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RESUMO

O presente trabalho visa apresentar uma metodologia para a avaliação de
orçamentos-tipo baseada na análise quantitativa do orçamento através de
correlações das representatividades das unidades de medidas dos subgrupos
dentro dos grupos orçamentários com dados de custos incorridos. A metodologia
proposta identifica os erros mais comuns ocorridos em orçamentos de construção
civil com o auxílio de ferramentas avaliativas. Esta abordagem que trata o
orçamento da construção civil como objeto tipificado foi elaborada a fim de
disponibilizar mecanismos técnicos e profissionais no processo de orçar. A
metodologia foi aplicada na avaliação completa de um orçamento de um edifício
residencial padrão de uma construtora da cidade de São Paulo. Tal uso serviu
para demonstrar a aplicabilidade do método desenvolvido com base bibliográfica
e na experiência profissional da autora. O método de avaliação de orçamentostipo proposto fornece subsídios para a conferência e a melhoria da qualidade do
orçamento de obras, resolvendo parte das críticas apontadas pela literatura,
propiciando valores mais precisos e dando suporte consistente às necessidades
atuais que envolvem custos na produção de obras.

Palavras-chave: orçamento de construção civil, avaliação de orçamentos, erros
de orçamentos, unidades de medidas.

ABSTRACT

Methodology for evaluation of budgets-type residential buildings
This paper presents a methodology for assessing budgets-type based on
quantitative analysis of the budget through correlations of the representativeness
of the measurement units of the subgroups within the budget groups with data
costs. The proposed methodology identifies the most common mistakes made in
estimates of construction with the aid of evaluative tools. This approach treats the
construction budget as typified object was prepared to provide professional and
technical mechanisms in the budget process. The methodology was applied to the
complete evaluation of a budget of a standard construction of a residential building
in São Paulo. Such use has served to demonstrate the applicability of the
developed method with bibliographic database and professional experience of the
author. The evaluation method proposed budgets standard provides subsidies for
the conference and the improvement of quality of budget works, solving of the
criticism by the literature, providing more accurate values and giving consistent
support to the current needs that involve costs in the production of works.

Keywords: construction budget, review budgets , budgets errors , measurement
units.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Justificativa

Os atuais programas governamentais de incentivo à construção civil,
especialmente para o segmento habitacional como o “Minha casa, minha vida”
resultaram em um expressivo crescimento para o setor da construção civil.
Consequentemente, a grande demanda por materiais e mão de obra pôs em curso a
incerteza de qualquer previsão orçamentária. De acordo com Castelo (2011), as
instabilidades e incertezas dificultam a antecipação da evolução dos preços
presentes nos orçamentos.
Tornou-se comum nos últimos anos, encontrar notícias de empresas
construtoras e incorporadoras que sofreram prejuízos devidos a falhas em
orçamentos de execução de obras. De acordo com a Reuters (2012), a Construtora
e Incorporadora Gafisa, em 2011, teve que reajustar o orçamento de custos de
construção no valor de R$ 587 milhões, equivalente a 6% da base original de custos
total. Para a Construtora e Incorporadora Trisul, o sinal vermelho acendeu no fim de
2010, quando o ciclo das primeiras obras do segmento econômico estava acabando
e descobriu-se que elas iam custar muito mais do que se previa inicialmente.
(CANÇADO, 2011) Por isto, existe hoje um descrédito em relação ao orçamento por
todos que o utilizam, principalmente pelos agentes financiadores e auditores
externos.
De todas as áreas da Construção civil, o orçamento de uma obra é a
atividade que menos se troca conhecimento entre as empresas. Culturalmente, as
construtoras tentam ocultar a maneira como se elabora o orçamento, se define o BDI
e como preveem os seus lucros. O orçamento sigiloso justificado como estratégia é
entendido quando Rocha (1999) diz que a perfeita compreensão dos custos dos
concorrentes é fundamental para que uma empresa se posicione estrategicamente e
administre as relações de competitividade, especialmente com as que disputam
diretamente os mesmos consumidores.
Além da carência de trocas de experiências inter-empresariais, o atraso do
estudo de orçamentos de obras no Brasil foi afetado por diversos fatores entre os
quais se destacam o longo período de instabilidade da economia brasileira, as
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singularidades do setor da construção civil, as variáveis impostas pelas diversidades
de enfoques, disciplinas e práticas orçamentárias, a subjetividade envolvida no
processo e a escassez de estudos de custos incorridos.
De acordo com Leite et al. (2008), as elevadas taxas de inflação
predominantes até o ano de 1994 dificultaram a elaboração de orçamentos
confiáveis. Somente após a implantação do Plano Real, com a diminuição lenta e
gradual das taxas de juros e cenário econômico mais estabilizado é que se
melhoraram as condições de planejamento para as empresas.
As singularidades supervenientes da natureza da construção civil descritas
na tabela 01 já foram citadas por diversos autores dentre os quais destaca Mattos
(2002 apud OLIVEIRAa 2005) ao atribuir um grau de precisão diferenciado existente
entre a indústria predominantemente artesanal da construção e as indústrias de alta
tecnologia, qualquer que seja o parâmetro que se compare: orçamento, prazo,
resistência mecânica, tolerância de dimensões.
Tabela 01 – Singularidades do processo produtivo na indústria da construção civil
Singularidades da indústria da construção civil
O período de construção é relativamente longo (anos).

