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RESUMO 

 

Essa pesquisa de mestrado busca compreender como um método de gerenciamento 

de projetos considerado ágil (Scrum) pode ser aplicado no processo de projeto na 

Arquitetura. Pretende-se, a partir de uma pesquisa aplicada, identificar os princípios e 

elementos de gerenciamento que possam servir de base para o desenvolvimento 

futuro de uma ferramenta que auxilie a gestão do processo projetual dos arquitetos, a 

fim de reduzir e evitar possíveis falhas durante o projeto e, por conseguinte, a 

execução da obra. Esse estudo surge da necessidade de compreender melhor o 

processo de projeto como um todo, não se atendo somente à representação e aos 

produtos finais do projeto, mas também à documentação do processo de modo a 

decompor e registrar cada etapa. Com isso, a pesquisa procurou contribuir para 

melhorias na coordenação dos processos e resultados de projetos de arquitetura em 

contexto profissional, o que implica em melhorias na qualidade do edifício construído. 

Além da revisão de literatura, a pesquisa aplicada foi estruturada inicialmente em uma 

investigação exploratória junto a arquitetos de estados da região Nordeste do Brasil. 

A partir dos resultados obtidos nessa etapa, foram selecionados alguns escritórios 

para estudos de caso diretos, com a aplicação do Scrum no processo de projetação 

arquitetônica. Os resultados indicam que os principais problemas enfrentados pelos 

arquitetos durante o processo de projeto estão relacionados à definição de escopo, 

cronograma e habilidades relacionadas à coordenação do processo de projeto. 

 

Palavras-chave: Arquitetura; Projeto; Processo; Gestão; Gerenciamento.   

  



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

This master’s research aims to understand how a fast project management method 

(Scrum) can be applied in architectural design process. Based on an applied research, 

the work seeks to identify project management principles and elements that could be 

used in the development of a tool to be used by architects in their design process, with 

the ultimate goal of reducing errors in the project and construction phases. This study 

stems from the need to better understand the design process as a whole, not only the 

graphic presentation and final products, but also the documentation of the process in 

order to decompose and register every step. Thus, the research aimed to contribute to 

an improvement of the coordination of the design process and results in a professional 

context, which implies a betterment of the built environment. Besides the literature 

review, the methodology was structured through an exploratory research among 

architects acting professionally in northeast Brazil. From the results obtained in this 

initial research, a few companies were selected as case studies for the direct 

application of Scrum in their design process. Results show that the main issues faced 

by architects during the design process are related to scope definition, scheduling and 

project management skills. 

 

Keywords: Architecture. Project. Design. Process. Coordination. Management.  
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1 INTRODUÇÃO  

Nos setores da Arquitetura e Construção, os processos de gerenciamento de 

projeto sempre foram problemas a serem vencidos. As empresas de elaboração de 

projetos de arquitetura e complementares vem sofrendo cada vez mais com 

encurtamento no prazo para finalizar seus produtos, visando atender de forma rápida 

a seus clientes.  

Para se elaborar um projeto com qualidade, o fator tempo é crucial, pois, como 

diz Lawson (2011), um projeto de arquitetura não se acaba, se entrega. Vencer esse 

problema é um grande desafio para os arquitetos em tempos em que o cliente exige 

mais qualidade e agilidade na elaboração de seus projetos. Para vencer esse 

problema, como forma de obter melhores resultados, os arquitetos usam a gestão do 

processo de projeto, a qual, segundo KOWALTOWSKI et al (2011), consiste na 

administração do processo, que começa com uma ideia e finaliza com a produção de 

uma documentação completa de projetos, cujos parâmetros geram a construção de 

um edifício. MELHADO (2005) define gestão de processo de projeto como “um 

conjunto de atividades relacionadas com o planejamento, organização e controle do 

processo de projeto, assim como atividades de natureza estratégica (...), assim como 

“táticas, tais como a seleção e contratação dos membros da equipe de projeto, com a 

finalidade de garantir a qualidade (...) do produto-serviço oferecido (o projeto).” 

Fabricio (2007) considera também que a gestão do processo de projetos se 

caracteriza pelas atividades de planejamento, organização, direção e controle, 

envolvendo a definição do programa, a montagem e condução da equipe de 

projetistas do empreendimento, bem como a integração do projeto com a obra.  

No campo de gestão de processos de projetos, existem duas abordagens 

diferentes para gerenciar projetos, as abordagens ditas tradicionais de gerenciamento 

de projeto e as de gerenciamento ágil de projetos. As metodologias tradicionais são 

conhecidas por possuírem processos mais exaustivos, um caminho em geral linear, 

onde o foco dos projetos é centrado nos processos que devem ser seguidos para 

atingir os objetivos esperados. Já o gerenciamento ágil de projetos é um conceito 

relativamente novo, cujas primeiras discussões surgem em 2001, no sentido de trazer 

caminhos alternativos para o gerenciamento de projeto com processos mais simples 

flexíveis e interativos, de forma a obter melhores resultados em desempenho (tempo, 
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custo e qualidade), menos esforço em gerenciamento e maiores níveis de inovação e 

agregação de valor ao cliente (AMARAL, 2011). 

Nesse sentido, visando facilitar o gerenciamento de processos de projeto dos 

arquitetos, essa pesquisa usa um modelo de gerenciamento de projeto considerado 

ágil, chamado Scrum, para responder à seguinte indagação: “De que maneira a 

aplicação do modelo de gerenciamento Scrum pode favorecer o 

desenvolvimento de projetos na área de Arquitetura?” 

Nesse contexto, é necessário se voltar para outras disciplinas para suprir a 

necessidade de otimização no processo de projetação arquitetônica. Disciplinas que 

tradicionalmente são abordadas pela área de administração como a gestão do tempo 

e da qualidade do projeto apresentam-se como ferramentas fundamentais para a boa 

gestão da prática profissional de Arquitetura. Faz-se necessário questionar em que 

medida a adoção de métodos de gerenciamento de projetos mais ágeis e amigáveis 

poderiam ajudar o processo de projetação arquitetônica, minimizando erros e 

retrabalhos, tanto na produção como na execução de projetos. 

Essa pesquisa pretendeu então verificar se um modelo de gerenciamento de 

projetos considerado ágil poderia ser aplicado na Arquitetura a fim de otimizar o 

processo de projetação em escritórios no Rio Grande do Norte. Optou-se utilizar o 

modelo Scrum, por já ser consagrado em outras áreas de conhecimento como a de 

Tecnologia da Informação, porém pouco conhecido na Arquitetura, verificando-se, ao 

final da pesquisa, quais as repercussões de sua aplicabilidade em termos de 

potencialidades e limites dentro do campo do projeto arquitetônico.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar o modelo de gestão Scrum e sua aplicabilidade no processo de 

projetação arquitetônica, com foco nos escritórios de arquitetura do Rio Grande do 

Norte e estados adjacentes. 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Identificar e compreender os modelos de gestão de projetos existentes no 

meio da Arquitetura, Engenharia e Construção;  
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- Analisar o método Scrum de forma a identificar formas possíveis de aplicação 

no processo de projeto de arquitetura;  

- Levantar quais modelos de gestão de processo de projetos são atualmente 

aplicados no universo de estudo (escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Norte e 

estados vizinhos) e quais os principais problemas de gerenciamento enfrentados 

pelos arquitetos na prática profissional; 

- Verificar a viabilidade da aplicação do modelo Scrum no processo de 

projeto de profissionais arquitetura que atuam no mercado do Rio Grande do Norte;  

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para atender ao objetivo geral desse trabalho, foram discriminadas várias 

etapas, cada uma com seus respectivos procedimentos e visando atender a cada um 

dos objetivos específicos. 

Inicialmente, foi feita uma revisão de literatura sobre os temas aqui tratados – 

processos de projeto, modelos de gerenciamento e, mais especificamente, o modelo 

Scrum que nos despertou a questão inicial quanto à sua aplicabilidade na Arquitetura. 

O levantamento e a revisão de bibliografia ajudaram a elucidar o primeiro 

objetivo específico, que buscou identificar e caracterizar os métodos de gestão de 

projetos existentes no meio da Arquitetura, Engenharia e Construção, de forma a 

compreender melhor suas lacunas, diferenças e potencialidades. Essa etapa da 

pesquisa foi subsidiada pela leitura de artigos em periódicos e em anais de eventos, 

teses, dissertações e livros sobre o assunto.  

Posteriormente, foi desenvolvido um estudo sobre a metodologia Scrum, 

visando identificar as possibilidades de aplicação do método, com objetivo de otimizar 

o processo de projetação do profissional de arquitetura. 

A seguir, foi feita uma consulta inicial sobre o tema (pesquisa exploratória) ao 

longo de dois meses, em forma de questionário digital online. Esta pesquisa 

exploratória foi do tipo estruturada, pois, assim sendo, segundo Theodorson e 

Theodorson (1970), serve como um estudo preliminar, cuja proposta é se familiarizar 

com o fenômeno estudado de forma a ter uma maior precisão de informações em 

etapas posteriores da pesquisa. Segundo Gil (2010), este tipo de pesquisa pode se 

valer do uso de técnicas diversas, tais como levantamento bibliográfico e entrevistas 

com pessoas ligadas diretamente com o objeto de estudo, por exemplo. Os dados 
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colhidos nesta pesquisa exploratória foram então analisados e subsidiaram a 

formatação da abordagem da etapa seguinte que consiste em um estudo de caso, 

com a aplicação do método Scrum em um escritório de arquitetura do Rio Grande do 

Norte. 

Neste ponto, é importante elucidar que universo de estudo deste trabalho foi, 

de forma mais abrangente, a Região Nordeste do Brasil e, mais especificamente, o 

estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista que em etapas diferentes da pesquisa 

o público alcançado foi diferente, devido à metodologia escolhida para o recolhimento 

dos dados. Na etapa da pesquisa exploratória, através de questionário online, foi 

possível atingir o público alvo maior, e a maioria dos dados provém de profissionais 

que atuam no mercado do Rio Grande do Norte e em estados vizinhos (Ceará, Paraíba 

e Pernambuco, notadamente). Já na etapa final de Estudo de Caso, o universo se 

restringiu aos escritórios locados no Rio Grande do Norte que se dispuseram a fazer 

parte da pesquisa e que puderam ser acompanhados presencialmente pelo 

pesquisador. 

O questionário aplicado na pesquisa exploratória visou atender ao terceiro 

objetivo específico, indagando os arquitetos sobre quais métodos são utilizados para 

gerenciar seu processo de projeto, os problemas de gestão que identificam durante o 

processo e sua familiaridade com o tema de gestão de processo de projetos. Ao final 

desta etapa, os dados colhidos foram tabulados e expressos através de gráficos e 

analisados de forma comparativa com os dados e informações colhidas na fase 

anterior, de revisão bibliográfica. 

 Finalizada a pesquisa exploratória, a fase seguinte deste trabalho consistiu na 

preparação e realização de estudos de caso, com a aplicação da metodologia Scrum 

durante 30 dias no desenvolvimento de um projeto em escritórios de arquitetura do 

RN que se dispuseram a participar do estudo, com o objetivo de verificar diretamente 

as possibilidades de utilização desse modelo na prática profissional de arquitetura e 

urbanismo. 

Após os testes de aplicação da metodologia em escritórios de arquitetura por 

meio de planilhas de registros das atividades, foram analisadas as informações 

colhidas e realizadas entrevistas junto aos coordenadores de cada escritório. Os 

dados coletados foram tabulados e organizados a partir da lógica discutida na revisão 

bibliográfica e na análise crítica nela fundamentada. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO  

Esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro 

capitulo a introdução, os dois capítulos seguintes consistem em revisões da literatura 

sobre os temas relacionados ao processo de projeto, projeto colaborativo e 

metodologias de gestão do processo de projeto na área de Arquitetura, Engenharia e 

Construção.  

O quarto capítulo disserta sobre a pesquisa de campo exploratória 

desenvolvida, visando compreender melhor como o tema estudado é abordado na 

prática profissional por arquitetos atuantes no mercado de trabalho do Rio Grande do 

Norte e em outros estados do Nordeste. 

Na sequência, o quinto e último capítulo discorre sobre os estudos de caso 

desenvolvidos em dois escritórios de arquitetura do RN, detalhando melhor a 

metodologia usada nesta fase da pesquisa, bem como caracterizando e discutindo os 

resultados encontrados a partir da aplicação prática do modelo. 

Concluindo o trabalho, foram feitas as considerações finais sobre a pesquisa, 

com base na análise dos resultados alcançados, considerando o atendimento de cada 

objetivo dessa dissertação, as dificuldades encontradas durante o seu 

desenvolvimento. Foram também feitas sugestões e indicações de desdobramentos 

futuros do trabalho. 
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2 PROCESSOS DE PROJETO E AÇÕES COLABORATIVAS 

A revisão de literatura aqui apresentada busca inicialmente elucidar o processo 

de projetação arquitetônica e sua dinâmica colaborativa como um todo, de forma a 

subsidiar a compreensão do método de gestão Scrum e sua aplicabilidade no 

processo de projetação. 

Segundo Lawson (2011), o ato de projetar contempla várias áreas de 

conhecimento, consistindo em uma atividade complexa e sofisticada. O autor também 

afirma que o mapeamento de processos de projeto ajuda a identificar as atividades 

desenvolvidas e a compreensão do processo como um todo.  

O projeto é resultado das atividades mentais de cada projetista tanto 
quanto da interação entre os múltiplos agentes envolvidos no projeto 
e, também, do ambiente técnico que suporta tais processos 
intelectuais. (MELHADO e FABRÍCIO, 2011, p. 59) 

 
Já Fabricio (2007) indica que, muitas vezes, o desenvolvimento do projeto 

arquitetônico chega ao final sem nenhuma participação dos demais projetistas, salvo 

algumas consultas informais aos projetistas de estruturas e fundações, que em geral 

costumam entrar no processo de projeto antes das demais especialidades de 

engenharia.  

A intervenção tardia de outros especialistas acarreta em alguns erros no 

decorrer da obra ou em retrabalho, devido às soluções técnicas dadas pelo projetista 

que se revelarem incompatíveis com outras especialidades do projeto. Dessa forma, 

é necessário fazer uma breve discussão sobre o processo de projeto e o projeto 

colaborativo, inter-relacionando esses dois conceitos de forma a obter melhores 

resultados para os estudos de caso de aplicação do método aqui testado (o Scrum) 

em processos de projeto arquitetônico.  

Partindo do que Fabricio (2007) fala, nos dias de hoje, o processo de projeto 

do edifício incorpora crescente número de arquitetos, engenheiros e consultores 

especializados, o que torna as obras mais complexas, marcando uma segunda onda 

de divisão do trabalho dentro da própria atividade intelectual de concepção e 

desenvolvimento do edifício.  

Segundo Veloso e Elali (2014), o crescente número de profissionais e 

consultores envolvidos no processo torna os projetos, em especial os mais complexos, 

cada vez mais colaborativos, ou uma “construção coletiva”, com o envolvimento de 
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vários agentes em suas diferentes etapas, principalmente técnicos e gestores de 

diferentes competências.  

2.1 PROCESSOS DE PROJETO 

O processo de elaboração de um projeto vem se tornando, cada vez mais, uma 

atividade multidisciplinar envolvendo diversas áreas do conhecimento. Como citado 

anteriormente, a complexidade das obras incorpora ao processo um maior número de 

especialistas, evidenciando uma segunda onda de divisão do trabalho dentro da 

própria atividade intelectual de concepção e desenvolvimento do edifício (FABRÍCIO, 

2007). Lawson (2011) destaca que é exigida aos projetistas de arquitetura, 

paisagismo, urbanismo e desenho industrial a elaboração de produtos finais belos, 

úteis e práticos, que funcionem bem. Os objetos ou lugares produzidos por esses 

campos podem ter grande impacto sobre a qualidade de vida de muita gente e erros 

de projeto podem causar inconveniências graves, tais como custos elevados e até 

serem perigosos. Por outro lado, o autor salienta que projetos muito bons podem se 

aproximar do poder que as artes plásticas e a música têm de elevar o espírito e 

enriquecer a vida.  Para se chegar a esses resultados os projetistas se utilizam de 

vários artifícios durante o que chamamos de processo de projeto. Kowaltowski et al 

(2012) define processo de projetação como um conjunto de atividade intelectuais 

básicas organizadas em fases características e resultados mais distintos. Essas 

atividades são análise, síntese, previsão, avaliação e decisão. Além disso, Lawson 

(2011, p.172) salienta que o processo do projeto se inicia com algum problema e 

finaliza com a sua solução. 

Os caminhos utilizados para solucionar os problemas durante o processo de 

projeto são variados pois são sempre únicos e precisam de soluções especificas; 

porém, segundo Kowaltowski et al (2011, p. 22), existem procedimentos comuns 

durante do processo de projeto no que se refere ao tratamento de informações, como 

a coleta e análise de dados, entrevistas com profissionais de destaque, observações, 

estudos de caso, e comparação entre a atuação de profissionais experientes e 

novatos. Estes autores também destacam que em arquitetura, quando se trata do 

processo de criação, muito embora alguns procedimentos possam ser atestados como 

comuns entre projetistas, esse processo é complexo e pouco externado pelos próprios 

profissionais. 
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Segundo Kowaltowski, Moreira e Deliberador (2012), para melhorar o processo 

de projeto e vencer obstáculos de sua complexidade são recomendados atualmente 

vários procedimentos. Em primeiro lugar, recomenda-se valorizar a fase do programa 

arquitetônico, ou de necessidades, com a discussão dos problemas a serem 

resolvidos e as suas possíveis soluções. O levantamento de requisitos do cliente ou 

os requisitos funcionais deve ser estruturado e documentado para alimentar o 

desenvolvimento de soluções projetuais. Recomenda-se, ainda, o processo 

participativo que visa enriquecer o levantamento de dados para o desenvolvimento do 

programa arquitetônico. 

