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apresentação

“Livros são os mais silenciosos amigos; os mais acessíveis e sábios conselheiros; e os 

mais pacientes professores.”

Charles W. Eliot

“O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando egresso/profis‑

sional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capa‑

citado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica 

e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanís‑

tica, em atendimento às demandas da sociedade.” Assim estabelece, em seu art. 3º, 

a Resolução nº 11/2002 do Conselho Nacional de Educação/Comissão de Educação 

Superior.

Para alcançar esses objetivos, são imprescindíveis à formação do engenheiro 

sólidos conhecimentos matemáticos e científicos, tecnológicos e de informática, de 

equipamentos e instrumentos, de direito, relações humanas e liderança, para pos‑

sibilitar‑lhe o desenvolvimento de espírito criativo e de habilidades e competências 

para planejar, elaborar e coordenar projetos de engenharia e estudos de viabilidade, 

gerenciar contratos de empreitada, administrar canteiros de obras, liderar e dirigir 

pessoas e desempenhar cargos e funções técnicas.

Deem‑se esses conhecimentos a um indivíduo e, ao cabo de alguns anos, ter‑se‑á 

preparado um engenheiro. Atualmente, mais três disciplinas vieram se somar a essa 

expertise, que são a qualidade, o impacto das atividades da engenharia nos contex‑

tos social e ambiental e a adoção de inovadoras soluções técnicas que possibilitam o 

uso racional dos insumos, inclusive água e energia, um esforço no sentido de trans‑

formar o status da construção civil de predadora em sustentável.

Essas disciplinas, que giram em torno do orçamento, complementam o conheci‑

mento do engenheiro e se constituem em uma ferramenta de grande utilidade prá‑

tica para a tomada de decisões com garantia da eficácia.



O ensino da Engenharia, por suas características complexas, é feito não só nos 

bancos e laboratórios das escolas mas também por meio da prática dos equipamen‑

tos e com a leitura dos livros técnicos. Esses últimos, que andaram por algumas 

décadas tão escassos nas prateleiras das livrarias, voltaram em bom tempo a apare‑

cer, para a satisfação não só do alunado como de toda a categoria profissional, que 

faz do livro, esse silencioso amigo, o seu instrumento de aperfeiçoamento contínuo.

Assim, vejo com satisfação este exemplar intitulado Gestão de custos de obra. O 

seu autor, o engenheiro, escritor, conferencista e líder Aldo Dórea Mattos, dá com 

esta obra uma valiosa contribuição à produção técnico‑científica brasileira. O pro‑

fessor Aldo, como os bons escritores, além do seu estilo didático, tem o dom da 

escrita simples, mas não simplificada, o que a torna valorizada entre os seus pares, 

alunos e leitores.

O livro está dividido em oito capítulos. O primeiro trata das estimativas de custo 

e suas metodologias. O Cap. 2 versa sobre o orçamento propriamente dito, enquanto 

o terceiro explora o custo indireto. O Cap. 6 trata da gestão de custos propriamente 

dita, enquanto o Cap. 7 apresenta o planejamento, tema em que o autor é um espe‑

cialista por demais consagrado, proporcionando ao leitor uma visão abrangente da 

Engenharia e de Gestão de Custos.

Finalmente, desejo que o entusiasmo de Aldo, observado em seus textos, facilite a 

construção do conhecimento profissional de cada leitor, não só estimulando a paixão 

pelos livros como também colhendo o máximo da sua sabedoria.

Roberto Sales Cardoso

Engenheiro Civil e autor
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Estimativa de custosEstimativa de custos

1.1 Estimativa dos quantitativos de fundação
Muitas vezes o orçamentista precisa fazer uma estimativa de quantidades para fins 

de cálculo expedito do custo de uma obra. Sem dispor ainda de plantas detalhadas 

e projeto executivo, o bravo orçamentista deseja, por exemplo, estimar o custo das 

fundações do prédio. Como fazê‑lo de forma rápida?

Para resolver essa questão palpitante, devemos raciocinar de trás para frente. Para 

calcular o custo das sapatas (ou estacas), é preciso ter uma ideia da quantidade desses 

elementos; essa quantidade é função do número desses elementos e do tamanho médio 

de cada um, informações que só teremos se partirmos de três premissas de cálculo: a 

quantidade de pilares, a carga em cada um deles e a capacidade de carga do terreno.

Dessa forma, o roteiro intuitivo é:

 � estimar a carga total do prédio;

 � determinar a quantidade de pilares em função da área da edificação;

 � calcular a carga média por pilar;

 � adotar uma capacidade de carga para o terreno;

 � dimensionar cada elemento de fundação (sapata ou estaca).

Vejamos um exemplo que ilustrará bem o método. Seja um prédio residencial de 

dez pavimentos, cada um com 300 m² de laje. Calcularemos fundações em sapatas. 

Vamos passo a passo.

1.1.1 Carga total do prédio
Para calcular o peso (carga) total do prédio, temos de usar alguns indicadores histó‑

ricos. O primeiro deles é a espessura média de concreto por pavimento, ou seja, quanto 

concreto há por metro quadrado em cada pavimento. A experiência mostra que esse 
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1.6 Por que meu metro quadrado não bate com o custo 
unitário básico (CUB)?

Sempre ouço pessoas debatendo sobre a aplicabilidade do custo unitário básico (CUB) 

para refletir o custo de construção de edificações. Antes de avançar na discussão, é 

preciso entender que o CUB foi criado em 1964 para o governo monitorar a evolução 

do custo de construção e avaliar orçamentos de empreendimentos imobiliários. A 

responsabilidade por sua aferição é dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil 

(Sinduscons) estaduais.

A NBR 12721 (ABNT, 2006), que regula o cálculo do CUB, estabelece 16 projetos‑pa‑

drão (Tab. 1.9), com suas especificações técnicas e os respectivos quantitativos de 

mão de obra e equipamento, cujos custos os Sinduscons atualizam mensalmente, 

gerando o CUB de cada Estado para cada um dos projetos.

