
Gerenciamento de 
Obras
COM ÊNFASE NA GESTÃO DA PRODUÇÃO, GESTÃO 
FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO
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DIA II
Orçamento e Planejamento
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Orçamento

O que é um orçamento?
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Orçamento

Orçamento é o cálculo que se faz 
para determinar todos os gastos de 

uma obra ou de um serviço de 
construção.
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Orçamento

• É documento parte do contrato. 

• Deve ser analisado, ao iniciar a obra com muito critério; 

• Deve ser elaborado um novo orçamento quando da assunção de uma obra.

• Deve ser feito a partir do projeto executivo.
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CPUs

Lei 8666/93

Custos 

BDI

SoftwaresLicitações

Preço 
Global

Preço 
Unitário

Curva ABC

Leilão

Concorrência 

Pública

Interpretação 
de Projetos

Despesas 

Composições 
Auxiliares

Preços 

Unidades

Planilha 
Sintética

Grupos de 
insumos 

Equalização 
de propostas

Reorçamento

Levantamento de 
quantidadesBancos de 

Dados

Critérios de 
medição Especificações 

Técnicas

Insumos

Custo Direto Planilha Analítica

Orçamento 
Preliminar

Replanilhamento

“Nada é particularmente complicado, se dividido em pequenas tarefas.”

Henry Ford

LS

Orçamento - O que compõe um 
orçamento?
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Orçamento: Tipos de 
Orçamentos
Orçamento Estimativo ou Viabilidade econômica - Análise “superficial” dos 
custos – custos históricos ou índices de mercados

Orçamento Preliminar – Já tem um projeto básico desenvolvido – possível fazer 
cotações e levantamentos de quantidades. (margem de erro média 30%)

Orçamento Executivo – Elaborado a partir do projeto executivo – margem de 
erro pode ser mínima.

Orçamento Analítico ou Detalhado – forma de apresentação do orçamento.

Orçamento Sintético ou Resumido – forma de apresentação do orçamento.
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Um orçamento mal elaborado, resultará em dificuldades na

elaboração do planejamento e consequentemente todas
as etapas do gerenciamento da obra!

Orçamento Executivo
➢ O orçamento Executivo é o orçamento elaborado a partir do projeto

Executivo.

➢ É um trabalho minucioso onde todas as quantidades devem ser levantadas e
todos os custos apurados.

➢ Esse orçamento é premissa básica para o planejamento, execução e
gerenciamento da obra!
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Fases na elaboração de um 
orçamento

1) Definição do Custo da obra, ou seja, definição do

Custo Direto da obra (CD);

2) Definição do Custo Indireto da obra, ou seja,

definição do BDI;

3) Fechamento do Preço Final da obra e Planilha de

venda.



Leitura dos 
projetos e 

documentos

Levantamento 
das 

quantidades

Montagem da 
Planilha de 
Orçamento

CPUs

Cotações
Recebimento e 

análise das 
propostas

Geração da 
planilha de 
custos e das 
curvas ABCs

Análise e 
fechamento 

do orçamento

Fases na elaboração de um 
orçamento
➢ CD = CUSTO DIRETO - é representado por todos os valores

constantes da planilha de custos.



Fases na elaboração de um 
orçamento

➢ BDI é uma margem que

se adiciona ao Custo

Direto para determinar o

valor do orçamento, ou

seja, seu preço de venda

Bonificação 
= Lucro

Despesas 
Indiretas

Impostos

BDI



BDI

➢ onificação

= Lucro, ou seja, quanto a empresa quer ganhar para executar determinada
obra.

➢ espesas Indiretas

= Custos indiretos + despesas de comercialização + Incontingências.

➢ mpostos

= Todos os impostos e taxas incidentes sobre a construção da obra.



BDI

➢ BDI

► Administração Central;
► Administração Local;
► Canteiro de Obras;
► Alimentação, Transporte, EPI;
► Mobilização/Desmobilização;
► Tributos;
► Benefício.

TRADICIONAL NOVO CONCEITO

➢ BDI

► Administração Central;
► Taxas de risco;
► Despesas financeiras;
► Tributos;
► Comercialização;
► Lucro.

➢ CUSTO DIRETO

► Planilha de Custos Unitários;
► Encargos Complementares;
► Administração Local;
► Canteiro de Obras;
► Mobilização/Desmobilização.

