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Resumo 

 

 Este trabalho busca elaborar um modelo de gestão do processo de projeto para 

um escritório de arquitetura de pequeno porte que atua no mercado da construção civil 

na cidade de Belo Horizonte. Através da realização de uma revisão bibliográfica que 

aborda os principais marcos teóricos acerca da gestão do processo de projetos de 

edificações e da elaboração de um diagnóstico da situação atual dos sistemas 

produtivos dentro do escritório estudado, buscou-se desenvolver um modelo com foco 

na sistematização e gestão do fluxo de informações no processo. O modelo visa 

estabelecer padrões de produção a serem seguidos nos demais processos tendo em 

vista o aperfeiçoamento e otimização dos mesmos, bem como o aumento da 

qualidade dos produtos gerados. 
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1 - Introdução 

1.1 –Justificativa 

 

 O setor da construção civil vem apresentando crescimento contínuo na 

realidade econômica brasileira e se tornando cada vez mais representativo na 

composição do PIB nacional. Desta forma, a abordagem no meio acadêmico de temas 

relacionados aos sistemas produtivos deste setor se torna cada vez mais relevante, no 

sentido de embasar e aperfeiçoar teórica e tecnicamente o desenvolvimento e o 

crescimento do mesmo. 

 Diante da expansão do mercado da construção ea ampliação da 

disponibilidade e variedade dos produtos nele ofertados, as exigências relacionadas a 

estes produtos e a seus processos produtivos se tornam cada vez maiores, uma vez 

que a busca das empresas envolvidas pela competitividade se traduz num esforço 

contínuo em busca da qualidade, procurando implementar novos métodos produtivos, 

mais ágeis e eficazes, de forma que seus produtos atendam as novas exigências do 

mercado. Neste contexto, a gestão é uma ferramenta de especial importância, pois 

através do estudo e aplicação de sua disciplinaé possível compreender e gerenciar os 

processos produtivos de forma a atingir a otimização e qualidade máxima dos 

mesmos.  

 A etapa de projetos do ponto de vista da gestão é de extrema relevância para o 

processo produtivo. O projeto é responsável por definir e planejar as características e 

a execução do produto. É durante a etapa de projetos que são desenvolvidas as 

soluções tecnológicas para a concretização do produto idealizado. Portanto, é nesta 

fase que se apresenta o maior potencial para intervenções na produção do produto, 

tendo em vista o seu aperfeiçoamento, bem como o aperfeiçoamento de sua 

produção. Ao contrário da prática atual do setor da construção civil, um maior 

investimento de tempo e recursos na etapa de projetos, poderá evitar falhas e 

desperdício durante a etapa de produção, otimizando e aumentando a qualidade dos 

processos e seus resultados. 

 Neste contexto, este trabalho abordará um campo específico dentro da área de 

gestão que trata da gestão dos processos de projeto. O objeto de investigação aqui 

trabalhado é a atividade de desenvolvimento de projetos voltados para a construção 

civil em escritórios de arquitetura de pequeno porte. 
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 A formação multidisciplinar do profissional arquiteto urbanista o coloca em uma 

posição de conforto para lidar com as variadas áreas de conhecimento e disciplinas no 

desenvolvimento de um projeto na construção civil. Contudo, a exceção de grandes 

escritórios de arquitetura e alguns poucos profissionais, pouco se vê dos fundamentos 

de gestão na atividade profissional dos arquitetos urbanistas. Este fato conduz a uma 

considerável diminuição da produtividade e rentabilidade nos escritórios de arquitetura, 

quando não da qualidade de seus produtos. 

 Assim, este trabalho procurará investigar as atividades no interior de um 

escritório de arquitetura e analisá-las à luz da disciplina de gestão de projetos, de 

forma a compreender seus processos e sistematiza-los com foco na sua otimização e 

ampliação de sua qualidade. 

 

1.2 –Objetivos 

 

Esta monografia abordará a gestão de projetos em escritórios de arquitetura de 

pequeno porte com objetivo de revisitar a bibliografia existente em linhas gerais para a 

gestão de projetos e realizar um estudo de caso em um escritório de arquitetura de 

pequeno porte. Este estudo tem a intenção de avaliar os métodos gerenciais aplicados 

ao desenvolvimento de projetos no mesmo escritório e a partir dele será elaborado um 

modelo de gestão dos processos com base na análise da revisão bibliográfica. 

1.2.1 - Objetivo Geral: 

• Elaboração de um modelo de gestão de projetos para escritórios de pequeno e 

médio porte a partir de um estudo de caso em um escritório de arquitetura 

enquadrado nesta categoria. 

1.2.2 - Objetivos Específicos: 

• Revisitar a bibliografia existente em linhas gerais para a gestão de projetos. 

• Analisar os métodos gerenciais aplicados ao desenvolvimento de projetos no 

escritório de arquitetura de pequeno porte. 

• Elaborar um modelo de gestão com base na análise dos métodos gerenciais do 

escritório de arquitetura e nos conceitos trabalhados pela bibliografia revisitada. 
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1.3 - Estrutura do trabalho 

 

 Este trabalho foi desenvolvido em duas partes distintas que estão 

representadas por capítulos. O Capítulo 2 trata-se de uma revisão bibliográfica dos 

marcos teóricos relacionados à gestão da produção e a gestão do processo de projeto 

de edificações, ou seja, com foco em projetos relacionados a construção civil. Foram 

abordadas cinco subtemas: o projeto no contexto da construção civil, o processo de 

projeto, a gestão do processo de projeto, o projeto simultâneo e por último a 

modelagem de processos e o termo de referência. Todos os temas de que se trata a 

revisão bibliográfica foram trabalhados no intuito de embasar a discussão 

desenvolvida no Capítulo 3. 

 Na segunda parte, ou Capítulo 3, foi elaborado um estudo de caso sobre as 

atividades e processos em um pequeno escritório de arquitetura. Na primeira parte foi 

realizado um diagnóstico dos processos, levantando-se seus procedimentos e práticas 

e identificando e mapeando necessidades e falhas dos mesmos. Na segunda parte, 

por sua vez,foi desenvolvido um modelo de gestão dos processos de projeto para esta 

categoria de empresas com base na revisão bibliográfica e no diagnóstico realizado. O 

modelo foi fundamentando na conceituação das etapas do processo e seus 

respectivos escopos, com detalhamento das atividades a serem realizadas e a 

sistematização das mesmas por meio de fluxogramas que atuam como ferramentas de 

gestão. 
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2 - Revisão Bibliográfica 

2.1 - O projeto na Construção Civil 

 

O mercado brasileiro da construção civil apresenta nos últimos anos um quadro de 

crescente expansão, resultando no surgimento de novas empresas incorporadoras e 

construtoras e, por consequência,uma disponibilidade cada vez maior dos mais 

diversos produtos no mercado. Uma premissa para a sobrevivência de novas e antigas 

empresas deste setor diante de um cenário tão competitivo é o aperfeiçoamento de 

seus produtos e a otimização de seus processos, resultando na necessidade de 

desenvolvimento tecnológico e em uma busca constante pela qualidade. 

O processo para a produção de um edifício, assim como qualquer outro produto 

produzido em escala industrial, pressupõe algumas etapas que envolvem desde a 

idealização do investimento, a concepção do produto, a realização de projetos para a 

produção, a produção em si e por último a comercialização e utilização deste produto 

pelo consumidor final. O setor da construção civil, no entanto, apresenta algumas 

diferenças principalmente no que se refere a seu mercado consumidor e as suas 

formas de produção. 

“Nas empresas de construção de edifícios, pelas próprias 
peculiaridades do mercado consumidor, a motivação pela 
implementação de um sistema da qualidade deve estar 
predominantemente vinculada à redução de custos finais dos produtos, 
já que hoje existe a consciência de que se deve buscar maior 
competitividade e que as perdas no processo de produção, os custos 
de retrabalho e correções pós-entrega são significativos, embora nem 
sempre conhecidos.” (MELHADO, 1994) 
 

Neste sentido,o projeto representa um processo de extrema relevância quando,em 

busca da competitividade e da qualidade final,considera-se a necessidade de 

otimização do processo produtivo como um todo. Isto porque o projeto define as 

características do produto edificação e aspectos que envolvem o processo de 

produção do mesmo. Desta maneira, um projeto falho, incompleto ou impreciso 

desencadeará em decisões durante o processo de produçãogerando um quadro com 

alta propensão a erros, desperdício e retrabalho, além da potencial perda de qualidade 

do produto final(FABRICIO, 2002).A etapa de projetos é, portanto, determinante no 

sentido de reduzir quando não eliminar intervenções e modificações onerosas nas 

etapas de produção subsequentes, reduzir custos otimizando o processo produtivo e 

agregar qualidade do produto final. 
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Alguns autores apontam ainda para a relação entre erros de projeto e problemas 

patológicos, que pode ser visualizada no gráfico abaixo: 

 

Figura 1 - Origens de problemas patológicos das construções 
Fonte: (MOTTEU & CNUDDE, 1989 apud MELHADO, 1994) 

 

O gráfico desenvolvido por HAMMARLUND e JOSEPHSON (1992), aponta para a 

relação entre o período de desenvolvimento do projeto e a possibilidade de se reduzir 

os custos acumulados de produção além daincidência de falhas no processo 

produtivo: 

 

Figura 2 - O avanço do empreendimento em relação à chance de reduzir o custo de falhas do 
edifício. 

Fonte: (HAMMARLUND; JOSEPHSON, 1992 apud MELHADO, 1994) 
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A interpretação deste gráfico permite observar como as etapas de concepção e de 

projeto representam um custo pouco significativo quando comparado ao custo 

acumulado da produção, ao passo que nesta fase a possibilidade de interferência, 

aprimorando o produto resultante, ainda é bastante elevada. O gráfico a seguir elucida 

de maneira mais clara esta relação: 

 

Figura 3 - Nível de influência das fases do processo de produção 
Fonte: (BARRIE & PAULSON, 1978 apud SILVA, M. A. C.; SOUZA, R., 2003) 

 

Desta forma, fica evidenciado que um maior investimento da etapa de projetos, 

assim como um maior período de tempo despendido nesta fase, corresponde a um 

ganho bastante elevado no que concerne à redução dos custos acumulados de 

produção. Em contrapartida, a prática produtiva corrente no mercado da construção 

civil memoriza a importância do projeto, comprimindo os prazos para seu 

desenvolvimento bem como o investimento nesta etapa. Este fato é ilustrado pela 

realidade da grande maioria das construtoras e incorporadoras terceiriza que os 

projetos de edificações para escritórios externos a empresa e o critério para a escolha 

dos projetos contratados quase sempre é definido pelo valor das propostas. 

“Na prática corrente, porém, muitas vezes o projeto de um edifício é 
entendido como um ônus que o empreendedor deve ter antes do início 
da obra, encarado, portanto como uma despesa a ser minimizada o 
quanto for possível, já que não se tem inicialmente os recursos 
financeiros necessários e suficientes para executar o empreendimento, 
antes de aprovar o projeto junto aos órgãos competentes” (BARROS & 
MELHADO, 1993 apud MELHADO, 1994). 
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Figura 4 - Relação entre o tempo de desenvolvimento de um empreendimento e o custo 
mensal das atividades. 

Fonte: BARROS; MELHADO (1993) apud MELHADO (1994). 
 

 

 CAMPOS (2012), atenta para “a capacidade do projeto de subsidiar as 

atividades no canteiro de obras com informações detalhadas e que não poderiam ser 

igualmente geradas no ambiente da obra. Um projeto detalhado facilita o planejamento 

e a programação das atividades na obra, assim como um programa efetivo de controle 

da qualidade para materiais e serviços”. 

 É, portanto, notório o quanto o baixo investimento da etapa de projetos 

representa uma grande perda para todos os setores envolvidos da produção de 

edificações. Perdem as construtoras e incorporadoras, que embora acreditem estar 

reduzindo custos com a etapa de projetos, tem seu processo de produtivo prejudicado, 

apresentando um alto índice de desperdício, retrabalho e atrasos, perdendo qualidade 

no seu produto final e em ultima instância reduzindo a sua lucratividade. Perdem as 

empresas de projeto que muitas vezes tem seu trabalho subvalorizado e com poucas 

possibilidades para a realização de uma abordagem plena do projeto com foco na 

execução de um produto de qualidade.E por ultimo, perde o consumidor final, ao 

adquirir um produto de baixa qualidade com preço elevado devido à ausência de uma 

oferta diferenciada no mercado. 
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2.2 -O conceito e processo de projeto 

 

O conceito de projeto é discutido por muitos autores sob diferentes abordagens.De 

acordo com MELHADO (1994), a maioria dos conceitos encontrados na bibliografia 

relacionada ao tema está ligada ao procedimento ou prática de se projetar. Podemos 

enumerar abaixo algumas definições para a ideia de projeto: 

"... um processo para a realização de ideias que deverá passar pelas etapas de: 

idealização, simulação (análise) e implantação (protótipo e escala de produção)" 

(RODRIGUEZ, 1992 apud MELHADO, 1994); 

"... um modelo de solução para resolver um determinado problema" (MARQUES, 1992 

apud MELHADO, 1994); 

"... uma atividade criativa, intelectual, baseada em conhecimentos (..) mas também em 

experiência (...) um processo de otimização" (STEMMER, 1988 apud MELHADO, 

1994). 

Os conceitos acima citados enfatizam a definição de projeto como um processo 

de criação. Entretanto, nem sempre a compreensão mais comum da ideia de projeto 

se aproxima de sua compreensão enquanto um processo. A prática mais usual no 

mercado brasileiro da construção civil é interpretar o projeto enquanto um produto. 

Pode-se dizer que o projeto enquanto produto tem como objetivo traduzir requisitos 

dos clientes em representações gráficas e especificações técnicas determinando toda 

a visualização e materialização do produto - edifício que será gerado. (FABRÍCIO 

2002; ANDERY et al. 2004). Assim, o projeto produto deve ser capaz de definir o 

produto-edificação através de representações gráficas e documentos, como desenhos, 

detalhes, especificações técnicas, memoriais descritivos, caderno de encargos, entre 

outros. Este produto por sua vez deverá apresentar características que possibilitem a 

sua leitura e execução,além degarantir a sua qualidade, tais como padronização, 

normatização e especificações.  