Tab. 1.9 Caracterização dos projetos-padrão conforme a NBR 12721

Sigla Nome e descrição Dormi-
tórios

Área real 
(m²)

Área 
equivalente 

(m²)

R1-B
Residência unifamiliar padrão baixo: 1 pavimento, 
com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área 
para tanque.

2 58,64 51,94

R1-N

Residência unifamiliar padrão normal: 
1 pavimento, 3 dormitórios, sendo um suíte 
com banheiro, banheiro social, sala, circulação, 
cozinha, área de serviço com banheiro e varanda 
(abrigo para automóvel).

3 106,44 99,47

R1-A

Residência unifamiliar padrão alto: 1 pavimento, 
4 dormitórios, sendo um suíte com banheiro e 
closet, outro com banheiro, banheiro social, sala 
de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, 
cozinha, área de serviço completa e varanda 
(abrigo para automóvel).

4 224,82 210,44

RP1Q Residência unifamiliar popular: 1 pavimento, 
1 dormitório, sala, banheiro e cozinha. 1 39,56 39,56

PIS

Residência multifamiliar – projeto de interesse 
social: térreo e 4 pavimentos-tipo.

 � Pavimento térreo: hall, escada, 4 aparta-
mentos por andar, com 2 dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha e área de serviço. Na 
área externa estão localizados o cômodo da 
guarita, com banheiro e central de medição.

 � Pavimento-tipo: hall, escada e 4 aparta-
mentos por andar, com 2 dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha e área de serviço.

2 991,45 978,09



dois
Orçamento

2.1 Como interpretar uma composição de custos
Todo orçamento se baseia – ou pelo menos deveria se basear – em composições de 

custos unitários, que são tabelas que detalham os diversos insumos utilizados na exe‑

cução do serviço em questão, seus coeficientes de utilização e, para a quantificação 

do serviço, o custo unitário de cada insumo.

A composição reveste‑se, portanto, de enorme relevância para o orçamentista e 

também para o engenheiro de campo, pois este precisa analisá‑la para saber o tipo 

de insumo considerado e a produtividade adotada quando da formação do preço da 

obra.

Embora as composições sejam tabelas geralmente simples, muita gente tem dúvi‑

das sobre como lê‑las, ou seja, como interpretar as informações nelas contidas e 

como usar esse entendimento na gestão dos trabalhos diários da obra. Jogar um 

pouco de luz nessa questão é o desafio deste capítulo.

As colunas de uma composição de custo unitário são detalhadas no Quadro 2.1.

Quadro 2.1 Colunas de uma composição de custo unitário
Insumo Cada um dos elementos essenciais para a produção de determinado 

produto ou serviço. Os insumos podem ser de mão de obra (pedreiro, 
servente, azulejista), material (bloco, aço, prego, fio, tubo, cimento) ou 
equipamento (trator, rolo, escavadeira, betoneira)

Unidade Medida de compra/cotação do insumo (kg, m², L, t, un)

Índice Coeficiente de utilização de cada insumo. É a quantidade de insumo 
utilizada para a obtenção de uma unidade do serviço

Custo unitário Valor de aquisição da unidade do insumo

Custo total Multiplicação do índice pelo custo unitário
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2.2 Como trabalhar com composições auxiliares
Uma composição de custos é uma tabela que mostra todos os insumos que entram 

na execução de uma unidade do serviço em questão, com suas respectivas quanti‑

dades (índices). Agregando‑se a coluna de custo unitário, chega‑se ao custo total. 

Nas composições que apresentamos, os insumos eram todos pertencentes às três 

categorias clássicas: mão de obra, material e equipamento.

A fim de expandir o entendimento sobre a mecânica do orçamento, analisemos a 

composição de emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar – unidade: m² (Tab. 2.4).

Nessa composição, a argamassa pode ser vista como um material, se for adqui‑

rida pronta para usar. Não é o caso. Nossa obra fabricará a argamassa no canteiro. 

Dessa forma, o insumo argamassa representa na verdade um serviço com seus pró‑

prios insumos, isto é, “um serviço dentro do outro”. Na linguagem técnica, a arga‑

massa então é uma composição auxiliar (Tab. 2.5).

Composição auxiliar = argamassa de cimento e areia 
sem peneirar, traço 1:4 – unidade: m³

Tab. 2.5 Composição auxiliar – fabricação da argamassa
Insumo Unidade Índice

Pedreiro h 0,57 

Servente h 0,34 

Argamassa m³ 0,030

Insumo Unidade Índice
Servente h 10,00

Areia lavada tipo média m³ 1,220

Cimento Portland CP-32 kg 365

Total

Tab. 2.4 Composição de custo unitário – emboço

Insumo Unidade Índice

Pedreiro h 0,57 

Servente h 0,34 

Argamassa m³ 0,030
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2.6 Instalações: por que orçamos e planejamos mal
As instalações hidrossanitárias e elétricas parecem ser uma fonte de grande incerteza 

para muitas construtoras. Uma enquete entre seus colegas construtores facilmente 

mostrará que inúmeros são os casos de estouros de custo de instalações, falência de 

empreiteiros e atrasos de cronograma por causa desses serviços especializados. As 

frustrações do orçamento das instalações são provenientes de causas comerciais, 

técnicas e gerenciais. Faço a seguir algumas reflexões sobre o assunto.

2.6.1 Causas comerciais
As instalações hidrossanitárias e elétricas constituem uma categoria de serviços 

que as construtoras gostam bastante de terceirizar, porque tradicionalmente as 

empresas de construção se dedicam apenas àquilo que se convenciona chamar de 

parte civil: escavação, fôrma, armação, concreto, revestimento, acabamento etc. Por 

uma questão de inércia cultural, as construtoras aparentemente gostam de contar 

com equipes próprias para a parte civil e subcontratar as instalações a empresas 

do setor.