De acordo com a NBR 16636-2 (ABNT, 2017) o processo de produção de um 

projeto arquitetônico está dividido nas seguintes etapas: 

 Levantamento de dados para arquitetura 

 Programa de necessidades de arquitetura  

 Estudo de viabilidade de arquitetura  

 Estudo preliminar Arquitetônico  

 Anteprojeto Arquitetônico  

 Projeto para Licenciamentos  

 Estudo Preliminar dos Projetos Complementares 

 Anteprojetos Complementares 

 Projeto Executivo Arquitetônico 

 Projetos Executivos Complementares 

 Projeto Completo de Edificação  

 Documentação Conforme o construído 

Apesar dessa norma sugerir uma divisão destrinchada das etapas de projeto, 

através da revisão de literatura e observações do que é feito na prática cotidiana em 

escritórios, pode-se dividir, de maneira mais simplificada, o processo de projeto de 

arquitetura em quatro etapas distintas de projeto, as quais, de acordo com a 

classificação da norma, seriam as seguintes: 

 Estudo preliminar Arquitetônico  

 Anteprojeto Arquitetônico 

 Projeto para Licenciamentos (Projeto Legal)  

 Projeto Executivo Arquitetônico 
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Levando-se em consideração a classificação de Andrade, Ruschel e Moreira 

(2011, p.88), o processo de projeto parte de uma etapa inicial, chamada de análise, 

que é constituída pela identificação dos principais problemas, metas, objetivos que o 

projeto deve alcançar e critérios de desempenho que o edifício deve atingir.  

A segunda etapa é a síntese, onde são assimilados todos os conceitos iniciais 

e dados levantados, de forma a gerar a forma para atender ao problema inicial de 

projeto.  

A terceira etapa consiste na avaliação de todas as soluções propostas na fase 

de síntese de informações de projeto, de forma a chegar nas soluções mais 

qualificadas para dar resposta ao problema de projeto. 

A última fase é a representação que, segundo os mesmos autores, consiste na 

comunicação da solução final proposta ao problema de forma que este seja executado 

sem interferências e que atinja o objetivo proposto. 

Fazendo um comparativo com a NBR 16636-2 (ABNT, 2017), pode-se 

vislumbrar as seguintes relações entre a norma e os autores citados anteriormente: 

Figura 1: Quadro síntese das etapas do processo de projeto 

Etapas do Processo de projeto 
segundo a Revisão Bibliográfica 

Etapas do Processo de projeto 
segundo a NBR 16636-2 

Análise 

Levantamento de dados para arquitetura 

Programa de necessidades de 

arquitetura  

Estudo de viabilidade de arquitetura  

Síntese Estudo preliminar Arquitetônico  

Avaliação Documentação Conforme o construído 

Representação 

Anteprojeto Arquitetônico  

Projeto para Licenciamentos  

Estudo Preliminar dos Projetos 

Complementares 

Anteprojetos Complementares 

Projeto Executivo Arquitetônico 

Projetos Executivos Complementares 

Projeto Completo de Edificação  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Durante as etapas de projeto, existem vários agentes envolvidos que Lawson 

(2011) identifica como “geradores dos problemas de projeto”. Estes, segundo o autor, 
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são: o projetista, o cliente, o usuário e o legislador. A função do projetista é organizar 

o que foi solicitado pelo cliente de maneira a criar espaços que levem em conta 

questões de forma e luz, gerando um produto final que tenha uma qualidade mais 

elevada do que o de apenas uma edificação, mas sim do que chamamos de 

arquitetura. 

O cliente funciona como fonte de informações e como parceiro criativo no 

processo. Lawson (2011, p. 88) cita a arquiteta Eva Jiricna que afirma que “o pior 

cliente é aquele que diz vá em frente e me dê o produto final”. O cliente é o responsável 

pela determinação dos problemas e restrições do projeto. O cliente atua como um 

parceiro criativo no processo de projeto, pois ele é quem válida ou não as soluções 

propostas dadas pelo arquiteto. Quando o cliente é usuário do projeto ele gera 

informações para arquiteto que personificam a solução final. 

O usuário é um gerador de problemas, pois a possível falta de informações 

entre o cliente e o usuário, o cliente pagante e o projetista, cria uma lacuna de 

informações e prejudica a definição dos problemas e restrições do projeto, o que pode 

acarretar em projetos incompletos ou insuficientes para o usuário a que se destina. 

Já o legislador funciona como criador de restrições dentro das quais os 

projetistas têm de trabalhar. Atua como regulador dos projetos criados, a fim de 

garantir a padronização de condições mínimas a determinados tipos de projeto. 

Dentro dessa classificação feita por Lawson (2011), podemos ter várias partes 

interessadas dentro de cada gerador de problema de projeto. A exemplo disso, 

quando se trata de legisladores, podemos ter um legislador municipal que atua no 

projeto controlando o atendimento às leis municipais e podemos ter um legislador a 

nível estadual que regulamenta o atendimento de normas ambientais ou relacionadas 

ao corpo de bombeiros. Podemos, em alguns casos, ter um mesmo grupo social de 

clientes, mas que partilham opiniões diferentes para um determinado projeto, assim 

como os usuários que podem ter vontades particulares quanto ao desenvolvimento de 

um projeto. No grupo de projetistas, com a especialização da profissão e surgimento 

de consultores, podemos ter vários projetistas de diversas áreas visando à resolução 

de um problema específico de projeto. 

Nesse sentido, surge a necessidade de “projetar com os outros”, pois o projeto 

resulta da mediação de vários juízos de valor. Projetar em grupo, segundo Lawson 

(2011), tem uma vantagem clara sobre o projeto de um único indivíduo, pois, com a 
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troca de ideias, pode haver mais alternativas de soluções para os problemas de 

projeto. Assim, as ideias não são propriedade intelectual de alguém, mas da equipe 

que as concebeu de maneira colaborativa. É o que discutiremos a seguir. 

2.2 PROJETO COLABORATIVO 

A divisão das áreas de conhecimento e o desenvolvimento tecnológico 

trouxeram várias novas disciplinas ao projeto de um edifício, exigindo ações 

colaborativas entre diversas áreas de conhecimento. Segundo Fabrício (2007), nos 

dias de hoje, o processo de projeto do edifício incorpora crescente número de 

arquitetos, engenheiros e consultores especializados, à medida que as obras se 

tornam mais complexas. 

Esse procedimento torna imprescindível a incorporação de processos 
de colaboração e de gestão integrada, sobretudo nos casos do 
desenvolvimento de propostas com maior complexidade. Já não há 
mais lugar para arquitetos “gênios solitários”, engenheiros “calculistas” 
ou “apenas de execução”, sendo cada vez mais exigidos o diálogo e a 
integração constantes destes profissionais, desde as etapas iniciais do 
processo de concepção projetual até a entrega da obra (VELOSO; 
ELALI, 2014, p.03). 

Deliberador e Kowaltowski (2015) corroboram essa ideia ao afirmar que a 

organização da colaboração entre diferentes pessoas, com diferentes competências 

e interesses, é um desafio aos arquitetos, que necessitam de ferramentas que 

ofereçam suporte a esse tipo de processo. 

O projeto nos dias de hoje é resultado de um processo sociotécnico complexo 

que engloba tanto um processo intelectual de criação e desenvolvimento técnico 

cognitivo de informações, como um processo de produção de produtos e serviços 

integrantes de um determinado tipo de empreendimento (MELHADO e FABRICIO, 

2011, p. 62). 

O projeto é resultado das atividades mentais de cada projetista tanto quanto da 

interação entre os múltiplos agentes envolvidos no processo e, também do ambiente 

técnico que suporta tais processos intelectuais (MELHADO e FABRICIO, 2011, p. 59). 

Carrara (2012) define a colaboração como o acordo entre especialistas para 

compartilhar suas habilidades em um processo singular, a fim de atingir objetivos 

maiores do projeto como um todo, tal como foi definido por um cliente, comunidade 

ou pela sociedade comum. 
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Para Veloso e Elali (2014), enquanto a noção de participação (mais antiga) 

envolve necessariamente a participação de usuários e/ou agentes leigos nos 

processos de planejamento e projeto, a colaboração enfoca, sobretudo, as relações 

entre diferentes expertises/competências técnicas. O nível de comunicação e o grau 

de interação entre membros de uma mesma equipe ou time são fundamentais para 

um bom desenvolvimento dos projetos e evitar incompatibilizações e retrabalhos. 

Em sua pesquisa de doutorado1, Ineichen (2016) faz uma revisão bibliográfica 

geral sobre a concepção colaborativa, partindo do princípio que a produção do 

ambiente construído contemporâneo requer um elevado grau de interação de seus 

atores para responder à complexidade dos projetos a serem realizados. Partindo da 

definição de Callon, "o trabalho de concepção colaborativa é um processo coletivo e 

interativo que liga e integra diversas perspectivas através do registro técnico e da 

visualização que permitem a negociação e compromisso" (CALLON, 1996, p. 27). 

O autor cita também uma pesquisa desenvolvida por Shah (2010) onde este 

define a concepção como o processo de modelagem de uma solução particular para 

um problema específico e define a colaboração como um processo que envolve 

diferentes pessoas que podem ter visões diferentes sobre um mesmo problema, mas 

que as soluções definidas pelo grupo recaem sobre todos os envolvidos no processo. 

A responsabilidade na colaboração está sempre atrelada ao grupo. 

Com base nas referências apresentadas pode-se dizer que no processo de 

projeto arquitetônico, a colaboração é baseada na presença de diferentes 

especialistas (atores) com formação profissional e cultural diferentes. Cada um deles 

deve ser capaz de estudar o problema de design a partir de seu ponto de vista, para 

elaborar - de acordo com sua formação técnica e cultural - sua própria solução de 

design, de forma a torná-la compreensível para qualquer ator, e transferindo a solução 

para qualquer ator. Para que isso aconteça, a comunicação durante o processo de 

projeto onde se adota uma postura colaborativa deve ser sem hierarquização dos 

envolvidos no processo. Todas as ideias lançadas por membros desse processo 

devem analisadas pelo grupo para saber até que ponto contribuem ou não para a 

solução final do projeto. 

                                                            
1 INEICHEN, J. O Workshop de Arquitetura e Urbanismo (W-AU) como dispositivo pedagógico para a 
formação à concepção colaborativa. Tese de Doutorado. PPGAU/UFRN. 2016. 
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Nesse sentido, para os fins deste trabalho, projeto colaborativo é o projeto 

desenvolvido por um grupo de colaboradores de diversas áreas de conhecimento e 

diferentes níveis que buscam soluções para um determinado problema de projeto de 

forma conjunta e colaborativa, sempre refletindo e decidindo em conjunto quanto às 

melhores alternativas.  
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3 GESTÃO DE PROCESSOS DE PROJETO 

Na literatura sobre Gerenciamento de Projetos, pode-se encontrar vários 

trabalhos que abordam os conceitos de Gestão de Processos de Projeto ou de 

Coordenação de Projetos que assumem, muitas vezes, o mesmo significado. O 

PMBOK define Gerenciamento de Projetos como a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projeto para atender aos seus 

requisitos. Ainda segundo esse mesmo guia, esse gerenciamento é realizado através 

da aplicação apropriada de 47 processos de gerenciamento, logicamente agrupados 

em 5 grupos de processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e 

Controle, e Encerramento (PMBOK, 2012). 

Kowaltowski et al (2011) afirmam que a gestão do processo de projeto é 

entendida como a administração que começa com uma ideia e finaliza com a produção 

de uma documentação completa de projetos onde os parâmetros geram a construção 

de um edifício.  

A Gestão de Projetos pode ser definida como um conjunto de 
atividades relacionadas com o planejamento, organização e controle 
do processo de projeto, assim como atividades de natureza 
estratégica (...) e táticas, tais como a seleção e contratação dos 
membros da equipe de projeto, com a finalidade de garantir a 
qualidade (...) do produto-serviço oferecido (o projeto) 
(KOWALTOWSKI et al, 2011, p. 64).  

Fabricio (2007) também considera que a gestão do processo de projetos se 

caracteriza pelas atividades de planejamento, organização, direção e controle, 

envolvendo a definição do programa, a montagem e a condução da equipe de 

projetistas do empreendimento, bem como a integração do projeto com a obra.  

Segundo Picoral (2000), a coordenação de projetos deve ser a atividade capaz 

de subsidiar todos os projetistas intervenientes no processo, com diretrizes bem 

definidas e documentos de referências atualizados; detectar e compatibilizar os 

problemas de interface entre os diversos projetos e entre estes e o processo 

construtivo antes do início da obra, tendo como resultado um conjunto de documentos 

(projetos) que atendam plenamente à concepção proposta pelo projeto arquitetônico 

e os meios previstos para produção do empreendimento. 

De acordo com Bellan (2009), a coordenação de projetos necessita ainda de 

uma formalização de maior número de procedimentos e identificação dos aspectos 

positivos e negativos das fases de elaboração dos projetos. Esta ressalta que a 
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experiência e a sagacidade do coordenador são fundamentais para o êxito das 

atividades de projeto, pois, de nada adianta criar procedimentos e padronizar práticas, 

se o responsável por coordenar esse processo não souber conduzir sua equipe. 

Na sua pesquisa, Bellan (2009) faz um levantamento de práticas e ferramentas 

de apoio para coordenação de projetos através da revisão de literatura que resultou 

no seguinte quadro: 

Figura 2: Quadro síntese das práticas e ferramentas de apoio para 
coordenação de projetos, segundo Bellan (2009). 

Fonte: BELLAN, 2009. 

Através da classificação de Bellan (2009) percebemos que as práticas são 

etapas a serem seguidas durante o processo de projeto e as ferramentas são os 

instrumentos utilizados para efetivar as práticas de coordenação de processo de 

projeto. 

A partir dos conceitos elencados pelos autores e por algumas organizações de 

Gerenciamento, Gestão e Coordenação de processos de projeto, no âmbito dessa 

pesquisa, Gestão de processo de projeto é entendida como uma atividade realizada 

durante o processo de projeto tem que como objetivo auxiliar os projetistas a 

compatibilizar problemas de interface dos projetos e integrar a equipe de projetos com 

o objetivo de melhorar a qualidade dos projetos e o controle do tempo durante o 

processo.  

No campo de gerenciamento de projetos, existem diferentes formas de 

abordagem, sendo mais recentemente valorizadas as chamadas metodologias 
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“ágeis”, onde se encontra enquadrado o Scrum, que tem como foco a colaboração e 

a comunicação contínua entre membros de uma ou mais equipes. Portanto, para 

entender essa abordagem, foi necessário discutir também a noção de projeto 

colaborativo.  

O Scrum como método de gerenciamento que se propõe mais interativo e ágil 

em relação a outros métodos existentes (PRINCE2, PMBOK e outros). Segundo o 

Manual do Scrum (SATPATHY, 2012), o precedente de criação desse método surge 

em meados dos anos 1980, através dos japoneses Hirotaka Takeuchi e Nonaka 

Ikujiro, que definiram uma estratégia flexível e completa para o desenvolvimento de 

produtos na indústria, em que o time de desenvolvimento trabalha como uma unidade, 

para alcançar um objetivo comum. Essa ideia ou nomenclatura partiu da abordagem 

holística de uma jogada de rugby, em que o time tenta percorrer uma distância como 

uma unidade, passando a bola para frente e para trás até chegar no ponto final do 

campo. Tal como acontece em projetos inovadores, a jogada scrum permite uma 

evolução nem sempre linear, podendo ser de trás para frente e da frente para trás, de 

forma a atingir o objetivo final do projeto.  

A partir desse precedente, em 1995, Ken Schwaber e Jeff Sutherland 

desenvolveram o conceito do Scrum e sua aplicabilidade para o desenvolvimento de 

software em uma apresentação durante a conferência Object-Oriented Programming, 

Systems, Languages & Applications (OOPSLA) em 1995, em Austin, Texas. Desde 

então até os dias de hoje, o Scrum é considerado uma das metodologias ágeis mais 

populares na área de Tecnologia da Informação (TI), tendo como principais atributos 

a adaptação, interatividade, rapidez, flexibilidade e eficiência, de forma a fornecer um 

valor significativo de forma rápida durante todo o projeto. Além disso, ele garante 

transparência na comunicação durante todo o processo de desenvolvimento do 

projeto criando um ambiente de responsabilidade coletiva e progresso contínuo 

(SATPATHY, 2012). 

Ainda segundo o mesmo manual, o que difere o Scrum das metodologias 

tradicionais é que este possui processos menos exaustivos, e um caminho não linear, 

mas como o mesmo foco em atingir os objetivos esperados. Em suma, o Scrum é um 

método que propõe uma documentação menos exaustiva, o processo não é linear e 

os resultados dos projetos são centrados no cliente, cuja satisfação é meta a ser 

atingida.  
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3.1 Métodos tradicionais de gestão de processo de projeto  

Os métodos tradicionais de gerenciamento de projetos, nomeadamente o PMI 

e O PRINCE2, têm como objetivo principal o planejamento inicial na determinação do 

escopo do projeto, previsão de custo, cronograma e gerenciamento destes 

condicionantes. Esses métodos possuem uma estrutura de organização hierárquica e 

a autoridade, para todos os aspectos do projeto, é delegada do nível superior ao 

inferior onde a ênfase dos projetos é o indivíduo, sendo o gerente responsável pela 

prestação de contas do projeto, ao invés do grupo. Assim sendo, geralmente o 

sucesso ou insucesso do projeto repousa sobre o gerente do projeto que é 

responsável pela conclusão bem-sucedida do projeto, onde ele ou ela tomam as 

decisões sobre vários aspectos, incluindo: início, planejamento, estimativas, 

execução, monitoramento e controle, e encerramento, segundo Satpathy (2012). 

