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RESUMO
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CONTROLE FINANCEIRO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL –
AVALIAÇÃO, ESTUDO DE CASO E DESENVOLVIMENTO DE UMA
FERRAMENTA PARA ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA
AUTOR: THIAGO PALHARINI DE LIMA
ORIENTADOR: JOAQUIM C. PIZZUTTI DOS SANTOS
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 10 de Dezembro de
2015.
Este trabalho estuda o controle financeiro e orçamentação de obras de
construção civil através de um estudo de caso de empreendimentos realizados por
uma construtora localizada na cidade de Santa Maria - RS. A pesquisa aborda temas
como a utilização de ferramentas de orçamentação e também indica a necessidade
de definição de um processo prático e a padronização da área de planejamento,
assim como, a necessidade de orçamentação ser independente da experiência de
quem a produz. O estudo de caso contemplado mostra como o orçamento pode
influenciar no produto final disponibilizado para o mercado.
Ao final encontra-se um comparativo entre o método antigo utilizado e o
proposto por esta pesquisa afim de ressaltar vantagens e desvantagens de sua
utilização. Ressalta-se também a importância das etapas de planejamento e
programação da obra, pilares para a implementação de métodos racionais de
produção. Como conclusão observa-se que o orçamento elaborado de forma
adequada pode ser um instrumento determinante para a obtenção de sucesso na
concorrência do mercado atual, uma vez que, apresenta os custos, tanto de matérias
como de mão de obra e a forma de retorno dos mesmos

Palavras chave: orçamentação, orçamento de obras, custos.

ABSTRACT

This paper studies the financial control and estimating in construction through
a case study of projects carried out by a construction company located in Santa
Maria – RS. The paper is based on the available literature and in models used in
other companies and countries. Research indicates the need to define a practical
process and the standardization of the planning area and finally the need for
independence of the estimating from the experience of those who produce it. At the
end is a comparison between the old and the method proposed by this research in
order to highlight advantages and disadvantages of their use. We also stress the
importance of planning stages and schedule, pillars for the implementation of rational
methods of production.

Keywords: estimating, construction budget, costs.
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1 INTRODUÇÃO
Na situação atual da economia do país, o emprego da engenharia de custos
pelas construtoras é de fundamental valor para uma análise real da viabilidade de
um empreendimento. A orçamentação se mal preparada pode gerar dados
incompletos sobre todas as etapas da obra tornando impraticável o estabelecimento
de escopos orçamentários, quantificações de serviços e materiais, e, portanto,
ocasionando perdas para a construtora e para a incorporadora.
Mattos (2006), autor do livro “Como preparar Orçamento Obras”, afirma que
orçar uma obra com segurança e método é uma arte que nem todos dominam. A
declaração do autor se conecta com o mundo acadêmico quando se percebe que
não há tempo suficiente durante a graduação para que os acadêmicos brasileiros
possam vivenciar e se aprofundar nos assuntos sobre o controle financeiro de
empresas e orçamento de obras. Padilha (2013), autor do livro “Administração de
escritórios de Arquitetura e Engenharia”, também concorda com a afirmação.
Segundo

ele,

faltam

disciplinas

ofertadas

que

envolvam

temas

de

empreendedorismo e gestão de empresas nas escolas de engenharia brasileiras.
A preocupação com custos deve começar cedo, muito antes do início do
processo, seja ele uma obra de construção civil ou outro serviço. Nessa fase de
orçamentação é feita a determinação dos custos possíveis para execução da obra e,
dessa forma, é definido o preço da obra. Nota-se que em empresas menores é o
próprio construtor quem executa as estimativas, em muitos casos, com base
somente na experiência adquirida. Assim, percebe-se nesses casos que a precisão
do orçamento aumenta com a experiência prática de quem o executa. Dessa forma é
comum encontrarmos distorções, pois em várias empresas a área de planejamento e
orçamento é composta por engenheiros recém-formados. Necessita-se que as
empresas adotem metodologias práticas de gestão financeira e orçamentação em
que os responsáveis pelas áreas interajam com as obras, conheçam a equipe de
campo e as produtividades reais, afim de que possam analisar todos os parâmetros
de orçamento.
Com um orçamento preciso, o engenheiro responsável pela construção obtém
diversos benefícios para garantir a entrega rentável da sua construção. Assim, é
possível ao construtor antecipar-se às despesas necessárias para construir a
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edificação, dar suporte ao engenheiro na tomada decisões com base no orçamento,
auxiliam no exato dimensionamento das equipes que executarão os serviços,
permitir o controle do consumo de materiais de modo que desvios possam ser
analisados e recuperados por meio de planos de ação. Além disso, pode-se
assegurar através da correta análise do orçamento de uma obra que o cronograma
físico-financeiro da obra está seguindo o ritmo desejado pela empresa.
O presente trabalho procura se aprofundar e discorrer sobre os temas de
orçamentação envolvendo metodologias de cálculo, composição do BDI (Benefícios
e Despesas Indiretas), gerenciamento e controle de custos, aplicados à área de
orçamentação de uma empresa de Construção Civil.
A construtora a ser estudada nesse projeto é de médio porte, possui três anos
de existência e está localizada em Santa Maria, RS. Seus processos de gestão
financeira e orçamentação estão baseados na experiência adquirida e não fogem à
descrição fornecida pelos autores do assunto. Através da identificação das
vantagens e desvantagens dos métodos utilizados pela empresa, esta pesquisa
busca contribuir para o aumento de sua competitividade e também para a formação
e o crescimento profissional de acadêmicos de Engenharia Civil que venham a ter
contato com esse estudo.

1.1 OBJETIVOS GERAIS

Este trabalho tem como objetivo geral a análise da gestão financeira e
processo de orçamentação de obras em uma construtora de Santa Maria, RS. Além
da proposta de um novo modelo de orçamentação, realizado através de uma
ferramenta automatizada em excel.

1.1.1 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do presente trabalhos se resumem em:


Revisão bibliográfica sobre diferentes métodos de orçamentação e
sobre o processo básico de orçamentação;
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Análise dos sistemas de orçamentação utilizados em uma empresa de
construção civil de Santa Maria, RS;



Identificação dos métodos possíveis de orçamentação à serem
aplicados nesta empresa;



Estudo comparativo entre o método proposto e os métodos
anteriormente utilizados na empresa.

1.2 JUSTIFICATIVA

As empresas brasileiras, entre elas as do ramo da construção civil, sofrem
com a falta de gestão financeira e planejamento. A pesquisa “Sobrevivência das
Empresas no Brasil” publicada em 2013 pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) aponta que a cada 100 micro e pequenas empresas
(MPES) abertas no Brasil, 75 permanecem em atividade após os dois primeiros anos
de existência. A pesquisa revela que as indústrias são as que mais obtêm sucesso,
79,9% permanecem ativas após os dois anos iniciais. A seguir no ranking, aparecem
comércio (77,7%), construção (72,5%) e por fim serviços (72,2%). Os dados nos
permitem concluir que, no sentido inverso, de todas as empresas de construção civil
abertas no Brasil, 27,5% fecham as portas antes dos dois anos. Segundo o SEBRAE
entre os fatores que influenciam no processo de mortalidade das empresas, a falta
de uma gestão financeira bem executada ganha destaque.
Além disso, Knolseisen (2003), ressalta que qualquer empreendimento,
dentro de um mercado cada vez mais competitivo e consumidores mais exigentes,
necessita de uma análise em sua viabilidade econômica, um orçamento detalhado e
um acompanhamento físico-financeiro.
Este trabalho é uma oportunidade de análise e desenvolvimento das áreas de
orçamento e financeira da empresa bem como um aprofundamento nas áreas
citadas. Engenheiros Civis recém-formados precisam ampliar competências exigidas
pelo mercado e a compreensão financeira de uma empresa de engenharia é
essencial para sua formação profissional.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Antes de iniciar no tema específico do presente trabalho é necessário
definirmos claramente alguns termos e conceitos para que se garanta um adequado
entendimento do assunto.

