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Olá! Este eBook é um PDF interativo. Isso quer dizer que aqui, além do texto, você tam-
bém vai encontrar links, botões e um índice clicável.

Ao clicar na opção IR PARA O ÍNDICE, você será direcionado para a página de sua prefe-
rência, proporcionando uma navegação interativa.

Quando o texto estiver assim, significa que foi transformado em Hiperlink. Ao clicá-lo, 
você será direcionado para um site, um post ou algum material que irá complementar a 
informação.

Eperamos que essas funções ajudem você a aproveitar melhor o nosso conteúdo! Tenha 
uma ótima leitura!

DICAS IMPORTANTES
PARA A LEITURA 
DESTE EBOOK

Aqui você poderá compartilhar este ebook através das redes sociais, utilizando os ícones 
interativos no canto superior esquerdo da página. 
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Por mais que a técnica orçamentária da construção civil 
seja ensinada, muitos fatores concorrem para que os 
profissionais incorram em erros durante a elaboração 
de um orçamento. 

Os fatores podem ser técnicos — erros conceituais, 
falta de critério, desconhecimento das boas práticas, 
etc. — ou organizacionais — insuficiência de prazo para 
elaboração do orçamento, ausência de banco de dados 
de composições de custo, utilização indevida de preços 
tabelados, etc.

Este conteúdo, lançado originalmente no Buildin e agora 
disponível para toda comunidade do Sienge, aborda 
aqueles que considero os 10 ERROS MAIS COMUNS 
NO ORÇAMENTO DE OBRAS. A lista de erros vem de 
minha observação ao longo dos tempos, atuando como 
engenheiro de custos, professor e consultor.

Os 10 Erros estão distribuídos ao longo de todo o ciclo 
de um orçamento de obras típico:

1. Não fazer visita técnica

2. Desconhecer os critérios de medição

3. Ignorar a Convenção Coletiva de Trabalho

4. Não montar a própria composição de custos

5. Desconhecer FOB e CIF e seu impacto na questão 
do frete e descarga

6. Não equalizar propostas em orçamentos de obras

7. Não fazer Curva ABC de Serviços

8. Não dimensionar o canteiro de obras corretamente

9. Aplicar errado o ISS

10. Aplicar errado o lucro e os impostos

PREFÁCIO
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Neste ebook, será destacado os principais erros que 
tenho visto nas empresas em que trabalhei e em que 
presto consultoria. A fim de contextualizar melhor o 
problema, conforme a figura ao lado o roteiro básico 
das etapas do orçamento de uma obra típica. 

Os números nos marcadores em laranja mostram onde 
se localizam cada um dos 10 erros mais comuns que 
vamos abordar no decorrer deste material.

Sugiro que você ao ler este conteúdo, se for o caso, 
implemente mudanças em seu modo de orçar. 
Compartilhe o aprendizado com seus colegas e pratique 
aquilo que aprendi há algum tempo: não há nada mais 
prático do que uma boa teoria.

Na Parte 1 você conferiu os Erros de 1 a 5. Fique agora 
com a continuação, onde apresento os Erros de 6 a 10.

Abraço e boa leitura,
Aldo Dórea Mattos.
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Erro 6 - Não equalizar propostas em 
orçamentos de obras
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Erro 6 - Não equalizar propostas em orçamentos de obras

Fornecedores de um mesmo produto ou 
prestadores de um mesmo serviço nem 
sempre apresentam suas cotações de preço 
tendo por referencial o mesmo escopo. Por 
essa razão, é preciso fazer a equalização de 
propostas, ou seja, colocá-las numa mesma 
base para que seja possível compará-
las e selecionar a que melhor convém ao 
construtor.

Pensemos no serviço de cravação de estacas. 
Existem empresas especializadas que dão 
preço por metro de estaca cravada; empresas 
que cobram uma verba de mobilização mais 
o preço por metro de estaca cravada; assim 
como empresas que cobram separadamente 
as remobilizações dentro da obra.

Como então comparar as cotações de 
três empresas, cada uma com um critério 
distinto? Somente fazendo a equalização de 
propostas!