Essas empresas subcontratadas, contudo, podem ou não ter o mesmo padrão de 

qualidade e forma de conduta da construtora contratante. Contratante e contratada 

terem sistemas gerenciais distintos representa logo de cara uma parte do problema. 

Empresas organizadas, que seguem procedimentos e impõem controle de execução 

de serviços, veem‑se muitas vezes lidando com um subempreiteiro amador, caótico, 

desorganizado e informal, simplesmente porque optaram por contratar aquele de 

preço mais baixo. Cria‑se de imediato um ponto vulnerável na condução da obra. 

Você já viu essa cena? Eu já.

2.6.2 Causas técnicas
É preciso também entender a forma como se orçam as instalações no mercado. Dife‑

rentemente dos orçamentistas da parte civil, os instaladores não têm o costume ou 

a cultura de usar composições de custo unitário para cada etapa do serviço. Os pró‑

prios bancos de dados referenciais são bastante pobres nesse sentido.

O que se vê corriqueiramente é o seguinte: o instalador cota o material da obra 

(tubos, conexões, fios, cabos etc.) e dimensiona a equipe de trabalhadores para rea‑

lizar o respectivo serviço no prazo dado pelo construtor. Por exemplo, para fazer a 

instalação de um prédio, serão necessários tantos eletricistas, tantos ajudantes e 

tantos encarregados.

Outra maneira também encontrada na prática é aplicar sobre o custo do mate‑

rial um percentual referente à mão de obra (50%, 80%, 40%, dependendo do tipo de 
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3.1 Como orçar vale-transporte
Pela legislação trabalhista em vigor no Brasil, o vale-transporte (VT) constitui benefí‑

cio que o empregador antecipará ao trabalhador para utilização efetiva em despesas 

de deslocamento residência‑trabalho e vice‑versa, entendendo‑se por deslocamento 

a soma dos segmentos componentes da viagem do beneficiário, por um ou mais 

meios de transporte, entre sua residência e o local de trabalho.

A regra de pagamento do VT é a seguinte:

 � o beneficiário (o operário, no caso) custeará uma parcela equivalente a 6% de 

seu salário básico;

 � o empregador custeará o que exceder à parcela referida no item anterior.

Sendo assim, o que devemos incluir no orçamento de uma obra é apenas a parte 

que toca ao empregador, que é o construtor. Vejamos o método a partir de um exem‑

plo – o mesmo prédio residencial que usamos no exemplo da curva ABC. Filtremos 

apenas os insumos de mão de obra e sua respectiva quantidade e custo (Tab. 3.1).

Tab. 3.1 Custo ABC de insumos de mão de obra

Descrição Unidade Quantidade  Custo 
unitário (R$)

 Custo total da 
mão de obra (R$)

Servente hh 6.971,20 10,00 69.712,00

Pedreiro hh 3.771,99 11,94 45.037,56

Ajudante geral hh 2.065,32 10,00 20.653,20

Pintor hh 1.718,68 11,94 20.521,04

Encanador hh 1.194,24 13,87 16.564,11

Eletricista hh 1.202,48 13,71 16.486,00
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3.5 Onde alocar o custo dos projetos
A questão sobre onde alocar o custo dos projetos parece ser uma dúvida recorrente nas 

empresas e entre orçamentistas e analistas de custos. A seguir, vou tentar jogar um 

pouco de luz nesse assunto.

Quando eu mencionar projeto aqui nesta análise, entenda‑se o desenvolvimento 

conceitual do objeto da obra e seus componentes, mediante a representação gráfica 

e textual de suas especificações, dimensões, disposição espacial etc. Compreende, 

portanto, os projetos arquitetônico, estrutural, de instalações, de paisagismo, entre 

outros.

Faço questão de frisar isso porque às vezes o termo projeto tem a acepção de 

empreendimento, mas não é o caso aqui. Mais inteligente é a língua inglesa, que tem 

dois termos que não se confundem: design refere‑se aos projetos de engenharia e 

arquitetura, enquanto project designa o empreendimento como um todo.

Primeiramente é preciso destacar que existem diversos tipos de obra e formas de 

contratação. Uma obra licitada por um órgão público é muito diferente da construção 

de um prédio em incorporação e da construção de uma fábrica em regime de turnkey. 

Essa diferença é justamente o que vai guiar o tratamento que se dá à alocação do 

custo do projeto.

3.5.1  Incorporação
No caso de uma incorporação, pode haver duas situações: (i) a construtora ser uma 

empresa diferente da incorporadora; (ii) a construtora ser a própria incorporadora.

Na primeira situação, os projetos são feitos pela incorporadora, que contrata os 

diversos projetistas e gerencia a entrega e a qualidade dos projetos. A construção 

é mais um contrato da incorporadora, não havendo razão para que o custo da obra 

se misture com o custo dos projetos. A construtora não terá nenhum encargo de 

gestão de projetos de engenharia e arquitetura, e seu orçamento contemplará sim‑

plesmente o custo da obra em si.

Na segunda situação, muitas vezes projetos e obra são vistos como integrantes de 

um mesmo pacote, que é o empreendimento. Algumas empresas fazem o orçamento 

integrado, computando junto o custo do terreno, da corretagem, dos projetos e da 

construção.

O que não me agrada muito é a prática de algumas empresas de fazer um orça‑

mento unificado, nele incluindo o terreno e a corretagem, por exemplo, como itens 

dentro do custo da obra. Isso não me parece adequado por dois motivos: primeiro 

porque a obra é apenas uma etapa do negócio, e segundo porque a equipe da obra 

não é quem negocia compra de terreno, trata com corretores ou gerencia projetos. 
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Tab. 3.10 Dimensionamento da quantidade de máquinas de corte
Dados do planejamento
Prazo de execução (t) 8 meses

Regime de trabalho
Jornada diária (hpd) 8 h

Jornada mensal (dpm) 25 dias

Dimensionamento da máquina de corte
Quantidade total a cortar (QTC) = CD + C 570.000 kg

Quantidade mensal a cortar (QMC) = QTC/T 71.250 kg

Produtividade horária da máquina de corte (PC) 200 kg/h

Produtividade mensal teórica (PCT) = PC × hpd × dpm 40.000

Fator de eficiência (F) 60%

Produtividade mensal efetiva (PCE) = PCT × F 24.000

Quantidade de máquinas = QMC/PCE 2,97 3 arred.

