

de projetos de arquitetura, para ser vista a gestão que ocorrem neles. Foram feitas 

entrevistas com os responsáveis de cada projeto. 

 

Ao longo do tempo, para atender as exigências do mercado da construção civil, os 

projetos sofrem sérias modificações, sendo visto como um processo, na intenção de 

minimizar problemas e se adequar às necessidades atuais, quais sejam: produções 

limpas, rápidas, eficientes, com qualidade e funcionalidade, concluídas no prazo 

acordado, atendendo as necessidades e exigências dos clientes e principalmente 

gerando lucros para todos os envolvidos, desde o empreendedor até o cliente final.  

 

A falta de conhecimento para embasar as escolhas necessárias ao negócio 

"construir", responsável pela execução de edifícios residenciais, comerciais ou 

industriais, permite que se atribua ao projeto as incongruências que ocorrem em 

obras. É comum no mercado da construção atribuir-se os erros e equívocos 

ocorridos nas obras ao projeto, transformando-o no "vilão" da qualidade na 

construção. Assim evidenciam o acréscimo de qualidade e levam a projetos mais 

detalhados, refletindo diretamente na forma de projetar.  

 

Desenvolver um novo empreendimento de construção é uma tarefa complexa que 

envolve decisões e concepções referentes a múltiplos aspectos envolvidos no 

empreendimento. Empreendedores, em sua maioria, estão interessados no sucesso 

financeiro de seus empreendimentos, e não se dão conta que, apesar de sua 
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iniciativa, precisam ser direcionados e conduzidos para obter o sucesso pretendido: 

o retorno financeiro do seu investimento no menor espaço de tempo, com o lucro 

previsto e com qualidade, de modo a mantê-lo ou melhorar o conceito de sua 

empresa perante o consumidor e usuário no competitivo mercado da construção 

civil, assegurando o lançamento e a comercialização de futuros empreendimentos, 

perpetuando assim a ciranda financeira, seu foco principal. 

 

Os projetos de arquitetura, quase a maioria não cumprem prazos nem custos. 

Devido a planejamentos imperfeitos, pressa, aonde o escopo não é bem definido, 

atividades mal distribuídas, sobrecarga de trabalho.  Enfim, a necessidade de um 

gerente de projeto, desenvolvendo um plano de projeto junto com uma coordenação 

de projetos, em projetos arquitetônicos é de grande valia. Um dos principais 

fracassos nessa área, é quando o escopo não é bem definido e com isso o 

cumprimento do prazo não e atingido. 

 

Como é recente o surgimento do conceito GESTÃO, e assim estudos sobre esse 

tema, nota-se a busca constante sobre ela, a tentativa qualquer que seja a área para 

a sua aplicação. Na área de arquitetura e construção civil não é diferente. É visto e 

pesquisado que um projeto com gestão pensado nos mínimos detalhes desde sua 

concepção ate execução com uma coordenação, é bem mais eficiente do que o 

projeto sem a tentativa de aplicar a gestão. O trabalho mostra como é importante 

fazer uso dessa gestão nos projetos de arquitetura. 

 

Esse trabalho visa mostrar como um gerente de projetos é necessário para projetos 

de arquitetura e na compatibilização com outras áreas para a construção, expor 

como a gestão de escopo e tempo em projetos de arquitetura, desde a primeira 

conversa com o arquiteto e cliente, até a entrega da obra, é de extrema importância. 

Como a falta de cumprimento de prazos em projetos de arquitetura, relatar como a 

gestão de projetos, especificadamente a gestão de escopo e tempo e sua tentativa 

de aplicação ajuda arquitetos a organizarem seus projetos, obtendo prazos mais 

precisos. E deixar claro a necessidade de uma coordenação de projetos em todas as 

áreas envolvidas pra a execução de uma obra projetada por arquitetos. 
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Assim, no primeiro momento é mostrado conceito sobre o que é um projeto. Logo 

em seguida, o significado de gerenciamento de projetos no geral. Dentro do tema 

gerenciamento de projetos é dada ênfase no gerenciamento de escopo e tempo, 

mostrando seus conceitos, processos, passos de como realizá-lo de melhor maneira 

possível dentro dos projetos de arquitetura. Logo mais é visto sobre a coordenação 

de projetos, sobre ela e a relação entre os escritórios de arquitetura e o canteiro de 

obra, a importância de uma boa comunicação, assim uma boa gestão. E o ultimo 

ponto mostrado no desenvolvimento são sobre exemplos de projetos de arquitetura, 

onde é visto a tentativa de aplicação da gestão de projetos.  

 

É um trabalho que visa criar um material teórico que sirva de referencia aos 

profissionais da área de arquitetura a utilizarem dentro de seus escritórios a Gestão 

de Projetos. Atentar-se na hora de definir o escopo e o planejamento do tempo. Para 

conseguirem entregar seus projetos suprindo a necessidade do cliente, dentro do 

prazo proposto. 

 

E também é de grande interesse para a área cientifica, para que no futuro consiga-

se ter um padrão de gestão de arquitetura para ser seguido. E quanto mais 

experiências, e conhecimentos adquiridos por profissionais serem transmitidos 

através de documentos científicos, para que fortaleça ainda mais os arquivos sobre 

o tema. 

 

A monografia está disposta em 5 capítulos, incluindo esta introdução. O 

desenvolvimento está apresentado em 3 capítulos. No primeiro capitulo do 

desenvolvimento trata sobre o PMI e PMBOK. O segundo fala sobre a gestão, 

conceitos de projeto, gestão de projetos, gestão de escopo e tempo e coordenação 

de projetos. E no terceiro sobre exemplos de aplicação da gestão em dois projetos 

de arquitetura. E encerra com um capitulo de conclusão. 
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2. PMI E PMBOK 

 

PMI (Project Management Institute) é uma organização de âmbito mundial com a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de competências nos gerentes de projetos e 

do processo de certificação.  

 

Ele identificou e organizou as melhores praticas de gestão de projeto criando o 

Corpo de Conhecimento em Gerencia de Projetos, o PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge). Representa o somatório das experiências adquiridas pelos 

lideres e gerentes de projetos ao longo do tempo. Possui uma ampla aceitação no 

mercado, as praticas são comprovadamente de sucesso, é um modelo de âmbito 

genérico, servindo para as mais diversas áreas de atuação e o mais interessante 

qualquer tipo de projeto pode ser gerenciado a partir de suas ferramentas e técnicas. 

