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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ORIGEM DO TRABALHO 

 

 

A construção civil é sempre muito cíclica, apresentando momentos de baixa 

absorção de imóveis pelo mercado – o que exige um preço competitivo, e momentos 

de grande necessidade de imóveis, que também gera uma competição muito grande 

e, novamente, a necessidade de preços competitivos. Portanto, não importa qual a 

situação do mercado, aquecido ou recessivo, é sempre necessária a definição de um 

preço de venda/locação que seja atrativa para o cliente. 

 

Para que as incorporadoras obtenham o lucro esperado, é preciso que o custo da 

construção definido no momento da decisão da compra do terreno seja consistente, 

e que a variação do custo entre o momento da decisão de se empreender e a 

conclusão do projeto seja pequena.  

 

Uma definição confiável do custo no estudo de viabilidade também não será garantia 

de sucesso se o desenvolvimento do projeto não for acompanhado passo a passo, 

de modo que o processo de projetar se baseie nas diretrizes e parâmetros adotados 

na referida definição do custo. Se, a partir da estimativa inicial do custo, o projeto for 

desenvolvido sem a preocupação necessária quanto aos critérios adotados e sem as 

devidas análises de valor que indiquem a melhor direção a seguir, o que se poderá 

esperar no final será apenas a atuação nas especificações dos acabamentos, que 

são os itens mais notados pelo cliente, que poderão levá-lo à insatisfação. 

 

Fica evidente que o estudo de custo deve acompanhar o desenvolvimento do 

processo de projetar desde suas fases iniciais até a conclusão dos projetos 

executivos, fornecendo apoio para a tomada de decisão quanto ao produto, à 

construtilibidade e à análise de engenharia de valor. 
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De modo geral, as construtoras só conseguem orçar detalhadamente tendo todos os 

projetos desenvolvidos, e o lançamento do empreendimento não pode esperar por 

essa data. Sendo assim, a definição do preço de venda acontece baseada em 

expectativas de custo geradas a partir de bases precárias de informações. O 

orçamento detalhado é, geralmente, utilizado para o acompanhamento das 

contratações ao longo da obra, e não para fundamentar a estruturação do preço de 

venda. 

 

A maioria das empresas de construção civil não utiliza a parametrização detalhada 

dos serviços para a obtenção dos custos relativos de cada contrato global. O único 

parâmetro utilizado é a área do empreendimento multiplicada pelo valor do m2, 

obtido pela estatística dos empreendimentos executados. 

 

Losso (1995) alerta sobre a importância de uma estimativa de custos com 

determinado nível de acurácia, a fim de permitir uma correta avaliação de 

investimento futuro; entretanto, a grande maioria das empresas e profissionais 

estima os custos de maneira grosseira na fase de anteprojeto. Assim, uma 

estimativa mais afinada é necessária ainda na fase de viabilidade do negócio, antes 

do início do processo de projeto. 

 

Este trabalho teve origem na necessidade de se definir o custo da construção com 

maior confiabilidade já na fase de compra de terreno, e mantê-lo como referência 

durante o processo de projeto e até o término da construção.  

 

Considerando-se a especificidade de cada projeto, a variação de especificações e 

quantidades que naturalmente ocorrem de um projeto para outro, erros muito 

grandes podem acontecer quando o custo é definido pelo valor do m2 de área de 

projetos similares, seja qual for o tipo de área adotada nesta análise. Soma-se 

ainda, a impossibilidade de se acompanhar o custo de construção durante o 

processo de projeto. 

 

Hamilton e Westney (2002) dizem que a maioria dos engenheiros e estimadores foca 

no que é similar, mas deve-se adicionar o que é diferente. Por isso, ajustes por 

similaridade e diferenças devem ser refletidos nos dados e métodos.  
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Com a evolução do mercado da construção civil e a partir da regulamentação dos 

direitos do consumidor, os compradores ficaram mais exigentes, a competitividade 

começou a demandar maior confiabilidade nos custos de construção, pois o preço 

de venda passou a ser o valor final para o cliente, não permitindo revisão de custos 

além das correções monetárias do setor. 

 

A acurácia das estimativas de custo passou a ser o foco do estudo de viabilidade. 

Algumas empresas passaram a sentir a necessidade de associar o custo de 

construção às decisões de projeto. Mesmo assim, continuam a definir custo nos 

estágios iniciais do negócio da forma tradicional, com base no valor do m2 por 

similaridade de projetos.  

 

Surgiu então a necessidade de uma ferramenta eficaz para definição de custo e 

acompanhamento do processo de projeto, de modo a atender as especificações de 

produto e o custo de construção. 

 

Bressiani (2004) diz que é necessária a utilização de ferramentas rápidas para 

determinação de custos, como o uso de estimativas paramétricas para fornecimento 

de valores com um nível de erro aceitável, apoiando a tomada de decisões iniciais. 

 

A citação de Mattos (2010) evidencia muito bem essa necessidade: “[...] informação 

rápida é um insumo que vale ouro”. 

 

Essa ferramenta deve ser construída a partir de dados de projetos já executados, de 

banco de dados de contratações e de parâmetros construtivos. 

 

O presente trabalho mostra como melhorar a qualidade das estimativas de custo 

desde a etapa de viabilidade do negócio. 

 

No método de estimativas por área, a similaridade se limita ao número de 

dormitórios, padrão de acabamento, número de banheiros, tipo de fachada e outros 

de ordem arquitetônica.  
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No método de orçamentação por parametrização, outros pontos importantes são 

analisados, como por exemplo, a quantidade de vagas fornecidas, as dimensões do 

terreno que definirão o número de subsolos, o tipo de solo que determinará qual 

fundação e contenção serão necessárias, o número de pavimentos, o número de 

apartamentos por andar, o prazo e a estratégia de construção, a equipe de obra, 

entre outros.  

 

Um parâmetro muito importante é quanto de área construída será necessário para a 

obtenção de uma quantidade de área privativa, que será a área de venda, aquela 

que definirá o VGV (valor geral de vendas). 

 

Diversos autores, entre eles Losso (1995), Bressiani (2004), Hirota (1988), Oliveira 

(1990), Solano (2001 e 2008), Heineck (2003) e Paulino (1995) já discorreram sobre 

como o estudo das características geométricas e tipologias das edificações servem 

como base sólida para a tentativa de reprodução de seus custos, mas existem 

outras questões a serem consideradas, como as instalações prediais, as fundações 

e contenções, as despesas indiretas, etc. 

 

Autores como Ávila; Librelotto e Lopes (2003) citam erros de 20-30% nas avaliações, 

na fase de viabilidade do negócio. Esse percentual introduz um risco muito grande 

no negócio.  

 

Solano (2002), em seu artigo “Custo das Decisões Arquitetônicas: Análise do Projeto 

e Alternativas de Intervenção”, diz:  

 

O arquiteto acha-se impossibilitado de controlar economicamente cada uma 
das decisões do projeto porque desconhece não apenas sua influência no 
custo total, mas também suas inter-relações.  

 

Dessa forma, as decisões arquitetônicas são tomadas levando-se em consideração 

mais a estética e o conforto do que a construtibilidade e o custo. 