Os projetos tradicionais possuem um planejamento inicial extenso e a adesão 

ao plano de projeto, criado pelo gerente de projeto, assim como as mudanças, são 

controladas através de um sistema formal de gerenciamento. Nesse modelo, o valor 

é criado na conclusão do projeto, quando o produto final é entregue ao cliente. Nesses 

projetos, os usuários definem suas expectativas para o gerente de projeto, e esse, por 

sua vez, define sua própria expectativa do tempo de projeto mediante o que foi 

conversado com o usuário. Após um planejamento detalhado, a equipe de projeto cria 

o produto num período de tempo acordado. Quando os critérios acordados precisarem 

ser alterados, elas só ocorrem através de um processo formal de mudança onde os 

impactos são estimados pelo gerente mediante as partes interessadas do projeto. 

O mapeamento de riscos num projeto tradicional (Figura 3) é feito através de 

um planejamento inicial detalhado de forma a identificar, avaliar e determinar as 

respostas de risco para todos os riscos do projeto. Durante sua execução, qualquer 

membro do time pode identificar riscos, e a sua atualização pode ser feita pelo gerente 

de projeto, que monitora e controla regularmente todos os riscos e geralmente 

identifica os indivíduos específicos do time que devem assumir a responsabilidade por 

diferentes aspectos de riscos. 
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Figura 3: Desafios de gerenciamento de um projeto num modelo tradicional  

 

Fonte: SATPATHY, 2012. 

Diante da breve explanação sobre esses métodos tradicionais, o 

gerenciamento de projetos pode muitas vezes levar a uma situação em que, embora 

o plano tenha sido bem-sucedido, o cliente não está satisfeito com o produto final.  

Em uma pesquisa realizada por Souza (2010), sobre aplicação dos aspectos 

relacionados à comunicação em um escritório de arquitetura, ao entrevistar a arquiteta 

sobre a avaliação dos procedimentos adotados, esta fez o seguinte relato: 

O Registro de Projetos é uma ferramenta importante para retroalimentação 

de dados e compartilhamento de informações referentes a um projeto. Porém, 

é um instrumento que depende da constante atenção dos agentes envolvidos 

no projeto e por isso, é preciso criar uma rotina e educação no dia a dia para 

manter o registro atualizado. Quando isso acontece, é de grande ajuda no 

controle dos dados, versões, revisões, solicitações, prazos e outros itens 

envolvidos no desenvolvimento do projeto. Trata-se de um instrumento de 

fácil manuseio e aprendizado, além de não se tratar de softwares específicos 

que necessitam de treinamento e equipamentos característicos, o que 

permite o acesso de qualquer escritório ao instrumento, com qualquer número 

de colaboradores envolvidos. Criar a “rotina” de atualização é o maior desafio 

na implantação do registro. (SOUZA, 2010) 

 

Ao destacar a atenção requerida pelos processos, a autora ressalta a 

importância do processo de retroalimentação no dia-a-dia do escritório, algo que pode 

se tornar numa grande dor de cabeça quando não é feito rotineiramente, pois nas 

metodologias tradicionais quando não há registros das alterações e solicitações feitas, 

os possíveis erros só são observados em fases tardias de projeto, levando a caminhos 
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complexos na busca de novas soluções para o problema. No final da pesquisa Souza 

(2010), destaca que houve discordância no que diz respeito à eficiência do registro 

para facilitar o cumprimento dos requisitos do cliente, um aspecto que em quase todas 

as situações as metodologias tradicionais acabam falhando, como foi exemplificado 

na Figura 3. 

3.2 Metodologia PMI 

Segundo PMBOK (2012), todo e qualquer projeto possui 47 processos de 

gerenciamento, logicamente agrupados em 5 grupos de processos: Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento, conforme 

visualizamos no organograma a seguir (Figura 4).  
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Os processos de iniciação são executados de forma a definir um novo projeto, 

através de um Termo de Abertura do Projeto (TAP). Os processos de planejamento 

ajudam a definir uma linha de ação do projeto de forma a alcançar o produto final. Os 

processos enquadrados no monitoramento e controle visam garantir a qualidade do 

produto ou projeto de forma a identificar possíveis mudanças durante o processo 

mediante o progresso do projeto. E os de encerramento são aqueles executados na 

fase final do projeto de forma a garantir seu encerramento formal. 

Esses processos, por sua vez, encontram-se divididos em 10 áreas de 

conhecimentos, que podem ser gerenciadas de forma independente durante cada 

etapa de projeto. As áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, segundo 

o PMBOK, são:   

 Gerenciamento da integração do Projeto - Gerencia os processos e as 

atividades que integram os diversos elementos do gerenciamento de projetos;  

 Gerenciamento do escopo do Projeto - gerencia os processos envolvidos para 

assegurar que o projeto inclua o trabalho necessário para sua execução;  

 Gerenciamento do tempo do Projeto - gerencia os processos relativos ao 

término do projeto no prazo correto;  

 Gerenciamento dos custos do Projeto - gerencia os processos requeridos 

para planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que 

o projeto termine dentro do orçamento aprovado;  

 Gerenciamento da qualidade do Projeto - gerencia os processos envolvidos 

na garantia de que o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado;  

 Gerenciamento dos recursos humanos do Projeto - gerencia os processos 

que organizam e gerenciam a equipe do projeto. Abrange o planejamento da 

estrutura organizacional do projeto, a montagem e o desenvolvimento da equipe;  

 Gerenciamento das comunicações do Projeto - gerencia os processos 

relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento e destinação final 

das informações do projeto de forma oportuna e adequada;  

 Gerenciamento dos riscos do Projeto - gerencia os processos relativos à 

identificação, análise e resposta aos riscos do projeto, considerando a 

maximização dos resultados dos eventos positivos e minimização das 

consequências dos eventos negativos;  
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 Gerenciamento das aquisições do Projeto - gerencia os processos que 

compram ou adquirem produtos, serviços ou resultados, além dos processos de 

gerenciamento de contratos.  

 Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto – Gerencia a 

identificação dos grupos, pessoas ou organizações envolvidas no projeto que 

podem agir como facilitadores ou não do projeto (PMI, 2012). 

O modelo PMI pressupõe que o cumprimento de todos os 47 processos ajuda 

a atingir o sucesso final do projeto. Porém, no campo da Arquitetura, ela é uma 

metodologia pouco flexível ao caminho tortuoso de desenvolvimento de um projeto. A 

mudança dos requisitos nesta metodologia está engessada a alterações de vários 

documentos de projeto o que gera muito retrabalho e consequente perda de tempo. 

Um projeto, de acordo com o PMI, deve ser planejado de forma que este não sofra 

muitas alterações durante todo o seu desenvolvimento, execução monitoramento e 

controle. A metodologia acaba não permitindo muitas mudanças durante o processo, 

o que, por muitas vezes, acaba levando a resultados de projetos não desejados e 

incompletos. 

Levando em consideração o aspecto muitas vezes não linear e multidisciplinar 

da elaboração de um projeto arquitetônico, considera-se que o Scrum poderia, através 

de sua flexibilidade e planejamento por Sprint, minimizar erros relacionados a 

requisitos identificados durante o processo e também na comunicação com o cliente 

e usuário, garantindo um processo colaborativo e eficaz. 

3.3 Gerenciamento Ágil de Projetos 

O conceito de Gerenciamento Ágil2 de projetos surge em 2001 através de um 

movimento iniciado pela comunidade de sistemas de informação onde seus autores 

tinham como objetivo discutir alternativas aos processos tradicionais existentes de 

gerenciamento de projetos, publicando assim o manifesto para desenvolvimento ágil 

de projeto. 

 Em 2004, Highsmith define Gerenciamento Ágil de projetos como um conjunto 

de princípios, valores e práticas que auxiliam a equipe de projetos a entregar produtos 

                                                            
2 AMARAL, D. C Gerenciamento Ágil de Projetos, Aplicação em projetos inovadores. São Paulo. 
SARAIVA. 2011. 
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ou serviços de valor em ambientes de projetos desafiadores. Por sua vez DeCarlo 

(2004) assim define: 

(...) é a arte e a ciência de facilitar e gerenciar o fluxo de pensamentos, 
emoções e interações para produzir resultados de valor em condições 
turbulentas e complexas que requerem velocidade, grandes 
mudanças, elevado nível de incertezas e estresse. (DeCarlo, 2004 
apud Amaral, 2011, p.12) 

 

Diante das definições anteriores, Amaral (2011) define gerenciamento ágil de 

projetos da seguinte forma: 

O Gerenciamento ágil de projetos é uma abordagem fundamentada 
em um conjunto de princípios cujo o objetivo é tornar o processo de 
gerenciamento de projetos mais simples, flexível, interativo, de forma 
a obter melhores resultados em desempenho (tempo, custo e 
qualidade) menos esforço em gerenciamento e maiores níveis de 
inovação e agregação de valor ao cliente. (AMARAL, 2011, p.21) 

 

A partir desta definição o mesmo autor define 9 princípios que podem 

caracterizar o gerenciamento ágil de projetos: 

 

 Aplicar técnicas simples e visuais de gerenciamento (simplicidade); 

 Flexibilidade do processo para absorver mudanças no projeto; 

 Buscar excelência técnica; 

 Agregar valor para o cliente e para a equipe de projetos; 

 Utilizar conceito de interações e entregas parciais; 

 Promover a autogestão e auto-organização; 

 Encorajar a tomada de decisão de forma participativa; 

 Encorajar a inovação e criatividade; e 

 Promover a interação e comunicação entre os membros da equipe de projeto. 

 

Ao definir os princípios que caracterizam o gerenciamento ágil de projetos, o 

autor categoriza cinco aspectos principais que diferenciam o gerenciamento de 

projetos ágil na prática. Segundo Amaral (2011), a autogestão é o primeiro diferencial, 

onde os membros das equipes de projeto possuem responsabilidade nas atividades 

de controle, planejamento e ainda, mediante sua capacidade técnica, conseguem 

antecipar problemas de projeto em uma nova atitude de atuação mais proativa. 
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O segundo aspecto advém do conceito de visão de projeto em detrimento do 

escopo. Na fase inicial de qualquer projeto se cria a visão do que se quer ter. Esse 

conceito é muito mais abrangente que o escopo, pois além de definir os requisitos do 

projeto envolve o conceito de produto, a invocação que este traz atrelado ao aspecto 

criativo. 

O terceiro aspecto citado pelo autor é a interação que traz consigo a 

possibilidade de ir testando o produto em desenvolvimento durante todo o processo 

de projeto, ou então ir testando seus componentes no processo. Esse conceito 

permite a correção dos erros do produto durante o processo e permite ajustes da visão 

do produto mediante resultados obtidos. 

O quarto aspecto se trata da possibilidade do envolvimento do cliente no 

processo de projeto como membro ativo e fundamental para obtenção dos resultados 

de projeto. Esse aspecto apresenta o movimento ágil como um processo onde as 

decisões do cliente ou feedback do usuário são fortemente incorporados aos projetos 

e o cliente pode ser considerado um projetista no processo.  

O quinto diferencial do projeto ágil prega que não é preciso criar uma nova 

teoria sobre gerenciamento de projeto e sim utilizar o que já existe de forma mais 

sintética atendendo às necessidades de cada projeto e aplicando ferramentas 

conforme sua dimensão e necessidade. 

 É neste contexto que surge o Scrum, adotado como o método principal de 

gerenciamento de projeto ágil, agregando todas as ferramentas existente no campo 

de projetos. Esse método otimiza os processos do manifesto ágil, e dispõe de 

ferramentas de gerenciamento projeto discutidos nos próximos tópicos. 

3.4 O método Scrum 

Conforme citado anteriormente, essa pesquisa apresenta o Scrum e discute 

suas possíveis aplicações no processo de projeto de Arquitetura com profissionais de 

Arquitetura e Urbanismo atuantes na região Nordeste e, em especial, no Rio Grande 

do Norte. Adota-se como pressuposto a ideia de que a nova era digital otimizou não 

só a representação em projetos de arquitetura, como também a forma como os 

arquitetos criam e desenvolvem seus projetos, influenciando o processo de projeto, 

como elencam Florio (2005) e Azevedo (2015). Além disso, o processo de projeto se 

tornou mais ágil, devido à introdução de novos softwares e recursos digitais no 
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mercado. Essa necessidade de agilizar o processo não é somente na parte de 

representação, mas também na melhoria dos processos de projeto. As ditas 

metodologias ágeis que surgiram em outras áreas de conhecimento, vieram com o 

propósito de melhorar os processos e otimizar resultados. E o Scrum poderia ser um 

método que, embora pouco conhecido na área de arquitetura, teria um bom potencial 

de facilitar a colaboração e controle dos processos de projetos contemporâneos.  

Segundo o manual (SATPATHY, 2012), o Scrum é uma metodologia de 

gerenciamento de projetos baseada em 3 pilares essenciais: a Transparência, a 

Inspeção e a Adaptação. O desenvolvimento de qualquer projeto com o Scrum é 

focado no time (organização), nos processos e os resultados.  

O Time (organização) Scrum 

Dentro do Time Scrum, existem os chamados papéis centrais que são aqueles 

necessários para o desenvolvimento do produto ou serviço do projeto e os papéis 

não essenciais que são aqueles que não são necessariamente obrigatórios para o 

desenvolvimento de um projeto Scrum. 

Os papéis centrais segundo o Manual do Scrum são: 

• Dono do Produto: responsável por alcançar o maior valor de negócio para o 

projeto, e também responsável pela coordenação das necessidades dos clientes e 

pela manutenção da justificativa de negócio para o projeto. O Dono do Produto 

representa a voz do cliente. No campo da Arquitetura, o Dono do Produto seria o 

arquiteto chefe do projeto que seria o agente que entra em contato direto com o cliente 

e tem como função transmitir a mensagem do cliente para a equipe de projeto para 

que estes ajudem na criação e visualização do projeto.  

• Scrum Master: é um facilitador, que garante ao Time Scrum o fornecimento 

de um ambiente propício para concluir o projeto com sucesso. O Scrum Master guia, 

facilita e ensina as práticas do Scrum para todos os envolvidos no projeto; remove os 

impedimentos encontrados pelo time; e assegura que os processos do Scrum estejam 

sendo seguidos. No campo da Arquitetura, o Scrum Master seria um arquiteto 

responsável por pensar e facilitar a forma de trabalho da equipe de projeto. Esta 

pessoa é responsável de mapear todos os agentes envolvidos no processo e 

antecipar possíveis problemas durante o desenvolvimento do projeto.  

• Time Scrum: é o grupo ou time responsável pelo desenvolvimento das 

entregas do projeto e por entender os requisitos especificados pelo Dono do Produto. 
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Na arquitetura, o time são todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento de 

projeto para gerar os resultados de cada etapa do processo de projeto. 

E os papéis não essenciais: 

• Stakeholder(s): é um termo coletivo que inclui clientes, usuários e 

patrocinadores, que muitas vezes interagem com o Time Central do Scrum e que 

influenciam o projeto durante todo o seu desenvolvimento. Mais importante ainda, é 

para os stakeholders que o projeto produz os benefícios colaborativos. 

• Scrum Guidance Body (SGB): é um recurso opcional, que geralmente consiste 

em um conjunto de documentos e/ou um grupo de especialistas que estão geralmente 

envolvidos na definição de objetivos relacionados com a qualidade, regulamentações 

governamentais, de segurança e outros parâmetros-chave da organização. O SGB 

orienta o trabalho realizado pelo Dono do Produto, Scrum Master e pelo Time Scrum. 

Esse documento é um guia de procedimentos de projeto ou um regimento interno de 

trabalho de cada escritório. 

• Fornecedores: incluem indivíduos ou organizações externas, que fornecem 

produtos e/ou serviços que não estão dentro das competências essenciais da 

organização do projeto. 

• Dono do Produto Chefe: é um papel desempenhado em projetos maiores, com 

vários Times Scrum. Este papel é responsável por facilitar o trabalho dos Donos do 

Produtos e por manter a justificativa de negócio durante um projeto grande. Numa 

grande equipe de projetos, geralmente temos o chamado arquiteto chefe e outros 

arquitetos que coordenam equipes menores de projeto responsáveis por detalhes 

específicos do projeto. Nesse caso, temos um dono de produto chefe e outros donos 

de produto de cada equipe que são responsáveis por repassar para o dono de produto 

chefe o que a outra parte da equipe se encontra desenvolvendo. 

• Scrum Master Chefe: é responsável pela coordenação das atividades 

relacionadas com o Scrum em projetos grandes, que podem exigir que vários Times 

Scrum trabalhem em paralelo.  

3.5 Processos Scrum 

Em um projeto executado através do Scrum são desenvolvidos 19 processos 

agrupados em 5 fases ou eventos (Figura 5). A essas 5 fases do Scrum, quando 

agrupadas e executadas, se dá o nome de Sprint. Para que um Sprint do Scrum 
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aconteça é necessário que os cinco eventos Scrum aconteçam conforme a Figura 

7Figura 8. 

O Sprint é a designação da atividade que começa com uma Reunião de 

Planejamento do Sprint durante a qual são consideradas as Estórias de Usuário de 

alta prioridade a serem incluídas no Sprint3. 

Figura 5: Processos Scrum 

 

Fonte: SATPATHY (2012). 

