
1 
ERRATA 
 
? Ortografia e gramática 

 

Página Onde se lê Leia-se 

3 “...e que foram acompanhadas..” “...e que foram 
acompanhados..” 

45 “...cita as necessidades de 
treinamento da equipe vai 
trabalhar...” 

“...cita as necessidades de 
treinamento da equipe que 
vai trabalhar...” 

62 “...obras similares poderia ter ser 
constatado o erro.” 

“...obras similares poderia ter 
se constatado o erro.” 

62 “...além de gerarem uma série...” “...além de gerar uma série.. “ 
66 “...que tenha sido desenvolvido a 

rede de precedências...” 
“...que tenha sido 
desenvolvida a rede de 
precedências...” 

89 “Em relação à treinamentos...” “Em relação a 
treinamentos...” 

100 “Existem diversas lista de 
checagem...” 

“Existem diversas listas de 
checagem...” 

109 “...devido à uma comunidades 
hostis” 

“...devido a comunidades 
hostis” 

3 “Figura 03 - % de atraso...” “Figura 03 – Proporção % de 
atraso...” 

Diversas páginas “...tem...” “...têm...” 
64 “...também não claramente...” “...também não são 

claramente..” 
75 “O parte técnica consiste...” “A parte técnica consiste...” 
78 “...28% do volume re recursos...” “...28% do volume de 

recursos...” 
90 “Em relaçãos aos problemas...” “Em relação aos 

problemas...” 
94 “A maneira de montar estes 

relatório de medição estão 
descritas em...” 

“A maneira de montar estes 
relatórios de medição está 
descrita em...” 

96 “...foi constantado...” “...foi constatado...” 
97 “...a identificação de sisntomas...” “...a identificação de 

sintomas...” 
99 “...(ver Anexo 1)...” “...(ver Anexo 2)...” 
40 “...figura 13...” “...figura 14...” 
57 “...a CPOS uma estrutura...” “...a CPOS têm uma 

estrutura...” 
57 “...se restinge...” “...se restringe...” 
107 “...apenas os interesssados...” “...apenas os interessados...” 
107 “...é que as clalusulas...” “...é que as cláusulas...” 
112 “No entanto, as recomendação...” “No entanto, as 

recomendações...” 
 



2 
? Repetições 

 
Página 15 Desconsiderar o último parágrafo da página 

 
? Complementações 

 
Página 30 Fase crítica de prazo significa um atraso 

de até 10% do prazo original. 
Página 107 Desconsiderar a recomendação para dar 

preferência aos contratos de preço 
global sobre os contratos de preço 
unitário, pois a amostra considerada não 
é representativa para se chegar a essa 
conclusão. 

Página 112 – Limitação do trabalho Cabe ressalvar que as causas dos 
atrasos e estouros de orçamento nos 
empreendimentos públicos de 
construção podem envolver diversas 
outras variáveis além do planejamento 
que não foram abordadas em 
profundidade neste trabalho, tais como 
aspectos comportamentais e políticos. 

Página 7 – Objetivo do trabalho O objetivo do presente trabalho está 
explicitado no terceiro parágrafo da 
página 7. 
“Neste sentido a proposta deste trabalho 
é mostrar como a execução dos 
processos de planejamento de 
empreendimentos de construção nos 
órgãos públicos do Governo do Estado 
de São Paulo afeta o prazo e o custo 
destes empreendimentos na fase de 
obras.” 

Página 7 – A metodologia de pesquisa ? A pesquisa é de natureza 
exploratória sobre a unidade de 
análise explicitada no quarto 
parágrafo da página 7 

? A coleta de dados através de 
entrevistas foram feitas de 
maneira não estruturada. 

  
 