(ZACARIAS, 2099) 

 

O PMI (Project Management Institute) foi fundado em 1969, é uma instituição 

americana sem fins lucrativos com foco na definição e divulgação das melhores 

práticas em gestão de projetos. Possui mais de 305.127 associados e membros 

espalhados em mais de 171 países. Defende normas, programas educacionais e 

certificação profissional, é a maior referencia mundial em Gerenciamento de 

projetos. Além de ser responsável pela criação, atualização e divulgação do PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge) possui várias publicações e banco de 

dados especializado. (TARDELLI, 2009) 

 

Editado na forma de livro, o Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge)  

está atualmente na terceira edição de 2004 e traduzido oficialmente para diversos 

idiomas, inclusive o português do Brasil. As edições anteriores foram publicadas nos 

anos de 1996 e 2000. (VESPERMANN, 2009) 

 

O guia PMBOK (Guide to the Project Management Body of Knowledge) tem um 

padrão globalmente reconhecido para o gerenciamento de projetos nos mercados de 
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hoje, aprovado como um Padrão Nacional Americano (ANS) pelo Instituto de 

Padrões Nacional Americano(ANSI). (VESPERMANN, 2009) 

 

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é organizado em áreas de 

conhecimento, onde cada uma dessas áreas é descrita através de processos de 

gerenciamento de projetos. Cada área de conhecimento se refere a um aspecto a 

ser considerado e tratado pela gerencia de projetos. (TARDELLI, 2009)  

 

O PMBOK(Project Management Body of Knowledge) formaliza diversos conceitos 

em gerenciamento de projetos, como a própria definição de projeto e do seu ciclo de 

vida, reconhece 5 grupos de processos de gerenciamento de projetos e 9 áreas de 

conhecimento. 

 

Os cinco grupos essenciais de processos são: Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento e controle e Encerramento. Estes processos existem em uma 

organização e não podem operar como um sistema fechado. Eles requerem a 

entrada de dados à organização e externos e entregam capacidades à organização. 

Assim eles podem gerar informações para aprimorar o gerenciamento de projetos 

futuros. 

 

Descreve-se sobre cada processo: 

Grupo de processos de iniciação. São processos realizados para 
definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente 
através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase; 
Grupo de processos de planejamento. Os processos realizados 
para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o 
curso de ação necessário para alcançar os objetivos para os quais o 
projeto foi criado; 
Grupo de processos de execução. Os processos realizados para 
executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto 
para satisfazer as especificações do mesmo; 
Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos 
necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o 
desempenho do projeto, identificar  todas as áreas nas quais serão 
necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças 
correspondentes; 
Grupo de processos de encerramento. Os processos executados 
para finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, 
visando encerrar formalmente o projeto ou a fase. (PMBOK, 2008, 
s.p.) 
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                          FIGURA 1– Os 5 processos segundo PMBOK 
                          (Project Management Body of Knowledge). 
                          Fonte: VESPERMANN, 2009, s.p. 
 

Conforme a figura 5, o grupo de processos de monitoramento e controle, devido 

a natureza interativa do gerenciamento de projetos, interaja com os outros 

grupos de processos. E ainda, como o gerenciamento de um projeto é um 

esforço finito, o grupo de processos de iniciação começa e o grupo de processos 

de encerramento o termina.(PMBOK, 2008) 

 

As 9 áreas de conhecimento: integração, tempo, escopo, custo, recursos 

humanos, comunicações, riscos, aquisições e qualidade. E cada uma é feita 

através dos 5 grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento. Ao todo são 42 processos. O 

PMBOK(Project Management Body of Knowledge) é dividido em 12 capitulos, 

com 337 páginas. 
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              FIGURA 2 – As 9 aréas de conhecimento 
              segundo PMBOK(Project Management 
              Body of Knowledge). 
              Fonte: TARDELLI, 2009. 

 

Ainda no PMBOK (Project Management Body of Knowledge), são definidos como 

parte do ciclo de vida do projeto, os processos para gerenciar e as ferramentas 

técnicas de suporte, estas variando de acordo com sua área de aplicação. A 

declaração de escopo, junto com a EAP ou WBS, é considerada como linha de base 

para o escopo do projeto. Assim a linha de base do escopo é monitorada, verificada 

e controlada no ciclo de vida do projeto.  

 

Duas das principais iniciativas do PMI na difusão do conhecimento em 

gerenciamento de projetos são a certificação profissional em gerência de projetos — 

Project Management Professional (PMP) e Certified Associate in Project 

Management (CAPM) — e a publicação de um Guia do Conjunto de Conhecimentos 

em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK® – Project Management Body of 

Knowledge).(VESPERMANN, 2009) 
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3. NECESSARIO PARA ENTENDER SOBRE GESTÃO 

3.1. PROJETO 

 

Entender sobre o que se trata um projeto é essencial para compreender o 

gerenciamento de projeto. O projeto é o objeto de estudo, com o projeto criam-se 

gerenciamento para que ele ocorra de melhor maneira possível. A seguir 

apresentam-se três conceitos de Projeto diferentes. 

 

Segundo VARGAS: 
 

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma 
sequencia clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 
destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por 
pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos 
envolvidos e qualidade. (VARGAS, 2006, p.32) 

 

―Projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou 

serviço exclusivo.‖(ZACARIAS,2009, s.p.) 

 
 

Projeto é um processo único, consistente com um conjunto 
coordenado e controlado de atividades com data de início e término, 
conduzidas para atingir um objetivo com requisitos especificados, 
incluindo restrições de tempo, custo e recursos. (ISO 10.006- 
Diretrizes para a Qualidade no Gerenciamento de Projetos apud. 
GASNIER, 2003, p.132) 

 
Com esses três conceitos citados a cima, nota-se que não importa a natureza que o 

projeto tenha, para ocorrer precisa de começo, meio e fim. De um planejamento, 

organização e controle sobre os processos que cumpridos chegarão ao resultado 

final. Assim com uma equipe pensando nesse projeto com total atenção, aplicando 

noções de gestão, coordenação, equipe, garante uma maior qualidade na entrega 

desse projeto. Além de cumprir o prazo e orçamento descrito. 

 

Para conceber um projeto precisam-se de pessoas envolvidas, as que querem que 

ocorra, os contratados para pensar em como desenvolver, outras para arcar com as 

despesas, a equipe para a execução, em fim, cada projeto é único, assim cada um 

com uma necessidade. À essas pessoas envolvidas dão-se o nome de stakeholders. 
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Em um projeto denomina-se stakeholders todos os envolvidos e afetados, enfim 

todos os interessados pelos resultados do projeto, incluindo inclusive os 

concorrentes da organização e terceiros prejudicados pelo projeto.(GASNIER, 2003) 

 

Os stakeholders do projeto são indivíduos e organizações que são direta ou 

indiretamente afetados, de forma positiva ou negativa pelos resultados do projeto. 

Existem os principais que em sua maioria são: gerente do projeto, clientes, membros 

do time, patrocinador (sponsor) e a organizadora executora. E também os 

stakeholders secundários: família dos membros do projeto, associações de classe, 

imprensa, entre outros dependendo do projeto.(TARDELLI, 2009) 

 

 

3.2. GESTÃO DE PROJETOS 

 

Em uma realidade em que a velocidade das mudanças é constante, torna-se 

indispensável à presença de um modelo de gerenciamento de projetos atendendo as 

prioridades e objetivos daquele determinado projeto. Uma das conseqüências deste 

fato é como vem crescendo o gerenciamento de projetos. E com o tempo todas as 

infra-estruturas sociais serão desenvolvidas por meio de projetos sendo 

desenvolvidas ou não. (VARGAS, 2006) 

 

Nos dias atuais é notável a busca pelo melhor. Vive-se dentro de um cenário com o 

grau de competitividade muito elevado. Todas as empresas, de diversos ramos, 

percebem que para serem reconhecidas precisam pensar que são projetos e que 

precisam ser gerenciados por profissionais qualificados, para não ficarem para trás 

da concorrência. É logo que as empresas que não prezarem por gestão não durarão 

muito. Hoje em dia uma empresa que não visa a qualidade é trocada por outra 

rapidamente. E sem esquecer que os recursos humanos ainda são um dos 

principais pontos para a mudança positiva.  

