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RESUMO  

No âmbito da Construção Civil, algumas obras fracassam por motivos 

supervenientes, mas a grande maioria tem seu desempenho comprometido por 

questões comuns, como a falta de planejamento que por consequência afeta outros 

processos resultando no insucesso do que foi planejado. O gerente de projetos, que 

tem como funções principais estudar o projeto, integra-lo, distribuir funções, detectar 

e controlar os riscos, transmitir informações, entre outras tarefas, é considerado um 

cargo estratégico e importante, visto como uma possível solução para controlar os 

erros em obras civis. No entanto, o gerenciamento não exclui completamente a 

possibilidade de falha, mas se feito de forma correta e coerente contribui 

consideravelmente para mitigar os erros e resultar no êxito do negócio. O propósito 

desta pesquisa é esclarecer quais são os principais problemas presentes em obras 

civis, apontando suas possíveis causas, e por meio de bases teóricas sobre Gestão 

de Projetos, desenvolver um plano gerencial para minimizar as falhas exorbitantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Projeto em gestão é descrito como o planejamento de algo novo que possui 

restrição de tempo, em outras palavras, é uma inovação com um cronograma bem 

definido (MENEZES, 2009). Para se aplicar as técnicas dessa metodologia na área 

da Construção Civil, este termo deve ser considerado como um todo, incluindo 

desde o início, com a criação das primeiras ideias e levantamento de necessidades 

para elaboração de um projeto executivo, até o final com a entrega da obra.  

De acordo com LIMA (2009) o ideal é que o planejamento seja conduzido por um 

gerente, denominado Gerente de Projetos, o qual é responsável por avaliar 

elementos como custos, prazos e riscos em todas as fases do empreendimento, 

trabalhar a comunicação entre os setores e os stakeholders (partes interessadas). 

Este trabalho visa utilizar o gerenciamento para minimizar os erros frequentes 

que ocorrem diariamente na construção civil, criando-se por efeito uma economia de 

tempo e custo, sem interferir ou prejudicar na qualidade do negócio. 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral  

Analisar os principais pontos que afetam o desenvolvimento das obras civis e 

apresentar um modelo de gestão a partir do guia PMBOK, com o intuito de minimizar 



os fatores negativos que resultam em aditivos de prazo e tempo, e que interferem na 

qualidade da obra.  

2.2 Objetivo específico  

Contribuir para o desenvolvimento do gerenciamento de projetos no setor da 

Construção Civil, e assim aprimorar o desempenho tanto das obras, como das 

equipes, a partir de um plano prático, funcional e estratégico. 

3. METODOLOGIA  

Sobre o nível de profundidade ao tema, a pesquisa será do tipo explicativa, tendo 

como preocupação identificar quais são os principais erros em projetos, analisa-los e 

apontar suas causas. Quanto aos procedimentos técnicos, serão realizados por 

pesquisa bibliográfica, com base em livros e artigos científicos.  

A fase inicial da pesquisa será estudar as principais falhas presentes no ramo da 

construção civil, e analisar suas possíveis causas, buscando também uma possível 

solução. Para auxílio na identificação dos problemas em obras, será aplicado um 

questionário voltado aos profissionais da área de estudo.  A partir dos dados obtidos 

será elaborado um plano ideal que englobe todas as etapas de um projeto, usando 

da metodologia de gerenciamento, cujas principais bases teóricas serão consultadas 

no guia PMBOK 6ª Edição.  

4. DESENVOLVIMENTO  

4.1 Projetos e falhas 

De acordo com o Standish Group (2009, apud POLITO, 2013), uma porcentagem 

muito baixa de projetos, apenas 32%, concluem dentro do tempo e do custo 

considerados. Tendo em vista que orçamentos, segundo o PMI (2017), são preços 

estimados, entende-se que podem haver variações do valor proposto para o real, 

mas quando o valor final diverge muito do esperado, é um indício de falha grave.  

Segundo MAYR (2000), a separação de projeto e execução, acaba por gerar 

algumas deficiências no projeto final, em resumo pela falta de comunicação. Os 

erros normalmente causam impactos diretos no custo, qualidade e tempo da obra, 

os mais frequentes estão relacionados a falhas em desenhos gráficos, orçamentos, 

cronogramas, memoriais e especificações técnicas (CORREIA et al., 2017). 

4.2 Gerenciamento de projetos  

De acordo com o PMI (2017, p.10), a gestão é “a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus 

requisitos”. A NBR ISO 21500:2017 estabelece a mesma definição para gestão, 



acrescentando que cada fase de entrega do empreendimento deve ser 

criteriosamente analisada para atingir bons resultados e satisfazer os stakeholders.  

O PMI (2017) separa o gerenciamento em dez áreas distintas de conhecimento, 

sendo função do gestor, alinha-las e coordena-las juntamente com as equipes. Estas 

áreas são: integração, aquisição, comunicação, partes interessadas, tempo, custo, 

escopo, qualidade, risco e recursos. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os motivos pelo quais projetos fracassam são variados segundo o estudo, como: 

erro ou falta de definição dos escopos, falha de detalhamento, de controle e 

fiscalização, erros de execução e má administração de recursos e pessoas. Esses 

elementos em sua maioria ocorrem pela falta de gerenciamento, que se compreende 

por ser o planejamento e controle de um projeto. Há também acontecimentos 

considerados supervenientes, principalmente quando se tratam de reformas. Nestes 

casos, não são tidos como erros, mas sim fatos que poderiam constar na análise de 

riscos, ou que foram considerados, mas não evitados.  
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