➢ CUSTO DIRETO

► Planilha de Custos
Unitários.

Apesar do novo conceito ser considerado o certo, pode ser adotado o método tradicional. O importante é que o

custo não fique duplicado, ou seja, considerado tanto no custo direto quanto no indireto. Ou não ser computado!



Conceitos para a Elaboração de 
um Orçamento 
• Projetos

• Levantamento de quantidades

• Estruturação da planilha de 
orçamentos

• CPUs

• Cotações
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Projetos necessários para a 
elaboração do orçamento



Natureza dos Projetos
Definições da Lei n. 8.666/93
◦ Projeto Básico:

O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras e 
serviços elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares.

◦ Projeto Executivo:

O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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Projeto Executivo 

Completo – É 

Necessário?



Projeto Executivo Completo 
Projeto Executivo é conjunto dos elementos necessários e suficientes à 
completa orçamentação da obra.

Sem o projeto completo, o orçamento será uma estimativa de custo e não de 
um orçamento executivo!!

O projeto, é a base do orçamento!



Documentos
➢ Caderno de Encargos (define características técnicas e administrativas);

➢ Especificação Técnica (Especificações completas para cada serviço)

➢ Memorial Descritivo (define materiais, dimensões, cores, modelos)

➢ Memorial de Cálculo (cálculo estrutural, demanda de energia, volume de

reservatórios de água/incêndio)

➢ Critério de Medição (de extrema importância em contratos de preços unitários)

➢ Lista de Materiais (documento complementar ao projeto)



Critério de Medição
➢ Documento que define os critérios de medição para os serviços a serem

executados.

➢ Documento de máxima importância no caso de contratos de execução de
serviços por preços unitários.

➢ Define:

► Critério para desconto de vãos;

► Unidades de medidas;

► Forma de pagamento (mediante a execução completa, ou se poderá ser
adiantando um valor; se a medição será feita em parcelas, etc.);

► premissas para a quantificação do serviço (Ex. empolamento de terra).



Critério de Medição
É o critério de medição que definirá no 
detalhe o escopo efetivo de cada 
serviço objeto do contrato, pois nele 
cita o que está incluso ou não em 
cada serviço.

A falta de um critério de medição, ou 
um critério de medição “confuso”, 
certamente resultará em situações 
graves de conflito quando da 
execução da obra e medições dos 
serviços executados.

Critério 
de 

Medição
Escopo



Levantamento de Quantidades



Aplicação da quantificação como 
ferramenta de gestão da construção



Importância do levantamento
de quantidades

Gestão de Custos Gestão de Prazos

Gestão da 
Qualidade

Gestão de 
Suprimentos

Levantamento de 
Quantidades



Levantamento de quantidades –
Gestão de Custos
Um levantamento de quantidades feito corretamente 
permite que seja executado com qualidade:
◦ o acompanhamento dos serviços executados.

E como consequência a:
◦ Medição dos serviços executados por terceiros 

(subempreiteiros);

◦ Medição dos serviços junto ao cliente (principalmente quando 
contrato a preços unitários).

Tem ainda a função de tornar eficaz a conferência macro 
de um orçamento, e trazer conhecimentos empíricos.



Levantamento de quantidades –
Gestão de Prazos
Um levantamento de quantidades feito corretamente permite 
que seja executado com qualidade, com eficiência e eficácia 
o:

CRONOGRAMA 

FÍSICO

Sem as quantidades corretas de cada serviço

como definir o tempo correto de duração de

cada atividade?



Levantamento de quantidades –
Gestão da Qualidade
Ao fazermos um levantamento de quantidade como deve ser 
feito, em consequência, será feita uma:

Torna possível:

Detectar falta de algum projeto executivo ou informação 
relevante para a execução;

Detectar possíveis erros principalmente quanto a 
compatibilização dos projetos.

ANÁLISE DE 

PROJETOS



Levantamento de quantidades –
Gestão de Suprimentos
É premissa para:

• Análise correta das propostas.

• Melhor decisão de contratação 
de serviços de terceiros.

Análise de 
propostas de 
fornecedores

• Análise das quantidades totais –
grandes compras.

• Poder de negociação.