 Por outro lado, MELHADO (1994) enfatiza que em se tratando de projetos de 

edificações, o conceito de projeto deve extrapolar a visão do produto e de sua função, 

sendo encarado sob a ótica do processo, ou atividade de construir: 

“E, também nesse contexto, o projeto deve ser encarado como 
informação, a qual pode ser de natureza tecnológica (como no caso de 
indicações de detalhes construtivos ou locação de equipamentos) ou 
de cunho puramente gerencial - sendo útil ao planejamento e 
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programação das atividades de execução, ou que a ela dão suporte 
(como no caso de suprimentos e contratações de serviços), sendo 
assim de importância crucial". 
 
Entretanto, tem-se verificado em geral o oposto, sobretudo no processo 
tradicional de construção, no qual MELHADO & VIOLANI (1992a) 
apontam "uma frequente dissociação entre a atividade de projeto e a 
de construção, sendo que o projeto geralmente é entendido como 
instrumento, comprimindo-se o seu prazo e o seu custo, merecendo um 
mínimo de aprofundamento e assumindo um conteúdo quase 
meramente legal, ao ponto de torná-lo simplesmente indicativo e 
postergando-se grande parte das decisões para a etapa de 
obra".(MELHADO, 1994) 
 

Trata-se da prática mais usual no mercado atual: o incorporador, ou 

empreendedor, faz uma encomenda a um escritório de projetos, e este por sua vez o 

entrega enquanto “produto” acabado, a ser ajustado ou compatibilizado de acordo com 

os demais projetos “produtos” necessários à construção do produto final (edificação), 

que são igualmente encomendados pelo empreendedor. Esta visão segmentada, 

sequencial e não planejada acaba por resultar em projetos de baixa qualidade, o que 

necessariamente resultará em um produto final de baixa qualidade. É uma abordagem 

restrita, com pouca interação entre os agentes intervenientes que conduz a 

segregação entre projeto e execução.As principais consequências da separação deste 

binômio aparecem no alto custo, atrasos, desperdício e má qualidade das obras e 

empreendimentos realizados, evidenciando a necessidade de planejamento e gestão 

dos processos envolvidos na produção: um deles, e talvez o mais relevante, é o 

projeto.  

O projeto compreendido enquanto processo “engloba atividades distintas e 

coordenadas, e que, tendo como resultado o “produto projeto” implica no 

estabelecimento de métodos e técnicas construtivas, e que em seu escopo leva em 

conta todas as fases de um empreendimento” (ANDERY, 2003). Assim, o projeto 

processo compreenderá todos os agentes e suas respectivas decisões envolvidos no 

desenvolvimento de um produto em específico, com foco na sua criação, produção e 

materialização. De acordo com NOVAES (2001), o caráter de processo atribuído ao 

projeto é reforçado pela necessidade de participação dos responsáveis pela sua 

elaboração, durante as demais etapas do processo produtivo. Dentre estas etapas a 

principal é a execução e o acompanhamento pós-ocupação. 

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – define projeto como um 

conjunto de processos que transformam requisitos em características específicas ou 

na especificação de um produto, processo ou sistema (ABNT, 2001). Desta forma, é 
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de extrema relevância salientar a importância do projeto enquanto um processo 

produtivo cuja função está relacionada de maneira intrínseca com a sua integração 

com os demais processos envolvidos da produção. O quadro um, sistematiza as 

diferenças básicas entre o projeto produto e projeto processo: 

PROJETO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PROJETO 
PROCESSO 

Atividades que resultam no 
projeto produto. 

Métodos e Técnicas Construtivas 

Consideram em seu escopo todas as 
fases do empreendimento 

PROCESSO 
PRODUTO 

Representações gráficas e 
especificações técnicas 

Elaboradas a partir de um processo de 
“ideação” 
Envolvem análise, síntese, criação, 
desenvolvimento e comunicação. 

 

Quadro 1 - Projeto como produto e como processo 
Fonte: SILVA, 2004. 

 

 Estando evidenciada a necessidade de uma abordagem de projeto enquanto 

processode fundamental importância para a qualidade da produção e do produto final, 

cabe discutir o conceito de processo e as respectivas decorrências no âmbito do 

projeto. De acordo com SILVA e SOUZA (2003), um processo pode ser definido como 

“um conjunto de atividades predeterminadas desenvolvidas para gerar produtos ou 

serviços que atendam as necessidades dos clientes. Um processo pode ser 

caracterizado como a ação que transforma os insumos provenientes de uma fonte 

fornecedora, em produtos ou serviços destinados a um consumidor final. Assim, um 

profissional ou uma empresa podem ser interpretados enquanto processos, recebendo 

insumos e gerando produtos/serviços no intuito de atender as necessidades se seus 

clientes. (SILVA; SOUZA, 2003) 

 

Figura 5 - Conceito de Processo 
Fonte: adaptado de SILVA, M. A. C.; SOUZA, R., 2003. 

 

 Uma vez que se caracteriza como processo,o projeto pode ser objeto de 

gestão, utilizando-se de planejamento, roteiro e métodos específicos para gerenciar 

essa modalidade de processo, com foco na sua racionalização e otimização. 

Fornecedores Insumos Processo
Produtos
/Serviços

Consumidor
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 A norma brasileira NBR 13.351 - “Elaboração de Projetos de Edificações: 

Atividades Técnicas” - estabelece e conceitua etapas das atividades técnicas relativas 

ao processo de projeto de edificações e de seus elementos, caracterizando e 

conceituando cada uma delas como partes sequenciais para o desenvolvimento do 

mesmo. São estas etapas: levantamento (LV), programa de necessidades (PN), 

estudo de viabilidade (EV), estudo preliminar (EP), anteprojeto ou pré execução (AP), 

projeto legal (PL), projeto básico (PB) e projeto executivo (PE). O quadro abaixo 

elucida as etapas e suas respectivas conceituações de acordo com a norma: 

ETAPA DESCRIÇÃO 

Levantamento (LV) 

Etapa destinada à coleta das informações de referênciaque 
representem as condições preexistentes, de interessepara 
instruir a elaboração do projeto, podendo incluir os seguintes tipos de 
dados: físicos (planialtimétricos, cadastrais, geológicos, ambientas, etc.); 
técnicos; legais e jurídicos; sociais; econômicos; financeiros; outros. 

Programa de Necessidades 

(PN) 

Etapa destinada a determinação das exigências de caráter 
prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas 
dos usuários) a serem satisfeitas pela edificação a ser 
concebida. 

Estudo de Viabilidade (EV) 

Etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para 
seleção e recomendação de alternativas para a concepção 
da edificação e de seus elementos, instalações e 
componentes. 

Estudo Preliminar (EP) 

Etapa destinada à concepção e à representação do conjunto 
de informações técnicas iniciais e aproximadas, necessários 
à compreensão da configuração da edificação, podendo 
incluir soluções alternativas. 

Anteprojeto ou Pré-execução 

(EP) 

Etapa destinada à concepção e à representação das 
informações técnicas provisórias de detalhamento da 
edificação e de seus elementos, instalações e componentes, 
necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas 
de projeto e suficientes à elaboração de estimativas 
aproximadas de custos e de prazos dos serviços de obra 
implicados. 

Projeto Legal (PL) 

Etapa destinada à representação das informações técnicas 
necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades 
competentes, da concepção da edificação e de seus 
elementos e instalações, com base nas exigências legais 
(municipal, estadual, federal), e à obtenção do alvará ou das 
licenças e demais documentos indispensáveis para as 
atividades de construção. 



12 
 

Projeto Básico 

Etapa opcional destinada à concepção e à representação 
das informações e componentes, ainda não completas ou 
definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos 
básicos das atividades técnicas necessárias e suficientes à 
licitação (contratação) dos serviços de obra 
correspondentes. 

Projeto Executivo 

Etapa destinada à concepção e à representação final das 
informações técnicas da edificação e de seus elementos, 
instalações e componentes, completas, definitivas, 
necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à 
execução dos serviços de obra correspondentes. 

 
Quadro 2 - Etapas do Processo de Projeto 

Fonte: adaptado de ABNT NBR 13.531(2005) 
 

Na literatura, encontram-se outras interpretações do processo de projeto, com 

a definição de diferentes etapas possíveis para o seu desenvolvimento. De acordo 

com MELHADO (2001), o processo de projeto pode ser subdivido em quatro diferentes 

etapas: “a montagem, onde são realizados os estudos preliminares e o programa do 

empreendimento; o desenvolvimento do projeto e escolha das empresas construtoras; 

a organização e a execução dos serviços, onde se destacam as fases de preparação 

da execução de obras e a gestão da sua execução (técnica, administrativa e 

financeira) e, por fim, a entrega da obra e a gestão do empreendimento (uso, operação 

e manutenção).” FABRICIO (2004), apresenta uma interpretação similar, agrupando 

em sete etapas as atividades e serviços relacionados ao processo de projeto: 

ETAPA DESCRIÇÃO 

Concepção do negócio 
e desenvolvimento do 
programa 

Envolve a tomada de decisão de lançar um novo 
empreendimento, a seleção de um terreno, a concepção 
econômica e financeira do empreendimento e a formulação das 
características e especificação que o produto deve apresentar. 

Projetos do produto 

Compreende a concepção detalhamento do produto edificação 
através dos projetos de arquitetura, paisagismo, acústica, 
luminotécnica, geotecnia, estruturas, instalações elétricas, 
hidráulicas, de comunicação, sistemas de ventilação e ar 
condicionado, etc. 

Orçamentação Levantamento dos custos da obra e do empreendimento. 

Projetos para produção 

Responsáveis pela seleção da tecnologia construtiva para a 
realização de determinada parte ou subsistemas da obra, envolve 
a definição deprocedimentos e sequências de trabalho, vem como 
dos recursos materiais necessários, máquina, ferramentas e 
materiais de componentes necessários. 
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Planejamento de obra 
Responsável pela definição e acompanhamento do cronograma 
das etapas de obra e pelo fluxo de caixa do empreendimento, a 
fim de cumprir os prazos da obra. 

Projeto “as built” Responsável pelo acompanhamento da obra e atualização dos 
projetos para representar verdadeiramente o que foi construído. 

Serviços associados 
Acompanhamento de obra pelos projetistas, acompanhamento de 
problemas de uso e assistência técnica e realização de análises 
pós - ocupação de forma a avaliar o resultado dos projetos e 
subsidiar novos empreendimentos. 

 
Quadro 3 - Etapas do Processo de Projeto segundo FABRICIO (2004) 

Fonte: adaptado de CAMPOS(2012) 
 

Realizando uma análise comparativa entre as duas abordagens analisadas 

acima, observa-se que as etapas definidas pela NBR 13.531 tem seu ciclo encerrado 

no projeto executivo, onde são concebidas e representadas definitivamente as 

soluções técnicas necessárias à execução do edifício e seus elementos. As etapas 

definidas pela norma não abrangem importantes atividades do processo de projeto 

relacionadas à execução e uso do produto final, e que estão diretamente relacionadas 

à garantia de qualidade do mesmo. Mais uma vez fica nítida a segmentação entre as 

etapas projetuais e as etapas de execução, sendo o papel do projeto comprimido e 

encerrado antes mesmo da execução. 

Por outro lado as abordagens propostas por FABRICIO (2004) e MELHADO 

(2001) integram ao processo de projeto as etapas de execução e entrega da obra, 

incluindo inclusive o planejamento da execução, o projeto as built e o 

acompanhamento pós-ocupação com o objetivo de identificar deficiências e 

potencialidades do produto edificado, de maneira a fomentar o desenvolvimento de 

novos e aperfeiçoados projetos. Taisetapas também têm sua importância como 

procedimentos de retroalimentação do processo de projeto, incrementando os insumos 

para a produção com feedback de processos anteriores. 

CAMPOS (2012) sugere que “como não existe um padrão para a definição das 

etapas do processo de construção, este também não é definido de forma consagrada 

para o processo de projeto”. A autora sugere que o desenvolvimento de um 

empreendimento imobiliário possa ser dividido em cinco fases: planejamento, 

elaboração de projetos, preparação para execução, execução e uso. 

 



 

Etapas 
As etapas do projeto Conforme 
a norma NBR 13.531 (ABNT, 
1995) 

Planejamento 
Levantamento
Programa de necessidades
Estudo de 

Elaboração dos 
projetos 

Estudo preliminar
Anteprojeto ou pré
Projeto Legal
Projeto básico
Projeto para a execução

Preparaçãopara 
a execução  

Execução  

Uso  

Quadro 4 - Relação entre etapas do processo de projeto e principais serviços e atividades

 

Desta forma, ROMANO (2003) representa graficamente o projeto 

processo permeia todas as etapas da produção de um empreendimento:

Figura 6 - O processo de projeto no contexto de desenvolvimento de um 

 

A partir da definição destas etapas podemos caracterizar cada uma delas de 

acordo com sua função dentro do processo de projeto como um todo:

• Planejamento: “destina

conjunto de informa

empreendimento. São considerados pré

As etapas do projeto Conforme 
a norma NBR 13.531 (ABNT, 

Principais Serviços e atividades do 
Processo de Projeto
(2004) 

Levantamento 
Programa de necessidades 
Estudo de viabilidade 

Concepção do negócio e
desenvolvimento do programa

Estudo preliminar 
Anteprojeto ou pré-execução 
Projeto Legal 
Projeto básico 
Projeto para a execução 

Projetos do produto e Projetos para 
Produção 

Orçamentação e Planejamento de 
obra 

Projeto “as built” e Serviços 
associados 

Serviços associados 

 
Relação entre etapas do processo de projeto e principais serviços e atividades

Fonte: CAMPOS (2012) 

Desta forma, ROMANO (2003) representa graficamente o projeto 

todas as etapas da produção de um empreendimento:

O processo de projeto no contexto de desenvolvimento de um empreendimento
Fonte: ROMANO (2003) 

A partir da definição destas etapas podemos caracterizar cada uma delas de 

acordo com sua função dentro do processo de projeto como um todo: 

“destina-se a concepção, definições, análise e avaliação do 

conjunto de informações técnicas e econômicas iniciais e estratégicas do 

empreendimento. São considerados pré-requisitos desta etapa o 
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Principais Serviços e atividades do 
Processo de Projeto–FABRÍCIO 

Concepção do negócio e 
desenvolvimento do programa 

Projetos do produto e Projetos para 

Orçamentação e Planejamento de 

Projeto “as built” e Serviços 

 

Relação entre etapas do processo de projeto e principais serviços e atividades 

Desta forma, ROMANO (2003) representa graficamente o projeto como um 

todas as etapas da produção de um empreendimento: 

 

empreendimento 

A partir da definição destas etapas podemos caracterizar cada uma delas de 

se a concepção, definições, análise e avaliação do 

ções técnicas e econômicas iniciais e estratégicas do 

requisitos desta etapa o 
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planejamento estratégico da empresa, dados da avaliação da satisfação dos 

clientes produzidos em empreendimentos anteriores e informações relativas 

ao mercado”. “Com base nas informações coletadas (totais ou parciais), é 

possível elaborar estudos de viabilidade técnico–legal e até econômica que 

permitam verificar basicamente se o programa, o terreno, a legislação e os 

custos/investimentos são compatíveis com os objetivos do cliente/obra. É 

possível chegar-se, inclusive, à definição de modelos volumétricos 

arquitetônicos sem caracterizar o projeto, necessariamente, através de 

desenhos” (TZORTZOPOULOS,1999 e Manuais de Escopo, 2009 apud 

CAMPOS, 2012). 