  

                                                            
3 Um Sprint normalmente dura entre uma e seis semanas e envolve o Time Scrum, trabalhando na 
criação de entregas potencialmente utilizáveis ou melhorias de produtos. 
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Figura 7: Sequenciamento de um Sprint 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir do guia de Conhecimento Scrum (SATPATHY, 2012). 

O Scrum começa na definição do que é chamado de visão do projeto final. No 

projeto de arquitetura, para a definição dessa visão é necessário definir a 

programação arquitetônica do referido projeto. A programação arquitetônica é a fase 

não só de definição dos ambientes necessários para atendimento das necessidades 

do projeto, como também de levantamento de todos os requisitos do projeto. Nessa 

etapa, é necessário captar do cliente, da legislação e do entorno do projeto as 

restrições, requisitos e os aspectos necessários para a realização do projeto. Em 

seguida, é necessário definir uma escala de prioridade da seguinte forma: 

Figura 8: Níveis de prioridade no Scrum 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir do guia de Conhecimento Scrum (SATPATHY, 2012). 

 

Após definição das escalas de prioridade, pode ser organizado um gráfico de 

prioridades da seguinte forma: 
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Figura 9: Gráfico de Prioridades 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir do guia de Conhecimento Scrum (SATPATHY, 2012). 

A definição das prioridades do projeto é elaborada pelo “Dono do Produto”, 

mediante critérios próprios que podem ser derivados de sua experiência ou então da 

natureza do projeto e requisitos apontados pelo cliente. Essa lista pode ser feita com 

o auxílio do Scrum Master, e visa facilitar o processo de desenvolvimento do projeto 

junto com a equipe. 

Após a definição das prioridades do projeto é feita a reunião inicial de 

planejamento do Sprint. No caso de projeto de arquitetura, os Sprint podem ser 

planejados mediante cada etapa de projeto, sendo que devem ter duração mínima de 

2 semanas e máxima de 4 semanas. Caso cada Sprint tenha duas semanas, podemos 

considerar 2 semanas para estudo preliminar, 2 para o anteprojeto e 2 para o projeto 

executivo. O ideal é que todos os Sprints do projeto tenham um mesmo tempo de 

duração, pois isto ajuda a dimensionar o tempo de trabalho de capa etapa. Porém, 

esse critério pode ser adaptado em função do projeto e escolha da equipe. Nessa 

reunião inicial já ficam definidos quais membros da equipe ficarão responsáveis pelo 

desenvolvimento de quais requisitos durante o Sprint. Essa quantidade de requisitos 

pode variar entre os membros de equipe. Alguns membros podem ficar com mais ou 

menos requisitos mediante a complexidade e relação dos requisitos. 
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Figura 10: Sequência de Sprint 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 

3.6 FERRAMENTAS UTILIZADAS NO SCRUM 

Para controlar a execução de um Sprint, o SBOK sugere a utilização de 

algumas ferramentas básicas de organização de atividades como o Kanban Board, o 

Burndown Chart e o Checklist. 

3.6.1 Kanban Board 

O Kanban Board (Figura 11) está introduzido no que são chamadas de 

ferramentas ágeis de gerenciamento de projetos, significa placa ou Outdoor, e se 

baseia no uso de recursos visuais para controlar o desenvolvimento de atividades de 

projeto. Segundo Satpathy (2012), esse conceito foi criado por Taiichi Ohno nos 

sistemas de produção da Toyota e ganharam destaque quando a Toyota passou a ser 

conhecida como líder em gerenciamento de processos a partir de um sistema 

progressivo de gerenciamento visual. 
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Figura 11: Exemplo de Kanban Board 

 

Fonte: Site Hygger. Disponível em: <https://hygger.io/blog/8-kanban-boards-examples/>. Acesso em: 
20 set. 2018. 

3.6.2 Burndown Chart 

Segundo Campos (2012), o Burndown chart ou gráfico de Burndown é o gráfico 

utilizado pelas equipes Scrum para representar diariamente o progresso do trabalho 

em desenvolvimento. Ou seja, após cada dia de trabalho o gráfico apresenta a porção 

de trabalho finalizada em comparação com o trabalho total planejado. 

Figura 12: Exemplo de Burndown Chart ou Gráfico Burndown 

 

Fonte: Disponível em: 
<https://www.cardinalsolutions.com/blog/2017/09/scrum_team_mechanics_burn_down_chart>. 

Acesso em: 20 set. 2018. 
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3.6.3 Checklist 

O checklist é uma metodologia muito habitual no dia a dia de várias profissões, 

e até de organização pessoal. Segundo o PMBOK (2012) é uma técnica para verificar 

os materiais de maneira sistemática, usando uma lista para determinar a exatidão e 

completude. 

Bellan (2009) fala que o checklist é utilizado tanto na fase de planejamento de 

projeto como para a validação das atividades de projeto. O checklist serve para 

determinar critérios de aceitação do projetos e validação do programa de 

necessidades do cliente. Esses critérios de aceitação são definidos pela coordenação 

da equipe. 

Esses parâmetros, determinados pela equipe da coordenação de 
projetos, se tornam um modelo a ser utilizado na maioria dos projetos. 
A maneira mais prática de efetivação desses parâmetros está na 
criação de um checklist de validação, que corresponde a uma lista de 
tudo o que deve constar no projeto, para que o projetista possa 
avançar para a outra fase do projeto. (BELLAN, 2009, p. 53) 

3.7 PESQUISAS NO CAMPO DA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 

Em 2016, um grupo de pesquisadores (STREULE et al, 2016), estudou a 

aplicação do Scrum na fase de desenvolvimento de um projeto composto por 3 

edifícios multifamiliares de 4 andares, para o mercado suíço, com uma área total de 

2100 m² divididos em 11 apartamentos e um espaço comercial de 200m² em cada 

edifício. O projeto, a engenharia e a produção da construção foram desenvolvidos em 

módulos de madeira, em Tallin, Estônia, e transportados para serem montados na 

Suíça, local de implantação do projeto. 

O planejamento sequencial do projeto foi feito todo com base no regulamento 

suíço de implantacão e criação de edificios. 

Figura 13: Processo de Projeto aplicando o Scrum 

 

Fonte: STREULE, 2016. 
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Num primeiro momento, foi feita a implementação do Scrum onde o time de 

projeto foi composto inicialmente por três arquitetos, um engenheiro estrutural, um 

engenheiro civil, um orçamentista e um designer de interiores. A partir disso, foi 

desenvolvido o programa de necessidades pelos arquitetos, pois devido a questões 

de logística inicialmente não foi possível o cliente ou dono do produto fazer essa 

atividade. Os sprint desse projeto foram planejados em 5 dias sendo que o 

planejamento dos sprint foi feito no primeiro dia útil da semana e estes foram 

executados até o quarto dia da semana e na sexta-feira, último dia da semana, foram 

trocadas as informações do projeto no Daily Scrum. Até o sprint número 5, cada sprint 

tinha um máximo de 5 atividades e após essa fase era colocada atividade mediante a 

experiência de cada equipe. 

Figura 14: Tabela de Eventos Scrum 

 

Fonte: STREULE, 2016. 

A partir da aplicação, os pesquisadores defendem que é possível a aplicação 

do Scrum no mercado da construção civil sem grandes modificações, apenas tendo 

em conta os seguintes aspectos: 

 Entender como o Scrum funciona e envolver todas as partes (Equipe de 

Desenvolvimento, Scrum Master, Product Owner, Stakeholder, Management) 

desde o início. 

 Dedicar tempo suficiente para criar um Backlog do Produto claro e abrangente 

com itens e tarefas estruturado com uma Introdução, Conhecimento sobre o 

assunto, Necessidade de Continuidade e Relevância do produto. 

 Inspecionar, atualizar e adaptar os itens do Backlog do Produto antes de cada 

Planejamento do Sprint. 

 Usar o Planning Poker para todos os itens e fazer novamente se forem feitas 

alterações nos itens. 

 Participar de todos os eventos do Scrum (até mesmo membros da equipe de 

desenvolvimento trabalhando meio período no projeto). 
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 Tomar decisões (o Dono do Produto) em tempo hábil em cada Sprint Review 

para evitar colocar o Equipe de desenvolvimento em espera. 

Por fim, os autores também acreditam na implementação do Scrum na fase de 

construção do edifício através do uso de Daily Scrum evitando o desperdício de tempo 

que alguns problemas de projeto no modelo tradicional acarretam. 

Dessa forma, com as informações colhidas através da revisão bibliográfica, 

pretende-se testar a aplicação da metodologia Scrum em escritórios de arquitetura do 

Rio Grande do Norte por meio de estudos de caso. 
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4 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Segundo Gil (2010), as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses. O autor destaca que esse tipo de pesquisa busca o aprimoramento de 

ideias e descoberta de possíveis intuições. Uma pesquisa exploratória é formada na 

maioria dos casos por um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e análise de exemplos que 

"estimulem a compreensão" (SELLTIZ et al, 1967, p. 63, apud GIL, 2010, p.41). 

A partir da definição de Gil (2010), a nossa pesquisa exploratória foi estruturada 

a partir da revisão bibliográfica e da aplicação de um formulário online, no sentido de 

compreender o que os arquitetos entendem sobre o tema principal deste estudo, os 

problemas que identificam a ele relacionados, bem como compreender as ferramentas 

e práticas adotadas pelo arquiteto a fim de antecipar e prevenir os problemas de 

projeto. 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa exploratória foi feita através de um questionário anônimo online via 

Google Docs e o link para participação da pesquisa foi enviado para arquitetos do RN 

e estados vizinhos, bem como para de alguns outros estados do Nordeste através de 

email ou compartilhamento em grupos voltados para arquitetos em rede social. 

O formulário aplicado junto aos arquitetos foi estruturado em 12 questões, 

conforme o Apêndice I, p87. Nele, procurou-se traçar um breve perfil do profissional 

consultado e foram feitos questionamentos sobre o conteúdo estudado, de forma a 

saber se os arquitetos utilizam modelos de gestão de processo de projeto, se 

compreendem sua necessidade e as falhas durante o seu processo de trabalho, 

devido à não utilização destes. 

A pesquisa foi estruturada em 3 tipos diferentes de perguntas: 1) perguntas de 

múltipla escolha; 2) perguntas discursivas; e 3) pergunta de escolha única. As 

perguntas de múltipla escolha relacionadas a ferramentas e práticas utilizadas pelo 

arquiteto foram subsidiadas por Bellan (2009), que fez um levantamento destas 

ferramentas e práticas utilizadas pelos arquitetos em sua atuação. Também nessas 

perguntas buscou-se saber que tipo de projetos os arquitetos fazem, quais 

metodologias utilizam, e também o universo de atuação destes arquitetos.  As 
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perguntas discursivas foram diretamente com ênfase no tema estudado buscando 

compreender o que os arquitetos entendem sobre o tema estudado e problemas 

observados por eles. As perguntas de escolha única foram relacionadas a faixas de 

tempo de atuação e algumas perguntas, de resposta sim ou não, sobre um 

determinado aspecto da pesquisa. 

Ao final desta etapa, os dados colhidos foram tabulados através de gráficos e 

analisados de forma comparativa com os dados e informações colhidas na fase 

anterior de revisão bibliográfica. 

4.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Essa pesquisa exploratória teve um total de 47 questionários respondidos. 

Conforme apresentado no Gráfico 1, 93,6% dos entrevistados trabalham no 

desenvolvimento de projetos. Somente os arquitetos que trabalham desenvolvendo 

projetos, por regra pré-estabelecida no questionário, responderam todas as perguntas 

do formulário até o final. 

Gráfico 1: Você trabalha no desenvolvimento de Projetos? 

 

Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

A questão número 2 do formulário tinha como objetivo saber qual o universo de 

projetos desenvolvidos por estes arquitetos, onde a questão de múltipla escolha, tinha 

6 tipos de projetos diferentes, e uma resposta opcional. Desse universo de estudo 

apenas 3 arquitetos responderam que desenvolvem projetos diferentes dos que 

estavam na lista, sendo as repostas referentes a projetos complementares, projeto de 

paisagismo e laudo de inspeção, que na verdade não se enquadra na categoria de 

projetos conforme indicado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Qual o tipo de Projetos que você desenvolve? 

 

Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

Pode-se observar que, a grande maioria dos entrevistados desenvolve projetos 

de Arquitetura de Edifícios e de Interiores, um universo de mais de 70% dos 

questionários respondidos, sendo que o desenvolvimento de projetos de edifícios 

supera os 85% dos entrevistados. 

Na pergunta de número 3, buscou-se compreender o universo de atuação 

destes arquitetos na região nordeste do país. A maioria dos participantes da pesquisa 

atua no estado do Rio Grande do Norte e no estado da Paraíba. Pernambuco é o 

terceiro estado com maior índice de atuação, porém não chega a 10% do total de 

entrevistados. 

Gráfico 3: Qual estado você atua? 

 

Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

A caracterização da faixa de tempo de atuação de mercado nesse trabalho foi 

um critério importante, pois a partir desse aspecto foi possível identificar como esse 

tema é abordado no mercado mediante cada faixa de atuação e ver se realmente as 
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estratégias heurísticas baseadas nos macetes citados na revisão de literatura 

(Lawson, 2011), são realmente mais notórios em faixas mais experientes de atuação. 

Segundo o autor arquitetos mais experientes conseguem melhores respostas de 

projeto do que os menos experientes. 

Gráfico 4: Qual o seu tempo de atuação no Mercado? 

 

Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

Do Universo de estudo entrevistado, 59,1% dos entrevistados foram da faixa 

de 0 a 5 anos de atuação e os outros 39,9% foram acima de 5 anos de atuação sendo 

18,2% com 6 a 10 anos de atuação, 13,6% com 11 a 15 anos de atuação e 9,1% com 

16 ou mais anos de atuação. 

Na questão número 5, foi perguntado aos arquitetos participantes da pesquisa 

o que eles compreendem como Gestão de processo de projeto. Quatro dos arquitetos 

entrevistados disseram que desconhecem o conceito, enquanto um deles respondeu 

que acha que gestão do processo de projeto é o “básico para se continuar no 

mercado”. 

As outras respostas dos participantes no geral se aproximaram dos conceitos 

estudados na revisão bibliográfica. Um dos entrevistados muito resumidamente disse 

que a “gestão de processo de projeto se trata da programação de todo o processo 

projetual, desde o seu início, até a entrega final, levando em consideração o tempo e 

recursos necessários para realização de cada etapa”. 

Outro participante da pesquisa respondeu de forma mais detalhada. Segundo 

ele, a Gestão de processo de Projeto consiste na: 

Coordenação de projetos de arquitetura e engenharia em diversas 
fases, do contrato à execução da obra: fases de contratação, 
planejamento/viabilidade da edificação, programação arquitetônica, 
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concepção, estudos preliminares, anteprojeto, licenciamento, projetos 
interdisciplinares, compatibilização técnica, projetos executivos, 
execução da obra, recomendações para operação. A gestão ainda 
envolve aspectos inerentes ao processo (administrativo, contábil, 
financeiro, técnica, de pessoal e publicidade). 

Na pergunta seguinte, os arquitetos foram questionados como organizam o seu 

processo de projeto e a maioria dos entrevistados disse que fazem isso a partir das 

etapas de projeto descritas na NBR 16636-2 que rege a elaboração dos projetos 

arquitetônicos, citada na revisão bibliográfica da pesquisa. Porém, como citado 

previamente no primeiro capítulo desta dissertação, os arquitetos não utilizam todas 

as fases da norma sendo os predominantes conforme a resposta de um dos 

participantes elaboração do “programa de necessidades; estudos preliminares, 

aprovação da proposta; elaboração do projeto executivo; e ajustes conforme projetos 

complementares”. Ainda cabe destacar que este participante fala do 

acompanhamento de obra, se possível, algo que não é comum atualmente na atuação 

dos arquitetos e urbanistas. Um outro participante cita que ele “Não costuma ter uma 

metodologia ou um modelo único. Eu acredito que varia de acordo com o escopo, o 

cliente” a metodologia adotada no processo de projeto.  

Essa ideia vai ao encontro do que a literatura afirma, ao considerar que a 

atividade de criação exercida por arquitetos e designers não parte de uma tábula rasa, 

nem da consideração exclusiva de aspectos estruturais e programáticos. Ainda, 

segundo o a revisão bibliográfica desse trabalho, a atividade de projeto se baseia em 

grande parte na interpretação e adaptação de precedentes (MAHFUZ, 1995). Em 

seguida os arquitetos foram questionados sobre as práticas de gestão de processo de 

projeto que eles utilizam, a partir do trabalho de Bellan (2009). 
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Gráfico 5: Quais dessas Práticas de Gestão de Processo de Projeto definidas 
por Bellan (2009) você utiliza? 

 

Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

Dentre os entrevistados, a maioria relata que a comunicação e as reuniões de 

projetos é uma das práticas mais utilizadas na sua atuação. De forma geral, cerca de 

60% dos arquitetos usam todas essas práticas em sua atuação. 

Na pergunta número 8 (Gráfico 7), a questão foi relacionada às ferramentas de 

apoio no desenvolvimento de projetos e 86% dos participantes relataram que a 

padronização de desenho é a mais utilizada em seguida do cronograma de trabalho. 

O terceiro destaque foi em relação a reuniões de planejamento. Segundo Bellan 

(2009), as reuniões de projeto devem obedecer a alguns parâmetros e devem ser 

selecionados os profissionais envolvidos em cada tipo de reunião, levando em 

consideração a relevância do assunto e a capacidade de solucionar problemas. 

Não adianta convocar todos os profissionais envolvidos no projeto 
para tratar de assuntos específicos, pois o rendimento de alguns vai 
deixar a desejar e a reunião não será proveitosa, portanto, se deve 
selecionar somente os profissionais do assunto da reunião (BELLAN, 
2009, p.67). 