Compra dos 
materiais



Metodologia de quantificação de 
projetos com respectiva memória de 
cálculo 



Premissa Básica

“Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu 
gastaria 6 horas afiando o machado.”  

Abraham Lincoln



Conhecimentos requeridos
Em suma, para elaborar um levantamento de quantidade é 
imprescindível:

◦ Conhecer todos os projetos e documentos da obra;

◦ Saber ler, interpretar e compatibilizar todos os projetos;

◦ Ter conhecimento dos processos executivos;

◦ Ter conhecimento em cronogramas, acompanhamento de 
serviços e medições de serviços;

◦ Saber organizar as informações.



Estruturação da planilha de 
orçamento



Modelo de Planilha

OBRA: ÁREA: 

LOCAL: VALOR POR M²:

MÊS BASE:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE  PREÇO UNIT (R$)  PREÇO TOTAL (R$) TOTAL (R$)

1 OBRA CIVIL  -                        

1.01 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                    -                        

1.01.01 CÓPIAS HELIOGRÁFICAS mês -                                    

1.01.02 LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA mês -                                    

1.01.03 CONTAINER ESCRITÓRIO 1unxme -                                    

1.01.04 CONTAINER COM WC 1unxme -                                    

1.01.05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA m² -                                    

1.01.06
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA C/ ESMALTE (CHAPA 

1,60X2,20M)
m² -                                    

1.01.07 LOCAÇÃO DE OBRA m² -                                    

1.01.08 ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE m/mês -                                    

1.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -                                    -                        

1.02.01 DEMOLIÇÃO DE FORRO GESSO m² -                                    -                        

1.02.02 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÃMICO m² -                                    -                        

1.02.03 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO m² -                                    -                        

1.02.04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS, INCLUSIVE REVESTIMENTO m³ -                                    -                        

1.02.05 REMOÇÃO DE ENTULHO m³ -                                    -                        

1.03 FUNDAÇÃO -                                    -                        

1.03.01 BROCA Ø 25CM PARA ATÉ 8,0 TF COMP=4,00M m -                                    -                        

1.03.02 ESCAVAÇÃO MANUAL m³ -                                    -                        

1.03.03 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS m² -                                    -                        

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item: Centro de Custos

Descrição: Descrição do

serviço a ser executado

Unidade: Unidade do serviço

Quantidade de

serviços apurada no

levantamento de

quantidades

Preço Unitário –

Obtidos pelas CPUS –

Composição de 

Preços Unitários

Preço Total –
Soma do produto 
das quantidades 

x preços Unitários 



Itenização - EAP x Centro de 
Custos

CONCEITO EAP (PMI)

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
(EAP)

WORK BREAKDOWN STRUTURE (WBS)

A EAP é uma decomposição 
hierárquica orientada às entregas de 
projeto

CONCEITO CENTRO DE CUSTOS 
(CONTABILIDADE DE CUSTOS)

Consiste na estruturação de códigos 
alfanuméricos, que são 
correlacionados com cada um dos 
departamentos, com o objetivo de 
identifica-los contabilmente Carioca 
(2012,p.91).



Itenização - EAP x Centro de 
Custos – Na prática:
• Planilha (Base EAP):

o Item 1 – Torre A

o Item 1.1- Fundação Torre A

o Item 1.2 – Estrutura Torre A

o Item 1.3 – ...

o Item 2 – Torre B

o Item 2.1 – Fundação Torre B 

• Planilha (Base Centro de Custo):

o Item 1 – Fundação (Torre A + B)

o Item 2 – Estrutura (Torre A + B)

o Item 3 - ...



Planilhas de Concorrências
Muitas vezes teremos uma planilha pronta, quando falamos em obras oriundas 
de concorrência, e aí decidimos acompanhar os custos por meio dela ou não.

Com certeza, essa é a forma mais adequada para se apropriar, principalmente 
quando trata-se de um contrato a Preços Unitários.