 

Essa crítica contrasta com o sistema adotado no Canadá (MELHADO, 2006), onde o 

arquiteto apoia o cliente-empreendedor quanto à viabilidade econômico-financeira 
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dos projetos desde as fases iniciais (como estudos preparatórios, concepção) até a 

contratação de empresa construtora e acompanhamento durante a construção. 

 

Devido ao exposto anteriormente, esta dissertação pretende trazer ao meio 

profissional uma visão de como obter maior confiabilidade na estimativa de custos e 

como conduzir o processo para que ele atinja a qualidade e o custo final do projeto, 

de modo a atender as expectativas do incorporador e do cliente. 

 

 

1.2 IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

 

 

O acompanhamento do desenvolvimento do projeto é fundamental para a garantia 

do custo final. Cada decisão arquitetônica, construtiva ou de acabamento, deve ser 

apoiada pelo estudo de custo, de modo a evitar surpresas quando da execução da 

obra, conduzindo o projeto para atender as expectativas comerciais do produto, 

fazendo trocas (engenharia de valor) e ajustando-o às necessidades. 

 

Para que esse suporte de custo seja eficiente, é preciso que o processo de projeto 

seja conduzido com base no conceito de projeto simultâneo, como destaca Fabrício 

(2002): “[...] a valorização do projeto e das primeiras fases de concepção do produto 

é fundamental para a qualidade do produto e para eficiência do processo produtivo”. 

E complementa que “[...] quanto mais à montante no processo de concepção, maior 

é a liberdade para propor soluções”.  

 

Então, as diversas disciplinas devem trabalhar juntas, inclusive a construtora, desde 

o momento da concepção do produto, de maneira a se adotarem as melhores 

práticas, limitando a possibilidade de erro, omissão ou alegação de falta de 

construtibilidade. Para Fabrício (2002), deve ser adotada uma força-tarefa 

multidisciplinar, estabelecendo organogramas matriciais ou funcionais cruzados na 

conformação das equipes de projeto.  
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Figura 1: Representação esquemática das interações de uma equipe multidisciplinar genérica: 

Engenharia Simultânea – Fabrício (2002) 

 

 

Outro ponto a ser observado é não acreditar que a redução de custo desejada será 

garantida se a área construída dos ambientes for menor, e a especificação dos 

acabamentos, mais baixa. A dimensão é menos importante do que a forma e a 

especificação, pois o aumento da área construída sem aumento da área de venda, 

piora a eficiência do projeto. O importante é a análise do conjunto de variáveis: 

eficiência, forma, aspectos construtivos, especificações, prazo de construção, etc, de 

maneira a se obter o custo mais próximo do desejado. 

 

Mascaró (1981) coloca muito bem que as variáveis de projetos podem ter uma 

influência muito grande no custo, e é muito frequente a decisão de reduzir e 

economizar em todos os itens, o que acaba por comprometer o sucesso do 

empreendimento e, mesmo assim, não atender o custo esperado. O mesmo é dito 

por Losso (1995), que muitos se contentam com o equívoco da redução da 

qualidade dos materiais ou a redução indiscriminada da área construída para atingir 

a redução de custos. 

 

Além da imprecisa estimativa inicial, ainda existe um grande período de 

desenvolvimento de projeto sem o acompanhamento de custo. O empreendimento 

só volta a ser orçado quando os projetos estão bem desenvolvidos, na fase de 
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projeto básico já concluído ou com o projeto executivo em estágio mais avançado, 

quando muitas decisões importantes foram tomadas. Muitas vezes esse orçamento  

é feito com o projeto já aprovado e com o início de vendas iniciado.  

 

A maior ação para atingir o custo desejado se dá na fase de concepção do produto, 

quando ainda não houve comprometimento com nenhum órgão público de 

aprovação, nem com o cliente. Quando o projeto já está aprovado, e lançado e a 

incorporação registrada, pouco se pode fazer em termos de decisão de engenharia e 

de produto para obtenção de redução de custo. Folhetos, anúncios em jornal, 

maquetes, e principalmente o projeto legal prefeitura, são documentos que 

restringem alterações. 

 

É claro que ainda existe a construção, que pode não alcançar o custo pré-

determinado, mas com certeza não será pelas razões que tradicionalmente são 

encontradas: decisões tomadas sem embasamento na análise prévia de custo. 

Serão fatores que podem interferir qualquer que seja o método utilizado na definição 

do custo, fatores que atuam mesmo sobre um orçamento detalhado, composto após 

a posse de todos os projetos executivos, sejam elas, variações de preços de 

mercado, falhas na construção, mudança de escopo sem avaliação do impacto de 

custo e prazo, falta de profissionais e equipamentos no mercado, etc. 

 

A estimativa do custo para apoio da compra do terreno, ou seja, no momento da 

definição do negócio, é a mais importante, pois é nessa hora que existe o 

compromisso com o retorno financeiro do negócio, e o custo estimado nessa fase 

tem que se manter até o final da construção, caso contrário, não haverá sucesso. Ou 

seja, o desenvolvimento dos projetos deverá ser acompanhado pelo estimador, para 

que ele realize análises de custo sobre todas as decisões de mudança das 

considerações adotadas inicialmente. É importante que este acompanhamento 

continue na definição do produto e na validação do custo para a definição do preço 

de venda para lançamento. 

 

Além disso, o conhecimento do custo de forma detalhada antes da contratação da 

construtora será um balizador do preço que a mesma apresentará por ocasião da 

concorrência, ou mesmo da negociação do custo da construção. 
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Yeo (1990), no seu artigo “Risks, Classification of Estimates and Contingency 

Management”, diz que uma estimativa realística é importante pelas seguintes 

razões: 

 

1. Serve de base para tomada de decisão quanto à viabilidade do negócio. 

 

2. Serve como balizamento para o controle do projeto. 

 

Muitos autores têm estudado o impacto das decisões arquitetônicas nos projetos. 

Existe um entendimento dessa necessidade e conhecimento dos itens que impactam 

de maneira mais forte no custo dos empreendimentos, mas na bibliografia estudada 

não foi desenvolvido um método simples, rápido e acurado.  

 

Autores como Taylor e Weston (1977), Ávila; Librelotto e Lopes (2003) e Trajano 

(1995) falam de erros nas diversas fases da orçamentação, que vão desde 40% a 

30% na fase de estimativas até 10% a 5% quando de posse de todos os projetos 

executivos. Esses limites de erros são inconcebíveis na fase de viabilidade, pois 

introduzem um perigo muito grande no negócio. Por isso, é imprescindível a 

utilização de um método que permita mensurar o impacto das variáveis no custo de 

um edifício, e apoiar a área de desenvolvimento na tomada de decisão. 

 

 

Figura 2: Capacidade de Influenciar o Custo Final de um empreendimento de edifício ao longo de suas 

fases (CII, 1987) apud Melhado (1995) 
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1.3 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

 

O objetivo desta dissertação é apresentar um método de estimativa de custo que 

ofereça acurácia no momento da compra do terreno e que atue desde a definição do 

produto e continue durante o processo de projeto, conduzindo-o na direção do custo 

esperado, dando-lhe suporte na tomada de decisão e nas análises de engenharia de 

valor. 