Pelas respostas relacionadas a problemas de projeto na questão 10, podemos 

entender que, de certa forma, as reuniões de projetos estão sendo ineficientes (ou 

insuficientes) no que se trata de definição de resultados de projeto e atendimento de 

prazos e cronograma. 
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Gráfico 6: Quais dessas Ferramentas de Apoio segundo Bellan (2009) você usa 
durante o desenvolvimento do Projeto? 

Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

Em seguida, os arquitetos foram questionados acerca das metodologias de 

gestão de processo de projetos abordados nesses trabalhos. Dos participantes da 

pesquisa (Gráfico 7), 56,8% relataram que desconhecem as metodologias, 43,2% 

conhecem, mas não utilizam, e somente 4,5% conhecem o Scrum e o PMI e os 

utilizam de forma simultânea. 

Gráfico 7: Você Utiliza algum desses modelos de Gerenciamento de Projetos 
no Cotidiano do Escritório 

 
Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

Em seguida, os arquitetos foram questionados se identificam ou não problemas 

relacionados à gestão do Processo de Projeto na sua atuação ( 

Gráfico 8) e 77,3% dos entrevistados disseram que sim, e o restante disse que 

não. 
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Gráfico 8: Você percebe problemas relacionados à gestão do Processo de 
Projeto na sua atuação? 

 
Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

Na sequência, os arquitetos foram questionados de forma descritiva sobre 

quais problemas identificam e a maioria destacou problemas relacionados ao 

atendimento a prazos de entrega, comunicação e retrabalho. Segundo um dos 

participantes “O principal problema que encontrado é relacionado a não conseguir 

cumprir o cronograma do projeto com satisfação, e por muitas vezes ter outras 

atividades paralelas que atrapalham o andamento do projeto em questão”. Outro 

participante – confirmando um aspecto levantado pela revisão bibliográfica – destaca 

que 

Quando o arquiteto coordena a compatibilização com as outras 
disciplinas (paisagismo, estrutura, instalações, etc.) o processo de 
projeto se desenvolve melhor. Porém, raramente essa prática ocorre 
no mercado local, onde essa coordenação acaba sendo feita de forma 
falha pelo próprio contratante.  

Como discutido anteriormente na revisão bibliográfica deste trabalho, muitas 

vezes, a concepção arquitetônica é terminada sem nenhuma participação dos demais 

projetistas envolvidos na construção de um edifício, salvo algumas consultas informais 

ao projetista de estruturas e fundações, que costumam entrar no processo de projeto 

antes das demais especialidades de engenharia. Diante disso, pode-se perceber a 

frequente não comunicação entre as especialidades de projeto e as atividades muitas 

vezes sendo desenvolvidas de forma separada, enquanto estas deveriam ocorrer em 

paralelo e coordenadas pelo arquiteto e urbanista de forma a garantir o sucesso da 

compatibilização dos projetos. 
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Na fase seguinte de análise dos questionários, foi feita a comparação de 

algumas respostas em função da faixa etária e problemas relacionados à atuação 

profissional dos respondentes. 

A partir das respostas da questão 4, foi feita uma tabulação de dados junto com 

as respostas de questão 9 (Gráfico 9) de forma relacionar os itens citados 

anteriormente. 

Quando questionados sobre problemas relacionados à gestão de processo de 

projeto na sua atuação, quase 80% dos arquitetos que responderam o questionário 

reconheceram sua existência. De forma a compreender melhor a relação destas 

respostas a partir do que é dito na literatura, considera-se que arquitetos mais 

experientes conseguiriam dar respostas de projeto mais rápidas e que geram menos 

problemas devido a sua experiência de atuação. 

Os gráficos a seguir comprovam essa tendência visto que, ao classificar o 

número de entrevistados de 0 a 5 anos, 77% (Gráfico 9) responderam que tem 

problemas relacionados à gestão de processo de projeto, enquanto que na 

classificação feita para arquitetos com mais de 6 anos de atuação no mercado esse 

número aumenta um pouco, para 80% conforme o Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 

2018. 

 

 

 

 

Gráfico 10.  

Gráfico 9: Tempo de atuação no mercado versus problemas relacionados à 
gestão do processo de projeto (0 a 5 anos) 
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Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

 

 

 

 

Gráfico 10: Tempo de atuação mercado versus problemas relacionados à 
gestão do processo de projeto (6 a 16 anos ou mais) 

 
Fonte: Dados da pesquisa exploratória, 2018. 

Com esses dados, chega-se aos seguintes questionamentos: Será que, pelo 

fato dos arquitetos mais novos ainda não possuírem muito tempo de atuação, não 

conseguem identificar os problemas gerados pelo gerenciamento de projetos? Será 

que a utilização dos novos softwares BIM vem favorecendo a geração de novos 

arquitetos? E ainda, porque mais de 80% dos arquitetos relatam problemas em um 

assunto que deveria teoricamente ser dominado pelos arquitetos, por ser a primeira 

função designada aos arquitetos segundo o regimento do CAU e do IAB? 

Diante desses questionamentos pode se confirmar as considerações feitas por 

Salgado e Fabricio (2014) quando estes relatam a necessidade de incremento da 

formação teórica dos arquitetos com ênfase em habilidades profissionais para liderar 
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equipes multidisciplinares e colaborativas. Pelo fato da formação do arquiteto e 

urbanista no Brasil ser de caráter generalista, acabam-se perdendo aspectos de 

grande importância na atuação do profissional nos dias de hoje. 

4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

Resultados preliminares indicam que a maior parte dos entrevistados não 

conhece os modelos de gerenciamento de projetos e aqueles que conhecem não os 

utilizam. Quase 80% dos entrevistados percebem problemas relacionados a não 

utilização de tais modelos, práticas e/ou ferramentas de gestão de processo de 

projeto. Isso retrata o que Lawson (2011) e Kowaltowski (2012) afirmam sobre o fato 

de que os arquitetos no seu processo criativo por muitas vezes se recusam a seguir 

um caminho pré-definido para a solução de seus problemas e acabam durante todo o 

processo caminhando por um percurso desconhecido e novo, de forma a chegar na 

solução de um problema global de projeto. 

Dessa forma, nos estudos de caso a serem desenvolvidos, pretende-se a partir 

dos Sprint propostos pelo método Scrum entender melhor o mapeamento desses 

processos, e como um modelo flexível, sem muitas amarrações e transparente, pode 

facilitar o processo de projeto dos arquitetos em seus escritórios. Não se pretende 

definir um modelo ou metodologia rígida de se projetar com essa pesquisa. O objetivo 

dela é saber até que ponto se pode obter bons resultados no processo com um modelo 

considerado mais ágil e amigável. 

Ainda ao analisar e fazer uma breve classificação com base nas áreas de 

conhecimento do PMBOK e os aspectos do Scrum, é possível perceber que grande 

parte dos problemas, segundo o PMBOK, está relacionada às áreas de conhecimento 

de Escopo, Tempo, Qualidade e Stakeholders. Quanto aos aspectos do Scrum, 

percebe-se que a maior parte dos problemas está relacionada à Organização, 

Mudança, Justificativa de Negócio e Qualidade dos Projetos. Apesar da área de risco 

ser inerente a qualquer projeto, pelo discurso dos arquitetos, parece ser algo pouco 

relacionado aos problemas de gestão do processo de projeto. Parece claro que a má 

definição do problema de projeto e do cronograma são dois dos maiores desafios a 

serem enfrentados pelos arquitetos em sua atuação e que a resolução desses 

aspectos seria um grande avanço para a melhoria do processo como um todo. 
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Dificuldade que os clientes assinem os protocolos de entrega de 
etapas, dificuldades com alterações de projetos que não são bem 
definidas, o que acarreta um trabalho que acaba sendo feito sem 
remuneração extra.4 

Nessa citação, ficam claros problemas relacionados à liderança do arquiteto, 

definição de escopo e atendimento de cronograma. Segundo Bellan (2009), na 

condução de uma reunião o coordenador de projeto deve ter a visão do projeto como 

um todo, facilitando a condução da reunião, o que permite abordar os assuntos de 

interesse e resolver os problemas com maior eficiência. A autora destaca que o 

coordenador deve: 

 Determinar os objetivos;  

 Indicar os tópicos a serem abordados;  

 Ser lógico na exposição;  

 Manter a discussão dentro do assunto; 

 Procurar chegar a um resultado conclusivo; 

 Indicar a participação dos projetistas nos resultados; 

 E determinar providências. 

 

Sendo assim, durante os estudos de caso, deve-se atentar aos arquitetos não 

somente a aspectos do Scrum, mas também a questões relacionadas ao perfil de um 

coordenador e líder de projeto, que são aspectos determinantes para o atendimento 

do uso do Scrum. 

  

                                                            
4 Participante da pesquisa exploratória. 
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5 ESTUDOS DE CASO 

Após revisão bibliográfica e pesquisa exploratória, o método escolhido para 

validar ou não a aplicação do Scrum na gestão do processo de projeto dos arquitetos 

foi o estudo de caso. Segundo Gil (2010), o estudo de caso define um conjunto de 

etapas e procedimentos a serem seguidos pelo grupo pesquisado onde o objetivo 

principal é a coleta de dados a partir da aplicação dos procedimentos que servem para 

avaliação final e análise que posteriormente geram um relatório sobre o problema 

estudado. O autor indica que, para aplicação dos estudos de caso, são necessárias 

as seguintes etapas de pesquisa: 

 Formulação do problema: Essa etapa é a fase inicial definição do problema a 

ser estudado. Nessa fase, o pesquisador delimita seu objeto, o universo de 

estudo e a questão problema da pesquisa. O autor também pode lançar 

possíveis hipótese para a sua tese. Uma forma de definir melhor o problema 

estudado são as pesquisas exploratórias como feito anteriormente. 

 Definição da unidade-caso: a definição das unidades de caso deve ser feita 

mediante critérios definidos a partir do objeto de pesquisa e universo de estudo. 

Essa etapa é delimitada mediante critérios definidos pelo pesquisador a partir do 

seu objeto e recorte de pesquisa; 

 Determinação do número de casos: as determinações de números de casos 

são definidas a partir dos que se chama critérios dos múltiplos casos. Esses 

critérios podem ser definidos a partir da classificação de faixa etária, ou a partir 

de variações presentes em um determinado número de casos. 

 Elaboração do protocolo: a elaboração do protocolo de pesquisa serve para 

determinar os procedimentos a serem adotados na pesquisa pelo pesquisador e 

pelos pesquisados. No protocolo, deve ficar clara a visão global do projeto de 

pesquisa, dos critérios adotados na pesquisa e revisão bibliográfica sobre o 

assunto. No protocolo também deve ficar claro os dados que estão sendo 

colhidos em campo e o porquê dessas questões, pois essas informações devem 

subsidiar a elaboração do relatório final da pesquisa. O protocolo funciona como 

uma ferramenta importante na elaboração do relatório final de pesquisa. 

 Coleta de dados: a coleta de dados durante um estudo de caso pode ser feita 

de várias formas, e a convergência de informações é fundamental para a 

validação dos dados. Dessa forma o pesquisador pode se usar de questionários, 
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entrevistas e documentos usados pelos entrevistados de forma a convergir os 

dados e obter os resultados da pesquisa. 

 Avaliação e análise dos dados: nos estudos de caso como a ideia é validar 

situações reais do dia a dia e o pesquisador deve preservar ao máximo as 

informações colhidas analisando fielmente o que foi retratado pelos pesquisados 

e os documentos utilizados por eles. É nessa fase que os procedimentos 

inseridos no protocolo de pesquisa são validados. 

 Preparação do relatório: o relatório de um estudo caso deve ser o mais fiel ao 

discurso durante a pesquisa. Geralmente os relatórios de estudos de pesquisa 

possuem uma linguagem mais próxima do dia a dia e flexível. O autor pode 

assumir durante um relatório de um estudo de caso uma postura de suspense 

sobre os dados colhidos onde ao final apresenta todos os resultados colhidos. 

 

 Nessa pesquisa, não foram escolhidos casos existentes de aplicação do Scrum 

por serem inexistentes no universo de estudo. Diante disso, nós desenvolvemos uma 

ferramenta de aplicação do Scrum e incialmente explicamos como funciona a 

ferramenta para futura coleta dos dados em campo com os arquitetos. Apesar da 

intervenção do pesquisador na fase inicial, durante a coleta de dados e fases 

posteriores o papel do pesquisador foi somente de observador e analista do processo.  

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os estudos de caso desenvolvidos nessa pesquisa tiveram como base a 

pesquisa exploratória que serviu para melhor compreender o problema e o universo 

de estudo. Os resultados dessa pesquisa demonstraram que os arquitetos 

praticamente não usam uma metodologia de gestão do processo de projeto em seus 

escritórios e foi também possível identificar preliminarmente cenários em que o Scrum 

poderia auxiliar os arquitetos em seu processo de gestão.  

Diante disso e com base na revisão bibliográfica, foi desenvolvida uma planilha 

de gestão de processo de projeto no Excel, a fim de auxiliar a aplicação do Scrum. 

Essa planilha surgiu com o intuito de controlar o andamento do processo de forma 

visual, classificação da ordem de prioridades do desenvolvimento das atividades e 

listagem das mesmas. Foi desenvolvido também um protocolo de pesquisa (Apêndice 

VI, p96) para auxiliar os arquitetos na aplicação da metodologia em seus escritórios. 
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A utilização da planilha no estudo de caso 01 foi através do computador e no estudo 

de caso 02 a sua utilização foi de forma visual, ficando exposta no ambiente de 

trabalho do escritório. 

Essa planilha (Apêndice IV, p.93) teve como base o Kanban Board, o Burndown 

Chart e o Checklist, ferramentas sugeridas pelo o SBOK para serem utilizadas durante 

a aplicação do Scrum. Juntamente à planilha, foram desenvolvidos um modelo de 

termo de abertura de projeto e um modelo de ata de reunião baseado nas 3 perguntas 

chaves a serem usadas durante a execução de um Sprint no Scrum. 

Buscando compreender a visão da aplicação do Scrum a partir do participante 

da pesquisa, foi elaborada também uma entrevista final, Apêndice VI, a ser aplicada 

após a finalização do Sprint, para elucidar quaisquer dificuldades encontradas pelos 

participantes ao longo do desenvolvimento do Estudo de Caso e como isso pode afetar 

a pesquisa. 

5.1.1 Formulação do problema 

Os resultados da pesquisa exploratória apontam que a maior parte dos 

problemas da gestão do processo de projeto está relacionada à definição do problema 

e ao cronograma. Os estudos de caso foram organizados de forma a auxiliar e 

contribuir com os arquitetos na resolução destes aspectos. 

A ferramenta principal desenvolvida para auxiliar a gestão do processo de 

projeto foi uma planilha piloto baseada nas ferramentas apontadas pelo Scrum como 

o Kanban Board, o Burndown Chart e Checklist. A planilha (Apêndice IV e Figura 11) 

foi criada no Software Excel e seguiu o que foi estudado e proposto na revisão 

bibliográfica. 

Na parte superior da planilha ficam a identificação do escritório, informações 

que auxiliem na identificação do projeto, como o nome dos membros de equipe, 

definição do projeto, datas de início e finalização do Sprint e a Legenda de 

classificação de prioridades das atividades de projeto.  

Na parte inferior da planilha, estão organizadas em colunas a identificação e 

numeração do Sprint, o código, nome da atividade, classificação, responsável e data 

de início da atividade a ser desenvolvida. Em seguida, com base no Kanban Board, 

existe uma coluna de controle de status de andamento das atividades que é marcada 

com um “X” (Figura 15), de acordo com a sua fase de desenvolvimento onde, além 
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das abas propostas por um modelo base do Kanban, foi adicionada a aba “revisão”, 

já que no projeto de arquitetura são muito recorrentes atividades serem finalizadas e 

precisarem ser revistas, em decorrência de compatibilizações, aprovação dos 

stakeholders ou outros problemas que acontecem durante o andamento do processo 

de projeto. As colunas finais são referentes à data de finalização e observações 

durante a atividade ou após finalização, que sejam relevantes como lições 

apreendidas para projetos futuros. 

 



65 
 

 
 

F
ig

u
ra

 1
5
: 

P
la

n
il
h

a
 e

m
 u

ti
li
z
a
ç
ã
o

 d
u

ra
n

te
 o

 e
s
tu

d
o

 d
e
 c

a
s
o

 

 

 

F
o

n
te

: 
D

a
d
o

s
 d

o
 e

s
tu

d
o

 d
e
 C

a
s
o

, 
2

0
1

8
. 

 



66 
 

 
 

5.1.2 Definição e determinação das unidades de caso 

Para definição de unidades de caso logo no início da pesquisa, optou-se por 

selecionar escritórios que participaram da pesquisa exploratória e se encontravam 

dispostos para teste da aplicação da metodologia. Inicialmente foi enviado um e-mail 

convite para esses escritórios, somente 3 dos 20 escritórios (Erro! Fonte de 

eferência não encontrada.) que haviam demonstrado interesse em participar da 

pesquisa se comprometeram a prosseguir como estudo de caso deste trabalho. 

O primeiro requisito para participação destes escritórios na pesquisa seria 

trabalhar com projetos em fase inicial. Esse foi o principal critério, pois é pretensão 

dessa pesquisa acompanhar um projeto do início ao final, com a aplicação do Scrum, 

e como a definição do problema é um dos aspectos que mais impacta o 

desenvolvimento do processo de projeto, como foi possível observar nos estudos de 

caso, seria de grande importância analisar inicialmente a fase de programação 

arquitetônica e estudo preliminar como sprints iniciais. 