 

Em tempos como os de hoje, competitivo empresarial principalmente, é essencial 

reagir com flexibilidade e rapidez o que o cliente pede. O que justifica o porquê de 
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gerenciar projetos é explicado para tornar o seu projeto mais eficaz e com mínimo 

de fracasso possível.(BRUCE, 2004) 

 

Na área da Arquitetura, os recursos humanos (o arquiteto e sua equipe) tendem a 

trabalhar sempre juntos, pensando conseguir o melhor resultado. Mas como na 

maioria das profissões, o tempo sempre é corrido e muitas vezes não se tem o 

cuidado de se pensar em detalhes. Por isso a necessidade de um plano de projeto, 

com um gerenciamento adequado. Para que as fases sejam concluídas respeitando 

as outras, caminhando juntas para não ocorrer acumulo de trabalho. 

 

Para garantir que os benefícios que geram para a organização aconteçam na hora 

certa e dentro do seu custo, é de extrema importância ter administradores de 

projeto. Com eles, envolverão as partes interessadas, vão definir escopo e suas 

etapas, enfim, treinados para que tudo ocorra da melhor maneira e seguindo prazos 

e custos. (BRUCE; LANGDON, 2008)  

 

Assim, uma definição bem esclarecida sobre gerenciamento de projetos e seus 

benefícios é: 

 

O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas 
gerenciais que permitem que a empresa desenvolva um conjunto de 
habilidades, incluindo conhecimento e capacidades individuais, 
destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 
complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade 
predeterminados. (VARGAS, 2006, p. 40) 

 
E assim, diante desse conceito acredita-se que ―Poucos projetos podem sobreviver 

a um plano inadequado ou imperfeito e são inúmeros os registros de fracassos 

atribuíveis a falhas de planejamento.‖(KELLING, 2006, p.181) 

 

O ciclo de vida de um projeto é uma serie de fases por onde o projeto passa. A sua 

compressão é de fundamental importância para o sucesso na gestão de projetos 

devido aos acontecimentos ocorrerem em progressão lógica. Como cada fase tem 

suas características e necessidades, devem ser bem planejadas e administradas, 

pois a medida que o projeto vai passando por essas fases, o montante cumulativo 

de recursos e tempo despendidos aumentarão, e o prazo e recursos restantes 

diminuirão.(KEELING, 2006) 
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Plano de projeto ―É um documento ou uma coleção de documentos aprovado 

formalmente, usado para gerenciar e controlar a execução do projeto.‖(TARDELLI, 

2009, s.p.). Ele é utilizado para coordenar todos os planos de projetos, das 9 áreas 

do conhecimento segundo PMBOK(Project Management Body of Knowledge), seu 

objetivo principal é guiar a execução do projeto. Pois no decorrer de um projeto são 

previstas mudanças devido que mais informações tornam-se disponíveis. Assim 

devem ser sempre atualizados. 

 

3.2.1 Gestão de Escopo 

 

 

Uma das principais fases do projeto é a definição do Escopo, quando o escopo é 

bem definido tende a ter o melhor resultado. ESCOPO é, segundo o mini dicionário 

da língua portuguesa: ―Alvo, mira; intenção‖ (FERREIRA, 1993, p. 220) Assim, 

escopo é a finalidade o propósito de algo. 

 

Os arquitetos sentem a necessidade de um plano de projeto mais eficaz. Quando se 

tem a primeira conversa com o cliente, a primeira curiosidade é para o plano de 

necessidades do cliente, o que ele quer. E, na maioria dos casos, o próprio cliente 

não consegue demostrar o que realmente quer, ou o arquiteto não consegue captar. 

Em consequência, já começa uma serie de erros dentro desse plano. Por isso a 

obrigação de definir bem o escopo. 

 

Gerenciamento de escopo é segundo VARGAS toda área que engloba os processos 

necessários para assegurar que, no projeto, esteja incluído todo o trabalho 

requerido, e somente o trabalho requerido, para concluí-lo de maneira bem 

sucedida. (VARGAS,2006) 

 

Segundo o PMBOK(Project Management Body of Knowledge), o gerenciamento de 

escopo possui 5 grupos de processos. Eles são: coleta de requisitos, definição de 

escopo, criar a EAP(Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS (Work Breakdown 

Structure), verificação do escopo e controle do escopo. . Eles interligam-se entre si e 

com outras áreas do conhecimento, e são executados por uma ou mais pessoas. O 
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termo escopo pode-se referir em escopo do produto (funções e características do 

produto, serviço ou resultado) ou em escopo do projeto (o trabalho a ser feito para 

conceber o produto ou serviço ou resultado com suas funções e características 

previstas. Assim, o resultado é um plano de projeto bem definido.(PMBOK, 2008) 

 

Assim, o ideal é que nas conversas entre arquiteto e cliente sejam coletados todos 

os requisitos, o que ele realmente deseja. Com isso, o escopo é definido. E para que 

seja executado o projeto, deve-se criar uma planilha(tabela) onde tem-se todas as 

divisões e subdivisões das entregas(fases do projeto), para facilitar a gerencia. 

 

A estrutura de divisão do trabalho do projeto, ou seja a WBS(Work Breakdown 

Structure),  é como se fosse uma divisão do tipo árvore genealógica orientada para 

produtos/serviços e outras tarefas de trabalho. Ela define e dispõe graficamente o 

produto ou processo que deve ser criado e o trabalho que deve ser realizado para 

que os resultados desejados possam ser alcançados. A WBS(Work Breakdown 

Structure),  representa o projeto global, dividindo-o em blocos de trabalho, assim 

facilitando no processo de organização e execução do projeto. (CLELAND; 

IRELAND, 2002) 

 
FIGURA 3 – Exemplo de uma EAP(Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS (Work Breakdown 

Structure) 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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O escopo pode ser subdividido em três tipos, genericamente. O primeiro em escopo 

funcional, também conhecidos como requisitos funcionais, este visa saber todas as 

características funcionais do produto (ou serviço) para ser desenvolvido pelo projeto, 

direcionados ao cliente.  O segundo em escopo técnico, ou requisitos técnicos, são 

as características técnicas do projeto a serem utilizados, direcionados para a equipe 

de projeto. E o terceiro em escopo de atividades, esse mostra o trabalho a ser 

realizado para conseguir que aconteça os outros dois escopos, esse é evidenciado 

na a EAP(Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS (Work Breakdown Structure) do 

projeto. (VARGAS, 2006) 

 

Acredita-se que depois da EAP(Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS (Work 

Breakdown Structure) finalizada, é gerada a linha de base do projeto, ou seja, a 

referencia do planejamento para a execução do projeto. Assim fica mais fácil o 

controle e monitoramento do progresso do escopo e o gerenciamento das mudanças 

feitas na linha de base. 