 

O método se propõe a reduzir a lacuna de informação de custo que existe 

normalmente entre a etapa de viabilidade do negócio e a conclusão dos projetos 

executivos, permitindo maior confiabilidade no processo de projeto ao apoiar seu 

desenvolvimento nas decisões mais importantes relacionadas ao custo. Esse é um 

dos mais importantes problemas enfrentados pelos incorporadores no ato de 

empreender. 

 

Dessa forma, possibilita-se uma estimativa confiável de custo para as principais 

decisões de arquitetura e engenharia que são tomadas durante o processo de 

projeto, viabilizando a manutenção do custo dentro do intervalo de variação previsto 

no estudo de viabilidade.  

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos, quais sejam: introdução, 

fundamentos conceituais e revisão bibliográfica, método de orçamentação por 

parametrização, estudo de caso e considerações finais. 

 

O Capítulo 1 descreve o surgimento da necessidade de criação do método de 

orçamentação por parametrização, e mostra a importância desse método na 

comunidade da construção civil, tendo como objetivo final a apresentação do 

processo de acompanhamento e controle do custo estimado. 
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No Capítulo 2, é apresentada uma revisão bibliográfica nacional e internacional que 

mostra a preocupação de diversos autores no que diz respeito a estimativas de 

custo nas diversas fases do processo de projeto. Essa revisão bibliográfica não 

apresentou solução para tal problema. 

 

No Capítulo 3, o trabalho demonstra o conceito de parametrização, a importância do 

Plano de Contas, o processo de parametrização e exemplos de vários serviços 

parametrizados em suas quantidades, custos e despesas indiretas.  

 

Já o Capítulo 4 aborda estudos de caso da aplicação do método numa empresa 

incorporadora, mostrando sua atuação nas diversas fases do processo de projeto. 

 

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais, demonstrando a 

abrangência do método proposto e as recomendações para novos trabalhos.  
 

 

1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A metodologia desta dissertação abrangeu pesquisa nacional e internacional 

(Biblioteca da Escola Politécnica da USP; Universidade Federal de Santa Catarina; 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; InfoHab; livros, títulos disponíveis em 

portais da web, tais como enciclopédia eletrônica Wikipédia, Elsevier, Scopus, 

Science Direct e Google acadêmico), bem como entrevistas com profissionais das 

áreas de incorporação e engenharia. 

 

O foco principal foi conhecer as práticas de estimativa de custo já estudadas, de 

modo a identificar os limites e as lacunas relativas à qualidade e acurácia dos custos 

apresentados através dessas práticas, na fase de viabilidade do negócio, assim 

como o processo de orçamento convencional, quando já de posse dos projetos, em 

estágios mais avançados.  

 

A pesquisa mostrou que a maioria dos trabalhos com este foco se restringe a um 

número relativamente pequeno de pesquisadores e universidades.  
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A análise da revisão bibliográfica, que identificou a necessidade de se definir um 

custo confiável e a importância do acompanhamento do processo de projeto, 

associada aos estudos de caso que demonstraram a aplicação prática dos 

conceitos, propiciaram uma contribuição para a melhoria da qualidade das 

estimativas de custo na fase de viabilidade do negócio e seu acompanhamento 

durante o projeto. 

 

A definição dos estudos de caso apresentados baseou-se na oportunidade de 

demonstrar a aplicação do método de orçamentação por parametrização em 

diversas fases do negócio, dentro de uma empresa incorporadora que atua em todas 

as fases do ciclo de vida do empreendimento (desenvolvimento do negócio, 

construção e operação). São analisados os dados de quatro empreendimentos, com 

características diversas, em fases diferentes de projeto ou construção. 

 

Este método de orçamentação por parametrização utiliza as informações básicas do 

empreendimento, comumente apresentadas num documento chamado “Estudo de 

Massa” (ver exemplo na Tabela 28 – Anexos), e mostra que, com poucos dados e 

muito pouco tempo, pode-se obter um custo de construção que servirá como 

balizador durante o processo de projeto e também para a contratação da 

construtora. Uma análise profunda dos dados resultantes dos estudos de caso 

mostrou a acurácia do método apresentado nesta dissertação. 

 

Considerados todos os elementos da pesquisa, esta dissertação apresenta 

proposições para a realização de futuras pesquisas relacionadas ao tema.  
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2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Baseado na pesquisa bibliográfica, este capítulo aborda a definição de orçamento, a 

problemática da orçamentação e as diversas técnicas orçamentárias. Discorre ainda 

sobre a evolução do orçamento nas diversas fases de um empreendimento baseado 

na evolução das informações e a confiabilidade do orçamento versus informações 

disponíveis. 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE ORÇAMENTO  

 

 

Muito já foi escrito sobre “orçamento e processo orçamentário”, e este tema é objeto 

de um interesse crescente nos últimos anos. Embora seja considerado um assunto 

relativamente simples, ele enseja uma complexidade grande na sua 

operacionalização. Se considerado nas diversas fases de um empreendimento, ele 

evolui passando por: estimativas iniciais de custo, estudos de viabilidade, estudos de 

engenharia de valor, instrumento de apoio na evolução dos projetos, controle de 

custos durante a obra, etc., tornando-se um assunto bastante amplo e complexo. 

 

Mattos (2006), em seu livro “Como preparar orçamento de obras”, distingue 

orçamento (produto) de orçamentação (processo de determinação), e ainda 

acrescenta: “[...] orçar não é um mero exercício de futurologia ou jogo de 

adivinhação”. 

 

O artigo de Marchiori e Souza (2005), intitulado “Diagnóstico quanto ao 

Direcionamento das Pesquisas sobre Orçamentação e Custos de Construção no 

Brasil desde 1990 até 2004”, apresenta um diagnóstico sobre as pesquisas 

realizadas na área de orçamento entre os anos de 1990 e 2004. Nesse artigo, além 

de relacionar e classificar a frequência com que os enfoques sobre o tema foram 

abordados, os autores identificaram lacunas ainda pouco exploradas, das quais se 

podem citar como principais:  
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1.  Padronização da nomenclatura e sua conceituação (definição das áreas a serem 

utilizadas). 

 

2.  Padronizações de critérios a serem utilizados no levantamento de quantidades de 

materiais e serviços (desconto de vãos, perdas). 

 

3.  O papel do orçamento enquanto instrumento de auxílio na gestão de projetos. 

 

4.  Técnicas para flexibilização dos orçamentos, de modo a facilitar seu uso durante 

a construção, sem necessidade de muito retrabalho. 

 

O processo de orçamento tem sido estudado por vários autores, que o definem de 

forma simplificada: 

 

Orçamento é a determinação dos gastos necessários para a realização de 
um projeto, de acordo com um plano de execução pré-estabelecido. (LIMA, 
2000) 
 
Orçar é quantificar insumos, mão de obra, ou equipamentos necessários à 
realização de uma obra ou serviço, bem como os respectivos custos e o 
tempo de duração dos mesmos. (ÁVILA; LIBRELOTTO; LOPES, 2003) 
 
Descrição pormenorizada dos materiais e das operações necessárias para 
realizar uma obra, com a estimativa de preços. (LOSSO, 1995) 

 

 

Dos diversos itens que compõem o custo de um empreendimento, o custo de 

construção é o de mais difícil estimativa, pois é resultante da somatória de inúmeras 

parcelas que evoluem à medida que um empreendimento é desenvolvido. Por isso, é 

necessário entender e considerar essa evolução no processo orçamentário de um 

empreendimento, nas suas diversas fases. 