2.1 ORÇAMENTAÇÃO

Segundo Mattos (2006), orçamentação é o processo de determinação dos
custos prováveis de execução da obra, orçamento é o produto gerado pelo processo
de orçamentação e Orçamentista segundo Varalla (2003), é o responsável pela
elaboração do orçamento e deve ter um bom conhecimento dos métodos
construtivos.
O exercício de orçamentação, ou seja, a estimativa de custos para a definição
do preço de venda de um empreendimento é essencialmente uma previsão. São
inúmeras as variáveis que influenciam o custo de uma obra, logo, é necessária muita
atenção e habilidade técnica. Na prática o orçamento é executado antes da
construção e envolve a quantificação, identificação e análise dessas variáveis.
Mattos (2006) afirma que deve-se haver uma padronização e um método, baseados
em muito estudo para evitar discrepâncias exageradas entre o custo previsto e o
real.
Segundo Cleland (1994), durante a orçamentação são determinados os
custos totais para a construção (custos diretos e indiretos): custos de
subempreiteiros,

quantitativo

de

materiais,

equipamentos,

e

ainda

gastos

inesperados.
Mattos (2006), afirma que:
Por ser a base de fixação do preço do projeto, a orçamentação torna-se
umas das principais áreas no negócio da construção. Um dos requisitos
básicos para um bom orçamentista é o conhecimento detalhado do serviço.
A interpretação aprofundada dos desenhos, planos e especificações da
obra lhe permite estabelecer a melhor maneira de atacar a obra e realizar
cada tarefa, assim como identificar a dificuldade de cada serviço e
consequentemente seus custos de execução.
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Percebe-se assim a importância da área que ainda é negligenciada na
maioria das empresas de pequeno e médio porte na construção civil.
Um orçamento é calculado adicionando-se os custos diretos – material,
equipamento, mão-de-obra de operários – e os custos indiretos – despesas do
canteiro de obra, equipes de supervisão, taxas entre outros. Por fim, soma-se o lucro
e impostos obtendo-se o preço de venda. Vale ressaltar que o orçamentista deve ter
em mente que seu preço seja competitivo, isto é, não deve ser baixo a ponto de
reduzir demasiadamente o lucro, nem tão alto a ponto de ser descartado pelo
consumidor quando comparado aos preços dos concorrentes.
Dessa forma, Bernardes (2003) reafirma que antes da execução deverão ser
calculados com a maior precisão possível todos os custos que arranjarão a obra
desde o ponto de partida até a entrega, passando inclusive com gastos previstos
para manutenção após a entrega da mesma. O nível de detalhamento possibilita
fazer uma análise mais precisa de todos os custos que aparecerão no decorrer da
execução da obra, assim tornando a gestão dos custos mais eficiente.

2.2 REALIDADE DO ORÇAMENTO NAS EMPRESAS

Não é mais cabível fazer apropriada engenharia sem operar e calcular preços
e custos, e para isso necessita-se organização, qualidade e eficiência. Assim, o
controle e a gestão de custos são primordiais, e devem trabalhar com alta tecnologia
em seus arranjos.
Varalla (2003) afirma que a estimativa de custo do empreendimento deve ser
executada ao mesmo tempo da estimativa de prazos e que muitas vezes o
orçamento é feito de forma urgente, focando a tomada de decisões na execução do
empreendimento. Há dois problemas significativos que o orçamentista enfrenta
nessas situações:


Inexistência

de

um

método

orçamentário

(planilha)

adequado,

causando incompatibilidade, dúvidas e até mesmo atribuição de
valores randômicos, “chutes”, para as obras;


Projetos incompletos, ou seja, suscetíveis a alterações para a análise
de custos, causando retrabalho e incertezas no processo.
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As desconexões geradas no orçamento pelas razões citadas acima causam
uma significante perda de recursos financeiros, de fato o que ocorre é a perda da
eficiência no processo global reduzindo o lucro ou até mesmo levando a construtora
ao prejuízo.
Assim como Mattos, Varalla (2003) reforça que o orçamento determina o
preço da obra. Ainda defende que o mesmo é uma ferramenta essencial para a
gestão geral da construtora e para cada uma de suas obras, pois é o elemento base
para o planejamento, controle da produção e para o controle e orientação do setor
de compras. Varalla (2003) conclui a ideia dissertando:
Por se tratar de uma ferramenta, deve ser a mais perfeita possível, a mais
próxima da realidade, elaborada com as informações que temos hoje a
respeito do projeto, e ser utilizada para o gerenciamento do
empreendimento durante a sua execução.

Os argumentos de Varalla (2003) são válidos, porém deve-se atentar para o
conceito de orçamento o qual o define como uma previsão e por esta razão ele
acaba sendo um valor aproximado do custo real da obra executada. Isto não
significa que o orçamento não é exato. Atribui-se a qualidade de precisão ao
mesmo, ou seja, ao orçar uma obra o orçamentista não almeja acertar o valor exato,
mas não se afastar muito do valor que efetivamente irá custar afirma Mattos (2006).

2.3 ETAPAS DA ORÇAMENTAÇÃO
Baseando-se na seguinte citação:
Primeiro estudam-se os documentos disponíveis, realiza-se visita de campo,
e fazem-se consultas ao cliente. Em seguida, monta-se o custo, que é
proveniente das definições técnicas, do plano de ataque de obra, dos
quantitativos dos serviços, das produtividades e da cotação de preços de
insumos. Por fim, soma-se o custo indireto, aplicam-se os impostos e aplicase a margem de lucratividade desejada, obtendo-se assim o preço de venda
da obra. (MATTOS, 2006, p.26)

De forma mais explícita as etapas da orçamentação são:


Leitura e interpretação do projeto e especificações técnicas



Leitura e interpretação do edital (em caso de licitações)



Visita técnica



Identificação dos serviços



Levantamentos quantitativos



Discriminação dos custos diretos
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Discriminação dos custos indiretos



Cotação de preços



Definição de encargos sociais e trabalhistas



Definição da lucratividade



Cálculo dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)



Desbalanceamento da planilha

A Figura 1 apresenta um fluxograma do processo de orçamentação que pode
ser seguido para garantir a adequada orçamentação de um projeto.
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Edital

Projeto

Edital

Visita Técnica
Identificação
dos Serviços

Levantamento
Quantitativo

Custos
diretos

Custos
indiretos

Lucro e
Impostos
Preço de
venda/BDI

Desbalanceamento

Planilha de preços

FONTE Mattos (2006)

Figura 1 – Fluxograma do processo de orçamentação

2.4 PRINCIPAIS COMPONENTES DA ORÇAMENTAÇÃO

Para uma válida orçamentação de obra é indispensável que todos os
possíveis custos presentes sejam analisados. O objetivo do construtor é alcançar o
menor custo possível sobre todos os custos do projeto e para isso deve-se entender
quais itens compõem e influenciam o processo de orçamentação.
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Segundo Mattos (2006), o orçamento das obras é igual a soma do custo
direto, do custo indireto, despesas, impostos e do lucro desejado. Incluímos também,
o BDI - Benefício e Despesas Indiretas que será explicado nos subitens a seguir.