 

Existem documentos legais de fundamental importância para reconhecer a 

existência de um projeto (Termo de Abertura ou Project Charter), outro que formaliza 

o escopo de todos os trabalhos a serem desenvolvidos (Declaração de Escopo ou 

Scope Statement) e um documento formal que descreve os procedimentos a serem 

utilizados para gerenciar todo o projeto servindo como uma linha de base para o 

gerente de projeto, denominado Plano de Gerenciamento do Escopo. Todos são 

muito importantes. (VARGAS, 2006) 

 

É de suma importância o documento chamado Project Charter ou Termo de 

Abertura, nele contem o que realmente é o projeto. Seu propósito, justificativa, 

objetivos, requisitos, descrição do projeto, o cronograma macro, orçamento 

resumido, além de ter o nome do gerente designado. Uma vez assinado coloca a 

responsabilidade no gerente de projeto para que seja feito o combinado. Não que 

isso não poderá ser modificado, mas garante que o gerente e sua equipe façam o 

combinado. Assim deixando bem claro o objetivo do projeto. Além de assegurar o 

cliente. 
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Assim o Project Charter ou Termo de Abertura é definido como: ―Documento que 

autoriza formalmente a existência de um projeto, e fornece autoridade ao Gerente de 

Projetos para aplicar os recursos da organização nas atividades do projeto‖ (PMBOK 

apud. TARDELLI, 2009, s.p.)  

 

Sobre o gerenciamento de escopo é de suma importância saber diferenciar o que 

chamamos de Escopo do Produto do Escopo do Projeto. ―Escopo do Produto: são 

características funcionais do produto ou serviço. São atributos do produto ou serviço 

resultantes da execução do plano de projeto. A sua conclusão é medida contra a 

especificação de requisitos do produto.‖ E a definição de Escopo de Projeto: 

―Escopo do Projeto: é todo o trabalho que deve ser realizado com a finalidade de 

fornecer um produto ou serviço com os aspectos e funcionalidades especificadas. A 

sua conclusão é medida contra o plano de projeto.‖ (MEI, 2010, s.p.) 

 

Entende-se como Escopo de Produto o memorial descritivo, ou seja, todas as 

características do produto (que é o entregável), como por exemplo um projeto de 

arquitetura de uma casa. O escopo do produto são todas as características desta 

casa. Já o Escopo do Projeto, é o que será necessário para entregar esse produto. 

Continuando o exemplo, seriam todos os projetos envolvidos para conceber o 

produto (exemplos: projeto elétrico e projeto hidráulico da casa). 

 

Relata-se sobre gerenciamento de escopo e seus processos, na busca de conseguir 

melhoria na organização e plano de arquitetos e seus projetos. Para a arquitetura, 

uma das fases essenciais é saber o que o cliente quer, e fazer com que o seu 

desejo seja atendido. Para isso, é de extrema importância os escritórios de 

arquitetura tentarem aplicar bem esse gerenciamento de escopo. 

 

 

3.2.2 Gestão de Tempo 

 

Além de saber o que o cliente quer e fazer isto, um dos maiores problemas 

encontrados em obras de arquitetura é o não cumprimento do prazo de entrega do 

projeto, e também das obras. Ora por falta de organização dos envolvidos, ora por 
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falta de materiais, ou por mão de obra desqualificada, enfim por uma falta de 

planejamento e visão sistemática e real dos fatores envolvidos. 

 

O tempo é uma das fases que requer mais atenção, pois prazo é muito importante. 

TEMPO é segundo o Mini Dicionário da Língua Portuguesa: ―Momento ou ocasião 

apropriada para que uma coisa se realize‖. (FERREIRA, 1993, p.530) 

 

―Gerenciamento de tempo é área que engloba os processos necessários para 

assegurar a conclusão do projeto no prazo previsto. É uma das áreas mais visíveis 

do gerenciamento de projeto‖. (VARGAS, 2006,p.48) 

 

Como no gerenciamento de escopo, no de tempo possui um documento formal que 

descreve os procedimentos que serão utilizados para gerenciar todos os prazos do 

projeto, denominado de Plano de Gerenciamento do Cronograma. (VARGAS, 2006)  

 

Segundo o PMBOK quarta edição(Project Management Body of Knowledge), o 

gerenciamento de tempo é composto por 6 (seis) processos, estes são: definir as 

atividades, seqüenciar as atividades, estimar os recursos da atividade, estimar as 

durações da atividade, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. 

 

Assim, para um bom gerenciamento de tempo é preciso um grupo (equipe) com 

gerente competente, e que listem todas as atividades envolvidas para se ter o 

projeto, desde desenhar plantas até quem entregará a obra finalizada. Exemplos de 

atividades em projetos de arquitetura são: fazer fundações, subir paredes, pintar 

paredes. Assim, depois das atividades necessárias para o projeto listadas, 

consegue-se a lista de marcos.  

Um marco é um ponto ou evento significativo no projeto. A lista de 
marcos identifica todos os marcos do projeto e indica se os mesmos 
são obrigatórios, tais como aqueles exigidos por contrato, ou 
opcionais, tais como os baseados em informações históricas. 
(PMBOK, 2008, s.p.) 

 

Depois sequenciar as atividades, o que vem antes, e depois de cada atividade. Com 

a lista de atividades, atributos das mesmas, lista de marcos e a declaração de 

escopo sequenciam-se as atividades.  
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Existem tipos de dependências, as obrigatórias, arbitrarias e as externas. As 

obrigatórias são as inerentes à natureza ou a condições técnicas e específicas do 

trabalho que está sendo feito. Já as definidas pela equipe de projeto, são chamadas 

de arbitrarias. Estas devem ser usadas com cautela e bem documentadas, como 

premissa, já que pode limitar as opções do cronograma. E as últimas, as externas, 

são as que envolvem um relacionamento com atividades de fora do projeto. (MEI, 

2010) 

 

Além dos tipos de dependências, visto no paragrafo anterior, no gerenciamento do 

tempo, existem os tipos de relacionamentos, que no total são 3(três). Estes são 

conhecidos como: FS(finish-to-start)- terminar para começar, quando o inicio do 

trabalho da sucessora depende do término do predecessor. O segundo é conhecido 

por FF(finish-to-finish)-terminar para terminar, ocorre quando o término do trabalho 

da sucessora depende do termino da predecessora, nesse tipo de relacionamento 

as datas de termino das atividades são idênticas e dependentes da antecessora. E o 

terceiro tipo de relacionamento de sequenciamento das atividades é o SS(start to 

start)- começar para começar, acontece quando o inicio do trabalho da sucessora 

depende do inicio do predecessor. Nesse tipo de relacionamento as datas de inicio 

das atividades são idênticas. (MEI, 2010) 

 

Em seguida, fazer a estimativa de tipo de recursos (material, pessoas, equipamentos 

ou suprimentos). O calendário de recursos compõe a disponibilidade, capacidade e 

habilidades dos recursos humanos. E define-se a quantidade necessária para 

executarem as atividades durante todo o plano. 

