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ANÁLISE DE FALHAS EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

 

Jhonatan Amâncio da Silva  

 

 

RESUMO 

 

Considerando que muitos dos problemas encontrados em edificações, têm como causa 

principal falhas na fase de processo de projeto, essa etapa torna-se uma das mais importantes 

para o sucesso de um empreendimento. O presente artigo consiste na análise de falhas que 

ocorrem em projetos no setor da construção civil. O desenvolvimento se deu, por meio de 

pesquisas bibliográficas, onde foram identificadas as principais fragilidades encontradas, com 

o intuito de exemplifica-las e apresentar as possíveis soluções, a fim de otimizar o 

desenvolvimento dos projetos realizados. Eliminando assim, custos não programados, além de 

atrasos de cronograma. Identificou-se como resultado que para a otimização dos projetos, se 

faz necessário uma gestão e compatibilização dos mesmos.  

 

Palavras-chave: Engenharia Civil. Planejamento. Compatibilização.  

 

 

ANALYSIS OF FAILURES IN CIVIL CONSTRUCTION PROJECTS   

 

ABSTRACT 

 

Considering that many of the problems found in buildings have as their leading cause, issues 

in the design process stage, this stage becomes one of the most important for the success of a 

building company. The present article consists in the analysis of failures that occurs in 

projects in the building sector. The development was made through a bibliographic review, 

where the main fragilities were identified, with the purpose of exemplifying them and 

presenting possible solutions, in order to improve the development of the projects, thus, 

writing off unplanned costs and also schedule delays. It was identified as a result that for the 

optimization of the projects, it is necessary to manage and make them compatible. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo o site AECweb, pesquisas apontam que entre 30% e 40 % da performance 

dos projetos são prejudicados por erros de planejamento e execução. Somente 35 % dos 

projetos atingem o êxito, e em torno de 15% são interrompidos antes mesmo do fim da obra. 

Isso gera perdas financeiras e demanda por um profissional competente para gerir os projetos. 

Um estudo realizado por FRANCHI, SOIBELMAM & FORMOSO (1993), no Brasil, 

concluiu que há uma grande parcela de perda que é causada por problemas relacionados ao 

projeto, tais como: alterações durante o processo construtivo, ausência de consulta ou de 

cumprimento às especificações e insuficiência no detalhamento do projeto, bem como de 

coordenação entre os diferentes projetos. 

Para certificar que o projeto está sendo planejado de maneira eficaz em todas as suas 

fases e obter controle quanto ao prazo, custo, qualidade e riscos do mesmo, é necessário 

gerenciá-lo, afim de que haja uma projeção de possíveis impactos a curto e médio prazo, 

podendo dessa forma antecipar decisões que possam assegurar a execução (LIMMER 1997). 

Na efetivação de um projeto, os procedimentos utilizados na realização do mesmo, 

devem ser observados de modo que os objetivos propostos sejam alcançados dentro dos 

modelos predefinidos, daí a necessidade de controlar o projeto, o que garante o desempenho 

próximo do que foi planejado, evitando desvios (LIMMER 1997).    

O sucesso de um projeto está ligado a atingir seus objetivos globais, enquanto o da 

gestão de projeto é medido por meio dos indicadores de cumprimento do prazo, custo, 

qualidade e escopo, dentre outros. Segundo o Guia PMBOK (2017, p. 34): 

Tradicionalmente, os indicadores de prazo, custo, escopo e qualidade do 

gerenciamento de projetos são os fatores mais importantes para definir o sucesso de 

um projeto. Mais recentemente, os profissionais e estudiosos determinaram que o 

sucesso do projeto também deve ser medido considerando-se a realização dos seus 

objetivos. 

Portanto para que o projeto obtenha êxito, além dos indicadores precisarem estar em 

sintonia um com o outro e dentro dos prazos, é preciso também que o mesmo atinja, ou se 

aproxime dos objetivos previamente estabelecidos. 

No atual ambiente de negócios, os líderes organizacionais precisam ser capazes de 

gerenciar orçamentos cada vez mais apertados, prazos mais curtos, recursos mais escassos e 

uma tecnologia que muda rapidamente. Para se manterem competitivas as empresas estão 
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adotando o gerenciamento de projetos para entregar um negócio de valor de forma 

consistente. 

O presente trabalho tem como objetivo descrever as principais falhas encontradas em 

projetos no setor da construção civil, e as soluções dos respectivos problemas ocasionados, 

afim de otimizar o desenvolvimento dos projetos realizados, de forma que a empresa não 

tenha custos indesejáveis e um cronograma mal elaborado. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Metodologia representa os métodos necessários à obtenção de dados para o 

desenvolvimento de raciocínios, que resultarão em cada parte do trabalho final. Para Fonseca 

(2002), métodos significa organização, ou seja, estudo sistemático, pesquisa, investigação, 

bem como, o processo para se realizar uma pesquisa ou um estudo, com o intuito de fazer 

ciência.  