Tab. 3.11 Dimensionamento da quantidade de bancadas de dobra
Quantidade total a dobrar (QTD) = CD 420.000 kg

Quantidade mensal a dobrar (QMD) = QTD/T 52.500 kg

Produtividade horária da bancada de dobra (PD) 100 kg/h

Produtividade mensal teórica (PDT) = PD × hpd × dpm 20.000

Fator de eficiência (F) 60%

Produtividade mensal efetiva (PDE) 12.000

Quantidade de máquinas 4,38 5 arred.

Fig. 3.5 Bancada de dobra de aço

Fonte: cortesia da Pini.
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4.1 Quanto realmente custa o adicional noturno
Nem sempre as obras são feitas com trabalho apenas diurno. É comum haver obras 

que funcionam em dois turnos – às vezes até três turnos, como em plantas indus‑

triais de processamento de fluidos – e até obras que só operam à noite, como é o caso 

do recapeamento de avenidas importantes.

A legislação define que o trabalho noturno é mais caro. Isso está escrito com 

todas as letras no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Brasil, 1943): 

“[...] o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, 

sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora 

diurna”.

Ao se dar conta dessa previsão legal, um orçamentista afoito considera, então, 

que um pedreiro cuja hora diurna custe R$ 4,00 tenha um valor de R$ 4,80 no período 

noturno. Estará isto certo? Não! Por quê? Porque é preciso ler o § 1º desse artigo: 

“A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos”.

Ora, o que a lei quer dizer é que, diferentemente do que acontece no trabalho 

diurno, no trabalho noturno o operário faz jus a 1 h de pagamento a cada 52,5 min de trabalho. 

Por que essa consideração aparentemente absurda? É que a lei considera que um 

turno de 8 h de dia equivale a um de 7 h à noite, pois supostamente o operário se 

desgastará mais no trabalho às escuras, com menor visibilidade, maior dificuldade 

de comunicação e com mais esforço (será que isso acontece mesmo hoje em dia?).

Com essas duas regras combinadas, é fácil perceber que a hora noturna custa 

mais do que os 20% mencionados. A conta do adicional noturno real é:

60/52,5 × 1,20 = 1,3714
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4.3 Como incluir o reajuste da mão de obra em obras 
públicas

A Lei das Licitações (Lei nº 8.666) estabelece claramente que é vedado reajuste de 

preços antes do decurso de 12 meses, contados a partir da data de apresentação da pro-

posta (e não da data do contrato). Em outras palavras, tendo uma proposta data‑base 

de maio de 2020, seus preços só poderão ser reajustados pelo índice contratual após 

maio de 2021.

Sendo assim, o construtor terá que embutir no orçamento da obra todo o custo de 

mão de obra que estiver abrangido pelo período de 12 meses. Isso parece fácil, mas 

não é, porque nesse período ocorre o dissídio coletivo dos trabalhadores, ocasião a 

partir da qual o custo da mão de obra aumenta devido às negociações laborais. Como 

os preços da obra só podem ser reajustados “no aniversário”, o orçamentista precisa 

embutir no custo da obra esse custo adicional advindo do dissídio.

Como fazer isso de forma correta? A resposta envolve a análise do custo no tempo, 

ou seja, requer um cronograma. Só com um cronograma é que o orçamentista pode 

ter noção da quantidade de serviço que há após o dissídio e então calcular o respec‑

tivo custo adicional.

Um exemplo ilustrará o método passo a passo.

1. Cronologia de eventos:

◊ data‑base da proposta: maio de 2020;

◊ data‑base do dissídio: outubro de cada ano;

◊ época do reajuste: maio de cada ano;

◊ fim da obra: dezembro de 2021.

Então:

◊ entre maio de 2020 e outubro de 2020, o orçamento estará preciso, pois o 

custo da mão de obra da época da proposta se mantém inalterado;

◊ entre novembro de 2020 e abril de 2021, o orçamento precisará levar em 

consideração o primeiro dissídio, pois nesses meses a mão de obra estará 

mais cara;

◊ entre maio de 2021 e outubro de 2021, o orçamento estará preciso, pois 

terá havido o reajuste contratual (supostamente aumentando os preços 

na mesma proporção do aumento do custo da mão de obra);

◊ em novembro de 2021 e dezembro de 2021, o orçamento precisará levar 

em consideração o segundo dissídio, pois a mão de obra estará mais cara.

2. Cronograma da obra (mesmo que simples), com o total de homem‑hora (hh) por 

serviço distribuído ao longo do tempo – o objetivo é saber o total de hh em 

cada período mencionado (Figs. 4.1 e 4.2).
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4.9 Como dimensionar a mão de obra indireta
Sabemos como dimensionar a mão de obra de segurança do trabalho. Agora vere‑

mos como dimensionar o efetivo restante da equipe do indireto da obra, listado na 

Fig. 4.7.

4.9.1 Qualidade
Hoje em dia as construtoras se preocupam muito com qualidade. Diferentemente do 

que se costuma pensar, mais do que controlar o produto, deve‑se controlar o processo. 

É por essa razão que o sistema da qualidade envolve duas vertentes:

 � Controle da qualidade: comparação de resultados com um padrão de referência, 

para aprovação do produto ou identificação de não conformidade. Destina‑se 

a aferir se o produto atende aos requisitos de aceitabilidade.

 � Garantia da qualidade: conjunto sistematizado de ações para determinar se as 

atividades estão de acordo com a política da empresa. Destina‑se a aferir se 

a empresa (no caso, a obra) executa suas operações seguindo um processo 

previamente definido.