 

Essas definições são corretas e identificam o primeiro grande problema da 

orçamentação, que é justamente a quantificação de insumos (sejam eles materiais, 

mão de obra, serviços, equipamentos, etc.). Para uma quantificação direta, é 

necessário a posse dos projetos e um critério de quantificação dos serviços da obra 

(critério de quantificação de perdas, de produtividade apropriada, etc.). Se forem 
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assumidas tais restrições, só será possível obter o orçamento com os projetos em 

fase bastante adiantada. 

 

A questão da dificuldade da quantificação de insumos foi abordada em trabalhos de 

diversos autores, tais como Lopes (1982), Otero (2004), Assumpção e Fugazza 

(2000), entre outros, uma vez que o orçamento é necessário nas diversas fases de 

um empreendimento.  

 

A quantificação de insumos é relativamente simples em serviços com menos 

insumos, tais como: fundações, estrutura, alvenaria, revestimentos cerâmicos, entre 

outras. Nesses serviços, a quantidade de insumos fica na ordem de grandeza da 

dezena. Entretanto, quando se trata das instalações prediais (hidráulica, elétrica, ar 

condicionado, automação, entre outras), a quantidade de insumos é muito grande, 

podendo atingir a casa das centenas (tubos e conexões e suas bitolas, fios e cabos 

e suas bitolas, disjuntores, interruptores, tomadas, parafusos, suportes, isolamentos, 

etc.).  

 

Neste caso, existe uma dificuldade suplementar que é a quantificação da mão de 

obra. O serviço precisa ser subdividido em etapas bem claras, de modo que a mão 

de obra possa ser quantificada com mais facilidade. 

 

De modo geral, a quantificação e sua padronização foram pouco exploradas nas 

pesquisas acadêmicas, até porque a diversidade de insumos com naturezas tão 

distintas torna difícil a abordagem do tema, confirmando uma das conclusões do 

trabalho de Marchiori e Souza (2005).  

 

O orçamento é uma somatória de produtos entre quantidades de serviços e de 

materiais e seus respectivos preços unitários, sendo usual dividi-lo em custos diretos 

e custos indiretos. 

 

Tisaka (2006) caracteriza custos diretos como a “[...] somatória de todos os custos 

dos materiais, equipamentos e mão de obra aplicados diretamente em cada um dos 

serviços na produção de uma obra ou edificação qualquer, incluindo-se todos os 

gastos com a infraestrutura necessária para a execução da obra”, e como custos 
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indiretos “[...] todas as despesas que não fazem parte dos insumos da obra e sua 

infraestrutura no local da execução, mas são necessárias para sua realização”. 

 

Mattos (2006) define: custos diretos são os insumos de material e mão de obra 

necessários para a realização da produção, que não dependem de nenhum outro 

fator para sua realização, e os custos indiretos são os que têm mais relação com o 

prazo da obra e que também são influenciados pelo tamanho da construção.  

 

Para fins desta dissertação, o custo direto é aquele que possui relação direta com as 

áreas de construção, o padrão do empreendimento, o programa da edificação, 

características geométricas do terreno, altura da edificação, etc., e reflete os custos 

de materiais e serviços que ficarão incorporados à construção. Já o custo indireto é 

aquele influenciado pelo prazo da obra, que varia por patamar e também depende 

da área construída, e está mais relacionado ao custo do canteiro de obra 

(administrativo e infraestrutura de produção, consumos de energia e água, proteções 

de segurança, etc.), os quais representam insumos que não são fisicamente 

incorporados na obra. 

 

Dentro dos custos indiretos, é importante separar as Despesas Indiretas (equipe de 

gerenciamento, despesas de consumos, equipamentos de transporte, ferramentas, 

etc.) e os demais custos indiretos, que são proporcionais aos custos diretos e 

despesas indiretas (taxa de administração, contingências, etc.). 

 

Nas fases iniciais do processo de projeto, são necessárias composições mais 

contextualizadas para que não se perca a acurácia da estimativa, e podem-se adotar 

preços globais para certos serviços, não sendo de fundamental importância que se 

tenham quantidades de insumos na sua unidade de compra. Essa necessidade 

aparecerá quando da orçamentação de posse dos projetos executivos, fornecendo 

custo para contratação dos serviços. 
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2.2 A PROBLEMÁTICA DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO  

 

 

Ter capacidade de planejar e gerenciar o custo da construção é, certamente, um dos 

principais diferenciais competitivos que uma empresa deve buscar. 

Independentemente do tipo de edifício, se comercial ou residencial, o custo de 

construção representa, aproximadamente, de 40 a 50% do preço total de um 

empreendimento imobiliário (Tabela 1), e é individualmente o item mais significativo 

em qualquer estudo de viabilidade. Dessa forma, pequenas variações que ocorram 

em sua previsão podem induzir mudanças de decisão importantes na concepção de 

um empreendimento, podendo determinar, inclusive, seu cancelamento.  

 

Ao contrário de muitos outros ramos industriais, onde o custo final de um produto é 

fruto de longos estudos de projetos e protótipos, além de inúmeras simulações de 

fluxo de produção, na construção imobiliária cada produto é único, ou conta com 

baixíssima escala de reprodução. 

 

Com exceção de grandes empreendimentos residenciais populares, a maioria dos 

empreendimentos do mercado imobiliário é projetada para uma única construção.  

Todo o esforço de coordenação, projeto e planejamento, é usado uma única vez.  

 

Da concepção ao projeto executivo detalhado, é comum se consumir de oito a doze 

meses; muitas vezes, até mais. Entre o início e o fim de um projeto, existe uma 

espera que interrompe todo o seu processo de desenvolvimento, que é a sua 

aprovação pela municipalidade. Essa aprovação acontece nas prefeituras, órgãos 

ambientais e concessionárias, o que interrompe o processo de projeto por meses, ou 

mesmo, por anos. Esse período de aprovação tem aumentado com o passar do 

tempo devido à burocracia decorrente da crescente complexidade do ambiente 

regulatório, sem que os órgãos governamentais tenham se preparado para isso. 

 

Durante o processo de aprovação, inúmeras exigências são feitas, o que motiva 

sucessivas alterações nos projetos. Como as posturas municipais e ambientais são 

pouco precisas e ensejam interpretações pessoais, essas exigências não acontecem 
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todas de uma única vez, mas numa longa série de “Comunique-se”, que postergam 

o reinício dos projetos complementares por longos prazos. 

 

Nesse período de aprovação, só existe alguma atividade no projeto de arquitetura, 

com a finalidade de atendimento às exigências dos órgãos aprovadores. Esse 

processo induz pouco investimento nos projetos complementares, mantendo-os até 

o final da aprovação no nível conceitual, de forma a não se perder trabalho 

desnecessariamente. 