Para a realização deste artigo, foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas, que se 

desenvolveram com o objetivo de explicar um problema com base em teorias publicadas nos 

mais diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, anais, meios eletrônicos, etc.  

Segundo Boccato (2006, p. 266): 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 

referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 

científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 

pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 

apresentado na literatura científica.  

Esse método de pesquisa foi extremamente importante para que fosse feita as devidas 

fundamentações e análises teóricas acerca das principais contribuições sobre os temas 

abordados, trazer conhecimentos a respeito dos mesmos. O presente artigo se dividiu em uma 

pesquisa bibliográfica a respeito das seguintes falhas de projetos: incompatibilidade e conflito 

dos diversos projetos; alterações nos projetos; falta de coordenação; falta de detalhamento, e 

por último, planejamento inadequado. 

 

3 PONTOS FRÁGEIS EM PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL  

 

O setor da construção civil, devido a algumas das falhas que ocorrem, ainda é visto 

como atrasado, se comparado a outros setores a fim desenvolver produtos e serviços, o 
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mesmo, vem buscando novos métodos, mais eficientes e competentes (OLIVEIRA E 

MELHADO, 2006). Diante disso, as empresas necessitam cada vez mais reduzir prazos e 

custos, a fim de se tornarem competitivas. 

O mercado tem demandado das empresas de construção devido ao aumento da 

competitividade, a melhoria da eficiência dos seus projetos, através da redução dos custos de 

retrabalho, assim diminuindo o desperdício (VANNI, 1999). O gráfico 1 apresenta a 

porcentagem de falhas de acordo com sua origem:  

 

Gráfico 1 - Origens de problemas patológicos na construção civil 

 

  

Fonte: Abrantes (1995) - Adaptado pelo autor 

 

Abrantes (1995), afirma que as falhas no período de obra ocorrem por conta da falta de 

importância que é dada à qualidade nas etapas precedentes ao processo de execução. A 

consequência dessas falhas são desperdícios de materiais e mão de obra, além de custos 

adicionais no orçamento inicial. 

De acordo com a NBR: 5674 (1999, p. 2), pode-se afirmar que um projeto é a 

“descrição gráfica e escrita das características de um serviço ou obra de Engenharia ou de 

Arquitetura, definindo seus atributos técnicos, econômicos, financeiros e legais”.  Cada obra 

dispõe de um projeto específico, e assim que a mesma é concluída o projeto é finalizado. 
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Segundo Vanni (1999), algumas das falhas que se destacam na origem dos projetos, 

são: incompatibilidade e conflitos dos diversos projetos, alterações nos projetos, falta de 

coordenação, falta de detalhamento e planejamento inadequado. 

 

3.1 – INCOMPATIBILIDADE E CONFLITOS DOS DIVERSOS PROJETOS 

 

A falta de comunicação entre as partes que desenvolvem os diversos projetos de uma 

mesma obra, causa incompatibilidade, que na maioria das vezes aparecem somente no 

decorrer da construção, o que gera retrabalho, e custos indesejáveis (LIMMER, 1997). 

É necessário verificar os trabalhos desenvolvidos por projetistas e calculistas, a fim de 

examinar possíveis divergências entre eles, e se preciso, realizar as alterações necessárias nos 

projetos para corrigi-las, antes que o mesmo seja executado (GEHBAUER et al., 2002). 

 

3.2 – ALTERAÇÕES NOS PROJETOS 

 
As alterações de projeto precisam ser identificadas e aprovadas, antes de sua execução, 

e os registros mantidos, além de ser realizadas avaliações do efeito dessas modificações no 

produto (NBR ISO 9001, 2008).   

Mayer (2000, p. 23) afirma que, “a alteração do projeto que ocorre em obra, a 

qualquer pretexto, sem a concordância de seu autor, transfere a responsabilidade técnica do 

autor do projeto para os responsáveis pela sua execução” Na maioria dos casos os projetos são 

alterados, devido à dificuldade de execução, pois somente nesse momento todos os agentes 

estão participando efetivamente do processo.  

 

3.3 – FALTA DE COORDENAÇÃO 

 

Uma das falhas de planejamento, verificada durante as pesquisas dos pontos fracos das 

empresas, está presente na falta de coordenação entre os projetos e o desenvolvimento de 

detalhes construtivos de importância para a obra (GEHBAUER et al., 2002). 

É necessário coordenar as informações trocadas entre todas as partes envolvidas, como 

empreendedores, projetistas e construtores, para que o projeto transcorra de maneira integrada 

(OLIVEIRA E MELHADO, 2006). Deve-se levar em conta também o tamanho de cada 

equipe, a fim de facilitar a comunicação e a troca de informações entre os membros da 

mesma. 
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3.4 – FALTA DE DETALHAMENTO 

 

A consequência da falta de detalhamento dos projetos, causa impasse na compra dos 

materiais e dificuldades na execução do projeto. De modo que torna a compra um tanto mais 

complicado, que ocasiona em compras erradas (DELESDERRIER, 2015).  