CPU – Composição de Preço Unitário
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11-02-08 M2 28,11

02020 PEDREIRO (SGSP) H 18,56 0,600000 11,1369

02099 SERVENTE (SGSP) H 14,97 0,800000 11,9825

10501 AREIA LAVADA M3 75,20 0,024300 1,8273

10508 CAL HIDRATADA - CH-III Kg 0,41 3,640000 1,4924

10517

CIMENTO PORTLAND CPII-

E/F-32 Kg 0,46 3,640000 1,6744

EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 

1:4/12

Onde:

Modelo de CPU (da PMSP)
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Para a elaboração de uma CPU 
é necessário: 
Entender como será feito o serviço:

◦ Condições gerais para a execução 

◦ Interferências

◦ Dificuldades técnicas

◦ Falta de mão de obra qualificada ou 
materiais específicos; 

◦ Procedimento executivo 
(Especificação/Norma Técnica)

Definir coeficiente de cada insumo:

◦ inclusive perdas

◦ atenção a unidade

Pode ser:

◦ Pelo histórico da empresa

◦ Por dados históricos ou bancos de 
dados

◦ Pelo projeto e análise da atividade 
propriamente dita e das condições para 
a execução das mesmas;
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Custo unitário de cada insumo na data base do orçamento;

► inclusive frete ou outros custos

► Leis socias (mão de obra)



Bancos de Dados
TCPO – Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos, da PINI é sem 
dúvida a mais conhecida.

Temos no mercado, inúmeras tabelas nos fornecem Composições de Preços 
prontas:
◦ PMSP, SINAPI, FDE, CPOS, DER, SICRO (DNIT), entre outras.

São muito úteis mas sua adoção requer cuidados.

40

Lembre-se: As tabelas de CPUs existentes no mercado,
são muito úteis, mas sem o conhecimento em
Engenharia e experiência de construção, podem levar o
orçamentista inexperiente a cometer muitos erros,
prejudicando o orçamento.



Bancos de Dados
Ao adotar essa tabelas é necessário avaliar:
◦ O tipo de obra (construção convencional? Obra de infraestrutura?); 

◦ Sua complexidade (tem interferências? É uma reforma?);

◦ Local (São Paulo – SP / Aracati – CE);

◦ Premissas técnicas específicas;

◦ Atualização – preços e inovações tecnológicas (data base da tabela);

◦ Condições especiais –contingências e riscos (adotados no BDI);

◦ Normas, leis, legislação, impostos (referência da cidade de execução de 
determinada obra).
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Cotações
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Cotações
As cotações devem ser feitas de forma separada: 

• Materiais 

• Equipamentos (como retroescavadeira, grua)

• Cotações de serviços Especiais (equipamentos específicos, como 
equipamentos para cravação de estacas ou tatuzão para escavação de 
túneis)

• Cotação de serviços Empreitados (sistemas eletrônicos, comunicação visual / 
outros)

• Mão de obra (valores praticados na região da obra e convenções coletivas)
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Identificação de todos os materiais necessários

Identificar fornecedores Qualificados (Certificados)

Pedir cotações (pelo menos 3)

Analisar as propostas

Equalizar propostas

Comparar com o preço praticado

Negociação dos preços e condições

Cotação de Materiais
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Especificações Técnicas
➢ Ao solicitar uma cotação assegure-se:

► Que o fornecedor foi informado sobre as 
necessidades para atender as especificações 
técnicas daquele material

► Que ele tenha condições de fornecer o material com 
qualidade

➢ Ao receber a proposta certifique-se que o fornecedor 
orçou o material especificado na especificação técnica. 
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CUIDADO:
Diferenças de unidades são responsáveis por erros 

significativos em orçamentos.

Unidades e embalagens
➢ Averiguar como o material virá acondicionado:

► Influi no recebimento (custo de transporte de 
materiais);

► Influi na quantidade a ser adquiridas (quantidade 
necessária x quantidade de fornecimento).
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Prazo de entrega
➢ Principalmente quando tratar-se de produtos a serem 

fabricados sob encomenda é necessário:

► analisar o prazo proposto pelo fornecedor; 

► analisa se ele tem a capacidade de produção 
para atender a demanda.

➢ Atrasos em entregas podem causar grandes transtornos 
na obra e atrasos no cronograma físico com 
consequências financeiras.
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Condições de Pagamento
➢ Essencial para a programação financeira da obra 

(cronograma financeiro e fluxo de caixa).
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Local e condições de entrega
➢ Analisar se o preço está contemplando custos de

entrega ou não!

➢ Valores que podem não estar inclusos: (Frete, seguros,
despesas de desembaraço aduaneiro, etc).