 

Como o tempo total do ciclo de um empreendimento impacta sobremaneira no 

resultado da sua taxa interna de retorno, logo após a aprovação dos projetos, as 

empresas precisam iniciar imediatamente seu processo de vendas. Assim, é normal 

que as vendas comecem em fases ainda iniciais dos projetos complementares. 

 

Os prazos de início de obra normalmente acontecem entre seis e nove meses após 

o lançamento das vendas, fazendo com que as atividades de projeto se 

superponham às de obra por períodos significativos. O fato de que o projeto legal, 

que é um documento do contrato de venda, tenha sido elaborado sem as devidas 

compatibilizações, induz, muitas vezes, a erros e omissões que só podem ser 

constatados em fases mais adiantadas do processo de projeto. Ajustes normalmente 

são necessários, e podem, muitas vezes, demandar um novo processo de 

aprovação.  

 

Uma nova aprovação para corrigir erros é uma opção cara e com riscos elevados. 

Nem sempre um projeto aprovado numa determinada data é factível de ser 

reaprovado em data posterior, devido às constantes mudanças na legislação. 

Mesmo uma reaprovação em cima de pequenas modificações envolve longos prazos 

paralelos ao processo de projeto, que precisa continuar acontecendo. 

 

Dessa forma, o processo de projeto tem prosseguimento baseado em itens que se 

acredita poderem ser aprovados, mas que ainda não o foram efetivamente. 

 

Custos de projetos, taxas e emolumentos são comprometidos sem a absoluta 

certeza da aprovação do projeto. Além disso, modificações feitas durante o projeto 
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executivo na arquitetura das áreas privativas após o lançamento das vendas ficam 

muito limitadas por alterarem, mesmo que pouco, um documento contratual que 

relaciona uma empresa ao seu cliente.  

 

A superposição entre a fase de projeto executivo e a construção resulta também em 

pouco tempo para a revisão dos desenhos pelas equipes de projeto, além da 

redução do prazo que as equipes de obra têm para um estudo mais minucioso, 

antes de destinar os desenhos para a produção do orçamento.  

 

Destinar à produção do orçamento significa encaminhar o projeto para ser objeto de 

orçamento e proposta de empreiteiros, análise, compatibilização e uniformização de 

propostas no processo de concorrência, mobilização das equipes de produção no 

canteiro, encomenda e recebimento de materiais, etc. É fácil constatar que o projeto 

fica comprimido entre duas fases, a de aprovação e a de execução, e a pressa 

decorrente dessa compressão tem impactos importantes no custo de construção, 

seja por adoção de soluções menos apropriadas, por omissões que ensejam extras 

contratuais por parte dos empreiteiros, ou até mesmo por simples erros de projeto 

que precisam ser corrigidos. 

 

A realidade é que, após o início das obras, grande parte das decisões de projeto é 

irreversível, e se essa obra já foi vendida, as possibilidades de ajustes são ainda 

menores. Esse é um dos maiores riscos a que empresas do mercado imobiliário 

estão expostas, e tem se constituído em importante fator de insucesso.  

 

Na indústria manufatureira e em outros setores industrializados, o ato de orçar um 

produto pressupõe o conhecimento pleno desse produto, de modo a poder avaliar o 

custo agregado em cada etapa de produção. Em um processo cíclico de engenharia 

de valor, a cada novo ciclo de orçamentação, tanto o produto como seu processo de 

fabricação é questionado para atender às metas de custos impostas pela análise de 

viabilidade.  

 

Na construção civil, o processo é bastante diferente. O processo de projeto tem 

início em cima de análises de mercado vagas, e suas premissas são definidas 

principalmente pela percepção e vontade do empreendedor. O processo de 



 
 

35 

concepção é feito, na maioria das vezes, em um único ciclo, apenas com ajustes em 

cada uma de suas fases, que são mostradas de forma bastante simplificada na 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ajustes no processo de concepção 

 

No fluxo de desenvolvimento, uma característica é comum em todas as etapas: as 

informações de projeto para fins de orçamento são construídas gradativamente em 

cada fase e, na maior parte do tempo, as estimativas de custo são feitas com base 

em estudos simples e sem projetos mais desenvolvidos. O detalhamento só 

acontece na fase de projeto executivo, após a aprovação do projeto de arquitetura 

pela municipalidade.  
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Em todas as demais fases, as decisões baseiam-se em projetos ainda em etapas 

conceituais. Mesmo o projeto legal é feito quando o projeto de arquitetura não está 

totalmente desenvolvido, restando a compatibilização de itens importantes com os 

demais projetos. O resultado disso são as constantes reaprovações que acontecem 

após os projetos executivos estarem terminados, por simples impossibilidade ou 

inadequação das premissas representadas no projeto aprovado. 

 

Conforme mencionado acima, a falta de projetos detalhados induz à necessidade de 

se estimarem custos de construção com pouca informação disponível, que 

embasarão decisões importantes. A falta de informações não deveria ser obstáculo 

para a qualidade da estimativa de custo. 

  

A composição do preço de venda de um empreendimento imobiliário é mostrada na 

Tabela 1 de forma simplificada. Esses valores são aproximados, e correspondem a 

imóveis de classe média e média-alta para a cidade de São Paulo, embora variem 

pouco para as grandes cidades brasileiras.  

 

 

Tabela 1: Composição do preço de venda de um empreendimento imobiliário (informação verbal)1 

  

Preço do terreno 25% a 35%

Custo de construção 40% a 50%

Despesas financeiras 5% a 10%

Despesas de vendas e publicidade 10% a 15%

Margem bruta 15% a 20%

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

Empreendimento Imobiliário

 

 

A relação entre o percentual do custo de construção e o percentual da margem bruta 

demonstra a grande sensibilidade existente nesse item. Cada 10% de variação no 

custo de construção significa uma alteração de 25 a 30% na margem bruta (inclindo 

impostos), tomando-se como premissa a pouca elasticidade do preço de venda. 

 

                                                           

1
 Dados fornecidos por Luiz Henrique Ceotto, em entrevista realizada em agosto de 2010. 
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O impacto na taxa interna de retorno é ainda maior, pois o custo de construção 

acontece em uma data bastante precoce à realização das margens brutas. Embora à 

primeira vista margens entre 15 e 20% possam parecer altas, deve-se ter em mente 

que tais margens são realizadas em ciclos de três a cinco anos, o que confere ao 

setor alto risco em relação a outras indústrias, que, embora possuam margens bem 

inferiores, possuem ciclos financeiros mais curtos. Ciclos financeiros longos 

aumentam também os riscos envolvidos, pois expõem os agentes participantes a 

maior possibilidade de mudanças no cenário econômico vigente. 

 

Losso (1995) afirma: “[...] o conhecimento do custo de um empreendimento é, sem 

dúvida, um dos pontos de partida para a tomada de decisão da realização ou não de 

um empreendimento, para determinação do montante a ser investido, para limitação 

do vulto da obra e até mesmo para definição das especificações da mesma”.  