O efetivo que a obra deve ter para o setor da qualidade não está estipulado em 

documentos como as Normas Regulamentadoras. Ele é definido geralmente em 

Produção Qualidade

Segurança
do trabalho

Indireto

Técnico

Meio 
ambienteAdmin.

 

 Fig. 4.7 Componente 

do custo indireto
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5.1 Mecânica do Regime Diferenciado de Contratações
Instituído em 2011 pela Lei nº 12.462 para agilizar as contratações necessárias à rea‑

lização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, o Regime Diferenciado de 

Contratações (RDC) vem sendo estendido a muitas outras áreas de atuação da Admi‑

nistração Pública, o que o tem tornado cada vez mais frequente em licitações nas 

esferas municipal, estadual e federal. A seguir, faço um balanço do que é o RDC, suas 

características, vantagens, desvantagens e seu impacto na Engenharia de Custos.

Basicamente, o RDC prevê a contratação da obra apenas com um anteprojeto, 

cabendo ao vencedor da licitação desenvolver o projeto executivo e executar a obra. 

Além disso, o rito da licitação é mais simples, com inversão das fases (abrem‑se 

primeiro os envelopes de preço e depois se analisa a documentação apenas do ven‑

cedor).

5.1.1 Objeto e inovações
A adoção do RDC é opcional pelo órgão licitante e é aplicável exclusivamente às lici‑

tações e aos contratos necessários à realização dos objetos indicados na Fig. 5.1. 

A lista vem sendo continuamente ampliada, razão pela qual é sempre bom consultar 

a legislação atualizada.

A utilização do RDC se contrapõe à utilização da Lei das Licitações (Lei nº 8.666). 

Ou se usa uma, ou se usa a outra. As principais inovações trazidas pelo RDC são 

sumarizadas na Fig. 5.2.

No RDC, durante o processo licitatório, o órgão não divulga o orçamento referencial 

da obra (aquele feito pelo próprio órgão). Dessa maneira, a empresa proponente não 

pode simplesmente preencher a planilha para chegar a um “preço bem próximo ao 

referencial”, como muitas vezes se vê em licitações.
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Faço questão de ressaltar esta recomendação: sorteie logo de saída quem ficará 

com o quê. Se for o caso, estipule parcelas diferentes de acordo com a localização 

da unidade. O que se tem que evitar são condôminos descontentes, que deixam de 

pagar a parcela e atrapalham a saúde do empreendimento.

5.5 Critérios de medição e pagamento
Uma importante tarefa do engenheiro de custos ao preparar orçamentos consiste 

na identificação correta dos critérios de medição e pagamento utilizados pela empresa 

contratante. Esses critérios definem as regras de como um serviço será quantificado 

e pago durante a execução da obra e precisam ser levados em consideração durante 

o levantamento dos quantitativos, a formação do preço do serviço e o fechamento 

das medições mensais.

O mais interessante é que órgãos e empresas contratantes não utilizam os 

mesmos critérios de medição e pagamento. Basta um cochilo e o orçamentista pode 

compor um custo errado.

Suponha, por exemplo, que um dos serviços da obra seja alvenaria e que exista 

uma parede de 5 m × 3 m, com uma janela de 1,20 m × 2 m e uma porta de 0,80 m × 

2,10 m. Qual a área de alvenaria a ser medida: 15 m² ou menos? Descontam‑se os 

vãos? Todos eles?

A resposta depende da empresa e do sistema de custos:

 � TCPO: o critério é descontar apenas a área que exceder a 2 m² em cada vão. Calcula‑

‑se a área da parede inteira, depois se descontam esses excedentes. Por 

exemplo, numa janela de 5 m², descontam‑se 3 m². A razão por trás desse 

critério é que o trabalho que o pedreiro tem para requadrar e arestar um vão 

de 2 m² é o mesmo que teria se fosse preencher esse furo com alvenaria.

Código: 06.001.000005.SER – Serviço composto – Unidade: m³

Descrição: Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 × 19 × 39 cm, 

espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industriali‑

zada.

Conteúdo do serviço

Consideram‑se material e mão de obra para preparo da argamassa e execu‑

ção da alvenaria. Considerou‑se perda de 5% dos blocos e 20% da argamassa.

Critério de medição

Pela área executada, considerando cheios os vãos com área inferior ou igual 

a 2 m³; vãos com área superior a 2 m³, descontar apenas o que exceder a 

essa área.
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Eu tenho atuado bastante em arbitragem. É um campo promissor. Fique alerta!

5.12 Faixas de BDI do TCU
A atividade de fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) é denominada con-

trole externo, em oposição ao controle interno feito pelo próprio órgão sobre seus pró‑

prios gastos. Seu objetivo é garantir que o dinheiro público seja utilizado de forma 

eficiente, atendendo aos interesses públicos. Apesar de o nome do tribunal sugerir 

tratar‑se de um órgão do Poder Judiciário, o TCU está administrativamente enqua‑

drado no Poder Legislativo.

Estabelecer faixas de aceitação de BDI em contratos de construção tem sido objeto 

de preocupação desse tribunal há alguns anos. No Acórdão nº 2.622 (TCU, 2013), 

foram definidos novos valores máximos, mínimos e medianos para taxas de BDI de 

obras públicas. Esses percentuais variam conforme o tipo de obra e as condições de 

execução/fornecimento, passando a servir de referência para a análise de orçamen‑

tos pelo tribunal, em substituição aos parâmetros expressos nos Acórdãos nº 325 

(TCU, 2007) e nº 2.369 (TCU, 2011). Acórdão (a sílaba tônica é cór) é uma decisão do 

órgão colegiado de um tribunal.

Segundo informa o TCU, os novos parâmetros são provenientes de um estudo 

estatístico feito em 529 contratos de obra, englobando edificações, estradas, ferro‑

vias, sistemas de saneamento básico, linhas de transmissão de energia, barragens, 

canais, aeroportos e portos. O TCU preocupou‑se em incluir na amostragem obras 

com valores inferiores a R$ 1,5 milhão e superiores a R$ 150 milhões.