49

CIF – Cost Insurance and Freight - Entrega no

local da obra – Os custos de entrega são o

fornecedor

FOB – Free On Board – Liberado para o

comprador sobre o meio de transporte – Os

custos da entrega são do contratante



Impostos
➢ Quando um produto é adquirido em outro Estado, o

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) é diferente.

➢ Assim, pode ser necessário arcar com a diferença e o
preço será maior do que o que está efetivamente na
proposta.
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Outros Custos
As propostas devem ser lidas criteriosamente, pois nas 
condições de fornecimento podem estar embutidos 
outros custos que se não forem vistos ou entendidos, 
serão motivo de conflitos e custos não previstos.
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Custo De Mão de Obra
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Custo de Pessoal 

Direto

= 

salário base + leis 

sociais + outros custos

Custo de Mão de Obra

Produtividade

= 

quanto serviço 

alguém produziu em 

determinado tempo.



CPU – Custo De Pessoal
Produtividade

O custo da mão de obra é muito 
significativo numa obra

Não abordaremos o assunto 
improdutividade, mas vale saber:
◦ Um dos fatores que fazem esse o valor da 

mão de obra numa construção ser muito 
alto é a improdutividade!!!

◦ A falta de investimento em tecnologias e 
em treinamento dos profissionais são as 
principais causas da improdutividade.

Ao elaborar um orçamento, ou apropriar os coeficientes para obras futuras temos

que avaliar bem os critérios de avaliação dos mesmos a fim de não aceitar

improdutividade como verdade e assim adotar índices majorados pela alta

improdutividade que uma má gerência ocasiona.



TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTAS

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdencia Social 20,00

A 2 FGTS 8,00

A 3 Salário Educaçao 2,50

A 4 SESI 1,50

A 5 SENAI 1,00

A 6 SEBRAE 0,60

A 7 INCRA 0,20

A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00

A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50

B 2 Feriados que coincidem com dias úteis 3,86

B 3 Auxílio Enfermidade 0,23

B 4 Licença Paternidade 0,24

B 5 Acidente de Trabalho 2,59

B 6 Faltas abonadas 0,73

B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49

B 8 13.º Salário 10,97

Total do Grupo B 37,61 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 5,50

C 2 Férias indenizadas 14,62
C 3 Aviso prévio indenizado 13,36

C 4 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11

Total do Grupo C 34,59 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 14,22

Total do Grupo D 14,22 %

E COMPLEMENTARES

E1 vale refeição 22,53
E2 vale transporte 8,96

E3 EPI's 0,93

E4 seguro de vida coletivo 1,16

Total do Grupo E 33,58 %

TOTAL DOS ENCARGOS 157,80 %

Exemplo - Tabela da PMSP
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Adicionais
Porém, os custos de mão de obra não se 
limitam aos definidos por leis.

Perceba que na tabela anterior, da PMSP, 
temos um grupo a mais (Grupo E) que 
refere-se a:
◦ Vale refeição;
◦ Vale transporte;
◦ Seguro.

Pela PINI, sugere-se ainda incluirmos EPIs, 
ferramentas.

➢ Valores destinados a indenizar o
trabalhador por condições
desfavoráveis de prestação de serviços:

► adicionais noturnos (trabalho
noturno) Art. 73 da CLT – 20%;

► Insalubridade (agentes nocivos a
saúde) Art. 189 da CLT – 10 a 40%;

► Periculosidade (operações
perigosas, inflamáveis ou explosivos)
Art. 193 da CLT – 30%.

• Todos esses custos, como vale refeição, 
vale transporte, EPIs, ferramentas e 
outros, muitas vezes não são 
computados no custo direto (leis 
sociais) e sim no custo indireto. 

• Porém, é importante ter ciência que 
esses custos, estando computados nas 
leis sociais (custo direto) ou no custo 
indireto, 
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Custo De Equipamentos
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Custo de Equipamentos
Exemplos:
◦ Para terraplanagem;

◦ Para transporte e 
movimentação de 
materiais e pessoas 
dentro da obra;

◦ Gruas, guindastes, 
caminhões, 
retroescavadeiras, 
tratores, etc.

Próprios ou alugados.

Revistas trazem o valor 
por hora do aluguel de 
vários equipamentos.