 

Assegura ainda que o orçamento deve ser o mais preciso possível. Quem o solicita 

necessita de certo grau de acurácia, pois se trata de um ponto muito sensível de 

qualquer empreendimento – que é o aspecto financeiro. Não seria exagero dizer que 

a confiabilidade (pequena margem de variação) do orçamento é vital para o sucesso 

de um negócio imobiliário. 

 

É prática comum no mercado um projeto ser desenvolvido com o consumo de 

inúmeras horas de projetistas e consultores, apoiado somente na crença de que o 

senso comum originará um bom projeto, com um custo adequado àquele 

empreendimento, sem o uso de qualquer ferramenta que balize as decisões 

tomadas no seu desenvolvimento.  

 

Durante meses, recursos são consumidos no desenvolvimento de um 

empreendimento que conta apenas com a esperança do bom senso dos envolvidos 

como ferramenta norteadora para a obtenção do custo desejado. Muitas vezes, o 

resultado é um custo muito maior do que aquele pensado inicialmente e, como a 

obra eventualmente já fora aprovada pelos órgãos controladores, ou a construção 

iniciada, ou mesmo o processo de venda (lançamento) já deflagrado, tenta-se fazer 

economia pela simplificação e redução da qualidade das especificações dos 

sistemas e acabamentos. E, se a economia for feita justamente nos itens mais 
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percebidos pelos clientes, este fato poderá ocasionar decepções quando da entrega 

da obra. 

 

É importante ressaltar que as decisões tomadas na fase de concepção do 

empreendimento são as mais importantes, pois fixam toda a estratégia do negócio. 

Essas decisões precisam ser subsidiadas por informações de custo confiáveis, pois 

delas se desdobram todas as demais decisões de projeto. Mas não se pode 

acreditar que, uma vez definido o custo inicial no momento do estudo de viabilidade 

do negócio, este custo será o custo final.  

 

O custo final será garantido através da gestão do desenvolvimento do projeto de 

modo a validar as especificações e características do edifício previstas no momento 

da compra do terreno. Se, durante o processo de desenvolvimento do projeto, tais 

considerações não fizerem mais sentido, ou se sofrerem mudanças durante esse 

processo, novas decisões poderão ser tomadas, sempre embasadas por estimativas 

de custo bem fundamentadas.   

 

Em qualquer processo de projeto, permanentemente estão presentes algumas 

questões: Quão frágil é a estimativa de custo no momento da compra do terreno? 

Quais informações existirão em cada fase do negócio? Como saber se o projeto está 

atendendo às expectativas de custo e às considerações iniciais? Como garantir o 

custo final da construção? 

 

Na maioria das vezes, na fase de viabilidade, é impossível elaborar um orçamento 

da forma convencional, pois não existem projetos para possibilitar a obtenção das 

quantidades para os serviços pertencentes a uma obra. No momento do estudo de 

viabilidade, o qual culminará na compra do terreno, a única quantidade que se tem é 

a área privativa que se deseja construir, determinado pelo potencial construtivo do 

terreno previsto na legislação.  

 

A cultura de se “pensar” o orçamento da forma convencional induz à conclusão de 

que, no início do processo orçamentário, a acurácia do custo é necessariamente 

reduzida pelo fato da quantidade e da qualidade da informação serem escassas. 

 



 
 

39 

Lima (2000) estima 40% de erro quando a estimativa é por ordem de grandeza, e 

5% quando as estimativas são firmes e definitivas. Já Ávila; Librelotto e Lopes 

(2003) apresentam margens de erro entre 30% a 5% para as fases de avaliações até 

o orçamento analítico.  

 

Mesmo para as demais fases do processo de projeto, ainda são muito grandes os 

erros esperados (Tabela 2). Assumpção e Fugazza (2000) e Mattos (2006) também 

acreditam que da quantidade/qualidade da informação, resultará o grau de 

confiabilidade do orçamento. 

 

Neste trabalho será demonstrado que, com a utilização do processo orçamentário 

por parametrização, esse paradigma vigente pode ser bastante relativizado.  

 

Tabela 2: Diferenças e características das avaliações, estimativas e orçamentos  

(ÁVILA; LIBRELOTTO; LOPES, 2003) 

Tipo 
Margem de 

erro Elementos técnicos necessários 

Avaliações 30% a 20% 

Área de construção; 

Padrão de acabamento; 

Custo unitário de obra semelhante; ou 

Custos unitários básicos. 

Estimativas 20% a 15% 

Anteprojeto ou projeto indicativo; 

Preços unitários de serviços de referência; 

Especificações genéricas; 

Índices físicos e financeiros de obras semelhantes. 

Orçamento 
expedito 

15% a 10% 

Projeto executivo; 

Especificações sucintas, mas definidas; 

Composições de preços e serviços genéricas; 

Preços de insumos de referência. 

Orçamento 
detalhado 

10% a 5% 

Projeto executivo; 

Projetos complementares; 

Especificações precisas; 

Composições de preços de serviços específicas; 

Preços de insumos de acordo com a escala de serviços. 

Orçamento 
analítico 

5% a 1% Todos os elementos necessários ao orçamento detalhado mais 
o planejamento da obra. 

 

 

Conforme já dito, os erros apresentados por esses autores são demasiadamente 

elevados para o momento mais importante do empreendimento, que é o do estudo 

de viabilidade. Esse é um momento crucial, que define a existência do próprio 

empreendimento e firmará, com isso, o comprometimento entre investidores e 
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incorporadores. O investidor precisa ter um grau elevado de segurança do retorno do 

seu investimento, assegurado pela experiência do incorporador. Por sua vez, o 

incorporador precisará também satisfazer as expectativas dos seus futuros clientes, 

tornando o empreendimento viável de ser comercializado. Isso precisa ser 

conseguido com as poucas informações disponíveis, quais sejam, as premissas 

gerais que nortearão o desenvolvimento do projeto. Tais premissas são 

normalmente traduzidas em esboços e estudos de massa, onde se avalia o potencial 

construtivo do terreno à luz das limitações impostas pela legislação vigente.  

 

Na falta de uma ferramenta mais adequada para análises de custo nessa fase, as 

empresas recorrem ao custo médio por m2 de empreendimentos similares já 

executados. Nesse método, o custo do empreendimento é avaliado através de 

análises subjetivas e superficiais de similaridade, onde características que realmente 

impactam no custo são deixadas de lado, tais como: o tamanho da obra (DI – 

Despesas Indiretas – conceituada no item 2.1), o tipo de solo para definição da 

fundação e contenção, a proporção entre a área construída e a área de venda, etc. 

 

A utilização de estimadores que consideram apenas a área construída (ou 

equivalente, privativa, etc.), adjetivadas pelo conceito de “mesmo padrão”, não 

fornece a acurácia necessária para decisão da viabilidade do empreendimento, e 

nem contribuirá com a condução do processo de projetar, conforme se demonstra a 

seguir. 

 

Otero (2004) diz que as estimativas paramétricas de custo são comuns no setor da 

construção civil, normalmente na forma simplificada do custo por m2 de construção, 

fundamentando-se em uma única característica de obra e buscando estabelecer 

custos globais em função dessa característica. 

 

Para o caso de estimativa de custo baseada apenas em área, Leo (2002) cita que, 

quanto mais próximo o tipo de projeto, em escopo e complexidade, mais razoável 

será a estimativa. 