 

• Elaboração de Projetos: “compreende o desenvolvimento de soluções para 

as demandas do projeto com a representação gráfica de todos os seus 

detalhes, informações, especificações e memoriais procurando definir 

claramente a edificação a ser implantada” (Manuais de Escopo, 2009 apud 

CAMPOS, 2012). Nesta etapa são elaborados tanto os projetos para o 

produto quanto os projetos para a produção, isto é o “conjunto de elementos 

de projeto elaborados de forma simultânea ao detalhamento do projeto 

executivo, para utilização no âmbito das atividades de produção em obra, 

contendo as definições de: disposição e sequência de atividades de obra e 

frentes de serviço; arranjo e evolução do canteiro; dentre outros itens 

vinculados às características e recursos próprios da empresa construtora” 

(MELHADO, 1994 apud CAMPOS, 2012). É importante frisar que os projetos 

para a produção devem ser elaborados junto com o detalhamento dos 

projetos de produto, de forma que os detalhes construtivos e as 

especificações do produto sejam traduzidos em procedimentos a serem 

executados na obra, menorizando a incidência de erros. (FABRICIO e 

MELHADO, 1998 apud CAMPOS, 2012) 

 

• Preparação para Execução: é a fase de transição entre as etapas de 

elaboração de projetos e de execução e tem o objetivo a articulação racional 

entre os projetos, o planejamento e a execução da obra. (ROMANO apud 

CAMPOS, 2012). 

 

• Execução: como o próprio nome diz, compreende a materialização do 

produto propriamente dita. 

 



 

• Uso: corresponde às atividades de operação e manutenção durante o uso do 

empreendimento após a entrega. A construtora ou incorporadora realiza uma 

avaliação pós-ocupação oferecendo o serviço de 

usuário. Os dados 

para a retroalimentação

De acordo com MELHADO (1994), é

participantes do processo 

empreendedor, responsável pela geração do produto

na formalização do produto;

produto; e por último o usuário 

Figura 7 - Os quatro principais agentes em um empreendimento de construção de edifícios.

 

Figura 8:O processo de projeto e os principais intervenientes

corresponde às atividades de operação e manutenção durante o uso do 

empreendimento após a entrega. A construtora ou incorporadora realiza uma 

ocupação oferecendo o serviço de assistência

usuário. Os dados provenientes da avaliação pós-ocupação são utilizados 

retroalimentação do processo de projeto” (CAMPOS, 2012)

De acordo com MELHADO (1994), é possível identificar quatro 

o processo do empreendimento. Estes podem ser definidos como

responsável pela geração do produto; as equipes de projeto

na formalização do produto; as construtoras que viabiliza a fabricação, ou execução

e por último o usuário que assume a utilização do produto. 

 

Os quatro principais agentes em um empreendimento de construção de edifícios.
Fonte: (MELHADO; VIOLANI, 1992) 

:O processo de projeto e os principais intervenientes 
Fonte: (ROMANO, 2003) 
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corresponde às atividades de operação e manutenção durante o uso do 

empreendimento após a entrega. A construtora ou incorporadora realiza uma 

assistência técnica ao 

ocupação são utilizados 

(CAMPOS, 2012). 

possível identificar quatro categorias de 

podem ser definidos como o 

; as equipes de projeto, atuando 

a fabricação, ou execução do 

 

Os quatro principais agentes em um empreendimento de construção de edifícios. 
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 À medida que cresce a complexidade das edificações, o grau de 

conhecimentos requeridos dos projetistas é crescente, assim como as 

responsabilidades implícitas nas atividades de projeto e que devem ser 

compartilhadas por profissionais de diversas formações (SILVA, 1998). Assim como a 

constante evolução dos sistemas construtivos exige uma especialização e 

consequente diversificação dos profissionais envolvidos no processo de projeto, o que 

resulta numa divisão cada vez maior das atividades envolvidas. Desta forma, a 

necessidade de gestão do processo de projeto se torna cada vez maior, enquanto uma 

atividade exclusiva e interdependente que permeia todo o processo, de maneira a gerir 

o fluxo de informações entre os agentes intervenientes. FABRICIO (2002), destaca 

que a gestão do processo de projeto “é a etapa mais estratégica do empreendimento 

com relação aos gastos da produção e agregação de qualidade”.  

Assim, os agentes intervenientes na gestão do processo de projeto podem ser 

representados da seguinte maneira: 

 

Figura 9 - Agentes do processo de projeto 
Fonte: SILVA;SOUZA, 2003. 

  

Notamos aqui, a presença de um novo agente interveniente, aquele responsável 

pela coordenação/gerenciamento do projeto, que fica entre o empreendedor e os 

responsáveis pelo projeto e pela execução da obra, entrando também em contato com 

o responsável pela manutenção e operação do produto acabadofuncionando, portanto, 

como uma interface entre os demais agentes intervenientes envolvidos. 
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2.3 - A Gestão do Processo de Projeto 

 

 O processo de projeto pode ser representado por um conjunto de atividades, 

através das quais é desenvolvido e descrito um objeto a ser materializado, 

referindo-se, portanto, à comunicação de uma ideia sobre algo que ainda não 

existe (SILVA, 1998). Se entendido sob a perspectiva da comunicação, o processo 

de projeto pode ser interpretado como uma troca de informações em diferentes 

formatos e linguagensentre os diversos agentes intervenientes, evidenciando a 

necessidade de uma organização competente do fluxo de informações entre os 

agentes e uma gestão competente das interfaces de comunicação (OLIVEIRA, 

1999). 

 

Figura 10 - Modelo de sistema de gestão da qualidade em projeto 
Fonte: SILVA;SOUZA (2003). 
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 “Os fluxos de informações dos processos de desenvolvimento 
do projeto encontram-se, na maioria das vezes, disseminados entre os 
intervenientes, com diferentes escopos e variado grau de 
complexidade. É importante a definição do conteúdo das informações, 
bem como os momentos em que estas devem ser transmitidas. Pois 
estas informações configuram-se como recursos básicos para as 
atividades de projeto, já que o desenvolvimento de uma solução de 
projeto adequada está relacionado à identificação prévia dos objetivos 
que o produto final deve alcançar e, principalmente, às relações de 
hierarquia que devem ser consolidadas a partir de sua definição”. 
(JACQUES; FORMOSO, 2002 apud SILVA, 2004). 

  

 Desta forma, fica claro como a gestão dos processos de projeto passa pela 

gestão do fluxo de informações entre os agentes intervenientes e as diferentes etapas 

envolvidas no desenvolvimento do projeto, bem como as interfaces de 

relacionamentoentre ambos.Pode-se concluir que a realização do projeto é 

dependente da eficácia da comunicação entre os grupos envolvidos no processo, pois 

uma grande parte do trabalho de cada membro deve ser desenvolvida sob as 

restrições impostas pelas necessidades de outros membros (COSTA; ABRANTES 

1996 apud TZORTZOPOULOS 1999). Esta eficácia na comunicação só é atingida na 

medida em que os indivíduos envolvidos têm uma visão sistêmica e abrangente do 

processo de projeto como um todo, conhecendo os seus respectivos papéis e 

compreendendo sua participação com as devidas relações de interdependência com 

os demais participantes. 

 MELHADO (2004) coloca o processo de projeto de edifícios como uma 

atividade de concepção de produto que pode ser entendida de acordo com o sistema 

abaixo.  A partir de um conjunto de dados de entrada processo deve garantir dados de 

saída que são as soluções para as necessidades dos clientes a quem o edifício se 

destina. Assim, o autor interpreta o processo de projeto como uma sucessão de 

etapas concepção, verificação e validação encadeadas, onde os dados de saída de 

uma etapa se juntam ao conjunto de dados de entrada da próxima. 



 

Figura 11 - O processo de projeto segundo a ótica da gestão da qualidade

  

 Embora tenhamos 

vigente para as etapas do processo de projeto

acordo com os exemplos analisados

arquitetura pode ser considerada

explicado pelo fato de que

contratada e é ela que descreve e caracteriza o produto final de interesse do promotor 

(CAMPOS, 2012). 

 Partindo deste princípio, MELHADO (1994) apud CAMPOS (

seguinte fluxograma para ilustrar as relações e fluxos do processo de projeto:

  

O processo de projeto segundo a ótica da gestão da qualidade
Fonte: (MELHADO, 1999) 

Embora tenhamos verificado no item anterior a inexistência

vigente para as etapas do processo de projeto deste tipo de empreendimento

analisadosobserva-se que quase sempre que a disciplina de 

arquitetura pode ser considerada a linha mestra do processo de projeto.

explicado pelo fato de que projeto de arquitetura é a primeira especialidade a ser 

contratada e é ela que descreve e caracteriza o produto final de interesse do promotor 

Partindo deste princípio, MELHADO (1994) apud CAMPOS (

seguinte fluxograma para ilustrar as relações e fluxos do processo de projeto:

20 

 
O processo de projeto segundo a ótica da gestão da qualidade 

inexistência de um padrão 

deste tipo de empreendimento,de 

que a disciplina de 

a linha mestra do processo de projeto. Isto pode ser 

projeto de arquitetura é a primeira especialidade a ser 

contratada e é ela que descreve e caracteriza o produto final de interesse do promotor 

Partindo deste princípio, MELHADO (1994) apud CAMPOS (2012) propõe o 

seguinte fluxograma para ilustrar as relações e fluxos do processo de projeto: 



 

Figura 
Fonte: (MELHADO, 1994 apud CAMPOS, 2012)

 

Figura 11 - Etapas e sequencia do projeto 
Fonte: (MELHADO, 1994 apud CAMPOS, 2012). 
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 De acordo com este sistema, o processo abrange a participação e 

coordenação do trabalho dos quatro agentes envolvidos no projeto, anteriormente 

citados: empreendedor, projetistas, construtor e usuário. Aqui, o processo de projeto 

está dividido em quatro etapas: briefing, estudo preliminar de arquitetura, anteprojeto 

multidisciplinar, detalhamento, produção em canteiro e assistência técnica. É 

interessante observar que, ao contrário da prática usual, o autor aponta para a 

necessidade de participação de consultores de tecnologia e outros projetistas desde a 

etapa inicial de estudo preliminar de arquitetura. Outro ponto relevante é a aprovação 

do projeto nos órgãoscompetentes após do desenvolvimento dos projetos 

complementares, ou seja, projeto estrutural, projeto de instalações prediais e os 

projetos para a produção. Se analisarmos este sistema de processo de projeto sob a 

ótica da gestão da qualidade (Figura 11), observaremos que esta abordagem é muito 

mais eficiente. 

 Isto porque otrabalhosimultâneo e com equipes multidisciplinares diminui a 

quantidade de ciclos de análise crítica, além de modificações após validação, o que é 

muito recorrente quando o trabalho das equipes de diferentes especialidades é 

sequencial. O sistema proposto por MELHADO (1994) supõe a participação de 

consultores de tecnologia e outros projetistas já na etapa de estudo preliminar, bem 

como o anteprojeto é desenvolvido concomitantemente aos projetos “complementares” 

por uma equipe multidisciplinar. Isto diminui a quantidade de etapas de projeto porque 

agrega numa mesma etapa intervenções de especialidades diferentes, o que é 

diretamente proporcional a quantidade de análises críticas, validações e modificações. 

Esta situação pode ser ilustrada quando tomamos, por exemplo, a realização dos 

projetos complementares (etapa de projeto) após a aprovação do projeto legal nos 

órgãos competentes (validação) a partir do anteprojeto de arquitetura. Esta situação, 

bastante recorrente na prática de mercado, é obviamente ineficiente, uma vez que 

qualquer alteração necessária nos projetos de outras especialidades resultará na 

necessidade de modificação e de uma nova validaçãopor parte dos órgãos legais. Sob 

esse ponto de vista, uma abordagem mais sequencial - como a prática se configura 

hoje – gera múltiplas etapas de projeto e validações aumentando consideravelmente a 

quantidade de ciclos de revisão e modificação o que pode ser interpretado como 

retrabalho. 

 “Em todas as etapas do processo de projeto deve ser 
reconhecida a multidisciplinaridade. Dentro de um ambiente de gestão 
da qualidade, o processo de projeto deve estar voltado ao atendimento 
das necessidades de informação de todos os clientes internos que 
atuam no ciclo de produção doempreendimento. Esse objetivo deve ser 
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atingido de forma eficiente e coerente com a atuação dos demais 
agentes, evitando retrabalho na elaboração do projeto” (CAMPOS, 
2012). 

 

 TZORTZOPOULOS (1999) apud CAMPOS (2012) atenta para o fato de que os 

profissionais de diferentes especialidades utilizam linguagens diferenciadas também 

em termos projetuais o que aumenta a complexidade da comunicação entre eles. 

Como geralmente estes especialistas trabalham de maneira segmentada, sendo 

contratados a partir de empresas diferentes e terceirizadas, a possibilidade de haver 

incompatibilidade entre os projetos é latente. Muitos dos problemas de projeto também 

estão associados à cronologia de disponibilização das informações para o 

desenvolvimento das etapas, sendo que muitas vezes uma etapa se inicia sem que a 

etapa anterior tenha disponibilizado os dados completos necessários para o 

desenvolvimento daquela etapa. 