58

Custos: 

Hora Produtiva – é a hora de trabalho efetivo.

Hora improdutiva – equipamento fica disponível, sem trabalhar 
efetivamente

Custo de propriedade (Aquisição, desvalorização, depreciação) 

Custos de operação (Pneus, Combustível, lubrificantes, energia 
elétrica, mão de obra de operação, manutenção)

Dica: Ver tabela da PMSP



ÍNDICES E INDICADORES



Índices e Indicadores
Alguns Índices de custos na Construção Civil:

◦ CUB – Custo Unitário Básico – SINDUSCON;

◦ SINAPI -Sistema  Nacional de Pesquisa  de Custos e Índices da Construção 
Civil – Caixa Econômica Federal e IBGE;

◦ INCC - Índice Nacional de Custo da Construção – FGV;

◦ IPOP - Índice de Preços de Obras Públicas – FIPE/Secretaria da Fazenda do 
Estado;

◦ CUPE - Custos Unitários PINI de Edificações e IPCE Índices PINI de Custos de 
Edificações - PINI.



CURVA ABC



CURVA ABC - Conceitos
➢ A Curva ABC ou 80-20, é baseada no teorema do economista Vilfredo Pareto,

na Itália, no século XIX, num estudo sobre a renda e riqueza, ele observou uma
pequena parcela da população, 20%, que concentrava a maior parte da
riqueza, 80%.

➢ A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se
separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente
em menor número (Carvalho, 2002, p. 226).

➢ Trata-se de classificação estatística de materiais, baseada no princípio de
Pareto, em que se considera a importância dos materiais, baseada nas
quantidades utilizadas e no seu valor.

➢ Consiste em ordenar o insumos por ordem decrescente de seu valor, de modo
a se verificar qual é o insumo mais significativo para a obra a até o insumo que
não é importante ser avaliado por não ser significativo naquela obra.



Curva ABC de Insumos
OBRA: CASA MODELO

Levantamento de quantidades - Resumo Geral

Item Descrição un Preço Unit. Quant Total Preço Total % % Total

02099 SERVENTE (SGSP) H 14,97              88.895,93        1.330.772,07     9,63% 9,63%

02020 PEDREIRO (SGSP) H 18,56              58.368,90        1.083.326,71     7,84% 17,48%

11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS KG 3,21                265.178,39      851.222,64        6,16% 23,64%

37071 GRAFIATTO - TEXTURA ACRÍLICA CORES PRONTAS L 9,69                83.205,00        806.256,45        5,84% 29,48%

00001 Instalaçoes Elétricas vb 720.000,00     1,00                 720.000,00        5,21% 34,69%

10532

CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / 

FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL M3 299,36            2.119,33          634.442,03        4,59% 39,28%

00001 CANTEIRO DE OBRAS vb 630.000,00     1,00                 630.000,00        4,56% 43,84%

02013 CARPINTEIRO (SGSP) H 18,76              31.990,87        600.148,76        4,34% 48,19%

00001 Instalaçoes Hidráulicas vb 450.000,00     1,00                 450.000,00        3,26% 51,44%

02014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP) H 15,15              28.518,84        432.060,46        3,13% 54,57%

30558

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO 

VENEZIANA M2 626,79            633,60             397.134,14        2,88% 57,45%

02075 PINTOR (SGSP) H 19,54              19.501,36        381.056,57        2,76% 60,21%

02015 FERREIRO (SGSP) H 18,61              19.367,91        360.436,75        2,61% 62,82%

33550

FORRO DE MADEIRA MACIÇA EM PEROBINHA, CUMARÚ 

OU GARAPEIRA M2 75,81              4.090,24          310.081,09        2,24% 65,06%

02016 AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP) H 15,57              19.158,40        298.296,29        2,16% 67,22%

30504

CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM- CORRER- 

H=1,20M-C=2,00M M2 699,31            400,40             280.003,72        2,03% 69,25%

35081 TACO EM CUMARU MEDIDAS - 10 X 40 X 2 CM M2 110,71            2.340,24          259.087,97        1,88% 71,12%

30506

CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - FIXO -S/ 

VENT. PERMAN. M2 501,78            511,20             256.509,94        1,86% 72,98%

10562 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO Kg 0,50                459.374,00      229.687,00        1,66% 74,64%