 

A próxima etapa é ver a estimativa de duração de cada atividade com os recursos 

previstos na etapa anterior. Ver qual o esforço de trabalho é necessário.  Existem 

ferramentas que auxiliam para essa estimativa, como por exemplos a equação 

PERT. Com essas etapas definidas, cria-se o cronograma, com todas as 

informações calculas e estipuladas.  

 

Depois do cronograma feito, existem maneiras de colocar as atividades para irem 

sendo executadas, umas depende de outras para acontecer, mas outras podem ir 

acontecendo em paralelo. Isso tudo é pensado pelo gerente de projeto, para suprir o 
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combinado no mínimo de prazo possível, e pensando nos recursos que serão 

usados ou divididos para executar as atividades. 

 
FIGURA 4 – Exemplo de um Cronograma. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Com o cronograma em mãos, é gerado o Caminho Crítico. Este possui as seguintes 

características: todas as tarefas com folga zero, o caminho mais longo em toda a 

rede, maior índice de risco, qualquer atraso irá impactar na data de término do 

projeto, qualquer ação para a redução da duração do cronograma deve ser 

concentrada nessas atividades. A determinação do caminho crítico é uma das 

tarefas mais importantes no planejamento do cronograma. (MEI, 2010) 

 

Existe duas técnicas para a redução do cronograma sem alterar o escopo do projeto, 

respeitando as restrições do cronograma, datas impostas ou outros objetivos. A 

primeira Compressão (Crashing) que engloba aprovação de horas extras, recursos 

adicionais ou pagamento de bônus por antecipação de entregas do caminho crítico. 

Pode resultar em custo adicional o qual deve ser o menor possível em relação ao 

beneficio obtido no cronograma. E o segundo chamado de Paralelismo (Fast 

tracking), onde ocorre a execução em paralelo de fases ou atividades que 
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normalmente seriam executadas em sequencia e possua dependência arbitraria. 

Pode resultar em retrabalho ou aumento de riscos. (MEI, 2010) 

 

Existe o MDP (Método do diagrama de precedência), mas conhecido no Brasil como 

Diagrama de Rede. ―é um método de construção de diagrama de rede que utiliza 

retângulos para representar as atividades e setas representando as dependências.‖ 

(MEI,2010, s.p.) É um método utilizado no método do Caminho Crítico. 

 

Um diagrama de rede pode representar a seqüência de operações em um projeto ou 

a seqüência de uma única operação dentro de um projeto. No Sistema de Projetos, 

é possível exibir graficamente diversos elementos estruturais de um projeto e as 

respectivas interdependências. Durante a vida de um projeto, os diagramas de rede 

são utilizados como base para o planejamento, análise, controle e monitoramento de 

programas, datas e recursos. (ZACARIAS, 2009) 

 

O usuário encontra a partir das informações obtidas em um diagrama de rede: quais 

são os pontos confusos nos processos do projeto e quais as prováveis 

conseqüências, onde estão as incertezas da programação e qual sua dimensão, 

quando e em que medida incorreu em custos e despesas para este projeto, quando 

e em que quantidade os recursos devem estar disponíveis para que a programação 

seja mantida.  

 
FIGURA 5 – Exemplo de um Diagrama de Rede. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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E o sexto processo no gerenciamento de tempo é controlar o cronograma. É 

necessário que se faça o monitoramento do andamento do projeto para atualização 

de seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do 

cronograma. Existe os ativos de processos organizacionais que pode influenciar este  

sexto processo( Controlar o cronograma) segundo o PMBOK, estes são: 

 
Políticas, procedimentos e diretrizes existentes, formais ou informais, 
relacionadas ao controle do cronograma; 
Ferramentas de controle do cronograma e 
Métodos de monitoramento e relato das informações a serem 
utilizados. (PMBOK, 2008, s.p.) 

 

Existem ferramentas para esse controle, através de softwares de gerenciamento de 

projetos fornecendo a habilidade de se rastrear datas planejadas e datas reais e 

prever os efeitos de mudanças no cronograma. Além de nivelamento de recursos, 

análise de cenário e ajustes de antecipações e esperas. Essas ferramentas são 

importantes para que o cronograma esteja atualizado, no tempo real, dentro do 

prazo. (PMBOK, 2008) 

 

Relata-se sobre gerenciamento de tempo e seus processos, na busca de conseguir 

melhoria na organização e plano de arquitetos e seus projetos. Para a arquitetura, o 

prazo de desenvolvimento e entrega de um projeto é quase sempre não cumprido 

dentro do estipulado. Para isso, é de extrema importância os escritórios de 

arquitetura tentarem aplicar bem esse gerenciamento de tempo. Assim, visa projetos 

mais eficientes, arquiteto e sua equipe,  e clientes satisfeitos. 

 

 

 

3.3. COORDENAÇÃO DE PROJETOS 

 

O gerenciamento para construções, para execução de obras, busca aperfeiçoar as 

etapas do ciclo do empreendimento. Essas etapas de concepção, projeto, execução 

e colocação em operação. Cabe ao gerenciamento superar todas as dificuldades e 

desafios, solucionando o que for preciso, desde atividades, interferências, 

interdependências, ate vencer as resistências das organizações. É de importância 

ter um gerenciamento em todos os setores envolvidos. (NETTO, 1997) 
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Na área de arquitetura e construção civil além da tarefa de captar o que o cliente 

deseja, planejar todo o projeto e providenciar tudo que nele engloba, tem a difícil e 

árdua função de acompanhar todo esse processo. E é notável a falta de integração 

entre os envolvidos, quer seja entre arquiteto e engenheiro, quer engenheiro e 

mestre de obras, quer mestre de obras e peões. Ou seja, entre projeto no papel e 

canteiro de obra.  

 

Assim é visto que existe a gestão do processo de projetos de edificações. Onde é 

mostrado os processos para que ocorra a gestão. Dentro do projeto, existem os  

processo de projetos, e em relação aos dos edifícios: 

 

O processo de projetos dos edifícios é marcado, via de regra, por uma série de 

indefinições, quer das características do produto (projeto do produto ―incompleto‖ ou 

com informações conflitantes), quer das atividades produtivas (ausência de 

definições de procedimentos de execução e de um projeto balizador para a 

produção); repercutindo em uma acentuada improvisação em obra, para a qual são 

delegadas importantes decisões que poderiam ser melhor estudadas e elaboradas 

durante a fase de projeto do empreendimento.(MELHADO; FABRICIO, 1998) 

 

A desarticulação entre projeto e produção e a improvisação nas obras, são pontos 

fortes que atrapalham o aumento da produtividade e qualidade nos processos. Para 

tentar melhorar essa situação, é preciso integrar projeto e construção dentro do 

mesmo prisma.  