 SILVA (2004) coloca que “um fluxo de informações deficiente pode ter como 

principais causas: ausência de um programa de necessidades, tradição do uso do 

conhecimento prático em relação ao teórico, falta de comunicação entre as equipes de 

projeto e execução, falta de um processo modelado e de padronização técnica”. Neste 

caso, a ausência de um modelo onde estejam discriminados os dados de entrada 

necessários para cada interveniente desenvolver as suas atividades, bem como a 

incompreensão do escopo de cada etapa em si, conduzirá a um fluxo de informações 

deficiente e por consequência um projeto deficiente ou de baixa qualidade. 

 Assim, a criação de um modelo padrão para a circulação de informações, bem 

como a definição das atividades de cada projetista, tendo seus dados de entrada e 

escopo bem definidos, auxiliará na gestão do processo de projetos uma vez que 

padronizará o fluxo de informações no interior do processo. MELHADO (1994) e RIBA 

(1980) apud CAMPOS (2012) destacam que a dada “multidisciplinaridade do processo 

também surge a necessidade de se criar uma orientação dos trabalhos de cada um 

dos especialistas, segundo um mesmo conjunto de diretrizes, com a priorização das 

tarefas de acordo com os objetivos do empreendimento e baseado em critérios 

voltados para a qualidade”. 

 No que concerne à gestão da informação no processo de projetos, de acordo 

com SOUZA;SABBATINI (1998) apud SILVA (2004), uma empresa que busca 

qualidade e competitividade em seus processos deve seguir os seguintes passos: 

• Qualificar seus projetistas; 
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• Definir as características dos processos construtivos por ele utilizados; 

• Desenvolver uma metodologia de projeto, visando tanto o produto quanto o 

processo de produção; 

• Padronizar a atualizar os seus procedimentos de execução e controle dos 

serviços; 

• Gerenciar eficientemente o processo de produção, a partir das informações 

geradas pelo projeto e documentação;  

• Coletar e analisar os dados gerados ao longo do processo para permitir a 

retroalimentação, fechando dessa forma o ciclo no qual o processo de 

produção está inserido;  

• Estreitar a relação do projeto com a produção na construção de edifícios 

 Todas as diretrizes apontadas acima dizem respeito a uma otimização e 

aperfeiçoamento do fluxo e do próprioconteúdo informacional no processo de projeto. 

Entretanto, algumas “mudanças vêm sendo introduzidas para aperfeiçoar o processo 

de projeto, na tentativa de romper o paradigma do clássico modelo sequencial de 

desenvolvimento de produto e de estimular uma visão abrangente e integrada do 

binômio projeto/produção, com vistas a reduzir prazos e custos, aumentar a qualidade 

e a satisfação de todos os envolvidos” (CAMPOS, 2012). Essa filosofia vem sendo 

descrita na literatura como “Engenharia Simultânea”. 

 

2.4 - Projeto Simultâneo 

 

 De acordo com FABRICIO (2004), o conceito de Engenharia Simultânea 

começou a ser formulado e sistematicamente utilizado na década de 1980, com a 

denominação de “Concurrent Engineering”. O conceito foi primariamente definido e 

caracterizado pelo Institute for DefenseAnalysis (IDA) do governo americano. 

“Engenharia Simultânea: uma abordagem sistemática para integrar, 
simultaneamente projeto do produto e seus processos relacionados, 
incluindo manufatura e suporte. Essa abordagem é buscada para 
mobilizar os desenvolvedores (projetistas), no início, para considerar 
todos os elementos do ciclo de vida da concepção até a disposição, 
incluindo controle da qualidade, custos, prazos e necessidades dos 
clientes”. (Institute for DefenseAnalyses – IDA, 1988) apud (FABRICIO, 
2004) 
 

 A Engenharia Simultânea tem como princípio a integração, desde o início, de 

todos os elementosdo ciclo de vida de um produto e seu conceito foi inicialmente 
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 De acordo com FABRICIO (2002), os principais elementos a serem 

considerados para a implantação da filosofia de projeto simultâneo na construção de 

edifícios são: 

• “Valorização do papel do projeto e integração precoce, no projeto, entre os 

vários especialistas e agentes do empreendimento”; 

• “Transformação cultural e valorização das parcerias entre os agentes do 

projeto”; 

 

• “Reorganização do processo de projeto de forma a coordenar 

concorrentemente os esforços de projeto”; 

 

• “Utilização das novas tecnologias de informática e telecomunicações na gestão 

do processo de projeto.” 

 

 Apesar da existência de extensa pesquisa acadêmica a respeito da Engenharia 

Simultânea e do Projeto Simultâneo, com destaque para a relevância dos benefícios 

de sua implantação, a aplicação dessas inovações no setor da construção civil ainda é 

bastante restrita, e as empresas que se propõem a adotar esse modelo encontram 

dificuldades na sua implantação. (LANA, ANDERY, 2011 apud CAMPOS, 2012) 

 No contexto específico da Construção Civil, a maioria dos empreendimentos é 

desenvolvida com base nos padrões tradicionais e não está orientada a introdução de 

inovações. Neste sentido, as características específicas deste setor condicionam a 

lógica das empresas e a aplicação de novas técnicas produtivas de projeto. Se 

comparado a outros setores, o tempo de projeto de um edifício é bastante curto, e na 

maioria dos casos o curto prazo é alcançado à custa de um desenvolvimento 

insuficiente e da inconsistência entre as especialidades de projeto que redundam em 

custos, retrabalho e atrasos durante as obras. “Do ponto de vista construtivo, a 

capacidade de desenvolver e propor soluções inovadoras – principalmente no tocante 

a tecnologias construtivas que não alterem demasiadamente o aspecto do produto 

final – está por se desenvolver uma vez que a construção está marcada por uma série 

de problemas e ineficiências que comprometem os custos de construção e a qualidade 

dos produtos.” (FABRICIO, 2002 apud CAMPOS, 2012). 

  O autor aponta ainda que apesar da necessidade de introdução de inovações 

em vários âmbitos da cadeia de produção de edificações, “a introdução de novas 
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formas de gestão parece ser a inovação mais demandada pelos clientes e perseguida 

pelas empresas da cadeia de produção da construção nos últimos dez anos, 

demarcando uma importante nova trajetória de inovação no setor”. 

 

2.5 - Modelagem e Termo de Referência 

 

 Embora o Projeto Simultâneo tenha apresentado soluções inovadoras e de 

extrema relevância para o processo de projeto de edificações, ainda é necessário, 

como ficou explicitado no item 2.3 deste trabalho, estabelecer uma gestão do fluxo de 

informações e das interfaces de comunicação deste processo.  

 Como já foi destacado, é necessária a compreensão e a visão sistêmica do 

processo de projeto, com pleno entendimento dos papéis de cada um dos agentes 

intervenientes, e respectivos escopos relativos a cada etapa. Esta sistematização, 

plenamente detalhada e documentada poderá ser tomada como base ou referência 

para a gestão do processo de projeto. Para tanto, é necessário a elaboração de um 

modelo, que pode ser entendido como um processo padrão, o qual será tomado como 

referência para o desenvolvimento de outros processos. 

 Segundo ROMANO (2003), a modelagem de processos é um conjunto de 

atividades a serem seguidas para a criação de modelos ou padrões de um 

determinado processo de maneira a atender os propósitos de representação, análise, 

síntese, tomada de decisão ou controle. Desta forma, “o propósito de um termo de 

referência é explicitar o conhecimento acerca dos processos estudados, auxiliando no 

entendimento e na prática dos mesmos, permitindo a compreensão das informações 

do ciclo de vida do produto, assim como o emprego integrado de métodos e 

ferramentas de auxílio ao projeto e ao seu gerenciamento e, estabelecendo uma visão 

detalhada e integrada do trabalho realizado” (ROMANO, 2003 apud CAMPOS, 2012). 

 Assim, a modelagem de um processo de projeto tem como objetivo elaborar 

um plano geral voltado para a diminuição e prevenção de falhas relacionadas a falta 

de planejamento ao longo do processo. O termo de referência, por meio da 

identificação dos objetivos e das características dos processos sob a responsabilidade 

dos contratantes, possibilita visualizar o que a empresa que contrata e promove o 

desenvolvimento de projeto de edificações deve prover e precisa receber, além da 
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forma com que deve relacionar com os projetistas para que o processo de projeto de 

projeto se desenvolva com qualidade. (CAMPOS, 2012) 

 A definição do material a ser provido e recebido em cada etapa, ou seja, os 

dados de entrada e de saída de cada processo, bem como a especificação do próprio 

processo estão diretamente relacionados à definição dos escopos de cada etapa. A 

FVG (2013) define escopo de projetos como o entendimento de seus objetivos, 

resultados e descrição sumária do trabalho a ser realizado bem como as 

características do produto. A definição do escopo é feita na etapa de iniciação do 

projeto e posteriormente detalhada na etapa de planejamento, e é um processo 

necessário para que fique explicitado o que o cliente espera do produto e o que o 

prestador de serviços precisa projetar, produzir, entregar. Aqui, podemos entender 

como “clientes” todos os agentes intervenientes envolvidos no processo de projeto, 

que precisam receber os “produtos” gerados pelos demais agentes. Durante a 

definição do escopo todos os fatores, especialmente prazos e custos e produtos, ficam 

expostos para eliminar a existência de interpretações ambíguas e evitar que as 

equipes de projeto percam tempo e recursos resolvendo problemas que fogem da sua 

alçada. 

 Os Manuais do Escopo - um conjunto de ferramentas desenvolvidas por 

entidades representativas no intuito de esclarecer o desenvolvimento de projetos, suas 

etapas e a qualidade a ser alcançada –definem que a caracterização prévia, clara e 

bem organizada do escopo dos serviços evolvidos no processo de projeto é uma 

necessidade para o inicio de qualquer projeto em qualquer tipo de empreendimento. 

Muitos projetos começam com acordos mal definidos entre seus idealizadores e os 

responsáveis pela elaboração dos projetos, em consequência de um contrato mal 

redigido o que poderia ser evitado com a existência de um padrão para servir como 

referência para as contratações. (Manuais do Escopo, 2009 apud CAMPOS, 2012). 

 Os Manuais do Escopo (2009) definem ainda que a caracterização clara do 

escopo de projetos é o primeiro passo para uma mudança cultural de fundamental 

importância no setor da construção civil. A organização das etapas do processo de 

projeto leva a uma revisão das relações e interfaces entre todos os agentes 

envolvidosem seu desenvolvimento. Além disto, a definição dos escopos melhora a 

definição das responsabilidades dos envolvidos. 

 As etapas relacionadas ao planejamento geral do projeto ou empreendimento, 

assim como o detalhamento dos escopos de cada etapa de desenvolvimento de 

projeto são desenvolvidas na etapa de pré-projetação, onde são usados como padrão 
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3 - Estudo de Caso 

 

 O estudo de caso aqui desenvolvido se baseará na análise crítica dos 

processos em um escritório de projetos de edificações responsável pela elaboração de 

projetos de arquitetura para uma incorporadora/construtora. Os projetos desenvolvidos 

são da tipologia habitacional multifamiliar e vão até a etapa do projeto pré-executivo, 

aprovado nos órgãos técnicos legais. A equipe do escritório é composta por dois 

arquitetos e dois estagiários de arquitetura, o que o caracteriza como um escritório de 

pequeno porte. 

 O processo de projeto da empresa será analisado  

à luz da bibliografia revisada neste trabalho, levantando seus pontos deficientes com 

foco na elaboração de um modelo de processo ou termo de referência que aperfeiçoe 

o mesmo processo, evitando retrabalho e erros além de aumentar a qualidade dos 

produtos produzidos. Desta forma, este estudo de caso será divido em duas etapas: 

 

• Etapa 1 – Diagnóstico:Esta etapa está relacionada ao entendimento de como 

os processos de projeto acontecem no interior da empresa. Foi realizado um 

levantamento de como o processo acontece, identificando falhas e problemas 

de gestão do fluxo de informações e relações de interface entre as etapas. As 

informações coletadas se referem à identificação e caracterização das etapas 

do processo e seus respectivos escopos, marcos de início e fim de cada uma 

das etapas, definição de responsabilidades, tipo de documentação de entrada 

e saída de cada etapa, além do diagnóstico dos pontos críticoscom risco 

potencial para a ocorrência de falhas ou erros no processo. 

 

• Etapa 2 – Modelagem e Elaboração do Termo de Referencia: Nesta etapa 

buscou-se elaborar um modelo do processo de projeto interior a empresa a 

partir do diagnóstico realizado na primeira etapa.Desta forma, foi definido e 

detalhado o fluxo de informações do processo de projeto, caracterizando as 

suas respectivas etapas e seus escopos, as atividades a serem desenvolvidas, 

relações de precedência, assim como os agentes intervenientes, validações, 

etc. 
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3.1 – Diagnóstico 

 

 A empresa analisada neste estudo de caso é um escritório de arquitetura de 

pequeno porte em atuação desde a década de 1980 na cidade de Belo Horizonte, 

estado de Minas Gerais. Durante três décadas este escritório desenvolveu projetos 

voltados principalmente para a arquitetura unifamiliar e arquitetura institucional, 

especializando-se em empreendimentos de pequeno porte, como casas, lojas, 

agências bancárias, entre outros.  No entanto, a partir dos anos 2010 o escritório 

desenvolveu uma parceria com uma empresa incorporadora e construtora de médio 

porte e atuação crescente no mercado mineiro da construção civil, passando a 

desenvolver projetos de edifícios de pequeno e médio porte caracterizados pelo uso 

habitacional multifamiliar ou misto. Esta mudança na demanda de projetos, passando 

a elaboração de projetos de maior complexidade, demandou algumas mudanças na 

estruturação dos processos no interior do escritório, os quais ainda não se encontram 

satisfatoriamente organizados. 

 A análise aqui apresentada se baseou na experiência da atuação da autora 

deste trabalho como arquiteta no mesmo escritório do decorrer de um período de dois 

anos. Assim, os dados e informações aqui descritos foram levantados e coletados 

durante este período e no período de desenvolvimento desta pesquisa. 

 O escritório de arquitetura tem sua equipe composta por dois arquitetos, ambos 

responsáveis pela elaboração de desenvolvimento dos projetos, além de dois 

estagiários que atuam de maneira a complementar na execução de documentação 

técnica como desenhos e modelos tridimensionais para estudos volumétricos e de 

fachadas.  