5.12.1 BDI por tipo de obra
As faixas de BDI estabelecidas pelo Acórdão nº 2.622 são mostradas na Tab. 5.9.

Tab. 5.9 Valores do BDI por tipo de obra

Tipo de obra 1º quartil (%) Médio (%) 3º quartil (%)

Construção de edifícios 20,34 22,12 25,00

Construção de rodovias e ferrovias 19,60 20,97 24,23

Construção de redes de abastecimento 
de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas

20,76 24,18 26,44

Construção e manutenção de estações e 
redes de distribuição de energia elétrica 24,00 25,84 27,86

Obras portuárias, marítimas e fluviais 22,80 27,48 30,95
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6.1 Importância do arranjo do canteiro
O planejamento do canteiro de obras é uma atividade importante que precede o 

início dos serviços de construção propriamente dita e visa a obter a melhor utiliza‑

ção do espaço físico disponível para possibilitar que pessoas e equipamentos traba‑

lhem com segurança e eficiência. Ele deve ser coordenado pelo gerente técnico da 

obra, com participação do mestre de obras e dos principais subempreiteiros.

O arranjo do canteiro – usa‑se também a palavra inglesa layout e o pavoroso termo 

aportuguesado leiaute – deve promover operações eficientes e seguras e manter ele‑

vado nível de movimentação de pessoal e máquinas, minimizar distâncias de viagem 

e tempos de movimentação, bem como evitar obstruções aos deslocamentos.

O arranjo do canteiro não pode ser definido na hora em que a obra está sendo 

mobilizada e sem qualquer planejamento anterior. Sua relevância para o suporte de 

todas as atividades produtivas indica que ele tem influência direta na dinâmica da 

obra e na funcionalidade das operações de campo.

A ausência de planejamento do canteiro leva a problemas de entrada e saída de 

mercadorias (carga e descarga), aumento de distâncias de movimentação, interferên‑

cia entre fluxos de serviço e interrupções desnecessárias de serviço. Se ampliarmos 

a abrangência do estudo do canteiro para o dimensionamento dos equipamentos de 

apoio, como gruas e cremalheiras, veremos que uma análise deficiente fatalmente 

levará a gargalos de produção e ociosidade ou insuficiência dos equipamentos.

Quanto à tipologia, os canteiros podem ser divididos em três grandes grupos, 

indicados na Fig. 6.1.

Um canteiro de obras pode conter as instalações mostradas na Fig. 6.2.

A depender do tipo e do porte da obra, a lista pode incluir muitos outros itens, 

como estacionamento de ônibus, estação de tratamento de água/efluentes, paiol, 
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6.3 Como apurar o resultado da obra e do 
empreendimento

Tenho visto certa confusão com os termos lucratividade e rentabilidade, tão citados 

quando se deseja exprimir em números o resultado de uma obra ou de um empreen-

dimento.

É bastante comum encontrar profissionais falando sobre a rentabilidade de seu 

negócio, quando na verdade estão se referindo à lucratividade e vice-versa. Também 

em jornais e revistas vemos a utilização indistinta das duas palavras. Embora haja 

alguma relação entre os dois termos, eles se referem a coisas diferentes e represen-

tam formas distintas de se traduzir quão bem (ou mal) o negócio foi conduzido do 

ponto de vista do dinheiro.

6.3.1 Lucratividade
Por lucratividade entende-se a relação entre o lucro líquido do empreendimento (ou da 

empresa) e a receita obtida (o valor geral de vendas, VGV). Matematicamente:

Lucratividade
Lucro

Receita


Nessa expressão, é importante definir o que é lucro. De forma simples, lucro é o 

que sobra da receita de vendas ao se deduzir o custo (despesas e impostos). Lucro é 

dinheiro (valor absoluto), lucratividade é percentual (valor relativo).

Lucro R$

Lucratividade %

A lucratividade indica o ganho obtido sobre as vendas realizadas. Ela representa 

quanto do faturamento do empreendimento fica disponível no final das contas. Por 

ser um percentual, e não um número, é um parâmetro que permite a comparação 

de empresas e negócios distintos. No mercado imobiliário a lucratividade tem mais 

importância como informação do que a rentabilidade, pois toma como referência o 

VGV, que é um montante conhecido.

6.3.2 Rentabilidade
Por rentabilidade entende-se a relação entre o lucro líquido do empreendimento (ou da 

empresa) e o capital investido. Matematicamente:

Rentabilidade
Lucro

Capital investido
=
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6.8 Estudo sobre produtividade na construção civil: 
desafios e tendências no Brasil

A conhecida empresa de consultoria EY (2014), que antes se chamava Ernst & Young, 

publicou um interessante trabalho sobre produtividade na construção civil. A pes‑

quisa foi realizada com foco no mercado imobiliário (real estate), mas seus resultados 

podem ser estendidos ao âmbito geral da construção civil.

Nesse estudo, que se baseia em análise de dados e entrevistas com profissionais 

do setor, o que mais me chamou a atenção foi a compilação de dados referentes às 

sete alavancas de produtividade, descritas no Quadro 6.1, que são o motor de popa do 

volátil mundo da construção civil em que vivemos.

A seguir, faço meus comentários sobre algumas das alavancas.

6.8.1 Planejamento da execução de empreendimentos
As empresas planejam suas obras com diferentes graus de afinco e sucesso. Um 

mal comum é começar empreendimentos com projetos básicos que ainda não têm o 

necessário grau de detalhe.

A estruturação de processos ajuda enormemente a gestão. Um aspecto geral‑

mente falho nas obras é a desconexão entre produção e suprimento. Pedidos de 

compra são feitos em cima da hora e terminam não obedecendo ao rito mais ade‑

quado, causando compras de especificação inadequada e atrasos de entrega.