2.4.1 Custos diretos

Maffei (2006) define custos diretos como sendo aqueles que estão
diretamente relacionados com os serviços a serem executados na obra. Nesse
sentido Tisaka (2006) disserta que custo direto é resultado da somatória de todos os
custos unitários dos serviços necessários para a realização da obra obtidos pela
aplicação dos consumos dos insumos sobre os preços de mercado, multiplicando-se
pelas respectivas quantidades, mais os custos da infraestrutura necessária para a
realização do empreendimento.
Quando aplicados à construção civil estes custos diretos são representados
por quantitativos dos serviços e referentes custos adquiridos por meio da
composição de custos unitários, também pelo custo de preparação do canteiro de
obras, sua mobilização e desmobilização e ainda os custos da administração com a
equipe técnica, administrativa e de apoio.
Para o cálculo dos custos de mão de obra há que se adicionar aos salários
todos os encargos sociais básicos, incidentes e reincidentes e complementares, que
são encargos obrigatórios que incidem sobre os trabalhadores e determinados pela
legislação trabalhista específica.
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2.4.2 Custos indiretos

O Portal da Contabilidade define custo indireto como “aquele que não se pode
apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função de custo no momento de sua
ocorrência. Os custos indiretos são apropriados aos portadores finais mediante o
emprego de critérios pré-determinados. ”
Para Maffei (2006), os custos indiretos são denominados como sendo um
percentual a ser aplicado sobre os custos diretos. Neste percentual são incluídas as
despesas para manter a empresa em funcionamento.
Num sentido mais prático, Vilella Dias (2004) afirma que o custo indireto é
representado pelos itens de custo que não são facilmente mensurados em unidades
de claras medição, por exemplo, as contas da construtora como água e luz. Ainda
podemos

considerar

como

custo

indireto

aqueles

que

são

normalmente

considerados mensalmente ou aqueles calculados sobre o custo total ou sobre o
faturamento

2.4.3 Benefícios e Despesas indiretas (BDI)

Segundo Mattos (2006), o BDI é um fator que dilui sobre o custo direto os
valores do custo indireto, do lucro e também dos impostos. O BDI é a parte do preço
do serviço formado pela recompensa do empreendimento, chamado lucro estimado,
despesas financeiras, rateio do custo da administração central e por todos os
impostos sobre o faturamento, exceto leis sociais sobre a mão de obra utilizada no
custo direto.
É valido ressaltar que o BDI pode ser considerado como um custo indireto
adicionado ao lucro que geralmente é o pró-labore dos diretores e outros benefícios,
como divulgação e ampliação do espaço de atuação da empresa (MAFFEI, 2006).
Coêlho (2001) ressalta que o BDI se constitui de uma quantia obtida
exclusivamente do custo indireto originário da administração central. González
(2007) discute o BDI como tendo a função de complementar o orçamento
discriminado, incluindo as verbas que não são possíveis de discriminar ou detalhar.
Por exemplo, se o custo direto de uma obra for orçado em 100, o custo indireto em
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15 e o lucro em 5, o BDI é igual ao quociente (15+5)/100=20% assim para
determinar o preço de venda será 100 x 1.2 = 120.

2.4.4 Levantamentos quantitativos

É a parte mais exaustiva e que requer atenção redobrada. A quantificação
dos materiais e insumos dos serviços é feita com base nos projetos analisando-se as
dimensões especificadas e suas propriedades técnicas. Fundamental ao processo
de levantamento de quantidades é uma memória de cálculo fácil de ser manuseada.

2.4.5 Composição de Custos

Segundo Mattos (2006), composição de custos é o método de definição dos
custos incididos para a execução de um serviço ou atividade, distinto por insumo e
de acordo com certos pré-requisitos estabelecidos. De suma importância também é
a composição de custos unitários que alimentará a planilha do orçamento analítico
levando em conta quantidades, preços unitários, dimensões, mão-de-obra para cada
atividade e etapa.

2.4.6 Composição de custos unitários

Segundo Goldman (2004), a composição de custos unitários são “fórmulas”
empíricas de preços, relacionando as quantidades e preços unitários dos materiais,
dos equipamentos e da mão de obra necessários para executar uma unidade do
serviço considerado.
Na Tabela 1 segue um exemplo de composição de custo unitário de concreto
estrutural:

𝑓𝑐𝑘 = 200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 – m³
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Insumo

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Cimento

Kg

Areia

unitária

(R$)

306,0

0,36

110,16

m³

0,901

35,00

31,54

Brita 1

m³

0,209

52,00

10,87

Brita 2

m³

0,627

52,00

32,60

Pedreiro

h

1,000

6,90

6,90

Servente

h

8,000

4,20

33,60

Betoneira

h

0,35

2,00

0,70

Total

Custo Total(R$)

226,37

Tabela 1 - Composição de custos unitários – FONTE Mattos (2006)

2.5 CURVA ABC

A curva ABC é um importante instrumento que relaciona os insumos em
ordem decrescente de custos, permitindo a identificação daqueles itens que
necessitam atenção redobrada. Isso permite que o orçamentista saiba quais
cotações de preço priorizar e também quais são as negociações mais decisivas para
reduzir os preços das obras. Trata-se de uma ferramenta gerencial que permite
identificar quais itens justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua
importância relativa.
Mattos (2006) faz considerações importantes sobre o assunto:
FAIXA A – Engloba os insumos que perfazem 50% do custo total, isto é, todos
aqueles que se encontram acima do percentual acumulado de 50%;
FAIXA B – engloba os insumos entre os percentuais acumulados de 50% e
80% do custo total;
FAIXA C – todos os insumos restantes.
Também ressalta que as faixas A e B atreladas respondem por 80% do custo
da obra e que compreendem apenas 20% dos insumos e que a faixa C compreende
em torno de 80% dos insumos, embora representem apenas 20% do custo da obra.
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2.6 CUB

De acordo com o item 3.9 da Norma Brasileira ABNT NBR 12721:2006, o
conceito de Custo Unitário Básico é:
Custo por metro quadrado de construção do projeto-padrão considerado,
calculado de acordo com a metodologia estabelecida em 8.3, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil, em atendimento ao disposto no
artigo 54 da Lei nº 4.591/64 e que serve de base para a avaliação de parte
dos custos de construção das edificações. (ABNT NBR 12721:2006, item
3.9)

O CUB representa o custo parcial da obra e não o global, isto é, não leva em
conta os demais custos adicionais, por exemplo, paisagismo, iluminação, muros,
etc.O objetivo básico do CUB é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária,
servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis.
Em função da credibilidade do mencionado indicador, alcançada ao longo dos
seus mais de 40 anos de existência, a evolução relativa do CUB/m² também tem
sido utilizada como indicador macroeconômico dos custos do setor da construção
civil. Publicada mensalmente pelo Sinduscon de cada estado, a evolução do CUB/m²
demonstra a evolução dos custos das edificações de forma geral.
O Sinduscon – RS define 12 tipos de CUB residenciais e 5 tipos de CUB
comerciais, definidos com base em projetos-padrão que consideram o número de
pavimentos (1, 4, 8 ou 16) e o padrão de acabamento (Baixo, Normal ou Alto). A
Norma também prevê custos para obras populares, comerciais e industriais. Na
Figura 2 é apresentado um exemplo de CUB, referente aos dados de outubro de
2015. Estes valores de CUB são utilizados como referência para os cálculos de
orçamentos para o mês de novembro de 2015.
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Fonte: Sinduscon-RS – Nov/2015
Figura 2 - CUB Outubro/2015

2.7 TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO (TCPO)

A Tabela de Composição de Preços para Orçamento (TCPO) norteia o
orçamento de construção, planejamento e controle de obras. De acordo com Tisaka
(2011) é na TCPO que se encontram os parâmetros de quantitativos, produtividade e
de consumo necessárias para a composição dos principais serviços utilizados na
construção civil. Tognetti (2011), discorre sobre o fato de que para compreender o
orçamento em construção é necessário entender os conceitos de insumos e
composições. Os insumos são considerados parte integrante dos materiais, mão de
obra e equipamentos, considerando a hora do pedreiro, o tijolo, o quilo do cimento, o
dia da máquina de terraplenagem, a hora do servente. Já a composição refere-se à
combinação dos insumos para realização do empreendimento.
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2.8 NÍVEL DE DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

Existem três níveis de detalhamento de orçamento a serem abordados neste
trabalho, os quais estão apresentados esquematicamente na Figura 3 e explicados
detalhadamente a seguir. Os níveis de detalhamento do orçamento são definidos por
Mattos (2006) e podem ser resumidos como:


Estimativa de custo:

leva em conta o custo do metro quadrado

construído, e utiliza-se na maioria das construtoras brasileiras o Custo
Unitário

Básico

da Construção

Civil

(CUB) que

é

publicado

mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção estaduais;


Orçamento preliminar: é mais detalhado que a estimativa de custos e
por isso apresenta um grau de incerteza mais baixo. Nele há o
levantamento de algumas quantidades relevantes para o orçamento
construtora, assim em obras similares a empresa pode ir gerando seus
próprios indicadores. Alguns exemplos de indicadores são: volume de
concreto, peso da armação e área de fôrmas.