 A equipe elabora projetos de arquitetura até a fase do projeto pré-executivo, 

isto é, recebe da incorporadora informações preliminares sobre um terreno adquirido e 

desenvolve o produto através de estudos preliminares e deviabilidade técnico 

financeira, que após validação e desenvolvimento de ante projeto são detalhados para 

aprovação nos órgãos responsáveis, com posterior desenvolvimento de projeto pré 

executivo. Desta forma, a empresa não possui interface com a etapa de execução, 

ficando apenas responsável em alguns casos, pela revisão na etapa de 

compatibilização com projetos complementares (hidráulica, elétrica, ar-condicionado), 

sob a responsabilidade do setor de projetos da construtora. Assim sendo, 

abordaremos aqui apenas as etapas de estudo preliminar, anteprojeto de arquitetura, 

projeto legal e projeto pré-executivo, com foco nas trocas de informações entre 
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que é o projeto pré-executivo. Este por sua vez será desenvolvido com um grau ainda 

maior de detalhamento e será a entregue a construtora que fica responsável por 

desenvolver em seu departamento de projetos os projetos complementares e a 

compatibilização dos mesmos com a arquitetura, bem como os projetos para a 

execução. Neste caso em específico, a participação do escritório termina na entrega 

do projeto pré-executivo, no entanto em alguns casos de exceção os projetos voltam 

para ser compatibilizados pelo escritório de projetos, etapa que pode ser incluída no 

processo como um serviço a parte com um contrato a parte. 

 De acordo com a descrição do parágrafo acima, oprocesso de projeto aqui 

analisado pode ser diagramado da seguinte forma: 
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Figura 16 – Diagrama do Processo de Projeto no Escritório Analisado nos moldes atuais 
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 A seguir, serão levantados os principais problemas, obstáculos e deficiências 

encontradasdurante o desenvolvimento do processo de projeto no modelo ilustrado 

acima. 

• Briefing: Devido a um briefing incompletomuitas vezes faltam informações 

fundamentais para um desenvolvimento plenamente consciente do 

projeto.Mesmo que em fases iniciais, em alguns casos foi diagnosticado 

retrabalho por apresentação de documentos com informações insuficientes,por 

exemplo, o levantamento topográfico, e em outros faltavam informações acerca 

da situação jurídica do terreno. Em outros casos ainda, as informações 

levantadas junto a prefeitura exigiam dados complementares os quais não 

haviam sido levantados pela empresa contratante.Além disso, muitas vezes 

aideia inicial do produto é bastante vaga, o que propicia alterações posteriores 

no formato do produto contratado, gerando um grande volume de retrabalho. 

 

• Mudança do escopo na fase de estudo preliminar: Em alguns casos 

experimentados, após uma análise do potencial do terreno adquirido, realizada 

através do estudo preliminar de arquitetura apoiado pelo estudo de viabilidade, 

houve por parte da contratante uma mudança no formato do produto 

contratado, o que levou a necessidade de elaboração de um novo estudo 

preliminar completamente diferente do primeiro. Esta falha se deve também ao 

item anterior, um briefing impreciso, e pode, além disso, ser 

atribuídaàimprecisão contratual, abordada no item seguinte. 

 

• Imprecisões contratuais: A ausência de uma definição detalhada dos 

escopos e prazos relativos a cada etapa do processo, ou a flexibilização destes 

itens, leva a aberturas e possibilidades para a descontinuidade do fluxo de 

informações no processo de projeto, levando a mudanças e retrocessos sem 

custos adicionais para o contratante que acabam por conduzir a prejuízos por 

parte do contratado. A definição clara e completa dos itens de contrato com a 

abordagem das especificidades de cada etapa para o conhecimento do 

contratante poderia diminuir a incidência de retrabalho e de falhas não 

previstas que acabam por dilatar o tempo de execução gerando atrasos.  

 

• Indefinição dos escopos dasetapas do processo: A indefinição ou definição 

imprecisa do escopo relativo a cada etapa do processo de projeto, isto é,dos 

dados de entrada necessários, das atividades a serem desenvolvidas, dos 
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prazos e produtos resultantes, conduz a um fluxo descontínuo de informações 

no processo, com atividades pertencentes a determinada etapa sendo 

executadas em etapas anteriores ou posteriores, o que prejudica o 

desenvolvimento do projeto. Podemos citar como exemplo o detalhamento 

desnecessário na etapa de estudo preliminar ou anteprojeto, com o desperdício 

de tempo propondo soluções não contextualizadas na abrangência daquelas 

etapas e que posteriormente são completamente alteradas. A definição das 

atividades relativas a cada etapa, e a caracterização das mesmas, assim como 

os produtos resultantes, conduz ao desenvolvimento preciso e objetivo do 

trabalho, otimizando-o. Da mesma forma, devem-se especificar as informações 

de entrada relativas a cada etapa do processo, pois com informações faltantes 

ou incompletas, o trabalho daquela etapa poderá ser perdido. 

 

• Desconhecimento dos sistemas construtivos adotados pela empresa 

contratante (ou definição posterior):Este problema está associado a 

imprecisão na definição dos dados de entrada para elaboração do projeto. A 

contratante não fornece uma cartilha com sistemas construtivos padrões 

adotados pela construtora e as informações a esse respeito são recebidas de 

forma fragmentada além de serem frequentemente alteradas de acordo com 

contextos específicos. É comum a indefinição dos sistemas estruturais a serem 

adotados já na etapa de projeto legal, uma vez que a prefeitura exige apenas 

uma representação esquemática da estrutura. A alteração posterior destes 

itens leva a um grande volume de retrabalho uma vez que tais mudanças 

interferem na articulação geral do projeto do edifício, e principalmente em 

questões relativas a área que estão ligadas a espessura das paredes e ao 

perímetro do edifício. Podemos citar exemplos de edifícios projetados com 

estrutura de concreto com posterior substituição por sistemas de alvenaria 

estrutural que perdem muita qualidade e exigem mudanças drásticas que 

conduzem em complicações chegando a alguns casosem que há a 

necessidade de uma nova aprovação nos órgãos legais. Este exemplo é 

bastante crítico, mas outros de menor gravidade são recorrentes gerando 

também o fluxo descontínuo do processoo que conduz a perda de qualidade e 

desperdício de trabalho. A padronização das informações relativas aos 

sistemas construtivos e o fornecimento claro e pleno das mesmas poderia 

diminuir a incidência de falhas neste sentido, otimizando inclusive, a fase de 

projeto executivo e compatibilização que é executada pela própria construtora, 

eliminando a necessidade de alterações e adaptações posteriores uma vez que 
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o projeto já seria desenvolvido desde o início com base nessas informações. A 

melhor maneira de sanar esta falha seria a definição dos sistemas construtivos 

já na fase de idealização do produto, desta forma o sistema seria tomado como 

pressuposto ainda na fase de estudo preliminar, o que resultaria num projeto 

de qualidade incomparavelmentesuperior. 

 

• Ausência de visita ao local do terreno: A visita a campo, no local do terreno, 

não está definida como uma atividade no escopo do estudo preliminar e muitas 

vezes é ignorada pela equipe de projeto. A ausência de uma visita ao local do 

terreno leva a uma compreensão incompleta do contexto ambiental em que o 

mesmo se insere, conduzindo a elaboração de um projeto potencialmente 

inferior ao que poderia ser desenvolvido se fossem plenamente conhecidas e 

levantadas as condições locais. A visita a campo, levantamento fotográfico, 

bem como a elaboração de uma caderneta incluindo todos os dados 

levantados na visita deve ser colocada como uma atividade fundamental para o 

desenvolvimento do estudo preliminar, e pode evitar muitas falhas de projeto. A 

ausência de visita pode ser considerada uma falha exclusivamente interna que 

deve ser corrida com o detalhamento do escopo das etapas do processo de 

projeto e com a elaboração de um checklist das atividades relativas a cada 

uma delas. A elaboração do cheklist para cada etapa pode evitar o não 

cumprimento de outras atividades que são de fundamental importância para o 

desenvolvimento de um projeto de qualidade. 

 

• Ausência de coordenação de projetos permanente e centralizada ao longo 

do processo de projeto: O desenvolvimento fragmentado do processo de 

projeto, tendo suas fases preliminares desenvolvidas por um escritório 

terceirizado e as fases de projeto executivo, projetos complementares e 

projetos para execução, desenvolvidas pela empresa contratante amplia a 

desintegração entre as disciplinas envolvidas na elaboração do projeto de 

edificações, minimizando o contato entre as especialidades. Tal ausência de 

contato entre as disciplinas, bem como a ausência da figura do coordenador, 

responsável por fazer esta interface entre os intervenientescontribui para uma 

não otimização do processo e para a diminuição da qualidade do produto.Foi 

visto na revisão bibliográfica os benefícios do projeto simultâneo com o 

desenvolvimento através de equipes multidisciplinares sob a gestão do 

coordenador do projeto, aqui vemos a situação oposta. O desenvolvimento é 

fragmentado, com equipes especializadas e segmentadas, cuja interação por 
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meio do coordenador de projeto só acontece na fase de projeto executivo, com 

a compatibilização dos projetos complementares. A ausência da figura do 

coordenador e das demais disciplinas nas etapas iniciais de desenvolvimento 

do projeto prejudica as etapas posteriores, dando origem a um processo não 

otimizado e repleto de falhas, uma vez que o projeto só chegará ao 

coordenador em sua fase pré-executiva, ou seja, com grande parte das 

soluções consolidadas o que conduzirá a necessidade de um grande número 

de intervenções e revisões. As soluções a serem estudas para essa situação 

passam pela inclusão da figura do coordenador e até das equipes 

multidisciplinares nas etapas de desenvolvimento do projeto e nas reuniões de 

validação, para que os mesmos interajam nestas etapas e já atentem para as 

intervenções e alterações necessárias, ou para diretrizes de desenvolvimento 

de convirjam em soluções adequadas a todas as disciplinas. Outra solução 

seria o oferecimento do serviço de coordenação de projetos por parte do 

escritório contratado, estando este responsável pela interface com as demais 

equipes multidisciplinares, no entanto esta hipótese dependeria da 

flexibilização do tipo de serviços contratados pela incorporadora/construtora e 

da própria estrutura de processos internos da mesma. 

 

• Inexistência de retroalimentação do processo:A inexistência de feedback 

por parte dos setores de execução e dos próprios usuários dos edifícios 

finalizados é outro grande obstáculo para o aperfeiçoamento do 

desenvolvimento de projetos. Os únicos dados de retroalimentação neste 

processo são obtidos através de experiências de tentativa e erro quando da 

validação das etapas. Este fato se deve mais uma vez a segmentação do 

desenvolvimento do processo, uma vez que os setores responsáveis pelos 

projetos executivos tem contato muito restrito com o escritório responsável pelo 

desenvolvimento inicial. Isto é, o contato entre o desenvolvedor das etapas de 

estudo preliminar ao pré-executivo e o setor de execução se dá através de um 

único intermediário que é a construtora, responsável pelo desenvolvimento dos 

projetos executivos a para a execução. Desta forma, nenhum feedback da 

execução de obras ou do usuário final, chega ao desenvolvedor inicial, criando 

um déficit de dados de retroalimentação destes processos, o que diminui suas 

chances de otimização e aperfeiçoamento. Esta circunstância pode ser 

atribuída não só a desorganização do processo como um todo e sua 

fragmentação, mas também ao fato de que o escritório em questão começou a 

atuar nesta parceira em um período relativamente recente. Sendo assim, 
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muitos dos projetos se encontram em fase de execução e alguns deles ainda 

nem atingiram esta etapa. Logo, em grande parte dos casos, ainda não estão 

disponíveis os dados relativos à execução e ocupação que possam servir como 

retros alimentadores do processo. Apesar desta circunstância, na modelagem 

do processo se tentará incluir diretrizes que atentem para a necessidade de 

retroalimentação do mesmo com dados provenientes de processos anteriores. 

 

 Após a descrição dos itens acima que são relativos as deficiências levantadas 

no processo de projeto é importante destacar o tipo de documentação utilizada para 

fazer a comunicação no decorrer do processo. O fluxo principal de informações se dá 

através do meio digital com troca de e-mails, propostas, contratos e documentação 

complementar sempre digitalizada. Da mesma forma, a transmissão dos desenhos 

finalizados em cada etapa se dá por meio da entrega de arquivos digitais 

desenvolvidos no software Autocad em formato DWG. A única etapa em que se faz 

impressão destes arquivos é na entrega do projeto para aprovação na prefeitura. Uma 

falha encontrada é a ausência da execução de atas nas reuniões de validação.  

 Modelos de trabalho como o aqui estudado são muitocomuns no mercado da 

construção civil. O diagnóstico evidenciou que aabordagem é bastante diferente dos 

conceitos propostos pelos autores revisitados na revisão bibliográfica, sendo quase 

que excluídos os benefícios trazidos pela engenharia simultânea, pelo 

desenvolvimento multidisciplinar, e pela retroalimentação do processo de projeto por 

parte dos setores responsáveis pela execução e entrega das obras. A plena aplicação 

destes conceitos pressupõe uma reestruturação e inovação completa da maneira de 

se trabalhar com o contratante, ou seja, demanda em grande parte intervenções 

externas ao alcance da gestão do escritório. Trabalharemos aqui com a modelagem 

do processo interno ao escritório, elaborando padrões de processo a serem seguidos 

de formaincorporar da melhor maneira possível as diretrizes relacionadas aos 

conceitos estudados, além de aumentar a qualidade dos produtos e processos 

internos desenvolvidos no escritório aqui estudado. 
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3.2 - Modelagem e Proposta de Termo de Referência 

 

 A partir do diagnóstico desenvolvido no item anterior e em modelos propostos 

por outros autores elaborou-se um modelo interno para o desenvolvimento de projetos 

noescritório estudado. Este modelo tomou como referência principalmente o trabalho 

desenvolvido por CAMPOS (2012) e os Manuais do Escopo (2009), e teve como 

principais objetivos a definição do fluxo de informações do processo, das atividades a 

serem desenvolvidas em cada etapa de projeto, assim como suas respectivas 

relações de precedência. Objetivou-se criar um padrão de processo que servisse 

como referência para o escritório padronizar além de seus processos internos, seus 

contratos de serviços, com a plena definição dos escopos e o esclarecimento das 

relações com o contratante.  