É comum empresas fornecedoras não 
incluírem informações importantes nos 
orçamentos. Para evitar isso, nossa dica é ter 
um checklist a ser aplicado a cada proposta 
recebida. 

Prazo e local de entrega são informações 
que, às vezes, estão omissos na proposta e 
podem causar transtornos futuros, é bom 
lembrar!
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O objetivo da equalização é, portanto, completar propostas incompletas para 
compará-las com as que envolvem um escopo mais amplo. Em outras palavras, o 
trabalho de equalização de propostas engloba, entre outras coisas, os seguintes 
aspectos:

Adicionar frete - necessário quando um fornecedor cotou o material entregue no 
canteiro (CIF), enquanto outro o cotou sem entrega (FOB). É também necessário 
verificar se o CIF do vendedor inclui a descarga do caminhão no canteiro de obra.

Adicionar frete - necessário quando um fornecedor cotou o material entregue no 
canteiro (CIF), enquanto outro o cotou sem entrega (FOB). É também necessário 
verificar se o CIF do vendedor inclui a descarga do caminhão no canteiro de obra.

Completar escopo - necessário quando uma proposta vai mais além do que outra 
em termos de abrangência. É o caso de uma construtora que recebe duas cotações 
de contêineres para escritório de obra: uma como o ar-condicionado instalado e 
outra não. Outro exemplo é o transporte para bota-fora com e sem a taxa do 
aterro onde a terra será jogada.

Compatibilizar moedas - necessário em obras complexas, em que haja insumos 
importados, pode haver cotações em reais e em dólares, por exemplo. Comparar 
isso requer cuidados para as condições comerciais descritas em cada proposta.

Adequar quantitativos - necessário em obras onde o levantamento de quantidades 
fica a cargo do provedor do serviço (fornecedor). É o caso de volume de escavação 
de 1ª e 2ª categorias cubados pelo subempreiteiro a partir de projetos.

IR PARA O ÍNDICE
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Uma construtora quer comprar esquadria de madeira para um 
conjunto de casas. O projeto arquitetônico prevê que as esquadrias 
serão pintadas. O orçamentista da construtora recebeu proposta 
de três fornecedores em potencial. Qual a melhor proposta?

Como não dá para comparar os três escopos, é preciso 
homogeneizar as ofertas:

• A proposta do Fornecedor 1 é a mais completas das três e, por 
isso, será nosso paradigma. Note que ela contém o fornecimento 
na obra (CIF) e a esquadria já vem pintada;

• A proposta do Fornecedor 2 está incompleta porque contempla 
um escopo mais restrito: a esquadria não vem pintada. Nesse 
caso, para que ela seja comparável à do Fornecedor 1, o 
orçamentista tem que cotar a pintura separadamente;

• A proposta do Fornecedor 3 também está incompleta 
porque, além de a esquadria não ser entregue pintada, o 
material estará disponível em algum local que não é a obra 
(preço FOB). Dessa forma, o orçamentista tem que cotar o 
frete (e seguro) separadamente.

O resultado da equalização mostra que o preço mais 
vantajoso é o do Fornecedor 2:

Note que a contratação do Fornecedor 2 será feita pelos 
R$18.000 que ele propôs. As despesas com pintura e frete 
serão pagas pelo construtor aos respectivos provedores.

Item Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3
Fornecimento R$20.000 R$ 18.000 R$15.000
Pintura R$4.000 R$5.000 R$5.000
Local de Entrega Obra (CIF) Obra (CIF) R$7.500
Total R$24.000 R$23.000 R$24.500

Item Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3
Fornecimento R$20.000 R$ 18.000 R$15.000
Pintura R$4.000 Sem pintura Sem pintura
Local de Entrega Obra (CIF) Obra (CIF) Fábrica (FOB)
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Como você equalizaria estas propostas e como preferiria contratar a 
construção?

Esses dias fui a uma incorporadora que faz vários empreendimentos 
simultaneamente e onde há um setor dedicado apenas para fazer a 
equalização de propostas das construtoras a quem eles pedem orçamento 
para a construção. A engenheira com quem conversei me mostrou um “mapa 
de concorrência” onde ela comparava as propostas. 