Autor
Mattos (2002 apud OLIVEIRAa, 2005)

Necessidade de grande espaço na produção.

(Koskela, 2000)

Falta de proteção física (intempéries).

(Koskela, 2000)

Diferenças existentes nos canteiros de obras.

(Oliveira, 2005)

Diferenças existentes nas vizinhanças das obras.

(Oliveira, 2005)

Constantes modificações impostas ao layout da produção.

(Koskela, 2000)

Os postos de trabalho movimentam-se através do produto.

(Koskela, 2000)

Fonte: Elaborada pela autora.

A variedade de enfoques do orçamento no país foi citada por Dias (2002) ao
dizer que é comum em nosso país, o orçamento de obras ter enfoques diferentes
para a construtora, para o projetista, para o órgão contratante dos serviços e ainda,
para a entidade auditora e por O’Brien (1994 apud MARCHIORI 2009) ao afirmar
que “os orçamentos deverão atender a diferentes agentes envolvidos no
empreendimento: investidores, engenheiros, arquitetos, engenheiros de valor,
gerentes de projetos, gerentes de construção, contratante geral, subcontratados,
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porque todos os seus pontos de vistas diferem e as suas necessidades quanto ao
orçamento são distintas.”
Segundo Marchiori (2009), a tarefa de orçar é bastante complexa devido ao
grande número de detalhes a serem considerados no orçamento. Cada detalhe e
variável pode ter uma amplitude muito grande de valores a depender das
características da empresa, do empreendimento, da obra, do agente para o qual o
orçamento está sendo feito e da etapa do projeto a qual o orçamento se refere.
A diversidade de práticas orçamentárias na construção civil, desencadeadas
pelo tipo de construção, pela caracterização da empresa e pela experiência do
orçamentista se expressa na variedade de planilhas produzidas e programas
computacionais utilizados.
Fica evidente a complexidade presente no custeio das obras, principalmente
pelo fato do orçamento resultar das integrações das várias disciplinas da engenharia
(fundação, estrutura, elétrica, hidráulica e outras) e englobar, ainda, disciplinas de
economia, de finanças, administrativas e várias disciplinas jurídicas, como direito das
obrigações, tributário, trabalhista, previdenciário e outros.
Além das diversas áreas de conhecimento, o orçamento deve considerar a
qualidade da formação técnica-econômica da empresa e os riscos existentes
diferenciados pelo grau de domínio de execução pela contratada de determinado
tipo de projeto.
Segundo Marchiori (2009), cada orçamentista imprime ao orçamento as suas
crenças e suas experiências anteriores, tornando o processo subjetivo. Esta
tendência à subjetividade no processo orçamentário caracterizada pela adoção de
métodos e critérios pessoais do profissional e culturais da empresa constitui um
retrocesso para a indústria da construção civil.
Os critérios pessoais dizem respeito ao profissional orçamentista e as
causas do seu despreparo técnico são elucidadas por Dias (2002) ao dizer que as
faculdades não preparam os alunos para atuarem na área de orçamentos de
construção civil e tampouco as empresas. Os conhecimentos são adquiridos
empiricamente e muitas vezes, os orçamentos guardam a mesma estrutura analítica
e compositiva independente da tipologia da obra, seguindo um sistema rígido e não
passam de releituras inconsistentes de orçamentos de obras passadas realizados
em épocas, empresas, locais e situações distintas.