Orçamento analítico: é o método mais detalhado e preciso de se
estimar o custo da obra. Realiza-se através de composições de custos
e pesquisa de preços de insumos e procura-se chegar ao valor real do
empreendimento.

Leva

em

conta

a

mão-de-obra,

material

equipamento utilizado na execução.

Estimativa
de custos

Orçamento
Preliminar

Orçamento
Analítico

Figura 3 - Níveis de Orçamento - detalhamento aumenta da esquerda para a direita.

e
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3 METODOLOGIA UTILIZADA

Trata-se de uma análise dos dados e de um diagnóstico dos métodos
utilizados pela empresa no seu setor de planejamento e orçamentação,
acompanhada de uma revisão bibliográfica que foi realizada através de uma
pesquisa de bases de dados para fundamentação do projeto de conclusão de curso.
Vale ressaltar que a pedido da empresa, onde o estudo de caso foi realizado, os
custos com mão-de-obra serão desconsiderados neste primeiro momento, pois é um
fator com o qual a empresa não possui um controle rigoroso e, portanto, a base de
dados é deficiente. Os custos de mão-de-obra serão avaliados e adicionados à
ferramenta assim que a companhia possuir seus processos de contratação bem
definidos.
Foram avaliadas diferentes ferramentas tecnológicas, através de periódicos,
para apontar potenciais soluções e aprimoramentos para a situação atual da área de
orçamentação da empresa. Com isso, foi gerado um relatório analítico dos métodos
já utilizados e a partir deste foram propostas soluções práticas para aumentar a
eficiência da orçamentação, resultando na criação da ferramenta SIPLACON.
A SIPLACON é uma ferramenta operada em Excel e desenvolvida durante
este trabalho. O desenvolvimento da ferramenta teve como base a revisão
bibliográfica realizada, dados compreendidos na TCPO e também, teve grande
influência da experiência dos engenheiros da empresa e também muito será criado
de acordo com as necessidades dos projetos e baseado na literatura já abordada na
pesquisa.

3.1 AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS UTILIZADOS PELA EMPRESA

A empresa em estudo não possui um método definido para a execução das
orçamentações e além disso ainda enfrenta outros problemas, inclusive discutidos
por autores, tais como: a área de planejamento recebe plantas incompletas do setor
de projetos, a área também não possui um responsável exclusivo e não possui um
processo padrão de como executar o orçamento preciso de uma obra.
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Observa-se que os problemas enfrentados pelas áreas de planejamento e
orçamentação da empresa são causados pela negligencia que esses setores
enfrentam, fato que ainda afeta a maioria das empresas de pequeno e médio porte
do Brasil. Segundo Basco (2014), a falta de planejamento das empresas de pequeno
e médio porte do mercado da construção civil é um dos principais fatores de causa
da sua curta vida no mercado de construção civil, essas empresas fogem do
planejamento por acharem ser mais fácil dirigir o presente do que pensar no futuro,
desse modo, por exemplo, os serviços passam a ter uma sequência ou uma rotina
diária de improviso e indeterminação.
Primeiramente o setor não possui um responsável contratado, ou seja, os
quantitativos são executados por estagiários com tempo de permanência curto e
sem uma supervisão e controle rigorosos. Essa rotatividade encontrada nas áreas
dificulta muito a continuidade de um trabalho constante e eficiente. Em segundo
lugar, percebe-se também que, pelo número de ferramentas inacabadas
encontradas, essa alta rotatividade incapacita a área de se desenvolver e
desempenhar seu papel fundamental dentro da organização.
Durante a pesquisa foram encontradas diversas planilhas de orçamentação
com layouts e métodos de preenchimento diferentes dentro do servidor da empresa.
Duas planilhas foram escolhidas para serem apresentadas e avaliadas, mas apenas
a segunda será comparada pois apresenta um grau de precisão mais elevado, uma
vez que as outras ferramentas encontradas não englobavam todos os aspectos de
uma obra, não apresentavam memorial de cálculo suficiente para que fosse feita
uma avaliação ou estavam inacabadas.

3.2 FERRAMENTA 1

A ferramenta 1 utilizada pela empresa consiste em uma planilha do Excel. O
orçamentista deve fornecer dados genéricos da obra como o nome do cliente e o
local de execução. Considera-se um levantamento quantitativo básico da edificação
que fornece certo nível de detalhamento ao projeto. Além disso, a ferramenta utiliza
o CUB gerando uma estimativa inicial de custo da obra para comparação posterior.
Na ferramenta 1 encontramos as abas apresentadas na Figura 4.
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Figura 4 - Abas da ferramenta utilizada

3.2.1 Aba “orçamento simplificado”

A aba “Orçamento Simplificado”, apresentada na Figura 5 identifica o cliente e
a localização da obra, porém não apresenta dados mais valiosos como o nome da
obra, engenheiro responsável, prazos ou tipo de obra.

Figura 5 - Layout Inicial da Ferramenta 1

Seguindo, encontra-se um orçamento resumo dos materiais utilizados e na
sequência a mão de obra é calculada através de um custo unitário de R$500,00 por
metro quadrado, que foi determinada pelos conhecimentos empíricos do
orçamentista que a executou. Ainda se calculam o custo de gestão do
empreendimento que, pelas fórmulas, identifica-se como 14% do valor total da obra
e o preço por metro quadrado.
Como é apresentado na Figura 6, segmento que ainda compõe a aba
“Orçamento Simplificado”, a tabela apresenta dois blocos, o primeiro informando os
tipos de porcelanatos escolhidos e o outro apresenta alguns itens que não foram
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incluídos no orçamento. Aqui percebe-se que a ferramenta fornece apenas uma
estimativa do custo total da obra orçada, pois desconsidera todo e qualquer outro
tipo relevante de acabamentos.

Figura 6 - Valores de porcelanato e itens desconsiderados pela ferramenta utilizada

3.2.2 Aba “cálculo casa”

Esta aba apresenta o quantitativo de materiais da obra baseado em fórmulas
empíricas e levantamentos através da planta arquitetônica e informações
pesquisadas com o setor de projetos. Há um grande erro durante a elaboração de tal
planilha, pois a mesma não possui um memorial descritivo completo, isto é, não se
sabe quais seções do projeto tiveram seu levantamento quantitativo executado.
Esse erro leva ao retrabalho de refazer totalmente um item quando ocorre
modificação do projeto por algum motivo, por exemplo, a “área total de paredes de
15 cm” é representada apenas pela soma de dois números inseridos pelo
orçamentista, porém não se sabe quais peças da casa entraram nessa medição e
caso uma delas seja modificada o orçamentista deverá refazer todo o cálculo pois
não sabe qual dos valores modificar.
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Também se encontra nessa aba a estimativa de custo da obra com base no
CUB, porém esta aba trabalha como planilha de alimentação de dados e não como
ferramenta de análise, comparação e composição de preços. Para que esta
estimativa seja bem utilizada ela deve ser alocada juntamente com a primeira aba
“orçamento simplificado” que apresenta dados gerais dos valores das etapas da
obra.

Figura 7 - Aba Cálculo casa - levantamento quantitativo

3.2.3 Aba “alvenaria”

Nessa etapa são inseridos os preços unitários com base no mercado e em
orçamentos anteriores, porém não se pode afirmar a base da composição de custos
unitários e quais parâmetros foram utilizados. Os subtotais são divididos em 14
etapas:
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1. Serviços iniciais: englobam terraplenagem e limpeza, instalações
provisórias de luz e água, instalações provisórias depósito;
2. Infraestrutura: composta por fundações – estacas;
3. Infraestrutura: pilares, viga de fundação, viga de cintamento, viga de
cintamento (cobertura), laje entre pisos, laje de forro, alvenaria de
fechamento, reboco de paredes;
4. Esquadrias - alumínio/madeira;
5. Cobertura;
6. Instalações elétricas e telefone;
7. Instalações hidráulicas;
8. Pavimentações: engloba contra piso;
9. Pisos;
10. Gesso;
11. Revestimentos;
12. Aparelhos: composta por banheiros;
13. Pintura;
14. Arremates finais.