Como o projeto fornecido pela incorporadora era ainda um projeto básico 
(praticamente um anteprojeto), as propostas recebidas vieram assim:

• Construtora A – incluiu a fundação do prédio no preço (admitindo uma 
solução de tubulão com um determinado volume total). Admitiu um paisagismo 
simples. Preço: R$20 milhões;

• Construtora B – declarou que não tinha informação suficiente para orçar as 
fundações e o paisagismo e os deixou fora da proposta. Preço: R$16 milhões;

• Construtora C – assumiu fundação em estaca metálica e deu um preço 
fechado para o prédio e um preço unitário para a fundação. Orçou um 
paisagismo complexo, similar ao de outra obra da incorporadora. Preço: R$19 
milhões + R$500/m de fundação.

D E S A F I O
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Erro 7 - Não fazer Curva ABC de 
Serviços
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Embora a utilidade maior de um orçamento seja 
mostrar o custo total estimado da obra, alguns 
subprodutos gerados durante o processo de 
elaboração do orçamento chamam a atenção por sua 
relevância. Um deles é a Curva ABC, que na verdade 
pode ser dividida em Curva ABC de Serviços e Curva 
ABC de Insumos.

Curva ABC de Serviços

A Curva ABC de Serviços consiste na ordenação 
dos serviços da planilha orçamentária em ordem 
decrescente de custo total, com as colunas de 
percentual simples e acumulado. Seja, por exemplo, 
o orçamento hipotético mostrado na tabela ao lado:

Erro 7 - Não fazer Curva ABC de 
Serviços

Serviço Custo Total (R$)
Movimento de terra 30.000,00
Fundações 150.000,00
Superestrutura 990.000,00
Alvenaria 120.000,00
Esquadrias 240.000,00
Instalações hidráulicas/elétricas 510.000,00
Revestimento 570.000,00
Vidros 90.000,00
Pintura 120.000,00
Elevadores 180.000,00
Total 3.000.000,00
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Nome da Curva ABC de Serviços

O nome ABC provém das faixas que podem ser 
definidas na tabela decrescente abaixo:

Faixa A – engloba os serviços que perfazem 50% do custo total da obra;

Faixa B – avança do final da Faixa A até 80% do custo total;

Faixa C – são os serviços restantes.

Serviço Custo Total (R$) %%  Acum Faixa
Superestrutura 990.000,00 33% 33% ARevestimento 570.000,00 19% 52%
Instalações hidráulicas/elétricas 510.000,00 17% 69%

BEsquadrias 240.000,00 8% 77%
Elevadores 180.000,00 6% 83%
Fundações 150.000,00 5% 88%

C
Alvenaria 120.000,00 4% 92%
Pintura 120.000,00 4% 96%
Vidros 90.000,00 3% 99%
Movimento de terra 30.000,00 1% 100%
Total 3.000.000,00 100,00%
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Quais os benefícios da Curva ABC de Serviços?

São vários! Destacamos alguns:

Permite identificar os serviços mais representativos no custo total da obra:
Os serviços do topo da curva ABC são os que mais pesam no total do orçamento. Obviamente, 
são esses serviços que precisam ser orçados com mais atenção e conferidos por quem aprova 
o orçamento;

Permite priorizar a negociação de certos serviços:
No caso de subcontratação de serviços, aqueles serviços que ocupam as posições mais altas 
na Curva ABC deverão ser objeto de negociação mais cautelosa do que serviços de menor 
representatividade no todo. Existem empresas que usam a Curva ABC como mecanismo de 
governança durante a execução da obra:

• Faixa A – serviços precisam ter orçamento/contratação aprovado(a) pela diretoria e devem 
ter 5 cotações;
• Faixa B – serviços precisam ter orçamento/contratação aprovado(a) pela gerência da obra e 
devem ter 3 cotações;
• Faixa C – têm níveis mais baixos de restrição.

Permite avaliar o impacto em casos de aumento:
É bastante comum que alguns serviços venham a ser contratados ou executados a um custo 
diferente do orçado. Esses desvios têm impacto diferente no resultado da obra a depender da 
posição que ocupam na Curva ABC.

14
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A construtora deu um preço global a seu cliente para construir um prédio. 
Ocorre que a avaliação da construtora quanto às fundações foi equivocada e 
não há margem para renegociação do preço da obra.