 

Para demonstrar a variabilidade do custo por unidade de área para 

empreendimentos considerados semelhantes, as Tabelas 3, 4 e 5 apresentam o 
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custo incorrido de diversos empreendimentos residenciais no mercado paulistano, 

cujo critério de similaridade adotado foi a quantidade de quartos oferecidos e o 

impreciso conceito de “Alto Padrão”, “Médio Padrão” e “Baixo Padrão” de cada 

projeto. Esse é o critério normalmente adotado pelas empresas que utilizam esse 

processo de orçamentação no mercado imobiliário. Para equalização dos valores no 

tempo, eles foram corrigidos com a utilização do INCC – Índice Nacional da 

Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas. Tais informações foram obtidas junto 

a uma empresa de grande porte onde a autora desta dissertação trabalhou. 

 

 

Tabela 3: Custos finais de empreendimentos de quatro dormitórios – Alto Padrão 

ALTO PADRÃO

04 dormitórios/04 suites
AE AC AP AC/AP R$/m2 AE R$/m2 AP R$/m2 AC

% sobre a 

média na AP

Empreendimento 1 12.383        11.492        7.311          1,57         2.605        4.412        2.807        32,61%

Empreendimento 2 19.025        17.918        12.619        1,42         2.647        3.991        2.811        19,98%

Empreendimento 3 38.801        37.544        29.187        1,29         2.587        3.439        2.674        3,39%

Empreendimento 4 30.735        29.532        22.822        1,29         2.331        3.139        2.425        -5,65%

Empreendimento 5 13.726        12.691        8.398          1,51         1.601        2.616        1.731        -21,35%

Empreendimento 6 34.626        31.933        21.470        1,49         1.465        2.363        1.589        -28,97%

MÉDIA 2.206        3.327        2.339        

Sendo: AE = Área Equivalente,  AC = Área total Construída e AP = Área Privativa  
Fonte: Incorporadora de grande porte, edifícios na cidade de São Paulo 

 

A Tabela 3 apresenta a variação do custo de seis empreendimentos ditos 

“semelhantes”, considerados de “Alto Padrão”, mas cujos custos variaram de 

+32,6% a -29% em relação ao custo médio por área privativa. Os Gráficos 1, 2, 3 e 4 

mostram uma grande dispersão de valores quando se tenta correlacionar o custo 

com as variáveis geométricas disponíveis na fase de viabilidade (área privativa, 

relação AC/AP, área equivalente e área construída), indicando que tal correlação 

não é possível.  
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Gráfico 1: Custo/m2 de área privativa x área privativa – Alto Padrão 
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Gráfico 2: Custo/m2 de área privativa x proporção AC/AP – Alto Padrão 
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Gráfico 3: Custo/m2 de área equivalente x área equivalente – Alto Padrão 
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Gráfico 4: Custo/m2 de área construída x área construída – Alto Padrão 
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A Tabela 4, assim como a Tabela 3, espelha a variação do custo de oito 

empreendimentos “semelhantes”, considerados de “Médio Padrão” com três 

dormitórios, cujos custos variaram de +8% a -12% em relação ao custo médio por 

área privativa. E, para os quinze edifícios considerados de “Médio Padrão”, de 

quatro dormitórios, os custos variaram de +17% a -16%. Essas variações foram 
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menores do que no caso dos edifícios de “Alto Padrão”, mas ainda assim, os 

Gráficos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mostram novamente uma grande dispersão de 

valores. 

 

Tabela 4: Custos finais de empreendimentos de três e quatro dormitórios – Médio Padrão 

MÉDIO PADRÃO

03 dormitórios/01 suite
AE AC AP AC/AP R$/m2 AE R$/m2 AP R$/m2 AC

% sobre a 

média na AP

Empreendimento 1 8.308          7.716          5.027          1,53         1.318        2.178        1.419        8,42%

Empreendimento 2 25.244        23.584        13.790        1,71         1.186        2.171        1.270        8,08%

Empreendimento 3 33.523        30.883        17.571        1,76         1.120        2.137        1.216        6,36%

Empreendimento 4 22.256        20.379        11.998        1,70         1.109        2.056        1.211        2,36%

Empreendimento 5 37.886        36.500        21.686        1,68         1.146        2.003        1.190        -0,30%

Empreendimento 6 9.381          7.613          6.159          1,24         1.236        1.883        1.524        -6,25%

Empreendimento 7 41.364        39.706        24.381        1,63         1.104        1.872        1.150        -6,79%

Empreendimento 8 38.167        36.726        22.226        1,65         1.031        1.770        1.071        -11,87%

MÉDIA 1.156        2.009        1.256        

MÉDIO PADRÃO

04 dormitórios/02 suites
AE AC AP AC/AP R$/m2 AE R$/m2 AP R$/m2 AC

% sobre a 

média na AP

Empreendimento 2 7.590          6.913          4.158          1,66         1.322        2.413        1.451        17,56%

Empreendimento 1 8.436          7.869          5.074          1,55         1.426        2.371        1.529        15,55%

Empreendimento 4 19.939        18.715        11.652        1,61         1.298        2.222        1.383        8,26%

Empreendimento 3 31.829        27.605        17.737        1,56         1.233        2.212        1.421        7,77%

Empreendimento 10 13.039        11.611        6.797          1,71         1.105        2.119        1.241        3,25%

Empreendimento 7 10.716        9.652          6.012          1,61         1.186        2.114        1.317        3,00%

Empreendimento 5 9.375          8.211          5.258          1,56         1.182        2.108        1.350        2,70%

Empreendimento 6 23.812        22.536        14.312        1,57         1.250        2.080        1.321        1,33%

Empreendimento 9 18.000        16.859        10.710        1,57         1.221        2.052        1.304        -0,02%

Empreendimento 8 11.326        10.556        6.943          1,52         1.217        1.985        1.306        -3,26%

Empreendimento 11 28.101        27.289        17.356        1,57         1.201        1.945        1.237        -5,24%

Empreendimento 12 19.649        19.004        11.518        1,65         1.137        1.939        1.175        -5,51%

Empreendimento 13 35.977        34.619        22.682        1,53         1.104        1.752        1.148        -14,64%

Empreendimento 15 24.505        23.476        14.865        1,58         1.056        1.741        1.103        -15,16%

Empreendimento 14 41.764        40.448        25.896        1,56         1.074        1.732        1.109        -15,59%

MÉDIA 1.201        2.052        1.293        

Sendo: AE = Área Equivalente,  AC = Área total Construída e AP = Área Privativa  
Fonte: Incorporadora de grande porte, edifícios na cidade de São Paulo 
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Gráfico 5: Custo/m2 de área privativa x área privativa – Médio Padrão – 3 dormitórios 
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Gráfico 6: Custo/m2 de área privativa x proporção AC/AP – Médio Padrão – 3 dormitórios 
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Gráfico 7: Custo/m2 de área equivalente x área equivalente – Médio Padrão – 3 dormitórios 
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Gráfico 8: Custo/m2 de área construída x área construída – Médio Padrão – 3 dormitórios 
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Gráfico 9: Custo/m2 de área privativa x área privativa – Médio Padrão – 4 dormitórios  
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Gráfico 10: Custo/m2 de área privativa x proporção AC/AP – Médio Padrão – 4 dormitórios 
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Gráfico 11: Custo/m2 de área equivalente x área equivalente – Médio Padrão – 4 dormitórios 
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Gráfico 12: Custo/m2 de área construída x área construída – Médio Padrão – 4 dormitórios 