Figura 8 - Aba ALVENARIA - Compõe os custos unitários, subtotais e totais
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Percebe-se que essa aba da ferramenta é extremamente dependente dos
conhecimentos empíricos do orçamentista, pois a composição de custos unitários
não indica referências bibliográficas ou de fornecedores.
3.2.4 Abas “muro” e “cálculo muro”

Essas são abas criadas especificamente para este projeto e não acrescentam
informações úteis a orçamentação da empresa, por esse motivo não serão
discutidas neste trabalho.

3.2.5 Considerações sobre a ferramenta 1

Nota-se que a planilha utilizada foi desenvolvida para uma obra específica e
que lhe faltam importantes componentes no processo de orçamentação. Existe a
falta de uma planilha de cadastro de obras, memorial descritivo dos métodos
utilizados para se encontrar os valores quantitativos e também memorial de cálculo.
De acordo com o raciocínio de Mattos (2006), já abordado nesse trabalho,
pode-se afirmar que o orçamento analisado acima é extremamente dependente dos
conhecimentos de obra do orçamentista que a desenvolveu. De fato, é impossível
este orçamento ser continuado por outro profissional sem a presença do seu
desenvolvedor. Isso impossibilita a agilidade e eficiência das operações da área, ou
seja, toda nova obra a ser executada necessita do desenvolvimento de uma nova
planilha.

3.3 FERRAMENTA 2

A ferramenta 2 era a principal ferramenta de orçamentação utilizada para
gerar as propostas de precificação dos projetos para os clientes, antes da criação da
ferramenta SIPLACON.
A ferramenta 2 apresenta uma estimativa de custos baseada no CUB
multiplicada pela área estimada a ser construída. Essa ferramenta também propõe
um orçamento por etapa de obra e para isso se fundamenta na teoria de Mattos
(2006) apresentada a seguir na Tabela 2.
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ETAPA

% DO CUSTO TOTAL

Serviços preliminares

0,2% a 0,3%

Movimentos de terra

0,0% a 1,0%

Fundações especiais

3,0% a 4,0%

Infraestrutura

1,9% a 2,5%

Superestrutura

29,2% a 35,7%

Vedação

2,6% a 3,8%

Esquadrias

6,9% a 12,7%

Instalações Hidráulicas

10,8% a 12,5%

Instalações Elétricas

4,5% a 5,4%

Impermeabilização e Isolação térmica

1,3% a 2,6%

Revestimentos (pisos, paredes, forros)

17,8% a 23,1%

Vidros

1,5% a 3,0%

Pintura

3,1 a 4,0%

Serviços Complementares

0,2% a 0,8%

Elevadores

2,7% a 3,3%

Total

100%

Tabela 2 - Modelo de Orçamentação por etapa Fonte: Mattos (2006)

A ferramenta 2 apresenta uma boa aproximação para o custo da obra, pois
baseia-se em literatura confiável, porém ela impossibilita a criação de um
cronograma físico-financeiro. De acordo com Almeida (2003), o cronograma físicofinanceiro é fundamental para garantir que as ações estabelecidas sejam
concretizadas, de modo a cumprir as metas da execução de cada serviço.
O layout geral da ferramenta 2 é apresentado na Figura 10, que usa como
base os valores do CUB. Um exemplo da tabela de preços e custos da construção –
CUB - que é utilizada para alimentar a ferramenta 2 é apresentado na Figura 9. O
exemplo apresentado contém dados referente ao mês de julho de 2015. O
orçamento por etapa de obra gerado pela ferramenta 2 é apresentado na Figura 11.
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Figura 9 - Tabela CUB utilizada para fundamentação da ferramenta 2

Figura 10 - Layout geral Ferramenta 2
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RESUMO DO ORÇAMENTO
ETAPAS
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
2. INFRA-ESTRUTURA
3. SUPRA-ESTRUTURA
4. PAREDES E PAINÉIS

5. COBERTURAS E PROTEÇÕES
6. REVESTIMENTOS

7. PAVIMENTAÇÃO
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS

2.1 Trabalhos em terra
2.2 Fundações e outros
4.1 Alvenarias
4.2 Esquadrias de madeira
4.3 Esquadrias de aluminio
5.1 Telhados
5.2 Impermeabilizações
6.1 Revestimentos - Rebocos
6.3 Azulejos
6.5 Pinturas
6.6 Revestimentos especiais
7.2 Cerâmica
8.1 Elétricas e telefônicas
8.2 Água fria e esgoto
8.3 Água quente
8.6 Pluvial
8.8 Louças
8.9 Metais

9. COMPLEMENTAÇÃO

%
1,25%
0,50%
3,00%
15,00%
9,00%
2,00%
12,00%
5,00%
1,50%
9,00%
2,00%
5,00%
1,30%
3,50%
3,00%
3,00%
4,50%
0,90%
2,00%
0,80%
0,75%

VALOR (R$)
R$
1.851,50
R$
740,60
R$
4.443,60
R$
22.218,00
R$
13.330,80
R$
2.962,40
R$
17.774,40
R$
7.406,00
R$
2.221,80
R$
13.330,80
R$
2.962,40
R$
7.406,00
R$
1.925,56
R$
5.184,20
R$
4.443,60
R$
4.443,60
R$
6.665,40
R$
1.333,08
R$
2.962,40
R$
1.184,96
R$
1.110,90

CUSTO DA OBRA

85,00% R$

125.902,00

GERENCIAMENTO/ADMINISTRAÇÃO, RESPONSABILIDADE
TECNICA/ENGENHARIA/FINANCIAMENTO

15,00% R$

22.218,00

R$

148.120,00

TOTAL DA OBRA
Figura 11 - Ferramenta 2 - orçamento por etapa

Ressalta-se que é de suma importância para as empresas de engenharia a
possibilidade de cálculo de alguns índices indicadores de consumo, desperdício e
produtividade. No caso da ferramenta 2 de orçamentação, tais índices não podem
ser calculados, pois a ferramenta não coleta dados suficientes. Desta forma a
empresa não consegue mensurar seus acertos e erros quanto a sua execução de
obras.
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3.3.1 Considerações sobre a ferramenta 2
Diferentemente da ferramenta 1 este método orçamentário pode ser aplicado
para qualquer obra que siga os padrões construtivos do empreendimento que está
sendo orçado. De fato, percebe-se que as duas ferramentas se complementam em
diferentes níveis e juntas produziriam um orçamento mais preciso e com dados
relevantes.

3.4 PRECARIEDADES DAS ATUAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS

As ferramentas utilizadas pela empresa representam a parte inicial de
orçamentação de empreendimentos em construção civil, ou seja, a estimativa de
custos de uma obra. Embora tenham uma aproximação aceitável, não são
suficientes para que a empresa mantenha uma base de dados de seus
empreendimentos e possa fazer análises financeiras.
Além disso, por serem muito superficiais elas podem dificultar os processos
do setor de compras e também da equipe de obras. Sem um banco de dados
histórico de suas obras a construtora tem dificuldade de mensurar seu crescimento,
ter certeza de sua quantificação ao BDI e também fica incapaz de gerar a curva
ABC. Dessa forma, se torna incapaz de tomar decisões mais assertivas na
negociação de insumos para seus empreendimentos, além de perder grande
potencial competitivo no mercado.

3.5 FERRAMENTA PROPOSTA - SIPLACON

A ferramenta de orçamentação proposta foi desenvolvida de acordo com as
necessidades da empresa e com instruções do engenheiro responsável pelos
projetos. A ferramenta foi denominada SIPLACON – Sistema de Planejamento e
Controle de obras. Sua construção, além de proporcionar um orçamento mais
preciso pretende padronizar o sistema de orçamentação da construtora e ainda
gerar dados relevantes para a tomada de decisões.
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A SIPLACON é uma ferramenta desenvolvida utilizando como base o
software Excel e faz uso de atributos avançados disponíveis neste software, como
por exemplo funções, importação de dados dos softwares utilizados para a criação
dos projetos e a utilização de macros para a automatização de sua utilização.
A ferramenta possui um total de 19 abas, que estão divididas da seguinte
forma:


Instruções iniciais;



Planilha de Cadastro de obra;



Orçamento preliminar;



Inserir dados importados;



Quantitativo – casa;



Quantitativo – edifício;



Orçamento resumo;



Planilha suporte



1 Serviços iniciais gerais



2 Infraestrutura & Obras complementares;



3 Supra estrutura;



4 Paredes e painéis;



5 Cobertura e proteções;



6 Revestimentos, forros e pinturas;



7 Pavimentação, soleiras e rodapé;



8 Instalações e aparelhos;



9 Complementação obra;



10 BDI;



Planilha de insumos.