6.8.2 Adoção de métodos de gestão
A técnica de Lean Construction (construção enxuta) tem grande aplicabilidade em 

obras com repetitividade acentuada, como é o caso de edifícios altos e conjuntos 

habitacionais. Através da análise detalhada dos fluxos de produção – deslocamento 

dos operários, produtividade, desperdício, tempo morto etc. –, a equipe gestora da 

obra pode otimizar processos, ajustando trajetos, adaptando ferramentas, redu‑

zindo tempos de espera e, enfim, eliminando principalmente as fontes de desper‑

dício oculto.

6.8.3 Melhorias de projeto
Aqui reside um grande gargalo nos projetos de engenharia, sobretudo nas obras 

públicas. Enquanto vemos os países mais desenvolvidos dedicando meses e mais 

meses ao detalhamento dos projetos executivos e ao planejamento da obra, aqui 

no Brasil continuamos insistindo em projetos básicos, muitas vezes indevidamente 

batizados de “projetos executivos”, economias burras em sondagem e topografia, 

incompatibilidade entre os diversos projetos de engenharia e arquitetura. Parece que 
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7.1 Quem vem antes: o orçamento ou o planejamento?
Engenheiros de custo e profissionais de construtoras sempre me perguntam sobre a 

ordem cronológica do orçamento em relação ao planejamento da obra. Deve o orça‑

mento ser feito antes do planejamento? Ou será que faz mais sentido o planejamento 

anteceder o orçamento? Analisemos o problema com frieza.

Primeiramente devemos ter em mente que a fronteira entre orçamento e plane‑

jamento não é tão nítida como pensam alguns. Aliás, orçamento e planejamento 

são atividades próximas, conexas e indissociáveis. Um se alimenta do outro, um 

depende do outro em várias etapas.

Quem acha que a tarefa do orçamentista é calcular o custo da obra e a do plane‑

jador é montar o cronograma peca pela simplicidade do raciocínio. Quando o plane‑

jador vai dimensionar a duração de uma atividade de seu cronograma, ele precisa 

conhecer a produtividade adotada pelo orçamentista. Por outro lado, quando o orça‑

mentista vai estimar o custo da mão de obra, precisa saber se a obra terá turno da 

noite e quantas frentes simultâneas serão atacadas, a fim de dimensionar a estru‑

tura indireta da obra.

Na verdade, orçamento e planejamento precisam ser feitos em paralelo, coisa que 

nem sempre ocorre nas construtoras. Quando se trata do orçamento para uma licita‑

ção pública, o que vemos comumente é que só se pensa em planejamento mais tarde, 

na fase de mobilização da obra e início da construção. O orçamento, nesses casos, 

é muito mais um preenchimento de planilha de preços do que propriamente um 

estudo do custo da obra através de simulações de antecipação de prazo, por exemplo.

Discorro a seguir sobre onde o orçamento depende do planejamento e vice‑

‑versa.
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7.3 Impacto das chuvas no planejamento
Por mais que o engenheiro torça para não chover, o fato é que chove e, às vezes, 

muito. Do ponto de vista operacional, a precipitação atmosférica pode trazer efeitos 

benéficos ou maléficos para a obra.

Entre os benefícios estão a melhora de umidade de solos muito secos, a redução 

de poeira e a rega de áreas de paisagismo. Entre os malefícios estão o alagamento de 

frentes de serviço, a saturação do solo, a resistência ao rolamento de equipamentos 

em terrenos enlameados, o retrabalho de atividades já concluídas e a improdutivi‑

dade que a retomada dos serviços acarreta.

Os trabalhos de terraplenagem são os mais afetados pelas condições climáticas. 

Já numa obra predial, por exemplo, a maior parte dos trabalhos ocorre internamente, 

ao abrigo da chuva, embora umidades elevadas possam atrapalhar alguns serviços.

Frequentemente as condições atmosféricas não são levadas em consideração 

da forma correta. É comum vermos cronogramas com produções nos meses secos 

iguais às atribuídas nos meses chuvosos, com resultado quase sempre de atraso no 

planejamento (não porque as equipes tenham produzido pouco, mas porque o plane‑

jamento não refletiu o ambiente de execução das atividades).

Analisando‑se a intensidade e o momento de ocorrência das chuvas, percebe‑se 

que há precipitações que não interferem em nada, outras que paralisam todo um 

dia da obra, outras ainda que impossibilitam o trabalho até mesmo no dia seguinte 

(embora esse dia possa ter um “céu de brigadeiro”).

Para o cálculo de quantos equipamentos e equipes mobilizar para a obra, o pri‑

meiro passo é estimar a quantidade de dias de cada mês que serão praticáveis, isto 

é, disponíveis para aquele determinado tipo de serviço a ser executado. De nada 

adiante o engenheiro admitir que trabalhará 26 dias por mês (30 dias menos quatro 

domingos) se é quase certo que a praticabilidade será menor.

O critério para a determinação da quantidade de dias praticáveis é subjetivo, 

mas a experiência e dados históricos de obras passadas ajudam bastante nessa 

empreitada. Eu já vi várias abordagens, que dependem da tarimba do planejador, do 

conhecimento dos dados pluviométricos da região, do tipo de serviço e do estágio 

do planejamento (plano inicial ou cronograma detalhado). O importante é, como eu 

sempre digo, seguir uma linha de raciocínio lógica e defensável.

Exemplo 7.1
Vou recorrer a um exemplo simples e didático. Seja uma obra que tenha uma grande 

escavação de 450.000 m³ de solo. A composição de custo unitário do orçamentista 

chegou a uma produtividade de 160 m³/h para uma patrulha (conjunto de equipa‑
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7.6 Fazendo o fluxo de caixa da obra
Imagine uma obra bem orçada, bem planejada e que tenha previsto 10% de lucro. 