A ausência de detalhes construtivos e de especificações no projeto, podem não atender 

as exigências do consumidor, além de gastos adicionais no decorrer da execução da obra 

(GEHBAUER et al., 2002).  

 

3.5 – PLANEJAMENTO INADEQUADO 

 

Segundo o Guia PMBOK (2017, p.11): 

Os projetos mal gerenciados ou a ausência do gerenciamento de projetos podem 

resultar em: prazos perdidos, estouros de orçamento, má qualidade, retrabalho, 

expansão descontrolada do projeto, perda de reputação para a organização, partes 

interessadas insatisfeitas, e incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o 

projeto foi empreendido.  

Sendo assim, a inexistência do planejamento eficaz dentro da gestão de projetos, pode 

trazer prejuízos a empresa com gastos desnecessários e problemas com a produtividade, além 

de uma possível má reputação no mercado. 

AUSTIN et al. (1994) afirmam que, à ausência de planejamento e coordenação do 

desempenho do projeto resultam em dados insatisfatórios para o andamento apropriado, de 

modo que são ocasionadas falhas, sem as soluções adequadas. 
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Quadro 1 – Resumo dos pontos frágeis de projetos da construção civil: 

 

TIPO DE FALHAS DEFINIÇÃO CONSEQUÊNCIAS 

Incompatibilidade e 

conflitos dos diversos 

projetos 

Falta de comunicação entre 

as partes que desenvolvem 

os projetos. 

Retrabalhos e custos 

adicionais não previsto. 

Alterações nos projetos 

Alterações nos projetos que 

ocorre na maioria das vezes 

devido à dificuldade da 

execução. 

Retrabalho, custo 

adicionais não previsto. 

Falta de coordenação 

Coordenar as informações 

trocadas entre todas as 

partes envolvidas, como 

empreendedores, projetistas 

e construtores. 

Retrabalho, atraso no 

cronograma, custo 

adicionais não previsto. 

Falta de detalhamento 

Ausência de detalhes 

construtivos e de 

especificações no projeto. 

Retrabalho, custos 

adicionais não previstos. 

Planejamento inadequado 

Inexistência de 

planejamento, falta de 

coordenação na gestão de 

projetos. 

Retrabalho, atraso no 

cronograma de entrega, má 

qualidade, custo adicionais 

não previsto. 

Fonte: Quadro do autor 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Muitas obras, ainda hoje, são executadas com um planejamento informal, sem garantia 

do cumprimento dos prazos e, muito menos, do orçamento. Não existem empresas ou 

profissionais suficientes e com capacidade de entregar a obra no tempo estipulado, cumprindo 

o orçamento, dentro das margens de erro previstas no início do projeto. 

Melhado (1995), afirma que “as empresas vêm passando pela implementação de novas 

formas de gestão visando combater os seus desperdícios e obter melhores níveis de 
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competitividade”. Quando ocorre gestão e um planejamento adequado, por se conhecer o 

projeto de maneira profunda, há uma redução de custos, de desperdícios de materiais, 

previsão de necessidades e imprevistos, cumprimento de prazos e orçamento e maior 

competitividade no mercado. 

Segundo Callegari (2007) a compatibilização é uma atividade de gerenciar e integrar 

os diferentes projetos de uma certa obra, tendo em vista o perfeito ajuste entre os mesmos. 

Tendo como finalidade diminuir os conflitos existentes entre os diversos projetos, 

simplificando a execução, otimização e racionalizando os materiais, o tempo a mão de obra e 

no final as manutenções. Entende-se, também, o desempenho de descobrir erros relacionados 

às interferências e inconsistências físicas entre vários elementos da obra. 

Com isso, nota-se que, ao implementar dentro das empresas de construção civil, a 

gestão de projetos, o planejamento ou a compatibilização nos processos correspondentes as 

fases de projetos e desenvolvimento de obras mostrou-se satisfatório, pois contribui muito 

para empresas, diminuindo as falhas na realização do projeto de uma edificação.  

Ao final do trabalho, concluiu-se que a gestão de projetos, planejamento e 

compatibilização são atividades necessárias tanto no processo de elaboração de projetos 

quanto na fase de obras. Sendo responsável por reduzir erros, melhorar a eficiência na 

execução do projeto e aumentar a competitividade do empreendimento. As vantagens dessas 

práticas são inúmeras, entre elas: a redução do tempo da etapa de projeto; redução do número 

de alterações de projetos; redução dos conflitos e interferências de projetos; redução do 

retrabalho; ajuste do custo do projeto com o orçamento previsto para o empreendimento.  
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