3.5.1 Flexibilidades da ferramenta

A

ferramenta

foi

desenvolvida

levando

em

consideração

algumas

flexibilidades de extrema relevância para a facilitação e padronização do processo
para a empresa, essas flexibilidades são apresentadas a seguir:
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A ferramenta SIPLACON foi desenvolvida para atender tanto o
processo de orçamentação de projetos residenciais e edifícios;



Para edifícios, a ferramenta é flexível o bastante para permitir a criação
do orçamento para um edifício de até 10 andares;



A ferramenta permite uma seleção ilimitada de apartamentos Tipo,
essa flexibilização ocorre pela existência de macros onde o usuário
pode adicionar ou remover os ‘pacotes’ de preenchimento de
informações;



Por possuir a ‘Planilha de insumos’ a ferramenta permite uma rápida e
fácil atualização dos preços utilizados para os orçamentos. A ‘Planilha
de insumos’ trata-se de um banco de dados para inserção de preços,
rendimentos, fornecedores, dentre outras informações de cada insumo;



A criação da aba ‘Inserir dados importados’, permite uma interessante
agilidade no processo de orçamentação, pois permite ao usuário colar
diretamente as informações recebidas nos relatórios gerados dos
softwares de criação de projetos utilizados na empresa: Lumine,
Hydros e Eberick.

3.5.2 Aba instruções iniciais

A aba apresentada na Figura 12 destina-se a introduzir a ferramenta aos
novos orçamentistas usuários da ferramenta.

Figura 12 - SIPLACON - Aba Instruções iniciais
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Figura 13 – Legenda de cores utilizadas na ferramenta SIPLACON

Além disso essa aba apresenta a legenda de cores às quais o usuário deve
alertar durante o uso da ferramenta. Resumidamente o código de cores é utilizado
da seguinte maneira (ampliado na Figura 13).
As limitações que a ferramenta apresenta também são apresentadas e
explicadas nesta aba. Uma das limitações mais significativas da ferramenta é quanto
ao número de pavimento que está fixado em 11 pavimentos.
Com essa aba qualquer novo funcionário contratado pela empresa para gerar
relatórios orçamentários, após ler esta aba estará ciente da capacidade de alcance e
detalhamento da ferramenta.

3.5.3 Aba Planilha de cadastro de obra

O layout da “Planilha de cadastro de obra” está representado na Figura 14
abaixo. Esta aba recebe as informações fundamentais do projeto, informações que
servirão apenas como referência para o projeto e também informações relevantes
para os posteriores cálculos.
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Figura 14 - SIPLACON - Aba Planilha de cadastro de obra

Algumas informações que servirão como referência do projeto são: nome da
obra, endereço, proprietário, descrição e observações complementares.
Algumas outras informações são essenciais para os posteriores cálculos
realizados pela ferramenta, informações como: tipo de obra, duração prevista da
obra, estimativa de área total construída, número de pavimentos da obra e para o
caso de a obra ser um edifício, o número de apartamentos Tipo do edifício.
Além disso, no topo desta aba existe um campo chamado “Instruções ao
usuário” onde alertas são mostrados ao usuário, alertas sobre dados que devem ser
atualizados manualmente na aba “Inserir dados importados” ou erros que devem ser
corrigidos pelo usuário.

3.5.4 Aba estimativa de custo preliminar

Esta aba calcula a estimativa de custo já definida por Mattos (2006) nos
capítulos introdutórios deste trabalho que leva em conta o custo do metro quadrado
construído, e utiliza-se do CUB multiplicado pela estimativa de área construída.
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Figura 15 - SIPLACON - Aba Estimativa de Custo Preliminar

Percebe-se que esta aba representa exatamente as informações da
ferramenta 2 já utilizada pela empresa, porém nesse contexto com a opção de
escolha de diferentes padrões de CUB para diferentes partes da área construída da
obra.

3.5.5 Aba inserir dados importados

A aba apresentada na Figura 16 é a aba “Inserir dados importados”. Esta aba
apresenta interessantes funcionalidades que facilitam muito o levantamento
quantitativo que deve ser feito pelo orçamentista. Essas funcionalidades serão
apresentadas a seguir.

Figura 16 - SIPLACON - Aba Inserir dados Importados

43

A empresa em estudo utiliza os programas da Alto Qi (Lumine, Hydros e
Eberick) os quais geram relatórios de insumos necessários aos projetos elétricos,
hidrossanitários e estruturais.
A ferramenta de orçamentação SIPLACON permite com que o usuário
facilmente insira os dados gerados pelos softwares e essas informações são
automaticamente selecionadas e exportadas para as abas que necessitam destes
dados.
Para as informações provindas do software Eberick, o usuário deve inserir
manualmente os dados de concreto e aço referentes a cada pavimento. Assim
também devem ser inseridos os dados referentes ao CUB para o mês em questão.
Já para os dados provindos dos softwares Lumine e Hydros a fermenta permite com
que o usuário facilmente copie e cole os dados diretamente dos relatórios gerados.
Essa colagem é feita dentro da áreas pontilhadas que pode ser vista na Figura 16.
Essas informações são então identificadas, separadas e alocadas nas respectivas
células para cálculo.
Nota-se que esta etapa é diretamente dependente da qualidade dos produtos
gerados pelo setor de projetos da empresa. Faz-se necessário então uma excelente
comunicação entre as áreas e que o orçamentista seja rigoroso na aceitação de
projetos, ou seja, não se deve aceitar projetos incompletos ou mal elaborados.

3.5.6 Abas Quantitativo casa e Quantitativo Edifício

Existem duas abas onde o usuário pode inserir os dados referentes ao
quantitativo da obra, uma aba para o caso em que a obra for uma casa e uma aba
para o caso em que a obra for um edifício. Essa diferenciação foi elaborada pois
estes dois tipos de edificações apresentam padrões para quantitativo muito
diferentes, por exemplo, enquanto para edifícios teremos os apartamentos tipo, em
uma casa a quantidade de cômodos diferenciados ou de itens na área externa serão
bem maiores. Sendo essas diferenças tão significativas, não seria possível construir
uma aba flexível o suficiente para atender ambos tipos de projetos.
Em termos de operacionalidade, ambas abas se assemelham, possuindo
macros de expansibilidade e funções de somatório de dados. Assim como nas
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demais abas, as células nas colorações amarelo e amarelo claro são editáveis pelo
usuário e as células na coloração azul representam as células que são
automaticamente calculadas pela ferramenta.

Figura 17 - SIPLACON - Aba Quantitativo Casa

De todo o uso da ferramenta, esta etapa será, provavelmente, a mais
dispendiosa em termos de tempo, pois vai exigir uma dedicação grande do usuário
para inserir todos os dados. Durante a pesquisa não foi possível o desenvolvimento
de uma ferramenta que automatizasse o processo de levantamentos quantitativos.
Nota-se que esta aba possui acionadores no seguinte formato:

.