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As causas culturais dizem respeito às empresas e aos seus bancos de
dados que são formados segundo a experiência adquirida. Porém, muitas vezes, os
bancos de dados não refletem a realidade da empresa e as composições têm
origem a partir de outros bancos de dados oriundos, como exemplo, do SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil) e do
TCPO (Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos da Pini).
A escassez de estudos de custos incorridos no país é um dos fatores que
explica a frágil institucionalização de avaliações orçamentárias e faz com que, a
análise de resultados gravite na órbita dos fechamentos numéricos. A notória
ausência de “as built” de orçamentos de obras parece evidenciar a satisfação do
orçamento com viés “top down”, ou seja, a priorização do resultado final
desvinculado da perspectiva gerencialista: os fins justificando os meios.
A avaliação a qual trata esta dissertação, além da verificação dos custos,
caráter, eficiência, competência e uso do orçamento, constitui um instrumento que
estimula o diálogo entre os parceiros, os autores dos projetos, os orçamentistas e os
auditores, tornando mais transparente os processos de seleção dos projetos e as
decisões financeiras, contribuindo na evolução de todo o processo orçamentário.
Se a prática profissional de orçamentação não pode, sozinha, cumprir a
tarefa de inverter o panorama contemporâneo, as avaliações orçamentárias podem
minimizar os efeitos negativos da ausência de técnica e reflexão sobre os cálculos
dos custos das obras e atender o contexto da construção civil o qual exige um
orçamento com caráter multidisciplinar, eficiência uni empresarial, competência interrelacional, uso para produto específico e, além de determinar o valor da obra,
também deve ser:
(a) juntamente com o memorial, a linguagem técnica do produto no contrato;
(b) o veículo de condução da obra e do planejamento;
(c) a balança entre o orçado e o incorrido;
(d) o termômetro da empresa frente ao mercado;
(e) o avaliador das gerências dos departamentos envolvidos no processo.
O desenvolvimento de uma metodologia para a avaliação de orçamentos de
edifícios residenciais, seja pela relevância do tema à sobrevivência de uma empresa
ou pelos escassos estudos existentes e pela demanda atual do segmento
residencial, se faz oportuno neste momento.
[Digite texto]
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7

CONCLUSÃO
Inicialmente, constatou-se no presente trabalho através das bibliografias

relacionadas ao tema, a necessidade de tornar o processo de orçamentação de
obras crítico e reflexivo para aprimorar os conhecimentos dentro das empresas e
das universidades preenchendo a lacuna técnica e teórica existente. As bibliografias
nacionais e internacionais evidenciaram a inexistência de um método formalizado
para a avaliação de orçamentos-tipo de obras de edifícios residenciais.
Esta dissertação apresentou uma metodologia avaliativa, buscando em
publicações da área e de áreas diferentes à do setor da construção civil devida a
pouca divulgação do assunto, conceitos e metodologias de avaliação e definição de
orçamento-tipo. Da área de projetos construtivos e de engenharia de valor, buscouse o significado de orçamentos, de estimativas, de ferramentas balizadoras de
custos e de estruturação orçamentária, da área de educação procurou-se
conhecimento a respeito das avaliações e da área de direito, a nomenclatura dos
orçamentos-tipo.
A