 CAMPOS (2012) atenta para o fluxograma como uma ferramenta adequada 

para a representação do processo. “É importante atentar para que estes não se 

tornem longos e percam sua eficácia. Para isto, é necessária a subdivisão hierárquica 

do processo. Assim, deve ser definido um fluxograma geral do processo, e seu 

detalhamento, representado em fluxogramas específicos. Nestes devem ser definidos 

as relações de precedência entre as atividades, buscando possibilitar o planejamento 

do processo. Ainda, devem ser definidas as diferenças entre os níveis hierárquicos 

estabelecidos, sendo claramente diferenciadas etapas e atividades do processo” 

(CAMPOS, 2012). 

 Para o desenvolvimento do modelo neste estudo de caso,foi utilizada a 

metodologia acima descrita, segmentando hierarquicamente o processo em etapas 

para o detalhamento específico de cada uma delas, sendo que as mesmas estarão 

relacionadas no fluxograma geral. 

 O desenvolvimento do modelo teve como objetivo fomentar a 

multidisciplinaridade, estimulando a participação do coordenador e de projetistas de 

outras áreas já nas etapas de desenvolvimento inicial do projeto. Além disso, buscou-

se a elaboração de um modelo com foco no aperfeiçoamento do processo, ou seja, na 

ampliaçãoda presença do planejamento do processo de projeto em si, bem como da 

retroalimentação com base em experiências projetuais anteriores para a melhoria e 

otimização contínuas tanto do processo de projeto quanto dos produtos resultantes. 

 Em primeiro lugar, foi elaborada a declaração geral do escopo do processo de 

projeto, ou seja, foram definidas as etapas e os objetivos a serem alcançados em cada 



41 
 

uma delas. Posteriormente, foram listadas as atividades a serem desenvolvidas em 

cada uma das etapas, tomando como referência o modelo nos Manuais do Escopo de 

Projetos de Arquitetura e Urbanismo para a indústria imobiliária. Por fim, são 

apresentados checklists a serem utilizados como ferramentas de controle no final de 

cada etapa do processo, procurando padronizar as entregas. 

 

3.2.1 - Declaração Geral do Escopo 

 

 Para elaboração da declaração geral do escopo do processo de projeto é 

necessário que sejam definidas as etapas macro para desenvolvimento das 

atividades. A declaração do escopo define os objetivos do projeto, descreve as saídas 

de cada etapa, além de identificaros domínios de conhecimento necessários ao projeto 

e suas interdependências (CAMPOS, 2012). Neste estudo de caso a declaração do 

escopo tomou como base a prática de trabalho da empresa e buscou adequá-la aos 

modelos dos Manuais de Escopo (2009) e a Norma NBR 13.531 “Elaboração de 

Projetos e Atividades Técnicas”. 

 

 DECLARAÇÃO GERAL DO ESCOPO DO PROCESSO DE PROJETO 

- ETAPA 1 : Estudo Preliminar  

- ETAPA 2: Anteprojeto ou Projeto Básico de Arquitetura 

- ETAPA 3: Projeto Legal 

- ETAPA 4: Projeto Pré-Executivo 

Objetivos a serem alcançados em cada etapa: 

Etapa 1: ESTUDO PRELIMINAR, conforme NBR 13.531 ( FASE A – 

Concepção de Produto, conforme manuais de escopo ) 

“Levantar um conjunto de informações jurídicas, legais, programáticas e 

técnicas; dados analíticos e gráficos objetivando determinar as restrições e 

possibilidades que regem e limitam o produto imobiliário pretendido. Estas 

informações permitem caracterizar o partido arquitetônico e urbanístico, e as 
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possíveis soluções das edificações e de implantação dentro das condicionantes 

levantadas.” Manuais de Escopo (2009) 

Sub-etapas: Levantamento de Dados (LV) ; Programa de Necessidades (PN) ; 

Estudo de Viabilidade (EV) ; Estudo Preliminar (EP) 

Etapa 2: ANTE-PROJETO, conforme NBR 13.531 ( FASE B – Definição do 

Produto, conforme manuais de escopo) 

“Desenvolver o partido arquitetônico e demais elementos do empreendimento, 

definindo e consolidando todas informações necessárias a fim de verificar sua 

viabilidade física, legal e econômica bem como possibilitar a elaboração dos 

Projetos Legais.” Manuais de Escopo (2009) 

Sub-etapas: - 

Etapa 3: PROJETO LEGAL, conforme NBR 13.531 

Representar “informações técnicas necessárias a análise e a aprovação, pelas 

autoridades competentes, da concepção da edificação e de seus elementos e 

instalações, com base nas exigências legais (municipal, estadual, federal), e à 

obtenção de alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis para 

as atividades de construção” NBR 13.531 

Sub-etapas: - 

Etapa 4: PROJETO PRÉ-EXECUTIVO, conforme NBR 13.531 ( FASE C – 

Identificação e Solução de Interfaces ) 

“Consolidar claramente todos ambientes, suas articulações e demais elementos 

do empreendimento, com as definições necessárias para o intercâmbio entre 

todos envolvidos no processo. A partir da negociação de soluções de 

interferências entre sistemas, o projeto resultante deve ter todas as suas 

interfaces resolvidas, possibilitando uma avaliação preliminar dos custos, 

métodos construtivos e prazos de execução.” Manuais de Escopo (2009) 

Sub-etapas: - 

 

 Durante a elaboração da declaração de escopo, notaram-se algumas 

divergências entre as fontes adotadas para a definição dos objetivos de cada etapa e 
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foram necessárias algumas adaptações. Pode-se citar como exemplo a antecipação 

da sub-etapa Estudo Preliminar (EP) que se encontrava na etapa de anteprojeto para 

a etapa de Estudo Preliminar, devido a necessidade de haver uma validação por parte 

da contratante antes do desenvolvimento da etapa de anteprojeto propriamente dita. 

Considerou-se mais importante o fechamento do ciclo de estudo preliminar antes da 

iniciação do anteprojeto. Da mesma forma, os manuais de escopo não abrangiam a 

etapa de Projeto Legal, sendo esta colocada como uma sub-etapa referente à etapa 

de anteprojeto. Foi necessária a manutenção da etapa de Projeto Legal, cujos 

objetivos foram referenciados na NBR 13.531. 

 

3.2.2 – Detalhamento das Etapas 

 

 A partir da elaboração da Declaração Geral do Escopo do Processo de Projeto, 

onde foram definidas e bem elucidadas todas as etapas do processo de projeto, pode-

se definir e identificar as atividades relativas a cada uma das etapas e seus marcos. A 

lista das atividades foi adaptada dos Manuais de Escopo para as circunstâncias 

específicas da Declaração aqui desenvolvida de acordo com as necessidades e a 

práticas da empresa em estudo. 

 A lista de atividades por etapa do processo de projeto pode ser verificada no 

Anexo 1 deste trabalho. A descrição das atividades, assim como os dados de entrada 

e os produtos de saída de cada um delas podem ser consultadas diretamente nos 

Manuais de Escopo de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para a indústria 

imobiliária. 

 

3.2.3 - Sequenciamento das Etapas 

 

 Após a definição e listagem das atividades relativas a cada etapa do processo 

de projeto foi necessário sistematiza-las identificando as relações de interdependência 

e precedência. Foram elaborados fluxogramas de sequenciamento do processo de 

projeto com suas etapas e respectivas atividades. Será apresentada a seguir uma 

sequência de cinco fluxogramas, começando pelo fluxograma que ilustra o 

sequenciamento macro do processo, e a partir deste, os fluxogramas específicos de 

cada etapa, detalhando o sequenciamento das atividades. 
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 O fluxograma de sequenciamento macro mostra a relação geral entre todas as 

etapas envolvidas no processo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião Inicial: 

Briefing 

Validação 

Validação 2ª 
Reunião 

Aprovação 
Projeto Legal 

Etapa 1: 

Estudo Preliminar 

Etapa 2: 

Ante-Projeto 

Etapa 3: 

Projeto-Legal 

Etapa 4: 

Pré-Executivo 

Validação 
Final 

Figura 17 - Sequenciamento Macro do Processo de Projeto 
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Figura 18– Fluxograma Sequenciamento Etapa ESTUDO PRELIMINAR 

SAÍDA - PRODUTO 
ESTUDO PRELIMINAR DE 

ARQUITETURA 

VALIDAÇÃO 
Junto a Contratante 

L
E

V
A

N
T

A
M

E
N

T
O

 
(L

V
) 

ARQ-A 102  
Levantamento e Análise das Restrições 
das Legislações Específicas na Esfera Municipal 
 
ARQ-A 103 
Levantamento e Análise das Restrições  
das Legislações Específicas na Esfera Estadual 
 

ARQ-A 001  
Levantamento de Dados /  
Restrições Físicas e Legais 
 
ARQ-A 101  
Levantamento e Análise Física  
dos Condicionantes do Entorno 
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 
N

E
C

E
S

S
ID

A
D

E
S

 
(P

N
) 

ARQ-A 002  
Quantificação do Potencial  
Construtivo do Empreendimento 
 
ARQ-A 004  
Concepção e Análise de 
Viabilidadedas Unidades / 
Pavimentos, Tipo do 

ARQ-A 202 
Levantamento e Análise das Variáveis  
Programáticas do Empreendimento 
 

E
S

T
U

D
O

  D
E

 
V

IA
B

IL
ID

A
D

E
 

(E
V

) 

ARQ-A 003 
Concepção e Análise de Viabilidade 
da Implantação do Empreendimento 
 

ARQ-A 203 
Verificação Analítica da Viabilidade 
Econômica do Empreendimento 
 

ENTRADA 
Reunião Inicial, Briefing, 

Documentação Inicial 
E

S
T

U
D

O
  

P
R

E
L

IM
IN

A
R

 
(E

P
) 

ARQ-B 001 
Consolidação da Qualificação do Potencial 
Construtivo das Áreas e Número Total de 
Unidades 
 
ARQ-A  002 
Solução Preliminar de Implantação 

ARQ-A 003 
Solução Preliminar dos Ambientes 
dos Pavimentos / Unidades 
 
ARQ-B 101 
Perspectivas volumétricas 
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SAÍDA - PRODUTO 
ANTE PROJETO DE 

ARQUITETURA 

VALIDAÇÃO 
Junto a Contratante 

ENTRADA 
ESTUDO PRELIMINAR 

ARQ-B 004 
Solução Preliminar dos 
Elementos de Cobertura 
 
ARQ-B 005 
Solução Preliminar dos Cortes 
 
ARQ-B 006 
Solução Preliminar das 
Fachadas 
 

ARQ-B 007 
Solução Preliminar dos 
Sistemas, Métodos e Materiais 
de Acabamento 
 

ARQ-B 008 
Consolidação dos Documentos 
Arquitetônicos Gerados nesta 
Fase 
 

ARQ-B 202 
Perspectivas Detalhadas e/ou 
Maquete(s) Eletrônica(s) 
 

RMD 001 
Reunião/Consultorias com 
Equipe de Projetos 
Multidisciplinar da Contrante 
 

Figura 19 - Fluxograma Sequenciamento Etapa de ANTE-PROJETO 
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Figura 20 - Fluxograma Sequenciamento Etapa PROJETO LEGAL 

SAÍDA - PRODUTO 
PROJETO LEGAL 

VALIDAÇÃO 
Junto a 

Prefeitura 
Aprovação de 
Projeto Legal 

ENTRADA 
ANTE-PROJETO DE 

ARQUITETURA 

ARQ-B 009 
Documentação Gráfica do 
Projeto Legal 
 
ARQ-B 010 
Memoriais Descritivos Legais 
 

ARQ-B 208  
Montagem e Acompanhamento 
dos Processos de Aprovações 
junto aos Orgãos Técnicos 
Públicos. 
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SAÍDA - PRODUTO 
PROJETO PRÉ-EXECUTIVO 

VALIDAÇÃO 
Junto a Contratante 

ENTRADA 
PROJETO LEGAL 

APROVADO 

ARQ-C 001  
Solução Consolidada dos Sistemas, Métodos 
Construtivos e Materiais de Acabamento 
 
ARQ-C 002 
Solução Consolidada de Implantação 
 
ARQ-C 003 
Solução Consolidada de todos os Ambientes, 
em todos os Pavimentos / Unidades 
 
ARQ-C 004 
Solução Consolidada dos Elementos de 
Cobertura 
 
ARQ-C 005 
Solução Consolidada de todos os Cortes 
 
ARQ-C 006 
Solução Consolidada de todas as Fachadas 
 

ARQ-C 008  
Compatibilização Formal dos Elementos Arquitetônicos Gerados 
nesta Fase com as demais Especialidades e Consultorias 
 

RMD 002 
Reunião/Consultorias com Equipe de Projetos Multidisciplinar da Contrante 
 

ARQ-C 007  
Atendimento a Eventuais Comunicações e Correções da 
Documentação Legal para Órgão Técnico Público Municipal 
Principal 
 
ARQ-C 101 
Compatibilização de toda a Documentação Legal 
 

 
Sob Responsabilidade da 
Contratante: 
 
EST 001 
Desenvolvimento Estudo Preliminar 
Projeto Estrutural 
 
ELE 001 
Desenvolvimento Estudo Preliminar 
Projeto Eletrico 
 
HID 001 
Desenvolvimento Estudo Preliminar 
Projeto Hidráulico 

Figura 21 - Fluxograma Sequenciamento Etapa Pré Executivo 
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 Uma fundamental ferramenta de gestão e controle dos processos é o 

cronograma. A modelagem de processos facilita muito a elaboração dos mesmos, 

uma vez que partir da organização das etapas em fluxogramas e da 

sistematização das atividades relativas a cada uma delas, é possível desenvolver 

um cronograma preliminar tomando como referência as relações de precedência 

entre as atividades e uma suas respectivas estimativas de duração. Desta forma, 

por meio da utilização de um calendário com a demarcação de folgas e períodos 

de trabalho é possível determinar a data de início e a provável data de término dos 

trabalhos.  