Estes indicadores se tratam de macros, que ao serem clicadas acrescentam uma
nova possibilidade de item, tendo a flexibilidade de adicionar um número ilimitado de
itens, quantos existirem em uma casa ou edifício. Porém, ainda não é possível
executar esta etapa sem a inserção dos dados manualmente com auxílio do projeto
arquitetônico.
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Figura 18 - SIPLACON - Planilha suporte quantitativo

Na Figura 18 observa-se uma outra estrutura de organização da ferramenta;
ao clicar no ícone

novas abas são expandidas, que são as células onde o

usuário deve inserir as respectivas informações. Uma gama grande cômodos já é
atendida pela ferramenta, tais como: hall, circulação, lavabo, cozinha, sala, sala de
jantar, quartos, sacadas, banheiros e escritório. Mas além destes, foram criadas
células denominadas “Inserir outros”, onde o orçamentista pode inserir cômodos
extras, caso assim seja necessário. Esses dados inseridos manualmente interagem
através de formulas com a tabela de insumos, a ser apresentada a seguir, e geram o
orçamento detalhado.

3.5.7 Aba orçamento resumo

A aba chamada Orçamento Resumo apresenta o resumo geral do orçamento
em diferentes níveis: macro etapas, micro etapas e serviços individualizados. Ou
seja, usuário pode escolher com qual nível deseja interagir.
Esta aba também faz uso do acionador

que define o nível de

detalhamento apresentado visualmente ao usuário. Por exemplo, se o orçamentista
deseja interagir com o orçamento detalhado da obra, basta ele expandir todos os
acionadores, clicando nos ícones

. Por outro lado, se ele deseja interagir com um

46

orçamento resumido por macro etapa basta ele clicar novamente no acionador e as
informações detalhadas serão ocultadas.

Figura 19 - SIPLACON - Aba Orçamento Resumo

Através desta aba resumo é possível a geração de dados históricos para que
com banco de dados suficientemente longo a empresa possa montar sua própria
relação etapa versus percentagem e custo sobre o valor total da obra e assim
apresentar para seus clientes com mais agilidade e precisão um orçamento por
etapa de obra. Por exemplo, poder-se-á afirmar a um cliente que a etapa serviços
preliminares corresponde a 9% do custo de sua obra e isto equivale a R$15.00,00
(quinze mil reais).

3.5.8 Abas de Composição de custos unitários

Como já discutida nesta pesquisa, a composição de custos unitários relaciona
as quantidades e preços unitários dos materiais, dos equipamentos e da mão de
obra necessários para executar uma unidade do serviço considerado.
As

abas

“1

Serviços

iniciais

gerais”,

“2

Infraestrutura

&

Obras

complementares”, “3 Supra estrutura”, “4 Paredes e painéis”, “5 Cobertura e
proteções”, “6 Instalações e aparelhos”, “7 Pavimentação, soleiras e rodapé”, “8
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Revestimentos, forros e pinturas”, e “9 Complementação da obra” apresentam a
composição de custos unitários dos mais diversos componentes das obras. As
tabelas de composição de custos unitários foram compostas com auxílio da TCPO,
dados históricos da companhia analisada e dos conhecimentos práticos de um dos
engenheiros responsáveis pelos projetos da empresa.

Figura 20 - SIPLACON – Exemplo 1 da tabela de composição de custo unitário

Na Figura 20 é apresentado um exemplo de tabela de composição de custo
unitário.
A lógica da legenda de cores também é aplicada nestas abas, permitindo ao
usuário que ele altere padrões de cálculo, composições ou quantidade de material
utilizado. As células na coloração azul, por sua vez, interligam os dados inseridos
nestas abas em questão, dados inseridos na aba de quantitativo (Casa ou Edifício),
dados da planilha de insumos e dados na aba “Inserir dados importados”. Nessa
interligação, a ferramenta realiza os cálculos necessários para então reportar o custo
de cada item nas unidades costumeiramente utilizadas na hora da compra. Um
exemplo disso é apresentado na Figura 21, onde o cimento é calculado em sacos
através do volume de argamassa. Essa conversão se mostra necessária para uma
facilitação na sincronização de dados e para o entendimento do usuário sobre os
dados apresentados, pois mesmo o dado de quantidade de cimento sendo calculado
usando como base a argamassa (m3) o usuário pode inserir, na “Planilha de
insumos”, o valor do saco de cimento (saco de 50kg).
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Figura 21 - SIPLACON – Exemplo 2 da tabela de composição de custo unitário

Um próximo exemplo sobre as interações realizadas pela ferramenta
SIPLACON é apresentado na Figura 22. Neste exemplo é apresentada a forma
como a ferramenta importa e seleciona os dados inseridos na aba “Inserir dados
importados”. O exemplo da Figura 22 trabalha com os dados Importados do relatório
do programa Hydros. A ferramenta seleciona e separa os dados do relatório, e na
aba de composição de custo unitário, lista os diferentes itens e suas respectivas
quantidades, cruzando esses dados com os dados provindos da aba “Planilha de
insumos” resultando, portanto, no custo correspondente que o projeto em questão
terá com cada item.

Figura 22 - SIPLACON – Exemplo 3 da tabela de composição de custo unitário

Além disso, alguns fatores difíceis de serem mensurados foram orçados
atribuindo-se valores proporcionais ao CUB ou ao salário mínimo. Na Figura 23 é
apresentado um exemplo disso, onde o custo da plotagem de plantas e documentos
para o projeto é considerando como sendo, para o projeto de uma casa, 30% do

49

CUB e para o projeto de um edifício, 100% do CUB. A referência do CUB para esse
cálculo é o CUB médio do projeto calculado na aba “Estimativa Preliminar”.

Figura 23 - SIPLACON – Exemplo 4 da tabela de composição de custo unitário

3.5.9 Aba BDI

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas – é definido por Mattos (2006) como
sendo o percentual que deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens da planilha
da obra para se chegar ao preço de venda. No BDI podem ser incluídos os custos
que não podem são diretamente mensurados no projeto em si, tais como custos do
escritório, como luz, água, funcionários, além de custos com processos jurídicos e
contábeis da empresa e inclusive, pode ser adicionado ao BDI o pró-labore dos
proprietários da empresa.
Pelos mesmos motivos de carência de informações que fizeram com que se
optasse por, temporariamente, excluir a mão-de-obra da orçamentação do projeto,
fez com que a aba do BDI fosse bastante simplificada.
Como pode ser visto na Figura 24 o BDI é calculado acrescentando-se ao
valor do projeto um fator de 43%. Esse fator foi escolhido por orientações dos
engenheiros da empresa.
Além disso, a ferramenta SIPLACON representa o primeiro passo da empresa
para ter um controle financeiro mais rigoroso, fazendo parte dos planos da empresa
incrementar a ferramenta, futuramente, com as mensurações da mão-de-obra e de
um BDI detalhado.
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Figura 24 - SIPLACON – Aba BDI: Benefícios e despesas indiretas

3.5.10

Aba Planilha de insumos

A planilha de insumos, como é apresentada na Figura 25, é a aba que contém
as cotações de preços dos produtos e serviços utilizados pela empresa em estudo.
Os preços dos insumos foram retirados de dados orçamentários anteriores, feitos
com os fornecedores típicos da companhia.
Além das informações de preços a aba permite que o usuário insira
informações sobre o produto/serviço em questão, informações sobre rendimentos e
também dados sobre os fornecedores.
A planilha apresenta a flexibilidade de poder conter um número ilimitado de
produtos e/ou serviços, além de não requerer nenhuma ordem ou método especial
para inserir um novo item. Basta o usuário ir até a primeira linha vazia da planilha e
inserir um novo insumo desejado. O usuário pode também reordenar os itens,
reorganiza-los por ordem alfabética, sem isso alterar nenhum dos algoritmos de
cálculo da ferramenta. Isso garante uma rápida movimentação pela planilha e a
atualização da mesma.

Figura 25 - SIPLACON – Aba Planilha de Insumos

Um fator importante a se alertar quanto ao uso dessa ferramenta é quanto à
necessidade da compatibilidade entre nomes, em outras palavras, os nomes
utilizados para representar um item, produto ou serviço na planilha de insumos deve
ser exatamente o mesmo nome que aparece para representar esse mesmo item nas

51

pequenas planilhas para o cálculo da composição de custo unitário. Essa mesma
necessidade de compatibilidade ocorre em outras partes da ferramenta, mas para
estas partes foi utilizado o artifício do Excel de ‘Validação de Dados’ utilizando lista,
onde o usuário seleciona em uma lista o item desejado, evitando assim erros.
Quanto a compatibilidade dos nomes entre a planilha de insumos e o restante
da ferramenta é um fator para o qual o usuário deve alertar para evitar erros de
cálculo e posterior criação de uma orçamentação errônea de projeto.
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4 COMPARATIVO FERRAMENTA 2 E SIPLACON

Este capítulo tem como objetivo apontar as principais diferenças e vantagens
na utilização da ferramenta SIPLACON, criada durante o desenvolvimento deste
trabalho e as ferramentas anteriormente utilizadas pela empresa.
Para um melhor entendimento, a comparação é feita a partir das abas
apresentadas na SIPLACON.