Supondo que as fundações custarão 30% mais do que orçado e que a 
equipe estima que será possível recuperar esse estouro na contratação das 
INSTALAÇÕES, que meta de desconto (em %) em relação ao orçamento 
o gerente deverá impor a sua equipe a fim de manter o orçamento total 
inalterado?

Consulte a Curva ABC da página 13 para resolver esse desafio.

D E S A F I O
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Erro 8 - Não dimensionar o canteiro 
de obras corretamente
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Percebo que dimensionar o canteiro de obras é um 
problema para muita gente.

• Primeiro porque muitas vezes o orçamentista não 
tem noção do tamanho do efetivo da obra;

• Segundo porque o dimensionamento do mobiliário 
e das instalações de vivência não segue um roteiro;

• Terceiro porque as empresas não têm o hábito 
salutar de registrar o tamanho e o custo do canteiro 
das obras passadas, ou seja, o orçamentista não se 
beneficia da experiência pregressa da construtora.

Cálculo do efetivo médio da obra

O processo que mostro a seguir é um roteiro para 
dimensionamento expedito do efetivo médio da obra. 
A maneira correta, registre-se, é a partir do total de 

Erro 8 - Não dimensionar o 
canteiro de obras corretamente

homem-hora da obra, obtida da Curva ABC de 
Insumos (isto está bem explicado em meu livro 
Gestão de Custos de Obra). Suponhamos, contudo, 
que você só disponha da planilha orçamentária. Um 
exemplo simples é dado a seguir:
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a) 10% para pavimentação asfáltica. Tomaremos como 
referência os parâmetros adotados pela Instrução Normativa 
SRP 03/2005 (com a nova redação dada pela IN SRP 20/2007), 
que trata de retenções previdenciárias para cálculo do custo 
da Mão de Obra Direta (MOD) em cada categoria de serviço;

b) 15% para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;

c) 45% para obras de arte (pontes ou viadutos);

d) 50% para drenagem;

e) 35% para os demais serviços realizados com a utilização de 
equipamentos, exceto os manuais.

Para transformar o valor da MOD em número de trabalhadores, 
basta dividir o montante pela jornada mensal e pelo custo médio 
da MOD (assumimos que seja o custo horário do pedreiro):

Com esse efetivo de 447 trabalhadores, calcularemos as 
instalações de canteiro de acordo com os dados históricos 
referenciais.
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Dimensionamento das instalações
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Erro 9 - Aplicar o ISS errado
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Tenho visto algumas afirmações desencontradas sobre 
como se aplicar o ISS no orçamento de uma obra. Isto é, 
qual alíquota aplicar. Vamos esclarecer alguns pontos:

O nome correto do ISS é Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, cuja sigla completa é ISSQN (embora 
não usemos essas letras todas na linguagem corrente). 

Trata-se de um imposto de competência municipal, ou 
seja, cabe ao município legislar sobre ele. Sendo assim, 
a alíquota pode variar de um município para outro.

A base de cálculo, que é o valor sobre o qual incide o 
imposto, é o preço do serviço prestado, sendo admitidas 
algumas deduções.

Erro 9 - Aplicar o ISS errado

Aspectos Tributários

De forma esquemática:

Municipal Varia de um município 
para outro

Preço do serviço 
prestado (com 

deduções)

Alíquota x preço do 
serviço ( com 

deduções)
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Considerando que o ISS varia de município para município, o orçamentista deve sempre se certificar da 
alíquota vigente no local da obra. A alíquota mais comum é 5%.

Como o ISS incide sobre serviço, admitem-se deduções de materiais e subempreitadas. Em outras palavras, 
se o construtor emite uma nota fiscal de R$100.000,00, a base de cálculo do ISS não é o valor integral da 
nota. A base de cálculo do ISS é o valor descontado dos materiais e subempreitadas — incidirá, digamos, 

sobre R$60.000,00.