Curva ABC de Serviços
OBRA: CASA MODELO

Curva ABC de serviços

Item Descrição un Preço Unit Qtde Unit Total % % Total

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 kg 6,37                 239.480,00    1.526.062,35       11,05% 11,05%

11-03-16 REVESTIMENTO COM GRAFIATTO M2 25,48               38.700,00      986.199,84          7,14% 18,19%

11-03-13 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 21,02               38.700,00      813.280,50          5,89% 24,07%

03-01-17 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 64,03               12.238,40      783.629,28          5,67% 29,75%

10.1 Instalaçoes Elétricas vb 720.000,00    1,00                 720.000,00          5,21% 34,96%

03-03-23 CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 336,84            2.057,60         693.084,66          5,02% 39,98%

2.4 Canteiro de obras vb 630.000,00    1,00                 630.000,00          4,56% 44,54%

15-01-16 TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 26,80               18.632,00      499.318,97          3,61% 48,15%

12-01-06

FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA - PADRÃO PEROBA - 

ENTARUGAMENTO DE PINUS, 10 X 1CM M2 131,64            3.718,40         489.482,74          3,54% 51,70%

11-01-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 7,63                 59.982,40      457.489,16          3,31% 55,01%

10.2 Instalaçoes Hidráulicas vb 450.000,00    1,00                 450.000,00          3,26% 58,27%

08-01-45 PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA M2 706,95            633,60            447.924,69          3,24% 61,51%

11-01-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 22,95               18.632,00      427.555,96          3,10% 64,60%

04-01-42 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM M2 56,75               6.806,40         386.235,65          2,80% 67,40%

13-02-78

TACO DE MADEIRA, FIXADO COM COLA ESPECIAL DE PU SOBRE BASE 

REGULARIZADA M2 137,64            2.228,80         306.763,12          2,22% 69,62%

08-02-66 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 740,68            400,40            296.570,01          2,15% 71,77%

08-02-51

CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO 

PERMANENTE M2 543,15            511,20            277.660,50          2,01% 73,78%

13-02-11 PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 42,56               6.267,20         266.703,45          1,93% 75,71%



Consolidação do orçamento
Bem, calculamos o custo direto, o custo indireto, ou seja, estamos como nosso 
orçamento completo e fechado, certo?

Mas... 

Estamos competitivos?



Análises

ANÁLISE PARAMÉTRICA:

Exemplo: se numa obra residencial, 
o percentual apurado em “n” obras 
para as instalações elétrica é 7%, se 
na obra que acabamos de orçar, 
houver um desvio muito grande 
desse valor é motivo para uma 
análise mais crítica nesse item

CONDICIONANTES 
REGIONAIS E LOCAIS

É necessário achar soluções...

Exemplos: 

◦ O Concreto da obra é o principal 
item da curva ABC de 
determinada obra que será 
realizada numa cidade de difícil 
acesso. Uma opção? Montar 
uma usina de concreto na 
própria obra.

◦ Escassez de mão de obra: 
contratação de pessoas de 
cidades vizinhas, treinamentos, 
etc. 

Exemplo: obra prevista em estrutura 
de concreto convencional

◦ De fato, a obra em concreto pré-
moldado costuma ser mais cara 
que a obra em concreto 
convencional; 

◦ Porém, tem casos que o pré-
moldado, pela redução de prazo 
e consequente custo fixo, pode 
reduzir o custo da obra;

◦ A tecnologia da construção é 
constante, e de deve ser 
continuamente avaliada a fim de 
acharmos alternativas técnico 
econômicas vantajosas;

◦ Esse é, de fato, um desafio e 
obrigação do Engenheiro 
Orçamentista!

ANÁLISES TÉCNICAS



Consolidação do Orçamento
O orçamento não é algo inflexível ou imutável. 

Ele deve ser continuamente atualizado a fim de acompanhar mudanças na 
economia, mudanças de direcionamento da sua empresa ou do contratante, 
no caso de concorrências.

Ele é uma ferramenta de gestão e é o acompanhamento dele e de suas 
atualizações que propiciará o sucesso dessa GESTÃO! 