 

Um Projeto da Produção seria o estabelecimento de procedimentos de produção e 

normas, e tem como principal objetivo estabelecer políticas e estratégias 

empresariais, como se dará a organização do trabalho, os índices de produtividade, 

o padrão de qualidade, os critérios para a subcontratação de serviços, a quantidade 

de treinamento e a rotatividade de mão-de-obra própria e os investimentos que se 

quer realizar. Isso tudo ocorre dentro do Projeto da Produção. (MELHADO; 

FABRICIO, 1998) 

 

Já o Projeto para Produção, é: 
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...um conjunto de elementos de projeto elaborados de forma 
simultânea ao detalhamento do projeto executivo, para utilização no 
âmbito das atividades de produção em obra, contendo as definições 
de: disposição e seqüência de atividades de obra e frente de serviço; 
uso de equipamentos; arranjo e evolução do canteiro; dentre outros 
itens vinculados às características e recursos próprios da empresa 
construtora. (MELHADO, 1994) apud. (MELHADO; FABRICIO, 1998) 

 

Com o uso em conjunto desses dois projetos, visa uma maior integração, exigindo 

uma coordenação de projetos, percebe e corrige as incompatibilidades, necessita de 

uma eficaz comunicação entre os envolvidos, a fim de ampliar a construtibilidade 

dos projetos. As visões dentro do empreendimento, as voltadas para o produto 

(projetistas do produto) e voltadas para o processo (projetistas do processo e 

pessoal da produção), mesmo cada um tendo seu foco e abrangência distintos, 

contribuem para a ampliação da eficiência produtiva da empresa e suas obras. 

(MELHADO; FABRICIO, 1998) 

 

―Nos empreendimentos de construção civil o desenvolvimento dos projetos são 

organizados de forma hierarquizada e seqüencial.‖ (MELHADO; FABRICIO, 1998) 

Pois decisões de concepção do negócio, do produto e do processo de produção são 

tomadas  isoladamente por cada grupo, para repercutirem em aspectos de qualidade 

das edificações. O projeto acontece a partir de sucessões de tarefas, cada projetista 

termina seus afazeres e passa para outro projetista, cada coisa acontece diante da 

outra. E para tentar administrar, coordenar de maneira mais precisa pode-se usar a 

forma de desenvolver novos produtos, que tem o nome de Engenharia Simultânea. 

 

O conceito de Engenharia Simultânea é vista como: 

Engenharia Simultânea: uma abordagem sistemática para integrar, 
simultaneamente projeto do produto e seus processos relacionados, 
incluindo manufatura e suporte. Essa abordagem é buscada para 
mobilizar os desenvolvedores (projetistas), no inicio, para considerar 
todos os elementos do ciclo de vida da concepção até a disposição, 
incluindo controle da qualidade, custos, prazos e necessidades dos 
clientes. (Society of Concurrent Product Development – SCPD, 2002) 
apud. (FABRICIO;MELHADO, 2002) 

 

Mas para aplicá-la e torná-la viável dentro da construção civil, precisam ser 

analisados alguns fatores. E adaptá-la a realidade da construção civil, pois a 

Engenharia Simultânea é utilizada em outros setores industriais onde o produto é 

seriado, onde há poucas mudanças em seus processos, e na construção civil, isso é 
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diferente, cada projeto é um só. Devido a essas diferenças, para a construção civil é 

utilizado o termo Projeto Simultâneo. 

 

Assim, define Projeto Simultâneo, sendo: 

O desenvolvimento integrado das diferentes dimensões do 
empreendimento, envolvendo a formulação conjunta da operação 
imobiliária, do programa de necessidades, da concepção 
arquitetônica e tecnológica do edifício e do projeto para produção, 
realizados através da colaboração entre agente promotor, a 
construtora e os projetistas, considerando as funções subempreiteiros 
e fornecedores de materiais. De forma a orientar o projeto à qualidade 
ao longo do ciclo de produção e uso do empreendimento. (FABRICIO, 
2002) apud. (FABRICIO; MELHADO, 2002.) 

 

O Projeto Simultâneo pode agregar as metodologias e experiências de 

desenvolvimento de produtos, analisando seu processo de projeto e necessidades 

específicas do setor da construção, buscando a configuração de novos ambientes e 

desenvolvimento de projetos, obtendo maior qualidade na produção e na utilização 

dos edifícios. (FABRICIO;MELHADO, 1998) 

 

Para que isso ocorra, os envolvidos (construtoras, os projetistas e demais agentes 

do processo de produção) precisam sofrer algumas mudanças nas práticas do 

projeto, assim como: aproximação das construtoras com projetistas, troca entre eles, 

com equipes organizadas para isso; equipes que trabalham de forma integrada com 

outras, visando a melhoria na produção, comercialização, utilização e manutenção 

do produto, e, uso da tecnologia da informação na geração de projetos, para que os 

especialistas envolvidos façam suas intervenções de forma simultânea. 

(FABRICIO;MELHADO, 1998)  

 

Para a criação e desenvolvimento de novos empreendimentos de edifícios, os 

objetivos considerados mais relevantes para aplicação do Projeto Simultâneo são: 

ampliar a qualidade do projeto e do produto; aumentar a construtibilidade do projeto; 

subsidiar a introdução de novas tecnologias e métodos no processo de produção de 

edifícios e eventualmente reduzir os prazos globais de execução através de projetos 

de execução mais rápida. (FABRICIO; MELHADO, 1998) 
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4. EXEMPLOS 

 

4.1. EDIFÍCIO SELECTIVE MORUMBI1 

 

O exemplo apresentado é sobre a coordenação de projeto feita pela EXTO 

Incorporadora e Construtora, uma empresa de coordenação de projetos na área de 

construção civil, na execução de obras. O estudo propriamente dito, é o Edifício 

Selective Morumbi. 

 

O Edifício Selective Morumbi está sendo construído na Rua Domingos Lopes da 

Silva, numero 560, na cidade de São Paulo-SP. O empreendimento é constituído por 

uma torre com 18 pavimentos com apartamentos de 178m² com quatro quartos.  

 

 
FIGURA 6 – Perspectiva Eletronica da fachada do Edificio Selective Morumbi. 
Fonte: site EXTO, 2010, s.p.

2
 

  

A coordenação de projetos vista no estudo de caso, Edifício Selective Morumbi, 

apresenta a formação da equipe a partir de um mailing de fornecedores de projetos. 

As modalidades a ser contratadas foram escolhidas  de acordo com a necessidade 

do empreendimento definidas em imagens e memoriais na fase de desenvolvimento 

                                                
1
 As informações sobre o exemplo do Edificio Selective Morumbi foras fornecidas pela Arquiteta Sumaia da 

empresa EXTO- Incorporadora e Construtora. 
2 Imagem retirada do site da EXTO Incorporadora e Construtora. 
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de produto. Todos os empreendimentos são coordenados pela gerente, a arquiteta 

Sumaia. 

 

 
 FIGURA 7 – Planilha resumo do Eficio Selective Morumbi. 
Fonte: EXTO, 2010. 

3
 

 

O escopo foi definido pela gerente de projetos, a arquiteta Sumaia e pela uma 

gerente de incorporação. Houve uma reunião para analise deste item no inicio do 

desenvolvimento do projeto. Nesta fase também a incorporação deve alertar sobre 

possíveis particularidades do empreendimento para a gerente.  