  

ETAPAS 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

(em dias corridos) 

 

CRONOGRAMA PRELIMINAR 

(data ou prazo a partir da referencia – 

etapa anterior) 

Estudo Preliminar   

Ante-Projeto   

Projeto Legal   

Projeto Executivo   

 

Quadro 5 - Cronograma Preliminar do Projeto 
Fonte: CAMPOS (2012) 

 

 Outra ferramenta de gestão citada anteriormente é o checklist, o qual pode ser 

utilizado como instrumento de controle das entregas relativas a cada etapa. De 

acordo com CAMPOS (2012) o checklist procura padronizar a entrega de cada 

etapa do processo, conferindo uma maior qualidade e reduzindo o número de 

revisões por falta de informações. Desta forma, foi desenvolvido um checklist para 

cada etapa do processo de projeto com base nos produtos definidos para cada 

etapa de acordo com os Manuais do Escopo (2009). Os mesmos podem ser 

consultador no Anexo 2 deste trabalho. 
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Análise 

 

 A modelagem do processo e a elaboração do Termo de Referência para o 

desenvolvimento de projetos mediante a realização e análise de um diagnóstico da 

situação atual de gestão da produção no escritório aqui estudado, permite chegar 

a algumas conclusões acerca deste caso em específico. Algumas falhas 

apontadas no diagnóstico não puderam ser corrigidas devido à estrutura geral de 

trabalho estabelecida entre a contratada (escritório) e a contratante 

(incorporadora/construtora). Estas falhas estruturais estão relacionadas 

principalmente a segregação do processo de projeto em duas etapas e ausência 

de retroalimentação do processo com dados provenientes da execução e da 

ocupação do produto finalizado.  

 

 A segregação do processo de projeto em duas etapas, onde a primeira, que 

pode ser caracterizada como desenvolvimento primário, é desenvolvida por um 

escritório de projetos terceirizado, e a segunda, que envolve a elaboração de 

projetos executivos a para a execução,é desenvolvida pela própria empresa, 

envolvendo, portanto, equipes diferentes e segmentadas, pode ser compreendida 

como uma falha estrutural grave. A gravidade pode ser atribuída ao fato, já 

apontado anteriormente, do processo não envolver equipes multidisciplinares, 

desde o início de seu desenvolvimento, além da figura do coordenador 

responsável pela facilitação das interfaces. Ainda, esta segregação contribui para 

outro fato de mesma gravidade, que é a ausência de contato entre os setores 

responsáveis pelo desenvolvimento inicial do projeto e os setores de execução e 

uso do produto. Foi possível observar durante o desenvolvimento do termo de 

referência que a introdução de reuniões multidisciplinares e consultorias com 

projetistas de outras áreas é uma correção bastante válida, mas que contudo, não 

solucionará com profundidade os problemas do processo. 

 

 Aausência de dados de retroalimentação do processo é um problema de ainda 

mais complexa resolução, pois a segregação já descrita do processo torna ainda 

mais difícil o acesso a esses dados, uma vez que a execução e a entrega do 

produto são feita pela empresa contratante. Contudo as reuniões multidisciplinares 

introduzidas no processo e a as reuniões já existentes de validação, podem 

funcionar como fontes de extração de dados para feedback, que devem ser 

registrados para fomentar a prática de projetos do escritório. 
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 Este estudo de caso tentou abarcar, mediante o diagnóstico, as principais 

falhas do processo de projeto interno do escritório. Assim, a modelagem do 

processo e a proposição do termo de referência, com o pleno esclarecimento das 

etapas e das atividades incluídas em cada uma delas, estão focadas na 

otimização e gestão da produção interna do escritório de arquitetura,e como tal 

tem grande potencial de atuação a partir de sua aplicação. A sistematização aqui 

desenvolvida já pode ser considerada um grande passo neste sentido, pois é uma 

primeira iniciativa no sentido de elaborar e introduzir um sistema de gestão dos 

processos de projeto que antes se encontravam desorganizados e pouco 

otimizados.  

 

 Contudo, a correção total das falhas e obstáculos diagnosticados só se dará 

por meiode uma mudança de filosofia da contratante, ou da forma como os 

serviços são contratados, uma vez que a aplicação dos conceitos estudados na 

revisão bibliográfica aqui desenvolvida – projeto simultâneo, multidisciplinaridade, 

aproximação do projeto com a execução, etc. – só podem ser plenamente 

empregada mediante uma integração total do processo de projeto e das diversas 

disciplinas envolvidas no processo de produção como um todo. É para este ponto 

que parecem convergir os estudos do estado da arte na gestão de projetos, no 

entanto a maneira tradicional de se trabalhar parece prevalecer na maior parte das 

empresas envolvidas no mercado nacional da construção civil. 
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4 – Conclusão 

 

 Por meio da elaboração de uma revisão bibliográfica acerca da gestão 

doprocesso de projeto de edificações e do desenvolvimento do modelo, bem como do 

Termo de Referência para implementação no escritório de projetos aqui estudado, foi 

possível verificar que a plena aplicação dos conceitos estudados na 

bibliografiarevisada dependede mudanças na filosofia de trabalho tanto das empresas 

incorporadoras/construtoras que terceirizam seus projetos, quanto das empresas 

contratadas para o desenvolvimento dos mesmos.  

 A mudança acima mencionadaé estrutural e surge da necessidade de 

integração entre todas as etapas do processo de projeto e das equipes 

multidisciplinares. A maneira como se trabalha hoje segrega as etapas iniciais do 

desenvolvimento de projetos das etapas relacionadas à integração com disciplinas 

complementares e com a execução do produto projetado. Dessa forma seria 

necessário que se fundamentasse nas empresas envolvidas o entendimento sistêmico 

do processo de projeto, para a compreensão da necessidade fundamental de 

integração entre as etapas e as disciplinas envolvidas, o que resultaria na 

reestruturação do método de trabalho. É necessário que a estrutura de trabalho atual 

passe por uma revisão, abrangendo as possibilidades de contratos terceirizados para 

contratos que contemplem processos multidisciplinares, com contato entre as equipes 

e uma urgente aproximação entre os setores de projeto e os setores de execução. 

Pode-se dizer que o afastamento entre esses dois setores é um dos maiores 

responsáveis pela ocorrência de falhas, atrasos e desperdícios que caracterizam 

incompatibilidades na cadeia produtiva da construção civil. 

 Assim, o termo aqui desenvolvido procurou otimizar o processo de projeto 

interno do escritório estudado, sistematizando suas etapas e atividades de maneira a 

padroniza-los, ou seja, atuou na gestão do fluxo de informações do processo 

estudado. Contudo, ficou claro que, diante de uma busca cada vez maior pela 

qualidade e pelo aperfeiçoamento, através a aplicação dos conceitos de projeto 

simultâneo, multidisciplinaridade e o entendimento do processo de projeto de 

edificações como “atividade de construir”, é necessário a realização de intervenções 

mais profundas e de maior abrangência, revisando os métodos de contrato e trabalho 

entre as empresas incorporadores/construtoras e escritórios de projeto envolvidos. 

  



53 
 

Referências Bibliográficas 

 

ANDERY, Paulo R. P, ARANTES, Eduardo Marques, VIEIRA, Maria da Penha. 

Experiências em torno à Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade em 

Empresas de Projeto. In: IV Workshop Brasileiro de Gestão do Processo de Projeto na 

Construção do Edifício. Anais. Rio de Janeiro, RJ, 2004. 

ANDERY, Paulo R. Análise do impacto de implantação da ISO 9001 em empresas de 

projeto: um estudo de caso. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA 

DA CONSTRUÇÃO (SIBRAGEC), 3., 2003, São Carlos. Anais… São Carlos: UFSCar, 

2003. CD-ROM. 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 13.531. Elaboração de 

Projetos de Edificações: Atividades técnicas. Rio de Janeiro, 1995 a, 10 p. 

CAMPOS, Cíntia Oliveira. Termo de referência para o gerenciamento de projetos 

integrados em uma instituição pública. Dissertação de Mestrado, Escola de 

Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, 2012, 137 p. 

FABRICIO, Márcio Minto. Projeto Simultâneo na construção de edifícios. Tese de 

Doutorado, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2002, 329p. 

FABRICIO, Márcio Minto. Projeto Simultâneo: Um modelo para gestão integrada da 

concepção de edifícios. Notas de Aula, Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, 2004, 36 p. 

FABRICIO, M. M.; MELHADO, S.B. Desafios para integração do processo de projeto 

na construção de edifícios. In: WORKSHOP NACIONAL: gestão do processo de 

projeto na construção de edifícios, 2001, São Carlos. Anais. São Carlos: EESC/USP, 

2001. 

FGV: Definição de escopo. Disponível em: 

<https://moodle.fgv.br//cursos/centro_rec/docs/definicao_escopo.doc>. Acesso em: 

01/02/2013. 

MANUAIS DE ESCOPO (ASBEA). Manuais de escopo das áreas dos projetos de: 

Arquitetura e Urbanismo, 2009. Disponível em 

<http://www.manuaisdeescopo.com.br>.Acessado em: 10/01/2013. 

 



54 
 

MELHADO, S.B. Gestão, cooperação e integração para um novo modelo voltado a 

qualidade do processo de projeto na construção de edifícios. 2001. Tese (Livre-

docência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

MELHADO, S. B. Qualidade do Projeto na Construção de Edifícios: Aplicação ao caso 

das empresas de incorporação e construção. Tese de Doutorado, Escola politécnica 

da Universidade de São Paulo, 1994, 277p. 

MELHADO, S. B.; VIOLANI, M. A. F. A qualidade na construção civil e o projeto de 

edifícios. (Texto Técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia 

de Construção Civil,TT/PCC/02). São Paulo, EPUSP, 1992. 

NOVAES, C. C. Adequação do processo de projeto de edificações aos novos 

paradigmas econômicos-produtivos. In: WORKSHOP NACIONAL: GESTÃO DO 

PROCESSO DE PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 1., 2001, São Carlos. 

Anais… São Carlos, EESC-USP, 2001. CD-ROM. 

NOVAES, C. C. Ação para garantia e controle da qualidade em empresas de projeto. 

In: WORKSHOP NACIONAL: GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO NA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 2., 2002, Porto Alegre. Anais… Porto Alegre, PUC-

RS, 2002. CD-ROM. 

OLIVEIRA, M. Um método para a obtenção de indicadores visando a tomada de 

decisão na etapa de concepção do processo construtivo: a percepção dos principais 

intervenientes. Tese (Doutorado) - PPGA/UFRGS, Porto Alegre, 1999. 

ROMANO, F. V. Modelo de referência para o Gerenciamento do Processo de Projeto 

Integrado de Edificações. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2003, 381p 

SILVA, E. Uma introdução ao projeto arquitetônico. 2. Ed. Porto Alegre: Editora 

Universidade – UFRGS, 1998. 128 p. 

SILVA, M. A. C.; SOUZA, R. Gestão do Processo de Projeto de Edificações. Ed. O 

Nome da Rosa, São Paulo, 2003, 181p. 

SILVA, Maria Vitória M. F. P. As atividades de coordenação e a gestão do 

conhecimento nos projetos de edificações. Dissertação de Mestrado, Universidade de 

São Carlos, 2004, 202 p. 



55 
 

TZORTZOPOULOS, P. Contribuições para o Desenvolvimento de um Modelo do 

Processo de Projeto de Edificações em Empresas Construtoras Incorporadoras de 

Pequeno Porte. Dissertação de Mestrado Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

1999, 163p. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 – Lista De Atividades Do Processo De Projeto Por Etapa 

 
 
ETAPA 1: ESTUDO PRELIMINAR 
 
ARQ-A 001 : Levantamento de Dados / Restrições Físicas e Legais 

ARQ-A 101 : Levantamento e Análise Física dos Condicionantes do Entorno 

ARQ-A 102 : Levantamento e Análise das Restrições das Legislações Específicas na 

Esfera Municipal 

ARQ-A 103 : Levantamento e Análise das Restrições das Legislações Específicas na 

Esfera Estadual 

ARQ-A 002 : Quantificação do Potencial Construtivo do Empreendimento 

ARQ-A 004 - Concepção e Análise de Viabilidade das Unidades / Pavimentos, Tipo do 

Empreendimento 

ARQ-A 202 : Levantamento e Análise das Variáveis Programáticas do 

Empreendimento 

ARQ-A 003 :Concepção e Análise de Viabilidade da Implantação do Empreendimento 

ARQ-A 203 :Verificação Analítica da Viabilidade Econômica do Empreendimento 
 
ARQ-B 001 : Consolidação da Qualificação do Potencial Construtivo das Áreas e 
Número Total de Unidades 
 
ARQ-B 002 : Solução Preliminar de Implantação 
 
ARQ-B 003 :Solução Preliminar dos Ambientes dos Pavimentos / Unidades 
 
 
ETAPA 2: ANTE-PROJETO 
 
ARQ-B 004 : Solução Preliminar dos Elementos de Cobertura 

ARQ-B 005 : Solução Preliminar dos Cortes 

ARQ-B 006: Solução Preliminar das Fachadas 

ARQ-B 007 : Solução Preliminar dos Sistemas, Métodos e Materiais de Acabamento 

RMD 001: Reunião/Consultorias com Equipe de Projetos Multidisciplinar da Contrante 
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ARQ-B 008: Consolidação dos Documentos Arquitetônicos Gerados nesta Fase 

ARQ-B 202: Perspectivas Detalhadas e/ou Maquete(s) Eletrônica(s) 

ETAPA 3: PROJETO LEGAL 

ARQ-B 009: Documentação Gráfica do Projeto Legal 

ARQ-B 010: Memoriais Descritivos Legais 

ARQ-B 208: Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos 

Orgãos Técnicos Públicos. 