Orçamento – Quadra Poliesportiva
1. Orçamento Sintético (Custo + BDI)

2. Orçamento Analítico

3. Lista de Serviços

4. CPUs

5. Grupos 

6. Lista de Insumos

7. ABC Serviços

8. ABC Insumos
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Planilha 

do 

Edital
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Planilha Sintética – Orçamento 

elaborado pós contratação
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Planilha Sintética – Orçamento 

elaborado pós contratação – Parte BDI
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Planilha de Orçamento Analítica
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Planejamento
PLANEJAMENTO = CRONOGRAMA?
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Planejamento
O planejamento vai além do cronograma da obra, ele engloba:

1. Plano de Ataque da Obra

2. Cronograma Físico

3. Cronograma Físico Financeiro 

4. Fluxo de Caixa
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Plano de Ataque da obra

Discussão: O que vocês entendem por um plano 
de ataque? 

O que ele deve conter?

Qual sua finalidade?
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1. Plano de Ataque da Obra
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2. Cronograma Físico
Finalidade: Planejar com antecedência para tomar medidas preventivas para a 
obra ocorrer sem surpresas 

• Cronograma de Barras (Excel)

• Normalmente elaborado no MS Project

• Permite acompanhar a evolução física da obra

• Quando utilizado um software ERP, o cronograma físico pode estar “contido” 
no mesmo

• Caso contrário, planilhas do Excel se tornam a opção mais prática para unificar 
as linguagens
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2. Cronograma Físico - Barras
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2. Cronograma Físico – MS Project
• Interdependências das tarefas

• Prazo das atividades

• Fácil identificação do caminho crítico 

• Fácil adequação para recuperação de prazo (folgas)

• Fácil acompanhamento do percentual físico executado

• Podemos alocar “Recursos”
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2. Cronograma Físico – MS Project
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3. Cronograma físico financeiro
Finalidade: “Atribuir” valor ao Cronograma Físico 

Apoio a toda gestão financeira: fluxo de caixa, previsões financeiras
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3. Cronograma físico financeiro
• Habitualmente consideramos o cronograma físico financeiro “unificado”.

• Isso quer dizer que atribuímos valor a “parcela” física da obra. (ver exemplo a 
seguir)

• Esse tipo de cronograma físico financeiro é o que é contemplado no edital (ou 
contrato) 

• Na verdade, ele relaciona a produção ao valor, ou ainda, reproduz em valor o 
que produzimos ou vamos produzir.
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3. Cronograma físico financeiro -
edital
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3. Cronograma físico financeiro –
Quadra Poliesportiva
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3. Cronograma físico financeiro
O valor “produzido” é o valor que em tese, entra no mês subsequente. 

Mas e as saídas? Comprei e paguei igual o que produzi????
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3. Cronograma físico financeiro

• Agora, podemos falar de mais um item do planejamento: fluxo de caixa
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4. Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa, não é uma atividade do financeiro?

Sim! Mas cabe à gestão da obra fazer a previsão do fluxo de caixa, tal como 
acompanha-lo, a fim de garantir a saúde financeira do contrato!

Entrada – é o valor de execução previsto no mês, que será medido conforme o 
contrato e normalmente do “final do mês, e que será recebido também 
conforme o contrato.

Saídas: - não tem a ver “diretamente” com a produção! Dependem de: 
condição do pagamento dos fornecedores; datas que serão “comprados” os 
materiais ou contratados os serviços.

Fluxo de caixa = entradas $$$ + saídas $$$$
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Programação de compras
Para passarmos as informações sobre o fluxo de caixa para o financeiro, é 
necessário fazermos uma programação de compras (ver modelo abaixo).

Para fazer essa programação entramos no conceito das requisições de 
compras, que veremos amanhã.
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4. Fluxo de Caixa
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Resumo

A partir do cronograma físico, é elaborado o cronograma financeiro. 

Esse Cronograma pontuará os problemas que podem vir a ocorrer no prazo 
previsto (caminho crítico) e eventuais problemas em fluxo de caixa, porém, vale 

lembrar que o cronograma financeiro difere do fluxo de caixa. 

O cronograma físico, define a receita do mês e o fluxo de caixa, a data de seu 
recebimento; 

o cronograma financeiro, “define” a quantidade de aquisições do mês, e o 
fluxo de caixa define as datas de pagamento, que muitas vezes ocorre em 

parcelas) 
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