 

A empresa segue um caderno de premissas que é cadastrado no gerenciador de 

projetos construtivo da empresa e a partir destas premissas os projetistas devem 

projetar, atuando com manual de boas práticas, regras a serem seguidas. Nesse 

caderno possui o detalhamento do escopo: objetivos, o inicio de projeto estrutural, 

desenvolvimento de projeto de fundações, desenvolvimento de projetos pré-

executivos(estrutura e arquitetura), desenvolvimento de projeto executivo (estrutura 

e arquitetura), instalações elétricas, instalações hidráulicas, ar condicionado e 

ventilação, pressurização, vedações e impermeabilização.  

                                                
3 Documento fornecido pela Arquiteta Sumaia, da empresa EXTO Incorporada e Construtora em 2010. 
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A empresa EXTO investe na melhoria da qualidade de seus projetos, criando 

padrões, verificando seu resultado junto às orçamentos de execução, afinando o 

escopo de contratação de acordo com a necessidade, testando soluções de 

melhoria com referencia no aplicado em empreendimentos de mercado.  

As principais etapas do processo são mostradas no cronograma. E os prazos 

também. 

 

 
FIGURA 8 – Cronograma de execução do Edificio Selective Morumbi. 
Fonte: EXTO, 2010.

4
 

 

Existe uma ligação direta entre os coordenadores de obra e a gerente. A gerente 

visita as obras periodicamente e é comunicada sobre todos os imprevistos, desta 

forma alimenta um diretório chamado ―retroalimentação‖ que fica hospedado no 

software usado pela construtora chamado de Construtivo, desta forma  a gerente 

avisa a todos os departamentos envolvidos sobre quais soluções estão funcionando 

com qualidade e quais não. 

 

Devido ao retardo na aprovação das soluções hidráulicas para pavimento tipo por 

parte da diretoria, teve-se um atraso de quase dois meses para retomar o processo. 

O projeto fica atrasado em relação ao inicio de obra, porém a gerente  fez com que 

as etapas cruciais para inicio de obra, tais como: tipo elétrico e hidráulico com 

marcações de lajes e todas as furações para produção de fôrmas exatas, locação de 

                                                
4 Documento fornecido pela Arquiteta Sumaia, da empresa EXTO Incorporada e Construtora em 2010. 
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pilares e cargas definitivas para inicio do projeto de fundações fossem ajustadas. 

Alterou-se cronograma. 

 

Com o exemplo estudado foi possível perceber a essencial importância do uso da 

coordenação de projetos, a qual contribui para um melhor resultado, além de ser 

uma ferramenta viável na busca da construção civil sustentável, contribuindo 

especialmente com a economia de custo e tempo. 

 

No estudo de caso estudado, viu-se boas praticas de coordenação de projetos. É 

utilizado um software aonde lançam tudo que ocorre na obra.  

Percebe-se a tentativa do uso de projeto simultâneo, bem no começo. A integração 

entre o projeto no escritório com o que está acontecendo na obra, um ajudando o 

outro.  

 

Enfim, para uma melhor gestão de projetos aplicada à construção civil. Viu-se a 

importância da aplicação de coordenação de projetos, e a tentativa de uso de 

Projeto Simultâneo nos projetos, para a produção. Foram entrevistados dois 

profissionais de consultoria de Recursos Humanos que trabalharam na implantação 

do sistema de remuneração por competências e uma gestora de Recursos Humanos 

que implantou o modelo de remuneração por competências na organização onde 

trabalha atualmente. Os dados completos dos entrevistados não serão expostos 

neste trabalho a fim de preservar a identidade dos mesmos.  

 

4.2. MONUMENTO INAUGURAL DO TRECHO SUL DO 
RODOANEL MÁRIO COVAS5 

 

O segundo exemplo apresentado é a construção de marco arquitetônico do 

empreendimento Rodoanel Trecho Sul, situado no estado de São Paulo. Desde a 

sua concepção até sua conclusão. Essa obra é do governo, o projeto básico foi feita 

pelo DERSA, e a execução feita pela Ster Engenharia. 

 

                                                
5 As informações sobre o exemplo do Monumento Inaugural do trecho sul do rodoanel Mário Covas foras 

fornecidas pelo diretor Leonardo Maniero da empresa Ster Engenharia. 
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O Monumento Inaugural do trecho sul do Rodoanel Mário Covas ocorreu de maneira 

bem rápida, não foi pensada antes com o projeto do trecho sul do rodoanel.Não é 

visto um planejamento, visando em restrições e premissas. Não ocorreu todas as 

partes necessárias para uma gestão de projetos.  

  

 
FIGURA 9 – Monumento Inaugural do trecho sul do Rodoanel Mário Covas. 

Fonte: Ster Engenharia, 2010.
6
 

 

O desenho do monumento partiu de um funcionário da Dersa(empreenteira). O 

secretário responsável mandou o desenho para o governador e foi aprovado, a partir 

dessa aprovação começaram o projeto arquitetônico, e devido ao curto prazo de 

inauguração do trecho sul do rodoanel, aconteceu junto à todos os outros projetos. 

Assim, não existia um projeto executivo, facilitando para que ocorresse imprevistos e 

erros. A DERSA contratou uma empresa para calcular a estrutura.  

 

A Ster engenharia foi responsável pela a execução de todos os serviços de 

terraplenagem, drenagem, obras de arte especiais (estrutura metálica e 

estaiamento), pavimentação, elétrica, sinalização, elementos de segurança e 

                                                
6 Documento fornecido pela empresa Ster engenharia em 2010. 
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serviços complementares: elaboração de relatório técnico ―AS BUILT‖ e ―DATA 

BOOK‖ das obras realizadas. 

 

Os parceiros envolvidos (stakeholders), além é claro do governo, DERSA e Ster 

Engenharia, e o que cada um era responsável são: 

-Falcão Bauer-Centro Tecnológico do Controle de Qualidade; 

-SanCarmo-Artefatos de cimento; 

-Ellofer-Produtos Siderúrgicos; 

-Rudloff-Sistema de Protensão; 

-CPB-Concreto Projetado do Brasil; 

-Gerdau-Aços Longos; 

-Calamar-Tintas; 

-Promar-Tratamento anticorrosivo; 

-Phillips- Iluminação  

 

Foram feitas reuniões com esses parceiros mostrando o que cada um era 

responsável e assinado acordos para firmarem suas entregas e prazos. 

 

A Equipe de execução da Ster Engenharia era formada por 1 engenheiro na 

obra(FullTime),1 encarregado geral, 2 encarregados de turma, equipe de topografia, 

equipe de serviços gerais e pela equipe de equipamentos. 

 

Reuniões com os envolvidos ocorriam sempre que necessário, e existia um 

cronograma macro, conforme a figura 10. 
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FIGURA 10 – Cronograma de execução do Monumento Inaugural do trecho sul do Rodoanel Mário 

Covas. 
Fonte: Ster Engenharia, 2009.

7
 

 
O Controle e Monitoramento era feito através de um Relatório Diário (figuras 11 e 

12), onde descreviam o que acontecera e fotos mostrando o andamento da obra.  