O quadro abaixo mostra as deduções que podem ser feitas e aquelas que não podem ser feitas:

DEDUÇÕES PERMITIDAS

• Cimento, areia, concreto pré-misturado, 
bloco

• Material de pintura

• Material de revestimento

• Esquadrias

• Vidros

• Metais

• Material elétrico e hidráulico

DEDUÇÕES VEDADAS

• Barracões, alojamentos e respectivos 
utensílios 

• Madeira e ferragens utilizadas em tapumes 
e similares

• Máquinas, motores, veículos, bombas, 
ferramentas, guindastes, balancins, 
equipamentos de segurança

• Materiais ou equipamentos utilizados na 
obra, mas que não se incorporam a ela.
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Via de regra, só podem ser abatido do ISS materiais 
que ficam incorporados à obra.

Consulte sempre a legislação do ISS do local da 
obra!

Cuidado quando a obra atravessa mais de um 
município. Nesse caso, você terá que saber quanto 
da obra corresponde a cada município — se for uma 
adutora, uma estrada ou uma linha de transmissão, 
por exemplo, isso pode dar um “trabalhão” caso os 
municípios tenham alíquotas distintas!
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ISS no orçamento

No caso de um orçamento feito com rigor, o 
orçamentista consegue identificar com precisão o 
valor sobre o qual incidirá o ISS. Em orçamentos 
expeditos ou feitos com tabelas de preço, a maneira 
mais prática de tratar o ISS é estimar que percentual 
do contrato será deduzido do ISS e aplicar a alíquota 
à parcela restante.

Nota fiscal eletrônica

Quando comecei minha carreira de engenheiro de 
obras, o recolhimento do ISS era feito manualmente. 
O encarregado administrativo-financeiro da obra 
grampeava as notas de material e subempreitada 
na fatura emitida para o cliente e fazia as contas. 
Geralmente dava certo.

Hoje em dia, com a tecnologia de nota fiscal eletrônica, 
há três tipos de ocorrência:

• Prefeituras que aceitam que a construtora informe 
o % de dedução;

• Prefeituras que, por simplicidade fiscal, admitem 
um percentual-padrão (Ex: cobram sobre 60% do 
total da nota);

• Prefeituras que cobram sobre o valor cheio da nota 
– o STJ já decidiu que isso é ilegal. Se agirem assim 
com você, acione o departamento jurídico para 
recuperar seu crédito!

Sabendo que a alíquota do ISS é 5,0% e supondo 
que as deduções com materiais e subempreiteiros 
atinjam 40% do valor do contrato, o percentual a ser 
considerado no orçamento:

• Parcela a sofrer incidência do imposto = 100% – 
40% = 60%

• Alíquota para orçamento = 0,60 x 5,0% = 3,0%

• O orçamentista, portanto, deve adotar 3,0% sobre 
o preço de venda (valor do contrato).
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Exemplo:
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Erro 10 - Aplicar lucro e impostos de 
forma errada

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.sienge.com.br/10-erros-orcamento-de-obras-2
http://twitter.com/intent/tweet?text=https://www.sienge.com.br/10-erros-orcamento-de-obras-2
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.sienge.com.br/10-erros-orcamento-de-obras-2


EBOOK   OS 10 ERROS MAIS COMUNS EM ORÇAMENTO DE OBRAS [E COMO EVITÁ-LOS] 28IR PARA O ÍNDICE

Uma vez calculados todos os custos da obra, incluindo 
os diretos e os indiretos, fica faltando ao orçamentista 
computar os custos “de fora da obra”, como administração 
central. E, finalmente, considerar o lucro e impostos para 
chegar ao preço de venda  da obra. Essa etapa final é 
feita de maneira equivocada por muita gente.

Vamos ilustrar com um exemplo sobre como calcular 
lucro e impostos:

Custo Direto = 80
Custo Indireto = 20

Premissa de cálculo para custo de administração central

• Administração central = 5% sobre o faturamento

Para os impostos que incidem sobre a nota, isto é, sobre o 
faturamento, digamos que a soma das alíquotas (PIS, Cofins, 
ISS, CPRB) seja 10%.

E, por fim, assumamos que o construtor deseje obter um lucro 
de 8% sobre o faturamento.

Como fechar o preço de venda (PV) considerando lucro e 
impostos?