A princípio, somente um dos três escritórios reunia as condições necessárias 

para participar imediatamente da pesquisa. Após a aplicação do estudo de caso 1 e a 

partir das atividades encontradas nesse estudo de caso foi escolhido um escritório já 

com conhecimento na área de gerenciamento de projetos para desenvolvimento do 

segundo estudo de caso. 

5.1.3 Elaboração do protocolo de pesquisa 

Para a realização dessa pesquisa, como prevê a revisão bibliográfica e as 

normas de pesquisa, foi necessária a elaboração de um protocolo de pesquisa e 

submissão da mesma na Plataforma Brasil pelo Comitê de Ética e Pesquisa, 

CEP/HUOL/UFRN (Anexo I, p102).  

O protocolo de pesquisa elaborado tem como objetivo o auxílio dos 

participantes da pesquisa durante a coleta de dados pelo pesquisador. Dentro desse 

protocolo (Apêndice VI, p96), foi inserida uma explicação básica da metodologia e 

sequenciamento da mesma. Esse protocolo é apresentado ao participante logo no 

primeiro dia da pesquisa através de leitura conjunta com o pesquisador, a fim de dirimir 

quaisquer dúvidas que surjam durante o processo. Juntamente ao protocolo de 

pesquisa, foi entregue um modelo básico de termo de abertura de projeto 

desenvolvido para esta pesquisa, um modelo de ata de reunião diária e uma planilha 
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de gestão do processo de projeto, como a da Figura 15 para aplicação do protocolo 

de pesquisa. 

Como forma de comunicação entre os participantes da pesquisa e o 

pesquisador, ficou acertado o uso do e-mail para o envio das atas de reunião diária, 

do TAP e da planilha de gestão de processo de projeto desenvolvida para essa 

pesquisa. 

Além do protocolo de pesquisa os participantes devem assinar um termo de 

livre consentimento de participação da pesquisa (TCLE), aprovado pelo 

CEP/HUOL/UFRN. 

5.2 ESTUDO DE CASO 01 

5.2.1 Caraterização do Escritório 01 

O escritório 01 está localizado na cidade de Natal RN, atua há mais de 16 anos 

no mercado do Rio Grande do Norte e Paraíba, trabalha com projetos residenciais de 

grande porte e comercias. Atualmente, possui uma equipe com dois arquitetos e três 

estagiários. No passado, segundo o arquiteto responsável, o escritório já chegou a ter 

uma equipe de 12 arquitetos colaboradores, além do arquiteto chefe e alguns 

estagiários. A crise econômica dos últimos anos e alta oferta de unidades 

habitacionais levou à redução da equipe de escritório devido à escassez de projetos 

no setor residencial. O escritório que antes ocupava um pequeno prédio de 2 

pavimentos de aproximadamente 200m² hoje em dia ocupa a metade do mesmo 

edifício e com muito espaço para novos colaboradores. 

5.2.2 Ambiente de trabalho 

O ambiente de trabalho do escritório 01 possui uma organização espacial 

(Figura 16) setorizada em dois ambientes diferentes, sendo uma sala de produção e 

uma diretoria/sala de reunião. Apesar de atualmente o arquiteto coordenador do 

projeto passar grande parte do tempo na sala de produção quando se encontra no 

escritório, ele relatou em entrevista que na fase inicial de projeto ele costuma ter um 

momento mais solitário na diretoria do escritório para organizar as informações do 

projeto antes de repassá-las à equipe. Após esse momento, reúne-se com a equipe 

na mesma sala para apresentar o projeto e depois fica com equipe na sala de 

produção trabalhando e acompanhando os resultados de projeto. A sala de produção 
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é organizada de forma corporativa e a diretoria possui duas mesas de trabalho para 

os dois sócios e uma mesa grande de reunião para equipe e clientes. 

Figura 16: Planta esquemática Escritório 01 

 

Fonte: Dados pesquisa de campo, 2018. 

A estrutura organizacional (Figura 17) do escritório tem distribuição hierárquica, 

porém, como o outro sócio não participa continuamente do ambiente do escritório, 

somente o arquiteto coordenador supervisiona a equipe de estagiários. Idealmente, 

cada estagiário trabalha em um projeto especifico, mas na maioria das vezes, devido 

à demanda, todos acabam participando de todos os projetos em fase final de 

produção. 

Figura 17: Estrutura Organizacional Escritório 01 

 

Fonte: Dados pesquisa de Campo, 2018. 
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5.2.3 Coleta de Dados  

A coleta de dados teve início com uma entrevista com o arquiteto coordenador 

do escritório, como complemento ao formulário eletrônico respondido previamente e 

se valendo da técnica de múltiplos dados que, segundo Gil (2010), auxilia na validação 

dos dados colhidos. A entrevista inicial seguiu o roteiro conforme o (Apêndice II, p.96) 

e foi gravada com o uso de um smartphone de forma a auxiliar na transcrição da 

mesma. 

Inicialmente o entrevistado, coordenador do escritório, fez um relato da situação 

atual do escritório, que vem passando por uma fase de reestruturação tanto física 

como a nível de gestão dos processos de projetos. Esse escritório está há mais de 16 

anos atuando no mercado e atualmente a equipe é composta por um arquiteto e três 

estagiários. O arquiteto disse que já tentou implementar várias vezes processos de 

gestão no escritório, mas não conseguiu por certo desconhecimento e falta de 

preparação do mercado, no caso, os stakeholders sobre os desdobramentos do 

processo de projeto do arquiteto. Ao ser solicitado para falar um pouco do processo 

atual dos projetos no escritório, ele disse que faz um breefing inicial na sua agenda 

de trabalho, em seguida organiza essas informações e depois da organização dos 

dados chama a equipe para trabalhar no projeto. 

Segundo o entrevistado, a gestão do processo de projeto consiste no controle 

das diferentes fases que o compõem, desde o seu início até sua conclusão. Quando 

questionado sobre os principais problemas enfrentados no processo de projeto, o 

entrevistado afirma que estão relacionados à falta de documentação e de 

esclarecimento dos prazos de resposta dos stakeholders em relação ao prazo para 

readequação do projeto. Ele relata que após a conclusão de uma fase dentro do 

escritório, quando o projeto é enviado aos stakeholders para aprovação, é que se 

perde o controle dos processos e da gestão de tempo. Ele afirma que o prazo inicial 

estabelecido pelo escritório para revisão dos problemas depende de um retorno rápido 

do cliente, porém, mesmo quando há um atraso na resposta do cliente, ele ainda 

espera que o prazo inicial dado pelo escritório seja cumprido. O arquiteto relata que a 

falta de documentação das alterações durante o processo e, por vezes, a não 

explicação das regras do jogo acabam gerando esses problemas.  

Questionado sobre quais seriam as ferramentas mais importantes no processo 

de projeto, o entrevistado relata que o planejamento do processo de projeto é 
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fundamental assim como a preparação da documentação de projeto. Quando 

perguntado sobre as práticas cotidianas, disse que o mais importante atualmente é a 

padronização de desenho, que o uso de cronograma é facultativo e que, no dia a dia, 

tem utilizado muito pouco esta prática, mas que, quando acha necessário, a utiliza. 

Após a entrevista, deu-se início a aplicação prática do Scrum em um projeto 

específico, em que foi realizado o checklist inicial na planilha de gestão de processo 

de projeto e elaborado o termo de abertura. A partir deste ponto, todas as informações 

da planilha começaram a ser enviadas pelo participante da pesquisa através de e-

mails, canal de comunicação previamente definido em comum acordo.  

O termo de abertura deste projeto específico definiu que o responsável principal 

do projeto e Scrum Master, coordenador do projeto, é o arquiteto coordenador do 

escritório. A justificativa inicial do projeto definida pelo arquiteto é a possibilidade de 

desenvolver um edifício multifamiliar vertical com um design ousado trazendo uma 

nova proposta de moradia para a cidade: morar bem, com qualidade, design, em 

poucos metros quadrados. A proposta prevê apartamentos de aproximadamente 70 

m² de área construída, sendo 03 unidades por pavimento tendo a possibilidade de 

alternar apartamentos convencionais com duplex. Esse projeto será desenvolvido em 

uma das principais avenidas da cidade, em um terreno de 1250 m². 

Para o Sprint 01, foi definido como objetivo principal a apresentação do conceito 

arquitetônico, plantas básicas e volumetria do edifício. No Sprint inicial (Figura 18) do 

projeto foram definidas 7 atividades principais e 9 subatividades, contabilizando um 

total de 16 atividades. O arquiteto ficou como responsável principal por 6 atividades, 

e o Colaborador 01 por uma das atividades. O colaborador 02 foi designado para o 

desenvolvimento de 3 subatividades e o colaborador 03 para duas subatividades 

nessa fase inicial. Foi definido um Sprint de 15 dias para o desenvolvimento do 

produto. 

Após o início do Sprint, quatro atividades começaram a serem desenvolvidas 

simultaneamente, sendo três classificadas como importantes e uma como 

imprescindível no Sprint. Na primeira reunião diária do Sprint, feita no segundo dia 

após o seu início, foi feita uma reunião entre o Arquiteto e o Colaborador 02 onde 

foram relatadas as atividades começadas no dia anterior e que o prazo era o principal 

aspecto, pois a segunda reunião com o cliente já seria no dia seguinte para apresentar 

informações sobre o projeto.  
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A segunda reunião diária teve as mesmas pessoas presentes no dia anterior; 

no terceiro dia, já tinham sido desenvolvidos os cálculos de potencial construtivo do 

projeto e estava sendo desenvolvida a apresentação que seria feita ao cliente nesse 

mesmo dia e, mais uma vez, foi alegado como impedimento o curto prazo para entrega 

do produto final. 

Na terceira reunião, o primeiro produto já tinha sido apresentado ao cliente e 

nesse dia não haveria mais atividades para serem desenvolvidas no Sprint. Foi 

relatado que o cliente não gostou muito do produto e que iria pensar sobre o 

desenvolvimento deste projeto.  

Na quarta reunião, que foi realizada somente no sétimo dia do Sprint pelo fato 

desse projeto ter sido parado para também dar seguimento a outros projetos, foi 

relatado que iriam ser elaborados estudos de referência para subsidiar o projeto em 

desenvolvimento e, novamente, o tempo apareceu como principal problema para 

atingir as metas.  

No oitavo dia do Sprint, já haviam muitos estudos de referência em mãos e 

começaram a ser desenvolvidos os primeiros estudos de implantação no lote. Nessa 

reunião, não foi relatado nenhum impedimento, porém, foi observada a necessidade 

de se atentar aos recuos do lote por ser um terreno estreito e que esse aspecto é 

fundamental no atendimento máximo do potencial construtivo do terreno. 

Na reunião seguinte, no décimo dia do Sprint, foi relatado que não houve 

reunião no dia anterior e que o projeto continuaria parado devido a outras demandas 

do escritório. Após o décimo segundo dia do Sprint também foi relatado que o 

processo de projeto foi interrompido devido à interferência de outros projetos que 

haviam voltado da prefeitura para ajustes. O ponto de situação final do Sprint, após 

os 15 dias determinados previamente, está demonstrado na Figura 19. 

Após a última reunião diária do Sprint foi possível perceber que somente seis 

das dezesseis atividades previstas inicialmente foram concluídas, que seis atividades 

possuíam pendências e outras quatro apesar de terem sido relatadas nas atas de 

reunião não foram marcadas na planilha como atividades que foram ou começaram a 

serem desenvolvidas. 
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Por outro lado, de forma a compreender a visão da aplicação do Scrum a partir 

do participante da pesquisa, foi elaborada uma entrevista final, Apêndice VI, p96.  

Inicialmente, o arquiteto foi questionado como foi o andamento de aplicação do 

Scrum. Este afirmou que o Scrum ajudou a visualizar o processo e que a aplicação foi 

muito positiva. Segundo o arquiteto, inicialmente estava tudo na cabeça dele, mas 

com o Scrum ele pode melhor visualizar o andamento das atividades e a equipe 

também. Outro aspecto destacado foi a simplicidade tanto de uso da ferramenta como 

da metodologia. Sobre a adaptação da equipe disse que foi positiva e que, para eles, 

o aspecto visual foi muito importante.  

Questionado sobre a continuidade de aplicação do Scrum no escritório, o 

entrevistado disse que vai continuar aplicando e o manterá como um padrão do 

escritório. Destacou também que a automatização da ferramenta de forma a obter 

dados automáticos do andamento dos projetos seria interessante num momento 

futuro. 

Quando questionado sobre dificuldades de aplicação disse que o problema foi 

o fato do cliente ter parado o projeto no meio do Scrum e que não soube como dar 

seguimento a aplicação da metodologia e se deveria ou não continuar o Sprint. Diante 

disso, foi esclarecido que mesmo com o cancelamento do Sprint ele continua valendo, 

porém acaba só demonstrando que as metas não foram atingidas e os motivos que 

levaram a isso. Outro aspecto negativo foi a necessidade de trabalhar o design 

estético da planilha tanto em simbologia como apresentação gráfica. 

5.2.4 Análise de Dados  

A partir do relato inicial do arquiteto, foi possível perceber a inexistência de 

documentos formais que validam o início processo de projeto como o TAP e 

ferramentas de controle durante o processo como planilhas ou outras ferramentas que 

auxiliem na gestão. O processo projetual já está incorporado no dia-a-dia desse 

arquiteto experiente e as decisões são tomadas mediante as demandas de cada dia 

de trabalho ou problemas que aparecem durante o processo de projeto. 

A partir da entrevista inicial, percebe-se que, na prática, não é utilizado nenhum 

sistema de gestão de projeto no escritório participante, o que acarreta na falta de 

controle em fases importantes do processo de projetação, tais como a aprovação das 

demandas por parte dos stakeholders, em particular os clientes. A falta de utilização 
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de um sistema de gerenciamento e controle pode levar a inúmeros retrabalhos devido 

à não-aprovação das demandas ou à adição de novos itens ao escopo inicial por parte 

do cliente ou dos demais stakeholders.  

A partir dos dados colhidos durante o estudo de caso (realização de um Sprint), 

confirma-se que o aspecto tempo é um fator que o profissional realmente tem 

dificuldades em controlar. O cálculo de demanda de pessoas e tempo para 

desenvolvimento de atividades não é realizado, e o sequenciamento de prioridades 

de uma atividade se desenrola de forma um pouco aleatória, mesmo que este tenha 

sido definido no início do processo.  

O primeiro estudo de caso sugere que a falta de gestão e de priorização de 

uma organização interna leva o arquiteto a seguir os prazos impostos pelos clientes e 

stakeholders em vez de eles próprios definirem os prazos internos para atender às 

demandas. Nesse sentido, o ensino de gestão de processos de projeto na graduação 

poderia ajudar na superação desse problema. 

Ao realizarem uma experiência de uma disciplina de gestão de processo de 

projeto em programas de pós-graduação em arquitetura Salgado e Fabricio (2014) 

destacaram que a maioria dos alunos relata certa insatisfação por não terem 

aprendido esses conteúdos durante a graduação. 

Cabe destacar, entretanto, que todos os períodos os alunos 
“reclamam” que a disciplina deveria ter sido oferecida em algum 
período anterior. De acordo com a opinião deles, se o conhecimento 
tratado na disciplina tivesse sido transmitido anteriormente, 
certamente teria auxiliado na realização dos projetos do curso. 
(SALGADO E FABRICIO, 2014 p. 12) 

 

Durante o andamento do Sprint notaram-se alguns problemas. O escritório 

participante não conseguiu fazer todas as reuniões diárias, nem enviar os relatórios 

diários, devido ao surgimento de problemas alheios ao projeto e à rotina da equipe, 

que não está acostumada a este tipo de documentação do processo. Além disso, a 

interrupção do Sprint pelo cliente por alguns dias foi algo que inviabilizou a realização 

do Sprint dentro do prazo previsto. Contudo, estas dificuldades são aspectos que não 

são inerentes à aplicação do método Scrum em si, mas sim ao processo de mudança 

no método de gerenciamento, algo que é sempre algo complicado em organizações, 

assim como na vida pessoal. Esse trabalho não busca saber o porquê dessas 

dificuldades organizacionais, mas estas de fato atrapalham o bom andamento da 

metodologia. Quando os participantes não seguem de forma fiel todas as etapas 
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sugeridas, podem ocasionar esses problemas de continuidade na documentação que 

dificultam a avaliação da efetividade do método e que são dificilmente contornados. 

Diante dos resultados alcançados pelo participante no Estudo de Caso 01, 

podemos validar parcialmente a aplicação do Scrum no processo de projeto. No 

entanto, os problemas observados neste estudo evidenciam a necessidade da 

realização de outros estudos de caso ou mesmo de mais Sprints com este mesmo 

participante, a fim de corrigir e adequar novas soluções ao modelo. 

Os dados apontam que a automatização da ferramenta na inserção e geração 

de dados auxiliaria em uma melhor visualização e exposição do processo pelo 

arquiteto ou, alternativamente, o uso da ferramenta em um painel visual no próprio 

escritório poderia facilitar a atualização e acompanhamento do processo por parte da 

equipe. 

Outro aspecto que deve ser levado em conta é a aplicação da ferramenta em 

outros escritórios com tempo de atuação diferente do aplicado nesse primeiro estudo, 

para ver como as diversas gerações de arquitetos vem lidando com aspectos 

relacionados à gestão do processo de projeto.  

5.3 ESTUDO DE CASO 02 

5.3.1 Caraterização do Escritório 02 

Formado por duas arquitetas que trabalham em parceria desde 2005, o 

escritório 02 teve sua origem formalizada no ano de 2016.  