4.1 ABA INSTRUÇÕES INICIAS.

Em relação a ferramenta 2, analisada anteriormente, nota-se a inclusão da
aba instruções inicias. O objetivo desta aba é possibilitar que a ferramenta
SIPLACON seja entendida por novos funcionários com agilidade. A área de
planejamento economizará tempo de treinamento e será mais eficiente. Por fim, esta
aba também serve para alertar o usuário de que ele não altere determinados dados,
pois isso pode afetar algoritmos de cálculo e comprometer a funcionalidade da
ferramenta. Esse alerta é importante mesmo com a planilha estando com as células
de cálculo bloqueadas ao usuário, pois o processo de desbloqueio é fácil e necessita
apenas de uma senha.

4.2 ABA PLANILHA DE CADASTRO DE OBRA

Quando comparamos a SIPLACON com a Ferramenta 2 notamos que as
duas levam em conta o preço do CUB para gerar a estimativa inicial do custo da
obra. Adiciona-se a SIPLACON os dados da obra como endereço e tipo de obra
para que o orçamentista possa ter noções claras do projeto e também possa fazer
visitas técnicas ao canteiro, item essencial ressaltado por Mattos (2006) no processo
de orçamentação. Também auxilia a tomada de decisão e indica metas claras para a
execução da obra, como sugestão futura nesta aba pode-se inserir dados como
gratificação por finalização da obra antes do prazo ou multa por atraso.
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4.3 ABA ORÇAMENTO PRELIMINAR

Percebe-se que a aba Orçamento preliminar representa exatamente as
informações da ferramenta 2 já utilizada pela empresa, porém nesse contexto com
mais informações relevantes e também fazendo parte de um cálculo global mais
detalhado.

4.4 ABA INSERIR DADOS IMPORTADOS

A aba inserir dados importados não existe na ferramenta 2, com a criação
deste item agiliza-se o processo de orçamentação. O tempo economizado por esta
aba permite que o orçamentista foque suas energias em outras etapas importantes
do processo. Ressalta-se aqui também a necessidade de as faculdades de
engenharia terem maior foco no ensino de programação para estudantes de
engenharia civil.
4.5 ABAS “QUANTITATIVO CASA” E “QUANTITATIVO EDIFÍCIO”

As abas “Quantitativo Casa” e “Quantitativo Edifício” foram elaboradas para
que possam ser utilizadas em qualquer obra a ser executada pela construtora, por
isso sua elaboração foi feita em conjunto com os engenheiros e arquitetos
responsáveis pelos projetos da empresa. Em relação a ferramenta 2 temos um
grande avanço já que para cada nova obra a mesma planilha pode ser utilizada, sem
a necessidade de criação de novas planilhas.

4.6 ABA ORÇAMENTO RESUMO

A ferramenta 2 não apresenta nenhum nível de detalhamento além da
estimativa de custos do empreendimento. Já o sistema SIPLACON permite a
interação do orçamentista com vários níveis de detalhamento e dados. Essa
configuração possibilitará a companhia estabelecer seus próprios índices de gastos
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por etapas e assim terá mais assertividade e confiança na negociação de insumos
com fornecedores.

4.7 ABAS DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

As composições de custos unitários foram desenvolvidas na SIPLACON de
modo que possam ser incrementadas a cada obra, ou seja, as células de cálculo são
editáveis e permitem que a empresa possa cada vez mais detalhar seus serviços
gerando assim um orçamento preciso. A base de cálculo foi a TCPO e houveram
alguns ajustes em determinadas composições unitárias de acordo com os métodos
construtivos utilizados pela empresa em estudo.

4.8 ABA BDI
A aba para a mensuração do BDI ainda se apresenta bastante simples,
apenas utilizando um fator de multiplicação aplicado ao custo total do projeto. Para
aperfeiçoamentos futuros a proposta é, com o auxílio da área financeira da empresa,
detalhar todos os custos indiretos da empresa e com isso ter um valor mais preciso
de BDI à ser aplicado aos projetos.

4.9 ABA PLANILHA DE INSUMOS
A planilha de insumos como apresentada na ferramenta SIPLACON
representa uma interessante vantagem para o usuário, pois ao mesmo tempo que
essa planilha representa um grande banco de dados de insumos, ela é facilmente
atualizável pelo usuário, além de permitir ao usuário que ele reordene e filtre os
insumos, sem que com isso os algoritmos de cálculo sejam alterados.
Como apresentado anteriormente, o único ponto de alerta para a aba em
questão é quanto à necessidade da compatibilidade dos nomes, para que as
fórmulas possam reconhecer o correto item selecionado.
Comparado às ferramentas anteriores, essa aba apresenta grande evolução,
já que nenhuma ferramenta anterior utilizou um banco de dados de insumos, os
valores eram adicionados conforme a necessidade de orçar algum item.
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5 CONCLUSŌES E SUGESTOES PARA FUTUROS TRABALHOS

Após a pesquisa elaborada, conclui-se que o orçamento é uma parte
fundamental da construção civil e que é realizado antes do início da obra, a fim de
mensurar os resultados até sua conclusão, contribuindo, assim, para a tomada de
decisão. Ressalta-se que um bom orçamento não é obtido sem a elaboração de um
planejamento, que tem como uma de suas tarefas calcular os custos através de
informações apresentadas no projeto e na visita técnica no local onde será
executada a obra.
O resultado desta pesquisa demonstra como o orçamento elaborado de forma
adequada pode ser um instrumento determinante para ter sucesso na concorrência
do mercado atual, pois apresenta os custos, tanto de materiais como de mão de
obra e a forma de retorno de tais custos, analisando sempre as exigências para
atendimento da prestação de serviços. Portanto, o assunto deve ser constantemente
atualizado e explorado, buscando a evolução contínua na elaboração do orçamento.
Sugere-se que seja dada uma atenção especial à determinação do BDI, pois o
mesmo representa o retorno do resultado da empresa. Diante do exposto, conclui-se
que a elaboração correta do orçamento é peça fundamental para o sucesso das
construtoras brasileiras.
Além disso, esta pesquisa recomenda o uso de métodos orçamentários,
primeiramente com a estimativa de custos para compor as análises de viabilidade
econômica de um empreendimento. Posteriormente, um orçamento preliminar
baseado na curva ABC para ter uma maior precisão e confiança no processo
decisório. Por fim o orçamento analítico para o melhor gerenciamento dos custos, e
desta maneira, requerer transparência para futuramente confrontar seus custos ou
prejuízos com o planejado.
Vale ressaltar a necessidade da utilização de processos padronizados dentro
de pequenas e medias empresas de construção civil, para que se possa ter
segurança no processo decisório e maior competitividade no mercado.
Fica clara a necessidade de que as escolas de engenharia ofereçam cursos
de programação e cursos avançados de Excel entre outros softwares úteis aos
estudantes de engenharia civil. Percebe-se no mercado a falta de profissionais
preparados para concretizarem ferramentas como a SIPLACON desenvolvida
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durante a pesquisa. Ferramentas práticas como a SIPLACON agilizam os processos
e desafogam a área de planejamento das construtoras.

5.1 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

As melhorias já planejadas de adição do custo da mão-de-obra e um BDI
detalhado.
Além disso, também ficam como sugestões para futuros trabalhos a
incorporação às ferramentas de orçamentação o cronograma-físico financeiro e a
planilha de cadastro de compras, assim o gestor da obra terá um comparativo em
tempo real do custo estimado e do custo executado em suas obras.
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