ETAPA 4: PROJETO PRÉ-EXECUTIVO 

RMD 002: Reunião/Consultorias com Equipe de Projetos Multidisciplinar da Contrante 

 
ARQ-C 001 : Solução Consolidada dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de 

Acabamento 

ARQ-C 002 :Solução Consolidada de Implantação 

ARQ-C 003 :Solução Consolidada de todos os Ambientes, em todos os Pavimentos / 

Unidades 

ARQ-C 004: Solução Consolidada dos Elementos de Cobertura 

ARQ-C 005: Solução Consolidada de todos os Cortes 

ARQ-C 006: Solução Consolidada de todas as Fachadas 

ARQ-C 007: Atendimento a Eventuais Comunicações e Correções da Documentação 

Legal para Órgão Técnico Público Municipal Principal 

ARQ-C 008: Compatibilização Formal dos Elementos Arquitetônicos Gerados nesta 

Fase com as demais Especialidades e Consultorias 

ARQ-C 101: Compatibilização de toda a Documentação Legal 
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ANEXO 2 – Check-List de Arquitetura 

 

ETAPA 1: ESTUDO PRELIMINAR 
 
 
ARQ-A 001 
Levantamento de Dados / Restrições Físicas e Legais 
 
- Relatório preliminar de restrições legais, contendo todos itens de legislação 

pertinentes abordados na atividade 

- Alertar sobre eventuais restrições não verificadas 

ARQ-A 101 
Levantamento e Análise Física dos Condicionantes do Entorno 
 
- Relatório / programa com croquis explicativos que descrevam detalhadamente os 

dados referentes a todos itens abordados na atividade 

- Fotos do local e do entorno 

ARQ-A 102  
Levantamento e Análise das Restrições das Legislações Específicas na Esfera 
Municipal 
 
- Relatório preliminar de condicionantes locais, com comentários das consultas 

preliminares verbais realizados junto a cada órgão público envolvido sobre as 

condicionantes específicas do local para a implantação doempreendimento 

ARQ-A 103  
Levantamento e Análise das Restrições das Legislações Específicas na Esfera 
Estadual 
 
- Relatório preliminar de condicionantes locais para a implantação do 

empreendimento, com os comentários preliminares das consultas verbais aos órgãos 

específicos 

ARQ-A 002  
Quantificação do Potencial Construtivo do Empreendimento 
 
- Quadros de áreas analíticos das áreas das unidades e totais do Empreendimento 

 
ARQ-A 004  
Concepção e Análise de Viabilidade das Unidades / Pavimentos, Tipo do 
Empreendimento 
 
- Planta(s) baixa(s) esquemática(s) do(s) pavimento(s) / unidade(s) tipo 
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- Planta esquemática do pavimento / unidades / blocos-tipo 

- Quadro preliminar completo das áreas do empreendimento 

- Implantação geral esquemática com indicação Norte-Sul, vias de acesso e locação 

do(s) bloco(s) 

 
ARQ-A 202 
Levantamento e Análise das Variáveis Programáticas do Empreendimento 
 
- Programa de necessidades definindo claramente todas as atividades exercidas no 

empreendimento, contendo as descrições, características, áreas e dimensionamentos 

preliminares de todos os itens abordados 

ARQ-A 003 
Concepção e Análise de Viabilidade da Implantação do Empreendimento 
 
- Croquis esquemático de implantação geral do Empreendimento contendo: 

• Indicação Norte-Sul 

• Indicação das ruas e acessos 

• Locação do(s) bloco(s) 

ARQ-A 203 
Verificação Analítica da Viabilidade Econômica do Empreendimento 
 
- Programa com a definição de um fluxo de caixa geral do empreendimento, contendo 

todos os itens abordados,bem como a análise da taxa de retorno do investimento 

previsto 

ARQ-B 001 
Consolidação da Qualificação do Potencial Construtivo das Áreas e Número 
Total de Unidades 
 
- Estudos completos, gerados através de quadros de áreas analíticos de todas as 

áreas do empreendimento, devidamente revisados em função das novas informações 

obtidas na fase anterior 

ARQ-B 002 
Solução Preliminar de Implantação 
 
Implantação esquemática das edificações-tipo e todas áreas necessárias, contendo no 

mínimo: 

- Conceituação, articulação, dimensionamento e caracterização da(s) edificação ou 

edificações no terreno 
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- Definição das vias de acesso de veículos e de pedestres 

- Áreas verdes, recreação e lazer 

- Cotas gerais de implantação 

- Sistema de eixos organizacionais e referências de nível 

- Indicação Norte / Sul 

- Indicação das vias e acessos 

 
ARQ-B 003 
Solução Preliminar dos Ambientes dos Pavimentos / Unidades 
 
Planta baixa de todos os pavimentos / unidades, com indicação, para todos os 

ambientes, das áreas e suas dimensões, contendo no mínimo: 

- Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os 

pavimentos da(s)edificação(ções) 

- Sistema de eixos organizacionais e modulação geral (quando pertinente) 

- Lançamento preliminar das estruturas e dimensionamento conceitual em planta 

- Conceituação e articulação das áreas / ambientes / espaços técnicos necessários 

- Conceituação de vãos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts) 

 
ETAPA 2: ANTE-PROJETO 
 
ARQ-B 004 
Solução Preliminar dos Elementos de Cobertura 
 
Planta baixa dos elementos de cobertura, contendo no mínimo: 

- Conceituação de tipologias: lajes, telhados, pergolados, etc. 

- Sistema de eixos organizacionais e modulação geral (quando pertinente) 

- Conceituação de caimentos, calhas e coletores de águas pluviais (quando pertinente) 

- Conceituação de vãos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts) 

 
ARQ-B 005 
Solução Preliminar dos Cortes 
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Cortes e / ou secções longitudinais e / ou transversais preliminares de todos os 

pavimentos, indicando todos os níveis e alturas (internas e externas) em relação a 

referência adotada, contendo, no mínimo: 

- Níveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos os ambientes, 

pavimentos e edificações /blocos 

- Conceituação de vãos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts) 

- Necessidades de espaços livres entre forros e entre pisos 

- Dimensionamento estrutural conceitual vertical (quando pertinente) 

- Sistema de modulação vertical (quando pertinente) 

- Conceituação e articulação dos espaços técnicos necessários (quando pertinente) 

 
ARQ-B 006 
Solução Preliminar das Fachadas 
 
Fachadas, de todas as edificações, indicando os elementos que a(s) compõe(m) tais 

como: 

- Todos elementos que compõe as fachadas 

- Esquadrias 

- Terraços e gradis 

- Coberturas e platibandas 

- Acessos e marquises, 

- Outros elementos significativos 

- Referências a níveis 

- Definição de materiais e cores 

- Sistema de modulação horizontal e vertical (quando pertinente) 

- Níveis dos principais pavimentos em relação a referência adotada (quando 

pertinente) 
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ARQ-B 007 
Solução Preliminar dos Sistemas, Métodos e Materiais de Acabamento 
 
Relatório com a conceituação geral dos sistemas, métodos construtivos e materiais de 

acabamento, para servir de subsídio às próximas atividades, contendo, no mínimo: 

- Conceituação dos sistemas de vedação gerais - tipologia e dimensionamento 

- Conceituação dos sistemas de revestimento de pisos, vedos e forros (Tabela de 

Acabamentos) 

ARQ-B 008 
Consolidação dos Documentos Arquitetônicos Gerados nesta Fase 
 
Consolidação preliminar dos produtos gerados nas atividades anteriores, para 

servirem de subsídios à geração da documentação gráfica legal, composta por: 

- Implantação preliminar dos blocos-tipo 

- Plantas baixas preliminares dos pavimentos / unidades tipo, térreo, coberturas, 

equipamentos e subsolos 

- Cortes longitudinais e transversais preliminares 

- Fachadas preliminares de todas as edificações / blocos 

 
ARQ-B 202 
Perspectivas Detalhadas e/ou Maquete(s) Eletrônica(s) 
 
- Desenhos e imagens apresentadas em papel, ou em arquivos tipo jpg, tif, etc, ou 

maquete física para visualização dos itens descritos na atividade 

 

ETAPA 3: PROJETO LEGAL 

ARQ-B 009:  
Documentação Gráfica do Projeto Legal 
 
Documentação Gráfica do Projeto Legal, composta por todos os desenhos e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão 

ARQ-B 010:  
Memoriais Descritivos Legais 
 
Memorial Descritivo Legal do empreendimento, composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação 
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ARQ-B 208: Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto 
aos Orgãos Técnicos Públicos. 
 
Montar, Protocolar e retirar oficialmente a documentação e processos expedidos pelo 

Órgão Técnico Público. 

Definir “a priori” quais orgãos e até onde vai a Responsabilidade do Escritório de 

Arquitetura. 

Os documentos necessários, procedimentos e formato de requisição e resposta de 

cada Órgão poderão variar em função do órgão e da localidade. 

ETAPA 4: PROJETO PRÉ-EXECUTIVO 

 
ARQ-C 001 
Solução Consolidada dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de 
Acabamento 
 
Relatório / Documento com a definição geral dos principais sistemas, métodos 

construtivos e materiais de acabamento, para servir de subsídio às atividades 

posteriores, considerando: 

- Sistemas de revestimento de piso, coberturas e forros 

- Sistemas de vedação gerais - tipologia e dimensionamento 

- Sistemas de Esquadrias 

 
ARQ-C 002 
Solução Consolidada de Implantação 
 
Implantação consolidada dos blocos-tipo e todas áreas adjacentes necessárias, 

contendo no mínimo: 

Elementos Básicos 

- Sistema de eixos organizacionais, referência de nível e orientação geográfica (norte 

magnético ou verdadeiro) 

- Articulação, dimensionamento e caracterização da edificação ou edificações no 

terreno 

- Articulação conceitual de todas as áreas necessárias 



64 
 

- Cotas gerais de implantação e cotas de nível do piso acabado de todas as áreas 

- Limites do terreno, indicação de edificações adjacentes e vias de acesso 

- Curvas de nível (terreno existente e a nova configuração, proposta pelo projeto) 

- Vias internas de circulação de veículos e de pedestres, estacionamentos e áreas 

cobertas 

- Designação e locação dos diversos edifícios (ou etapas de construção) previstos 

- Designação e locação das áreas ajardinadas 

- Designação e locação das áreas de lazer e recreação 

 
ARQ-C 003 
Solução Consolidada de todos os Ambientes, em todos os Pavimentos / 
Unidades 
 
Plantas baixas de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / áreas e suas 

dimensões, contendo: 

Elementos Básicos: 

- Sistema de eixos organizacionais, referências de níveis e orientação geográfica 

(norte magnético ou verdadeiro) 

- Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes e espaços 

técnicos, em todos os 

pavimentos das edificações 

- Indicação dos elementos do sistema estrutural 

- Indicação dos cortes gerais e fachadas 

- Indicação do sentido de abertura das esquadrias 

- Indicação de enchimentos, dutos, passagens horizontais e verticais, além das 

prumadas das instalações 

Elementos Complementares (Desejáveis): 

- Indicações de cotas parciais entre coordenadas e cotas totais 

- Indicação de níveis de piso acabado e “no osso” 
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- Indicação de sancas, rebaixos e projeções 

- Indicação de soleiras e peitoris 

- Indicação dos pontos de distribuição de água e esgoto, inclusive para jardins, filtros, 

bebedouros e caixas de 

incêndio 

- Tabelas com indicação de acabamentos, revestimentos e pisos 

- Quadro de dimensionamento das esquadrias, com dimensões e quantidades de cada 

tipo (quando pertinente) 

- Modulação Geral (quando pertinente) 

ARQ-C 004 
Solução Consolidada dos Elementos de Cobertura 
 
Plantas dos elementos de cobertura, contendo no mínimo: 

Elementos Básicos: 

- Sistema de eixos organizacionais, referência de nível e orientação geográfica (norte 

magnético ou verdadeiro). 

- Definição de tipologias: lajes, telhados, pergolados, etc. 

- Indicação do Sistema de eixos organizacionais e modulação geral 

- Definição de caimentos, calhas e coletores de águas pluviais 

- Definição de vãos (portas e aberturas), aberturas técnicas horizontais e verticais 

(shafts) 

- Definição dos elementos de ventilação e iluminação das salas técnicas embutidas 

sob as coberturas 

Elementos Complementares (Desejáveis): 

- Indicações de cotas parciais entre coordenadas e cotas totais 

- Indicação de níveis de pisos acabados e “no osso” 

- Tabelas com indicação de acabamentos, revestimentos e pisos 
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- Quadro de dimensionamento das esquadrias, com dimensões e quantidades de cada 

tipo (quando pertinente) 

 
ARQ-C 005 
Solução Consolidada de todos os Cortes 
 
Cortes longitudinais, transversais e secções parciais suficientes para compreensão do 

projeto, em todos os pavimentos, contendo no mínimo: 

Elementos Básicos 

- Sistema de eixos organizacionais e referência de nível e orientação geográfica (norte 

magnético ou verdadeiro). 

- Níveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos ambientes, 

pavimentos e edificações 

- Indicações dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, bem como dos 

novos perfis longitudinais e transversais 

- Definição de espaços livres entre forros, e entre pisos. 

- Definição e articulação dos espaços técnicos necessários 

Elementos Complementares (Desejáveis): 

- Sistema de modulação vertical (quando pertinente) 

- Indicação dos elementos do sistema estrutural 

- Definição de vãos (esquadrias e portas) e de aberturas técnicas horizontais e 

verticais (shafts) 

 
ARQ-C 006 
Solução Consolidada de todas as Fachadas 
 
Elevações de todas as faces, de todas as edificações, indicando a articulação de todos 

os elementos componentes, inclusive os níveis dos pavimentos em relação à 

referencia adotada, contendo: 

Elementos Básicos: 

- Sistema de eixos organizacionais, referência de nível e orientação geográfica (norte 

magnético ou verdadeiro) 
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- Indicação das divisas do terreno 

- Indicação dos elementos de coberturas e platibandas 

- Indicação dos acessos e marquises 

- Indicação gráfica dos materiais de revestimento 

- Desenhos das fôrmas (quando utilizado concreto aparente) ou painéis (para sistemas 

industrializados), juntas, 

frisos e paginação de revestimentos 

Elementos Complementares (Desejáveis): 

- Referência dos elementos do sistema estrutural 

- Indicação, modulação, dimensionamento e sentido de abertura das esquadrias e 

gradis nas fachadas 

- Indicação da localização de equipamentos, tubulações ou outros elementos de 

sistemas prediais e de climatização que sejam aparentes nas fachadas 

- Tabelas com indicação de acabamentos 

 
ARQ-C 007 
Atendimento a Eventuais Comunicações e Correções da Documentação Legal 
para Órgão Técnico Público Municipal Principal 
 
Documentação Gráfica e Memoriais do Projeto Legal, devidamente alterada, 

adequando as exigências das comunicações emitidas pelo Órgão com as eventuais 

mudanças do projeto resultante da consolidação desta fase 

ARQ-C 008 
Compatibilização Formal dos Elementos Arquitetônicos Gerados nesta Fase 
com as demais Especialidades e Consultorias 
 
Relatórios e desenhos indicativos de todas as interferências entre os sistemas 

complementares e o projeto arquitetônico, para eventuais soluções e correções, 

verificando as interferências com: 

- Sistemas de estruturas 

- Sistemas de fundações 

- Sistemas de vedações gerais 
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- Sistemas prediais elétricos e hidráulicos 

- Definição de aberturas técnicas horizontais e verticais (shafts) 

- Outros sistemas pertinentes 

 
ARQ-C 101 
Compatibilização de toda a Documentação Legal 
 
Adequação de toda documentação gráfica e de Memoriais dos Projetos Legais bem 

como da documentação legal exigida 

 