O escritório trabalha com projetos de grande, média e pequena escala com foco 

no atendimento a particulares, empresas, indústrias e instituições em geral. É formado 

por uma equipe multidisciplinar que preza pela colaboração, troca de ideias e uso de 

técnicas de gerenciamento de projeto. A equipe permanente no escritório é composta 

por cinco integrantes e ainda contam com a colaboração de um engenheiro civil que 

atua como parceiro em alguns projetos. Além disso, o escritório também realiza 

algumas parcerias que fornecem consultorias em casos específicos.  

Segundo as sócias, cada projeto é resultado da reflexão das necessidades dos 

clientes, variáveis arquitetônicas, demandas bioclimáticas e normas técnicas, que 

resultam em uma construção esteticamente interessante, funcional e atemporal. 

Devido à ênfase comercial, industrial e institucional do escritório as arquitetas 
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oferecem 4 tipos de serviços para esses diferentes tipos de cliente, denominados de: 

layout inteligente, design de resultado, fachadas e consultorias. 

5.3.2 Ambiente de trabalho 

O ambiente de trabalho do escritório é organizado de forma cooperativa, onde 

todos os postos de trabalho e sala de reunião estão organizados em um único 

ambiente. O ambiente (Figura 20) somente é setorizado por áreas pelos próprios 

moveis, sendo uma mesa de produção de forma retangular para 4 pessoas, uma mesa 

circular de reunião que acomoda 3 pessoas, uma copa e uma cadeira de recepção 

localizada na área de produção. 

Figura 20: Planta Esquemática do Escritório 02 

 

Fonte: Dados pesquisa de Campo, 2018. 

Mesmo assim, a estrutura organizacional (Figura 21) do escritório se dá de 

forma hierárquica onde as duas arquitetas sócias ocupam as funções administrativas 

e de coordenação de projeto do escritório. Há também uma equipe de 3 estagiários 

que trabalha na produção da documentação técnica dos projetos, sendo que cada 

sócia supervisiona um estagiário específico e o terceiro estagiário faz a ponte entre 

as duas equipes mediante a demanda de cada projeto. Geralmente, o terceiro 

estagiário é responsável pela etapa de projeto executivo do escritório onde o caminho 

a ser seguido é único e respeita um checklist interno e os outros estagiários dão 

suporte na fase inicial de projeto na produção dos primeiros desenhos e estudos 

referente aos projetos. 
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Figura 21: Estrutura Organizacional Escritório 02 

 

Fonte: Dados pesquisa de campo, 2018. 

5.3.3 Coleta de Dados  

A coleta de dados do segundo escritório teve início através de entrevista feita 

a partir do roteiro conforme o (Apêndice II, p.91) e foi gravada através do uso de um 

smartphone como no primeiro escritório. A entrevista foi feita com a participação das 

duas arquitetas sócias onde ambas relataram como é o do processo de projeto em 

seu escritório. 

Primeiramente, destacaram que fizeram formação na área de gerenciamento 

de projetos e que uma delas possui o exame de certificação do PMI, o PMP. Relataram 

que no escritório trabalham com uma metodologia que se aproxima aos métodos ágeis 

de gerenciamento, registrando todo o processo e utilizando ferramentas e ou técnicas 

sugeridas pelo Scrum. Relataram que todo o processo de projeto é documentado 

desde o seu início, através de atas de reunião, termo de abertura que é feito através 

de um contrato, termo de encerramento do projeto e um termo de solicitação de 

alteração de projeto que pode ser usado em casos de mudança no projeto. Os projetos 

no escritório são monitorados semanalmente através de planilha/agenda dos projetos 

que contém a etapa de projeto, prazo do contrato e prazo realizado de projeto. Essa 

planilha também contém o checklist das atividades de colaborador do escritório, e 

todos os ciclos de projetos são, por padrão, controlados em um dia de semana 

específico onde são feitas as baixas de projetos e entradas de novos projetos. O 

monitoramento dos projetos não é diário como já relatado, mas ele acontece sob 

demanda de acordo com cada projeto. 
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Após esse relato, as arquitetas responderam que entendem o gerenciamento 

do processo do projeto como a ferramenta que permite ter soluções para os 

contratempos e possuir medidas mitigadoras para que os eventuais problemas não 

interfiram com o planejamento prévio do projeto. Elas também destacam que esse 

processo de gerenciamento de projetos é continuo e que sempre pode evoluir 

conforme a experiência do escritório e também com novas ferramentas no mercado. 

Em seguida foram questionadas sobre que problemas têm no seu processo de 

projeto e disseram que o fator tempo e acumulação de várias funções faz com que 

elas negligenciem um pouco o gerenciamento do processo de projeto em função das 

outras demandas de projeto. Segundo elas, isso influencia diretamente no 

monitoramento do processo de projeto o que às vezes pode sobrecarregar a equipe 

em fases de muita demanda no escritório. 

Quando questionadas sobre quais ferramentas de gestão utilizam durante o 

seu processo de projeto, as participantes destacaram que a compatibilização de 

projetos é o menos utilizado, pois por trabalharem com o nicho comercial geralmente 

as salas já possuem todos os outros projetos desenvolvidos, então elas conseguem 

pensar o projeto todo de forma holística sem problemas de compatibilização. 

Destacaram, no entanto, que em outros tipos de projeto, a equipe colabora com o 

engenheiro civil desde a fase inicial do projeto e que ainda podem solicitar consultorias 

em iluminação junto com um light designer, evitando problemas futuros de 

compatibilização. 

Quando abordadas sobre as práticas de gestão de processo de projeto elas 

disseram que possuem conhecimento em BIM, mas que ainda não usam no escritório 

por causa do nicho de trabalho, e que também a única prática que quase não usam 

seria a sobreposição de desenho, confirmando o que haviam afirmado com relação à 

compatibilização de projeto da questão anterior. 

O projeto escolhido para ser analisado nesse escritório foi um projeto comercial 

cujo o objetivo era a reforma de uma farmácia localizada no interior do estado. Uma 

das grandes demandas desse projeto era a organização do layout da farmácia de 

forma a torná-lo mais atrativo, bem como a modernização da marca. A equipe 

responsável pelo desenvolvimento deste projeto foi composta por uma das arquitetas 

juntamente com uma colaboradora. 
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O Sprint 01 teve o início no dia 8 de novembro de 2018, foi finalizado no dia 23 

de novembro e teve a apresentação de projeto no dia 26 do mesmo mês. Esse Sprint 

foi executado por 3 membros da equipe, sendo que uma das arquitetas ficou como o 

dono do produto, a outra arquiteta ficou responsável por ser a Scrum máster e o 

estagiário foi o membro de equipe responsável por auxiliar na execução do Sprint. No 

início do Sprint foram programadas 7 atividades a serem desenvolvidas: 

1. Levantamento  

2. Estudos de caso em farmácias 

3. Desenho dos mobiliários existentes da farmácia 

4. Desenho de layout 

5. Desenho de mobiliário 

6. Organização dos produtos 

7. Apresentação do Sprint 

Figura 22: Planilha-Controle de projetos ativos e Guia para Reuniões diárias 
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Fonte: Dados do estudo de caso, 2018. 

Por se tratar de um projeto de reforma o levantamento foi a primeira atividade a 

ser desenvolvida no Sprint por ser o principal elemento para o desenvolvimento do 

projeto. Após o levantamento a arquiteta responsável fez o planejamento de como 

seria o processo de projeto, delineando o cronograma de trabalho da equipe. Ainda 

no primeiro dia a arquiteta definiu a necessidade de fazer estudos de caso em outras 

farmácias concorrentes, nomeadamente 3 unidades das grandes redes de farmácias 

do país na cidade.  

 No segundo dia do Sprint a arquiteta visitou as 3 farmácias onde ela fez fotos 

e pequenos croquis dos layouts dos ambientes, de forma a subsidiar a ida da 

estagiária colaboradora desse projeto para colher dados específicos em visitas 

posteriores.  

Após os dois primeiros dias, a arquiteta se reuniu com a estagiária para explicar 

a atividade a ser desenvolvida na farmácia e esta foi visitar as farmácias para colher 

dados de forma a complementar os estudos de caso. 

 No quarto dia do Sprint, a estagiária ficou responsável por fazer os desenhos 

dos mobiliários existentes colhidos na farmácia no primeiro dia do Sprint. Essa 

atividade demorou dois dias e foi finalizada no quinto dia do Sprint. 

 No sexto dia do Sprint, foi iniciado o desenho do layout do projeto pela arquiteta, 

atividade que durou mais dois dias e foi feita de acordo com as informações que foram 

colhidas em campo e sintetizadas durante o processo de desenho. 

Já no oitavo dia do Sprint, com o layout finalizado, o estagiário ficou 

responsável por organizar os produtos nos mobiliários existentes de acordo com as 

análises dos estudos de caso.  

No nono dia do Sprint, observou-se a necessidade de criar novos mobiliários 

para comportar toda a demanda de produtos da farmácia de forma mais visual. Do 

nono dia ao decimo terceiro dia do Sprint foram organizados os desenhos e 

apresentação dos produtos finais. No dia quatorze foi feita a revisão da apresentação 

e o projeto apresentado no dia 26 de novembro, 3 dias após o final do Sprint por falta 

de disponibilidade do cliente no 15º dia. 

Após o Sprint, foi feita uma reunião com a arquiteta responsável pelo projeto 

para saber como foi a aplicação do Scrum pela pesquisa. A outra arquiteta esteve 

ausente da reunião por motivo de férias. 
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A arquitetura responsável pelo projeto relatou que o uso da ferramenta de forma 

mais visual no escritório foi um aspecto muito positivo durante o processo pois toda a 

equipe tem percepção do que está sendo desenvolvido no escritório e acompanha o 

andamento de capa projeto etapa por etapa. Outro ponto positivo destacado pela 

participante sobre esse formato do Scrum, foi que a ferramenta ajudou a definir o 

prazo e a conseguir dar respostas aos projetos de forma mais rápida em alguns casos. 

Quando questionada sobre a adaptação da equipe, ela disse que a equipe 

gostou muito da aplicação e que uma coisa legal no aspecto visual é você já saber o 

que vai fazer quando terminar a etapa de projeto que está desenvolvendo. Inclusive a 

equipe disse que continuaria aplicando a ferramenta pois só trouxe ganhos na 

produção do escritório. 

Figura 23: Controle do andamento dos projetos através dos Sprints 

 

Fonte: Dados do estudo de caso, 2018. 

Sobre aspectos negativos da ferramenta, a arquiteta apontou que a 

categorização dos projetos poderia ser de uma forma mais global. Ela relatou que é 

um pouco difícil usar o Scrum no processo criativo pois é um pouco difícil antecipar 

todo o processo por questões que ela acredita não estarem sob controle do arquiteto. 
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5.3.4 Análise de dados 

A partir dos dados colhidos no estudo de caso 02, foi possível perceber que as 

considerações feitas ao final do estudo de caso 01 foram atendidas nesse estudo de 

caso. A mudança para o uso da ferramenta de forma visual no ambiente de trabalho 

ajudou o escritório 02 a lidar melhor com os problemas e cronograma de projeto. É 

interessante que até pelo relato do Sprint no escritório 02 vê-se as atividades 

decorrerem de forma mais fluida e com resultados imediatos. 

Apesar de também ter observado dificuldades em obter um feedback contínuo 

junto do segundo escritório, foi possível observar outro tipo de dedicação ao processo 

de mudança. Talvez a formação prévia em gerenciamento de projeto acabou 

favorecendo a aplicação do Scrum nesse estudo de caso, e mais uma vez calha a 

discussão feita por SALGADO e FABRICIO (2014) sobre a necessidade do ensino de 

conteúdos de gerenciamento de projetos em cursos de pós-graduação, ou até da 

graduação em arquitetura e urbanismo. 

O processo de desenvolvimento e gestão do projeto do edifício requer 
do profissional responsável pela sua coordenação, a capacidade de 
acompanhar equipes multidisciplinares na solução das 
incompatibilidades encontradas buscando sempre a melhor solução 
possível. Para avaliar as dificuldades e tomar a decisão acertada – 
que muitas vezes pode implicar em custo adicional para o 
empreendedor – será fundamental que o coordenador de projetos 
saiba transmitir o problema à equipe, encontrando, no conhecimento 
dos especialistas de cada área envolvida, a solução mais coerente 
para o projeto proposto (SALGADO E FABRICIO, 2014 p. 14). 
 

Nesse sentido, o estudo de caso aponta que para aplicação de modelos de 

gerenciamento de projetos na arquitetura é necessário investir na capacitação dos 

profissionais para assegurar uma aplicação mais eficiente do método, e 

posteriormente desenvolver estudos sobre como cada tipo de modelo de 

gerenciamento pode se adaptar no setor da arquitetura. 

A análise dos dados colhidos aponta ainda resultados positivos da aplicação 

do Scrum, onde destaca-se positivamente a adaptabilidade de ferramenta a cada tipo 

de situação. Os resultados confirmam que também nos processos de projeto de 

arquitetura, valores como a transparência e adaptação são destaques do Scrum, 

como aponta a literatura na aplicação em processos de projetos de criação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise de aplicabilidade de qualquer modelo de gestão de projeto em uma 

área de conhecimento em que ela não é majoritariamente estudada nem aplicada é 

um grande desafio para qualquer pesquisador. Essa análise implica em um processo 

de mudança e adaptação por parte dos participantes da pesquisa, que nem sempre 

estão preparados para tal. Apesar das dificuldades encontradas durante o 

desenvolvimento da pesquisa, pode-se considerar que todos objetivos específicos da 

pesquisa foram alcançados, partindo da revisão bibliográfica para compreender 

melhor os métodos e ferramentas de gerenciamento disponíveis, passando pela 

pesquisa exploratória para definir as necessidades de gerenciamento dos escritórios 

de arquitetura, seguindo pela formulação do protocolo de pesquisa com as suas 

ferramentas auxiliares e culminando nos estudos de caso com seus resultados e a 

análise da aplicabilidade do modelo Scrum no processo de projetação arquitetônica, 

que é o objetivo principal desta. 

Apesar das dificuldades e limites, os resultados da pesquisa foram 

majoritariamente positivos e, ao menos no âmbito do universo estudado, trouxeram 

respostas para a questão problema levantada na introdução deste trabalho, assim 

como novas indagações e possibilidades de pesquisa apontadas ao final deste item. 

A primeira etapa dessa pesquisa permitiu identificar modelos de gestão de 

projetos existentes e compreender como esses são abordados no meio da Arquitetura, 

Engenharia e Construção. Paralelamente a estas duas etapas, foi feita a análise do 

método Scrum, quais de suas ferramentas poderiam ser usadas em escritórios de 

arquitetura, bem como foram levantados os modelos de gerenciamento atualmente 

usados na prática profissional de arquitetura no estado do Rio Grande do Norte. 

Finalmente, foi necessário verificar a viabilidade de aplicação do Scrum no 

processo de projetação arquitetônica. Para tal, elaborou-se uma planilha de controle 

do processo e outros documentos para aplicação em um primeiro estudo de caso.  

Os resultados dos estudos de caso contribuíram mais no sentido de elucidar os 

aspectos relativos ao gerenciamento do processo de projeto, pois a pesquisa 

exploratória apontou as maiores lacunas e reclamações dos arquitetos nesse 

requisito. Os projetos desenvolvidos nos estudos de caso não puderam ser analisados 

sob a ótica colaborativa por se tratarem de pequenos projetos em fase inicial e que 

não exigiram a colaboração com profissionais de outras áreas, mas o que não deixa 



85 
 

 
 

de indicar a restrição de colaboração entre diferentes expertises nas fases iniciais do 

processo de projeto, mesmo em se tratando em projetos de pequena complexidade. 

Os dados colhidos no Estudo de Caso 01 apontaram algumas lacunas na 

aplicação do método, e, após a avaliação feita no exame de qualificação, optou-se por 

usar a ferramenta de forma mais visual no segundo estudo de caso, a fim de verificar 

como ela se comportaria dessa forma. O Estudo de Caso 02 apontou a viabilidade de 

aplicação da ferramenta em arquitetura de uma forma mais visual, com resultados 

positivos e perceptíveis relatados pelos participantes da pesquisa. 

Os estudos de caso foram aplicados em dois casos bem distintos, onde um 

escritório contava com mais experiência de mercado e o outro contava com uma 

prévia capacitação em gerenciamento de projetos. A familiaridade do escritório 02 

com os processos de gerenciamento foi um dos aspectos fundamentais para o maior 

sucesso atingido neste estudo de caso. Além disso, apesar das mesmas ferramentas 

terem sido utilizadas em ambos estudos, a adoção de uma forma mais visual, com a 

planilha exposta no ambiente de produção para toda a equipe, foi destacada pelos 

participantes como um aspecto muito importante para obtenção dos resultados 

atingidos no escritório 02. 

De forma geral, a pesquisa aponta a necessidade da inserção de conteúdos de 

gestão de processo de projeto no campo do ensino de arquitetura, a fim de atender 

às necessidades do novo perfil de formação do arquiteto e urbanista. O arquiteto, por 

acumular várias outras funções além de projetista, precisa de conhecimentos 

complementares que o ajudem a superar os novos desafios da profissão, 

principalmente no que toca a gestão do processo de projeto. 

A pesquisa exploratória demonstra a defasagem de conhecimento relacionado 

a esse tema pelos arquitetos e os estudos de caso evidenciaram os problemas 

relacionados à gestão, em especial do tempo, com os quais os profissionais têm que 

lidar. É clara a necessidade de se trabalhar aspectos de gestão com ênfase no 

gerenciamento de tempo durante o processo de projeto de arquitetura, pois o tempo 

é um aspecto sempre crucial, citado inúmeras vezes pelos profissionais no decorrer 

da pesquisa, o que condiz com o que foi dito por Lawson (2011), previamente citado 

no Capítulo 2. 