 

 

                                                
7 Documento fornecido pela empresa Ster engenharia em 2010. 
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FIGURA 11 e 12 – Relatório Diário de execução do Monumento Inaugural do trecho sul do Rodoanel 
Mário Covas. 
Fonte: Ster Engenharia, 2009.

8
 

 

Na obra ocorreram alguns Imprevistos: Montagem final dos tubos, como é visto nas 

figuras 13 e 14, os tubos não se encontraram, isso acarretou a atraso e aumento de 

custos na obra, e também outro imprevisto foi em relação a energia elétrica, não 

previram o puxamento de fios para o local, e lâmpadas adequadas  

                                                
8 Documento fornecido pela empresa Ster engenharia em 2010. 
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FIGURA 13 – Montagem dos cabos. 
Fonte: Ster Engenharia, 2010. 

9
 

  
FIGURA 14 – Montagem dos Tubos. 
Fonte: Ster Engenharia, 2010.

10
 

 

Verificou algumas etapas do processo de projeto como: Idealização do Produto-

Operário-DERSA-Governo-Programa de necessidades; Desenvolvimento do 

Produto-Contrato com as empresas-ver a viabilidade-Estudo preliminar; 

Formalização do Produto-Empresas envolvidas-Anteprojeto e Projeto Básico; 

Detalhamento do produto-Empresas envolvidas-Projeto executivo; Planejamento 

para a Execução-SterEngenharia; Entrega Final-Elaboração do Data Book. 

 

Esse projeto possui as etapas de concepção do projeto, mas que devido curto prazo 

não conseguiram ter tempo para um plano de projeto. Ocorreu tudo ao mesmo 

                                                
9 Documento fornecido pela empresa Ster engenharia em 2010. 
10 Documento fornecido pela empresa Ster engenharia em 2010. 
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tempo, a concepção, o desenvolvimento e a execução. Isso é muito comum em 

projetos de arquitetura e construção civil. Não utilizaram nenhum software de 

gerenciamento para auxiliar, as reuniões aconteciam sempre que apareciam 

duvidas, ou presencial ou por telefones. Em relação a parte da execução da obra, a 

empresa responsável aplicou uma coordenação de obra, aplicando o controle e 

monitoramento todo dia, mesmo com um cronograma macro. 

Assim, no projeto arquitetônico e de execução do Monumento Inaugural do trecho 

sul do Rodoanel Mário Covas houve uma breve, ou quase imperceptível gestão de 

projetos. Em relação ao gerenciamento de escopo e tempo, viu-se o inicio de algum 

processo, como no escopo não foi bem definido devido ao curto prazo, acarretou um 

gerenciamento de tempo inadequado. Utilizaram dos processos de lista de 

atividades, seqüenciamento de atividades, listas de marcos e o cronograma, mas de 

forma muito rápido, sem um planejamento acarretando na serie de imprevistos vistos 

a cima. 

 

 

 

 

 
 
 



 42 

5. CONCLUSÃO 

 
Neste capítulo, serão apresentadas as conclusões sobre os resultados que foram 

encontrados no presente trabalho. Viu-se que Projeto é um empreendimento 

temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço exclusivo. É a partir dele, 

ele é o foco, para o desenvolvimento da gestão, coordenação e entrega. 

 

Nos dias de hoje é essencial que os arquitetos busquem usar a gestão de projetos, 

uma boa coordenação de projetos e execução de obras. Precisam estar conectadas, 

as partes interessadas no projeto. Além da parte pré- projeto (as questões feitas 

antes de começar a execução da obra) pensar na parte da execução, na obra. Com 

essa sintonia entre ambos as partes, assegurar menos erros, e que as atividades e 

fases sejam concluídas dentro dos custos, prazos. 

 

É interessante ver nos exemplos mostrados, a tentativa das equipes em aplicar o 

planejamento. E mostra como ainda tem muito trabalho a ser feito. Ainda não existe 

um exemplo perfeito de gestão em projetos aplicado à Arquitetura. Mas como já está 

esse boom da Gestão, todos buscam aperfeiçoar em seus planejamentos, e assim 

no futuro terão vários exemplos. 

 

Nota-se que para projetos de arquitetura, para um inicio ideal precisam-se de um 

escopo bem definido, seguindo os processos segundo o PMBOK(Project 

Management Body of Knowledge), é mais seguro que dará bom resultado. 

 

E em relação ao gerenciamento de tempo, é muito importante desenvolver as 

atividades, sequencia-las, alocar os recursos de maneira coerente, assim criando 

um cronograma para entregar as fases dentro dos prazos estipulados.  

 

Cabe também questionar que nos dias atuais, e em um futuro bem próximo, não 

existirá nenhum projeto que seja, sem uma gestão, sem uma coordenação. Vale 

pensar em melhorar e ir aplicando essas práticas para aprender com os erros, tirar 

lições aprendidas.  
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Foi visto nesse trabalho, a necessidade de um planejamento, coordenação, enfim de 

uma gestão aplicada na área de arquitetura. Como foi dito no capitulo 2 (PMI e 

PMBOK) existem 9 áreas de conhecimento dentro do PMBOK(Project Management 

Body of Knowledge), para que ocorra uma gestão perfeita: integração, tempo, 

escopo, custo, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e qualidade. 

Neste trabalho foi dado ênfase em somente duas áreas de conhecimento da gestão: 

escopo e tempo. Assim a sugestão é para que seja feita a pesquisa de campo 

nessas outras 7 áreas do conhecimento, focando na área de arquitetura. Outra 

sugestão é escolher um estudo de caso (projeto de arquitetura) e analisa-lo em 

todas essas áreas da gestão de projetos. 
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ANEXO 

 

 

 Roteiro de entrevista 
 

 

 

Perguntas 

 

1- Como foi constituída a equipe do empreendimento? Os participantes, quantas 

equipes? Como funcionou a liderança entre eles? 

 

2-  Vocês usaram algum manual de boas práticas, como exemplo de escopo? 

Se sim, qual? E quais normas? 

 

3- Quais as principais etapas do processo de projeto e seus produtos 

aplicadas?(ex.: Idealização do produto, desenvolvimento do produto, formalização) 

 

4-  Vocês investem na melhoria da qualidade nos projetos? Como? 

 

5-  Na hora de definir o escopo, quais foram os envolvidos? Construtor, usuário, 

empreendedor, projetista? Como é feita essa ligação? 

 

6- Se possível, como foi feito a definição de escopo do projeto? 

 

7- E a gestão de prazos? Quais ferramentas foram utilizadas?(ex.: diagramas de 

redes, gráficos de gantt, etc?  

 

8- Como foi avaliado, verificado e controlado as fases da obra?Uso de 

indicadores?Quais? 

 

9-  Quais foram as atividades de gestão e coordenação de projetos utilizadas? 

 

10- Houve algum imprevisto? Atraso ou adiantamento no cronograma? Se sim, 

como foi solucionado? 
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11- Como foi feita a integração entre as interfaces: projeto- execução?  

 

12- Alguma consideração final sobre o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