metodologia

apresentada

foi

aplicada

em

orçamento

de

um

empreendimento padrão de uma construtora, onde evidenciou ser possível a revisão
em curto prazo dos valores numéricos do orçamento.
A avaliação quantitativa no estudo de caso demonstrou uma diferenciação
de 23% do valor global do orçamento inicial, o que desabilitaria competitivamente
qualquer empresa frente à concorrência. Este valor somado as variações
supervenientes da indústria de construção civil e aos valores aceitáveis pelo
mercado em torno de 5% para orçamentos precisos, pode-se chegar aos 28% na
apuração dos resultados incorridos.
Das 45 unidades de medidas que compuseram os 7 grupos analisados do
orçamento: (1) “Serviços iniciais”, (2) “Administração da obra e despesas gerais”, (3)
“Supra-estrutura”, (4) “Alvenaria, divisórias e vedações”, (5) “Coberturas e vedações”,
(6) “Revestimentos” e (7) “Instalações”, foram verificados os valores de 14 subgrupos
que estavam com os valores acima dos limites da régua de tolerância.
Considerando-se que o orçamento em estudo é composto por 225 subgrupos e 789
insumos, o método para a identificação das falhas potenciais quantitativas do
orçamento reduziu significadamente o número de retrabalhos com cálculos e
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conferências. É importante destacar que na análise mais criteriosa das 14 falhas
potenciais foi comprovado que 12 falhas eram reais e as outras 2 reajustaram-se
automaticamente no contrabalanceamento da correção de seus grupos.
O método apresentado demonstrou a agilidade em identificar equívocos no
orçamento dificilmente identificáveis sem a utilização das ferramentas apropriadas e
garantiu à empresa a possibilidade real da proposta apresentar preço exequível e
concorrente. A avaliação quantitativa por percentuais de unidades de medidas nos
grupos possibilitou a identificação das falhas de forma rápida e com visão pontual do
problema, não comprometendo o prazo para a entrega da proposta o qual a revisão
do orçamento por métodos convencionais comprometeriam.
A dissertação atingiu os seus objetivos, uma vez que apresentou uma
metodologia para a avaliação de orçamentos-tipo de edifícios residenciais. O método
demonstrou-se eficaz no estudo de caso ao: (a) reduzir os riscos do orçamento da
obra ser superestimado; (b) aumentar a probabilidade de que as falhas potenciais e
seus efeitos no orçamento tenham sido consideradas no desenvolvimento da
planilha; (c) os próprios relatórios das avaliações proporcionarem uma forma de
documentação aberta para recomendar e rastrear ações de redução de risco; (d)
oferecer suporte técnico e conceitual aos negociadores no momento da
apresentação da proposta; (e) estimular o diálogo entre os interessados, tornando o
processo orçamentário crítico e reflexivo; (f) a criação das curvas ABC das falhas
potenciais por número de ocorrências e por peso em moeda.
Porém, não há estudos sistemáticos sobre a evolução dos orçamentos e dos
envolvidos interessados depois de expostos os resultados das avaliações por se
tratar de um tema recente. A inserção da avaliação nos procedimentos de uma
empresa não é garantia, de fato, de qualificação do orçamento da construção. Tudo
dependerá de como e sob quais paradigmas irão operar os proponentes das
avaliações.
Na continuação desta pesquisa, sugere-se um estudo mais exaustivo e
sistêmico das falhas por natureza e por número de ocorrências através de um
grande número de amostras, resultando em uma curva ABC das falhas potenciais
dos orçamentos da construção civil.
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