Vale aqui também destacar que a necessidade de aprovação da pesquisa pelo 

comitê de ética atrasou um pouco seu desenvolvimento e que, apesar de ser 
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necessário, existem alguns entraves/termos solicitados pelo comitê de ética que 

podem incomodar ou intimidar participantes da pesquisa.  

De maneira geral, considera-se que os objetivos da pesquisa foram atendidos. 

Apesar de ser uma investigação inicial sobre a temática do Scrum aplicado ao projeto 

de arquitetura no universo de estudo local, as pesquisas bibliográficas mais recentes 

apontam que se trata de um tema com interesse crescente, tendo em vista que novos 

dados sobre o assunto vem sendo publicados, a exemplo do trabalho5 de ALMEIDA 

(2018), do início do ano anterior.  

Por fim, cabe assinalar que essa pesquisa pode abrir caminhos para novas 

investigações sobre a inserção dos conteúdos de gerenciamento ágil de projetos em 

cursos de graduação de arquitetura e urbanismo assim como portas para novos 

estudos no campo do gerenciamento do processo de projeto aplicados à Arquitetura.  

Vemos como possibilidade de pesquisa futura o uso do Scrum durante um 

processo de elaboração de projeto para a Feira Solar Decathlon, acompanhando todo 

o processo desde o início até o final. Uma pesquisa-ação, onde o pesquisador usa o 

Scrum e participa do processo como scrum master, seria interessante para ver a 

ferramenta sendo utilizada em todo o processo e todas as equipes de projeto. Por se 

tratarem de projetos completos, inovadores, e possuírem equipes multidisciplinares e 

processo que duram entre 1 a 2 anos, acho que tal atividade proporcionaria resultados 

que pudessem abrir portas para o desenvolvimento de uma ferramenta multidisciplinar 

do scrum para a Arquitetura, Engenharia e Construção. De antemão, consideramos 

que seria uma forma mais simples de entender a ferramenta sem muitas interferências 

externas, em que o pesquisador não dependeria tanto de um profissional do mercado, 

que, antes da pesquisa, precisa manter o escritório funcionando a todo vapor para dar 

resposta às demandas externa. O uso dessa ferramenta no ambiente de pesquisa 

parece mais enriquecedor para uma futura inserção no mercado de trabalho. 

 

 

  

                                                            
5 ALMEIDA, Renata P. Gestão de projetos simplificada para empresas de Arquitetura e Engenharia. 
Monografia de Especialização. USP, São Paulo. 2018. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 

PESQUISA EM GESTÃO DE PROCESSO DE PROJETO EM ESCRITÓRIOS DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 

Questionário 

1. Você trabalha no desenvolvimento de Projetos? 

Sim  

Não  

2. Qual o tipo de Projetos que você desenvolve? 

Projeto de Arquitetura de Edifícios        

Projeto de Arquitetura de Interiores 

Planejamento e Projeto Urbano 

Projetos de Acessibilidade 

Design de Interiores 

Design de Produto 

Outro: _____________________________ 

3.Em qual estado você atua? 

Rio Grande do Norte 

Paraiba 

Ceará 

Pernambuco 

Bahia 

Alagoas 

Sergipe 

Piaui 

Maranhão 

Outro: _____________________________ 
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4.Qual o seu tempo de atuação no Mercado? 

0 a 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 ou mais 

5. O que você entende como Gestão de Processo de Projeto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________ 

6.Como você organiza o seu processo de projeto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________ 

7. Quais dessas Ferramentas de Gestão de Processo de Projeto 

definidas por Bellan (2009) você utiliza? 

Preparação e documentação de Projetos  

Planejamento do Processo de Projeto 

Compatibilização dos Projetos 

Comunicação e Reuniões de Projeto 
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8. Quais dessas Práticas de Gestão de Processo de Projeto definidas por 

Bellan (2009) você utiliza? 

Padronização de Desenho 

Reunião de Preparação 

Cronograma 

Checklist de Validação de Fases de Projeto 

Reunião de Planejamento 

Sobreposição de Projetos 

Atas de Reunião 

Reunião Virtual 

Outro:________________________ 

9. Você Utiliza algum desses modelos de Gerenciamento de Projetos no 

Cotidiano do Escritório? 

PMI 

PRINCE 2 

SCRUM 

NÃO USO  

NÃO CONHEÇO 

10.Você percebe problemas relacionados à gestão do Processo de Projeto 

na sua atuação? 

Sim  

Não  

11.Liste os principais problemas percebidos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________ 
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12. Você tem interesse em participar de uma segunda etapa desta 

pesquisa, que analisa a aplicação de um modelo de gestão de projeto (Scrum) 

no seu escritório? 

Sim  

Não  
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APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

  

As entrevistas a serem feitas durante a análise da aplicação do método serão 

direcionado a partir dos seguintes questionamentos abordados durante a pesquisa:  

1. O que você entende como gerenciamento de Processo de Projeto?  

2. Como é o processo de projeto atualmente no seu escritório?  

3. Que problemas relacionados à gestão do Processo de Projeto você percebe 

durante o seu desenvolvimento?  

4. Qual dessas Ferramentas de Gestão de Processo de Projeto definidas por Bellan 

(2009) você acha mais importante?  

Preparação e documentação de Projetos;  

Planejamento do Processo de Projeto;  

Compatibilização dos Projetos;  

Comunicação e Reuniões de Projeto;  

5. Quais dessas Práticas de Gestão de Processo de Projeto definidas por Bellan 

(2009) você consegue obter melhores resultados de projeto através da sua utilização?  

Padronização de Desenho;  

Reunião de Preparação;  

Cronograma;  

Checklist de Validação de Fases de Projeto;  

Reunião de Planejamento;  

Sobreposição de Projetos;  

Atas de Reunião;  

Reunião Virtual; 
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APÊNDICE III – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

 

 

APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos 

iniciais, principais entregas, premissas e restrições. 

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

Passado, onde está. Descreva a situação atual e o que motivou a realização do 

projeto. 

OBJETIVOS E CRITÉRIOS DE SUCESSO DO PROJETO 

Defina os Objetivos que o projeto deverá atingir e os critérios de validação 

desses objetivos 

PRINCIPAIS REQUISITOS DAS PRINCIPAIS ENTREGAS/PRODUTOS 

Descreva os principais requisitos do projeto/entregas a serem atendidos  

RESTRIÇÕES 

Relacione as restrições do projeto, ou seja, limitação aplicável ao projeto, a qual 

afetará seu desempenho. Limitações reais: orçamento, recursos, tempo de alocação, 

... Ex.: Orçamento de R$1.500.000,00] 

 

PREMISSAS 

Relacione as premissas do projeto, ou seja, fatores considerados verdadeiros 

sem prova para fins de planejamento. Ex.: Disponibilidade do Cliente para as reuniões 

de projeto ao final de cada etapa 

  

PROJETO:  

ARQUITETO CHEFE:  

DATA DE INICIO:  

PRAZO DE 

TERMINO: 
 

https://escritoriodeprojetos.com.br/documentacao-dos-requisitos
https://escritoriodeprojetos.com.br/restricoes-de-um-projeto
https://escritoriodeprojetos.com.br/premissas-de-um-projeto


97 
 

 
 

APÊNDICE IV– PLANILHA DE GESTÃO DE PROCESSO DE PROJETO 
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APENDICE V– MODELO ATA DE REUNIÃO 

ATA REUNIÃO DE PROJETO 

 

PROJETO:  

ARQUITETO CHEFE:  

DATA DA REUNIÃO:  

DIA DO SPRINT:  

 

Lista de Presença: 

 

 

Perguntas Chave: 

- O que foi desenvolvido ontem para ajudar a atingir a meta do Sprint? 

 

 

 

- O que vai ser desenvolvido hoje para ajudar a atingir a meta do Sprint? 

 

 

 

- Existe algum tipo de impedimento para que a meta seja atingida? 
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APENDICE VI– PROTOCOLO DE PESQUISA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

PROTOCOLO DA PESQUISA “ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO METODO DE 

GERENCIAMENTO SCRUM NO PROCESSO DE PROJETO DE ARQUITETURA” 

 

APRESENTAÇÃO 

Este protocolo visa auxiliar o participante da pesquisa durante a sua aplicação em seu 

escritório. Na ausência do pesquisador no local, este documento serve como guia de resposta a 

qualquer dúvida durante a pesquisa. 

Segundo Lawson (2011), o ato de projetar contempla várias áreas de conhecimento, 

consistindo em uma atividade complexa e sofisticada. O autor também afirma que o mapeamento de 

processos de projeto ajuda a identificar as atividades desenvolvidas e a compreensão do processo 

como um todo. 

O SCRUM como um método de gerenciamento de projeto, tem como objetivo auxiliar no 

desenvolvimento de projetos denominados complexos, onde o resultado não pode ser visualizado de 

forma clara no início do processo. Nesse sentido o início de qualquer projeto pelo Scrum está associado 

aos requisitos mínimos para que o projeto exista e tecnologia disponível para sua realização. O 

desenvolvimento de qualquer projeto com o Scrum é focado no time (organização), nos processos e 

os resultados. 

Essa metodologia possui 3 pilares Fundamentais: 

-  TRANSPARÊNCIA 

Aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados. Esta 

transparência requer aspectos definidos por um padrão comum para que os observadores 

compartilharem um mesmo entendimento do que está sendo visto. As informações referentes aos 

projetos devem estar visíveis a todos os membros do processo e o código de comunicação deve ser o 

mesmo para todos os membros da equipe. 

- INSPEÇÃO 

Os usuários do Scrum devem, frequentemente, inspecionar os artefatos Scrum e o progresso em 

direção ao objetivo, para detectar indesejáveis variações. Sempre que um membro no processo 

identificar um problema deve alertar o membro da equipe e o processo deve ser revisto de forma a 

atender este problema. 

- ADAPTAÇÃO 
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Na duração das Sprints, o timebox é relativamente pequeno, de aproximadamente duas semanas, em 

relação ao processo prescritivo de desenvolvimento. Isso permite que os pilares do Scrum dêem um 

retorno mais rápido do que está sendo feito. Se o que está sendo feito agregar algum valor ou se não 

agregar valor para o cliente, o processo é rapidamente reajustado através das demais práticas do 

Scrum. Sempre que algo for identificado como não importante para atingir a meta principal do Sprint 

deve ser excluído de forma a garantir foco total no produto final. 

Para a adoção do Scrum, existem os chamados papéis centrais e os papéis não essenciais. 

 

PROJECT OWNER (Ponto Focal do Projeto, Arquiteto Chefe) é aquele que representa a voz do cliente 

no desenvolvimento do produto. Ele é responsável por alcançar o maior valor de negócio para o 

projeto, e também responsável pela coordenação das necessidades dos clientes e pela manutenção 

da justificativa de negócio para o projeto. No campo da Arquitetura, o “Project Owner” seria o 

arquiteto chefe do projeto que seria o agente que entra em contato direto com o cliente e tem como 

função transmitir a mensagem do cliente para a equipe de projeto para que estes ajudem na criação e 

visualização do projeto. 

O SCRUM MASTER No campo da Arquitetura, o Scrum master seria um arquiteto responsável por 

pensar e facilitar a forma de trabalho da equipe de projeto. Esta pessoa é responsável de mapear todos 

os agentes envolvidos no processo e antecipar possíveis problemas durante o desenvolvimento do 

projeto. 

O TIME SCRUM é o grupo ou time responsável pelo desenvolvimento das entregas do projeto e por 

entender os requisitos especificados pelo “Dono do Produto”. Na arquitetura, o time são todos os 

profissionais envolvidos no desenvolvimento de projeto para gerar os resultados de cada etapa do 

processo de projeto. 

O CLIENTE é o responsável por criar o problema do projeto. A inspeção final é sempre dele e ele deve 

sempre registrar junto com o dono do produto as metas propostas no Sprint. Durante um processo 

Scrum deve ser tudo registrado de forma a garantir a qualidade final do produto e o atendimento 

especifico ás demandas do cliente. 

Para que o Scrum aconteça, são essenciais o desenvolvimento destes cinco Eventos Scrum em 

sequência: 

P
A

P
ÉI

S 
C

EN
TR

A
IS

Product Owner

Scrum Master

Time Scrum

Cliente
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* O Sprint é o tempo destinado ao desenvolvimento dos produtos do Projeto; cada sprint dura em 

geral entre 2 a 4 semanas. 

**As reuniões diárias são de 15min e durante estas, devem ser feitas somente essas 3 perguntas para 

todos os envolvidos no projeto: 

- O que eu fiz ontem para ajudar a atingir a meta do Sprint? 

- O que vou fazer hoje para ajudar a atingir a meta do Sprint? 

- Existe algum tipo de impedimento para que a sua meta seja atingida? 

COMO FUNCIONA A APLICAÇÃO DO SCRUM? 

O Scrum começa na definição do que é chamado de visão do projeto final. No projeto de arquitetura, 

para a definição dessa visão é necessário definir a programação arquitetônica do referido projeto. A 

programação arquitetônica é a fase de definição dos ambientes necessários para atendimento do 

projeto, como também o levantamento de todos os requisitos do projeto. Nessa etapa é necessário 

captar do cliente, da legislação e do entorno do projeto as restrições, requisitos e os aspectos 

necessários para a realização do projeto. Em seguida, é necessário definir uma escala de prioridade da 

seguinte forma: 

  

 

 

 

PLANEJAMENTO DO SPRINT*

(Reunião com cliente e 
planejamento no escritório)

EXECUÇÃO DO SPRINT

(Execução pela Equipe)

REUNIÕES DIÁRIAS

(Reuniões do time de projeto 
junto com o dono do produto e 

Scrum Master)**

REVISÃO DO SPRINT

(Reunião  de Avaliação do time de 
projeto junto com o dono do produto e 

Scrum Master)

RETROSPECTIVA DO SPRINT

(Reunião de Inspeção com cliente)

Imprescindivél Importante Poderia ter 

PRIORITÁRIO NÃO PRIORITÁRIO
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O Gráfico de Prioridades pode ser organizado ao final desta etapa da seguinte forma: 

 

A Definição das prioridades do projeto é elaborada pelo “Dono do Produto”, mediante critérios 

próprios que podem ser derivados de sua experiência ou então natureza do projeto e requisitos 

apontados pelo cliente. Essa lista pode ser feita com o auxílio do Scrum Master, facilitar o processo de 

desenvolvimento do projeto junto com a equipe. 

Após a definição das prioridades do projeto é feita a reunião inicial de planejamento do Sprint. No caso 

de projeto de arquitetura, os Sprints podem ser planejados mediante cada etapa de projeto, sendo 

que devem possuir no mínimo 2 semanas e um máximo de 4 semanas. Caso cada Sprint tenha duas 

semanas, podemos considerar 2 semanas para estudo preliminar, 2 para o anteprojeto e 2 para o 

projeto executivo. O ideal é que todos os sprints do projeto tenham um mesmo tempo de duração, 

pois isto ajuda a dimensionar o tempo de trabalho de capa etapa. Porém, esse critério pode ser 

adaptado mediante o projeto e escolha da equipe. Nessa reunião inicial já ficam definidos quantos 

requisitos ficarão para serem resolvidos por cada membro da equipe durante o Sprint. Essa quantidade 

de requisitos pode variar entre os membros de equipe. Alguns membros podem ficar com mais ou 

menos requisitos mediante a complexidade e relação dos requisitos. 

 

IMPRESCINDIVÉL IMPORTANTE PODERIA TER 

REQUISITO 01 REQUISITO 05 REQUISITO 09

REQUISITO 02 REQUISITO 06 REQUISITO 10

REQUISITO 03 REQUISITO 07 REQUISITO 11

REQUISITO 04 REQUISITO 08 REQUISITO 12

SPRINT 01 SPRINT 02 SPRINT 03 SPRINT 04

PROGRAMAÇÃO 
ARQUITETÔNICA

ESTUDO 
PRELIMINAR

ANTEPROJETO
PROJETO 

EXECUTIVO
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Durante a execução do Sprint, são feitas as reuniões diárias onde devem ser respondidas as questões 

colocadas nesse protocolo anteriormente, e poderão ser utilizadas ferramentas que ajudam a saber 

como anda o desenvolvimento do projeto e quanto tempo ainda será necessário para atingir as metas 

do Sprint. Foi desenvolvido uma planilha básica baseada em modelos de Checklist, Kanban Board e 

Burndown Chart. Essa ferramenta ajuda a amarrar os processos sugeridos pelo Scrum como um todo. 

Ao final de Cada Sprint é feita uma reunião de inspeção do Produto com o cliente, onde será possível 

saber o feedback sobre a visão inicial do produto definida pelo arquiteto. Após essa etapa é feita a 

Revisão do Sprint de forma a avaliar o processo e onde pode ser melhorado. Em seguida inicia-se um 

novo Sprint da mesma forma que o inicial até o final do projeto. Esse processo é cíclico e sempre revisto 

ao final de cada etapa. 

 

 

 

______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

RUI ALEXANDRE RAMOS DUARTE DO ROSÁRIO 
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APÊNDICE VII - ROTEIRO DE ENTREVISTA FINAL 

 

Como foi o andamento durante a aplicação do Scrum?  

Como foi o processo junto com a Equipe de Projeto? 

De forma geral, você continuaria aplicando o scrum no seu Escritório? 

Quais foram os aspectos negativos? 
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ANEXOS 
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ANEXO I - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITE DE ETICA EM 

PESQUISA 
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