Aos olhos de um analista incauto, parece que temos o melhor dos mundos: obra feita 

com dinheiro em caixa e resultado positivo do primeiro ao último mês. Mas não é 

bem assim que as coisas funcionam, porque a dinâmica da construção envolve dois 

aspectos que não podem ser subestimados:

 � o fator tempo, isto é, como os serviços se situam ao longo dos meses;

 � a forma como os serviços são pagos pela construtora (à vista, a prazo) e a 

defasagem entre esses desembolsos e o recebimento do dinheiro da medição 

pelo contratante.

Se você parar para pensar, na maioria das vezes o construtor financia a obra para 

seu contratante, pois gasta para fazer o serviço e somente depois é que recebe por 

ele. É esse “descompasso” entre a saída e a entrada do dinheiro que precisa ser ana‑

lisado pelo orçamentista e pela diretoria da empresa.

É por isso que não se pode confundir orçamento com fluxo de caixa. Enquanto o 

orçamento é uma posição estática, o fluxo de caixa (ou cash flow, em inglês) refere‑se 

ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de dinheiro recebido 

e gasto pela empresa durante um período de tempo definido.

Exemplo 7.3
O exemplo a seguir há de esclarecer como se obtém o fluxo de caixa de uma obra.

Seja uma obra hipotética que tenha uma planilha de quatro serviços (A a D) e que 

possua um custo direto orçado por 400 unidades monetárias e um custo indireto, 

por 100. A Tab. 7.5 mostra esse custo distribuído no tempo, ou seja, sob a forma de 

um cronograma.

Tab. 7.5 Custo distribuído no tempo

Atividade Custo
Mês

Total
1 2 3 4 5

A 100 50 50       100

B 100   40 40 20   100

C 100     50 50   100

D 100       50 50 100

Indireto 100 20 20 20 20 20 100

Total 500 70 110 110 140 70 500
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7.11 Desafios da norma de desempenho
Norma de desempenho (ND) é o nome que se dá à norma técnica NBR 15575 (ABNT, 

2013), que estabeleceu um conteúdo de cumprimento obrigatório pelas edificações a 

partir de 19 de julho de 2013.

A norma fornece parâmetros técnicos para avaliação e mensuração de requisitos 

referentes a durabilidade, condições de uso e manutenção, desempenho acústico/

térmico etc. Ela cria um espírito de sintonia com o Código de Defesa do Consumidor 

ao estabelecer critérios objetivos de desempenho. O que realmente importa não é a 

forma como o prédio será construído, mas se o desempenho mínimo é atendido. Isso 

favorece a adoção de novos sistemas e materiais, desde que garantam o desempe‑

nho exigido.

Uma ótima fonte de consulta sobre essa norma é a cartilha preparada pela CBIC 

(2013).

A norma de desempenho não se aplica a obras já concluídas, construções preexisten-

tes, obras em andamento (ou protocoladas) na data de entrada em vigor da norma, 

reformas, retrofits e edificações provisórias.

7.11.1 Cada um com sua responsabilidade
Um aspecto interessante da norma é que ela define a responsabilidade de cada ator – 

incorporador, projetista, construtor, fornecedor e usuário. A ação conjunta de todos 

esses atores traz ganhos para todos. Isso é importante porque hoje em dia o constru‑

tor termina tendo um papel de integrador. O Quadro 7.4 exemplifica algumas respon‑

sabilidades definidas pela norma de desempenho.

Quadro 7.4 Responsabilidades definidas pela norma de desempenho
Incorporador Avaliar as condições do local, identificar os riscos previsíveis, 

especificar o padrão do prédio (mínimo, intermediário, máximo) 
e providenciar os estudos técnicos requeridos

Projetista Desenvolver o projeto e especificar produtos atendendo 
aos requisitos de desempenho estabelecidos, indicando nos 
memoriais e desenhos a vida útil de projeto (VUP) de cada 
sistema que compõe a obra

Fabricante/fornecedor Indicar a vida útil dos produtos e fornecer resultados 
comprobatórios do desempenho

Construtor Garantir que o sistema (e não o produto) tenha o desempenho 
desejado e elaborar os manuais de uso, operação e manutenção

Usuário Manter a edificação conforme o plano de manutenção
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8.1 A inovação vai tirar o emprego do engenheiro?
Já perceberam que vaticinam a extinção do engenheiro a cada ciclo tecnológico por 

que passa o mundo? Eu me lembro de ouvir profecias de que a calculadora progra‑

mável iria extinguir o calculista e o AutoCad eliminaria o projetista, mas nada disso 

aconteceu.

Agora, com o advento da Indústria 4.0, ou Nova Revolução Industrial, de novo o 

fantasma do aniquilamento dos engenheiros vem à tona. Mas será que a inovação 

vai tirar mesmo o emprego do engenheiro? Para mim, a resposta é não.

Em primeiro lugar, é preciso desmistificar o termo inovação: a raiz do vocábulo é 

novo, e não tecnologia. Muitos colegas creem piamente que inovação tem a ver com 

parafernália tecnológica, como drones que trazem um chip para um operário com 

óculos de realidade aumentada. Isso até pode acontecer, mas o que está no âmago 

de inovar é trazer ares novos à forma tradicional de produzir, e isso não necessa‑

riamente elimina a figura do bom e velho engenheiro com duas canetas espetadas 

no bolso da camisa. O que esse cinquentão pode fazer como ninguém é orientar a 

aplicação de tanta ferramenta – design thinking, SEO, realidade aumentada, realidade 

virtual, machine learning, blockchain – ao gerenciamento da obra, porque no fundo o 

que impera são os fundamentos da Engenharia.

Por mais que surjam ferramentas de programação, os fundamentos permanecem 

os mesmos. Quando, por exemplo, aparece uma startup trazendo um processo de 

apropriação de dados de campo, eu não vejo um engenheiro perdendo espaço. Eu 

vejo, sim, um engenheiro recebendo uma informação confiável, rastreável, quase 

instantaneamente, sem garranchos e sem mancha de café. Para quê? Para tomar 