Muita gente soma: 5% + 10% + 8% = 23%

e aplica esse percentual sobre o custo total: 100 x 1,23 = 123

Está certo? Não!

Computaremos, a seguir, a administração central, que 
é o rateio do custo da sede da empresa entre todas as 
obras. Essa fase requer que o orçamentista adote uma 
premissa de cálculo.

Erro 10 - Aplicar lucro e impostos 
de forma errada

DC = 80 CI = 20
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Verifiquemos se a soma fecha:

• Custo direto = 80
• Custo indireto = 20
• Administração central = 5% x 123 = 6,15
• Impostos = 10% x 123 = 12,3
• Subtotal = 118,15 – só sobram 4,85 de lucro, que não 
atende a premissa de 8% sobre o faturamento!!!

Onde está o erro no cálculo de lucro e 
impostos?

No local de aplicação de cada item.

Como lucro e impostos incidem sobre o preço de venda 
(faturamento) e não sobre o custo, ele não pode ser 
aplicado a CD+CI. 

A conta então é uma regra de três enunciada assim:

Qual é o preço de venda do qual descontamos 
administração central, lucro e impostos (23%) e sobra 
CD+CI (100)?

Será que agora está certo?

Verifiquemos:

• Custo direto = 80
• Custo indireto = 20
• Administração central = 5% x 129,87 = 6,49
• Impostos = 10% x 129,87 = 12,99
• Subtotal = 119,48 – sobram 10,39 de lucro, que atende a 
premissa de 8% sobre o faturamento!!!

PV--------------100%
CD=CI=100----100%-23%=77%
PV=100=129,87
       0,77

Matematicamente:

DC = 80 CI = 20 AC= 6,49 I = 12,99 L = 10,39
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Agora um teste para você calcular a aplicação de lucro e impostos (note que 
eu mudei a premissa da adm central):

• CD = 5.000

• CI = 800

• Imprevistos = 2% sobre os custos diretos mais indiretos

• AC = 4% sobre os custos diretos mais indiretos

• Impostos = 8%

• Lucro = 10%

• PV = ?

Qual o resultado obtido?

D E S A F I O
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CONCLUSÃO
Nesta série de ebooks apresentei os erros que vejo acontecerem com mais frequência. 
Como você pôde perceber, alguns erros são conceituais e outros, oriundos da prática 
empresarial. 

O mais importante é aprender com os erros. 
Analise como você orça, como sua empresa vê o setor de orçamento, qual o grau de 
confiança que você tem nos custos orçados e, por fim, onde estão os pontos fracos 
do processo.

Orçar uma obra está longe de ser uma tarefa fácil. São muitas premissas, muitos 
cálculos e algumas apostas. O importante é que você registre tudo aquilo que você 
e sua equipe fizeram durante o orçamento daquela obra.

Essa memória de cálculo tem uma série de utilidades: servir de rastreabilidade do 
processo orçamentário, documentar as premissas adotadas, compilar as cotações 
recebidas e, não menos importante, registrar os cortes e ajustes ditados pela alta 
direção da empresa no apagar das luzes.

O profissional da Engenharia de Custos tem uma grande responsabilidade no mundo 
da construção. 

Por isso minha recomendação é: instrua-se, aprimore-se, aprenda, ensine e
compartilhe. Você vai se sentir mais feliz compartilhando o saber.

Esperamo que tenha aproveitado a leitura deste conteúdo. Não deixe de acompanhar 
o Sienge para ficar por dentro dos conteúdos que mais lhe interessam.

GOSTOU DO CONTEÚDO? COMPARTILHE!
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O Sienge é uma plataforma de gestão especializada na Indústria da Construção.

Com ele, você pode gerenciar e integrar todas as áreas de sua empresa. Mas não é só 
isso: o Sienge também é aberto a conexões com diferentes softwares e aplicativos.

Com o Sienge e sua equipe altamente capacitada, as soluções para as necessidades 
do setor estão a seu alcance!

Clique abaixo e peça uma demonstração, ou ligue para:
(48) 3027 8140

Peça uma demonstração

Você pode encontrar outros materiais em nosso Blog, 
sempre com novidades interessantes e úteis.
Visite www.sienge.com.br/blog/

SOBRE O SIENGE
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