1.000 

1.100 

1.200 

1.300 

1.400 

1.500 

1.600 

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 

Área  Construída

Custo/m² Área Construída

 

 

 

E para edifícios de “Baixo Padrão”, a Tabela 5 mostra a variação do custo de cinco 

empreendimentos “semelhantes”, que variaram de +12% a -4,5% em relação ao 

custo médio por área privativa. Os Gráficos 13, 14, 15 e 16 apresentam a dispersão 

de valores nesta categoria. No caso dos empreendimentos de “Baixo Padrão”, por 
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conterem menor número de variáveis, os custos tendem a se aproximar (por 

exemplo, nenhum dos empreendimentos apresentava subsolos). Em particular, o 

Edifício 1 destaca-se em relação aos demais, o que se explica, em parte, pelo fato 

de ser um edifício de menor área construída, muito embora o programa das 

unidades deste empreendimento seja muito similar aos demais. 

 

Tabela 5: Custos finais de empreendimentos de dois dormitórios – Baixo Padrão 

BAIXO PADRÃO

02 dormitórios/01 banheiro
AE AC AP AC/AP R$/m2 AE R$/m2 AP R$/m2 AC

% sobre a 

média na AP

Empreendimento 1 9.113          8.368          7.016          1,19         1.216        1.580        1.325        11,80%

Empreendimento 2 14.232        13.098        11.007        1,19         1.085        1.403        1.179        -0,67%

Empreendimento 3 35.052        31.271        26.004        1,20         1.023        1.378        1.146        -2,45%

Empreendimento 4 21.867        20.408        15.078        1,35         931           1.350        997           -4,48%

Empreendimento 5 14.664        13.404        9.844          1,36         909           1.354        994           -4,20%

MÉDIA 1.033        1.413        1.128        

 Sendo: AE = Área Equivalente,  AC = Área total Construída e AP = Área Privativa  
Fonte: Incorporadora de grande porte, edifícios na cidade de São Paulo 
 

 

 

Gráfico 13: Custo/m2 de área privativa x área privativa – Baixo Padrão – 2 dormitórios  
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Gráfico 14: Custo/m2 de área privativa x proporção AC/AP – Baixo Padrão – 2 dormitórios 
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Gráfico 15: Custo/m2 de área equivalente x área equivalente – Baixo Padrão  
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Gráfico 16: Custo/m2 de área construída x área construída – Baixo Padrão  
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A busca por um edifício tão próximo em tantos pontos é muito difícil e é por isso que 

a estimativa por m2 é muito falha. Cada projeto está localizado numa região 

(condições de solo diferentes), num terreno específico (dimensões que alteram a 

implantação), com densidade de ambientes por área privativa, tipo e vãos 

estruturais, área e tipo de caixilhos, fachada, entre tantos outros fatores que variam, 

e é muito difícil colocar todos estes fatores em poucos parâmetros. 

 

Na estimativa do custo por m2 por similaridade de uma obra, os parâmetros 

disponíveis não acarretam uma melhora na acurácia desse método, indicando ser 

inapropriada sua utilização nessa importante e decisiva fase do negócio.  

 

Portanto, realmente, se usado apenas o parâmetro de custo por m2 de área total 

(construída, privativa ou equivalente), é esperado que seja encontrada uma 

dispersão de valores coerente com os elevados percentuais de erro apresentados 

na bibliografia. Dependendo do critério de equivalencia e da homogeneidade dos 

empreendimentos, o critério de área equivalente pode apresentar uma melhoria na 

estimativa de custo em relação ao custo definido por m2 de área construída. Dessa 

forma, para melhorar a acurácia, é necessário abandonar a prática tão utilizada no 

mercado imobiliário e buscar um método mais adequado. 
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A estimativa do custo de um edifício tem que levar em conta uma grande quantidade 

de itens, de forma a poder contemplar as principais variáveis e suas correlações, 

que afetam de forma complexa a estimativa do seu custo. 

 

Losso (1995) faz o seguinte questionamento: é realmente possível determinar o 

custo de uma obra sabendo-se apenas a sua área? A pergunta que se pretende 

responder com este trabalho é outra: é possível estimar o custo de uma edificação 

com acurácia somente com as poucas informações disponíveis no momento da 

compra do terreno? 

 

Com as informações básicas (número e área dos pavimentos, número de unidades, 

número e área de subsolos – tabela de áreas chamada de ESTUDO DE MASSA), as 

especificações de acabamento e os equipamentos do empreendimento, pode se 

valer de um método de parametrização que permitirá que as principais variáveis de 

um projeto sejam consideradas, reduzindo o risco quanto à estimativa dos custos 

que incidirão no projeto, possibilitando a gestão do processo de projeto (conforme 

será detalhado no item 3.4). 

 

 

2.3   TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS 

 

 

Muitas empresas só elaboram o orçamento detalhado da obra quando já estão de 

posse dos projetos executivos ou, no mínimo, de posse dos projetos básicos. 

Quando de posse do projeto legal, um primeiro orçamento com quantidades de 

serviços levantadas é realizado.   O projeto legal é entregue ao empreiteiro, para 

que este levante as quantidades e faça a cotação dos materiais e serviços no 

mercado.  

 

No que diz respeito às instalações prediais, o orçamento só será efetuado quando 

todos os projetos executivos estiverem concluídos. Isso leva a uma incerteza quanto 

ao efetivo custo das soluções projetadas neste momento. Muitas vezes, o início da 

obra se dá antes da existência de um orçamento analítico. 
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Em substituição ao custo por m2 de edifícios similares, utiliza-se o CUB – Custo 

Unitário Básico. Este estimador possui ainda menor acurácia, pois, na sua definição, 

não se leva em consideração vários itens importantes da construção, tais como: 

fundação, contenção, elevadores, paisagismo, sacadas, além de serem 

considerados edifícios de, no máximo, dezesseis pavimentos – padrão que já não 

faz parte da realidade nacional, onde os empreendimentos estão muito mais altos e 

com especificações que fogem aos padrões adotados no CUB. Tal indicador deve 

ser utilizado com cautela, apenas para uma primeira referência, uma ordem de 

grandeza. 

 

O CUB/m2 (Custo Unitário Básico: custo por m2 de construção do projeto-padrão 

considerado) originou-se da Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com 

a intenção de organizar o mercado de incorporação imobiliária, de modo a ser 

parâmetro para a definição do custo dos imóveis no mercado. Com o passar do 

tempo e a credibilidade conquistada pelo índice, ele passou a servir como indexador 

de contratos e também como um indicador da evolução dos custos de construção 

em geral (Custo Unitário Básico – Principais Aspectos – SindusConMG, 2007). 

 

A responsabilidade do cálculo do índice é dos Sindicatos das Indústrias da 

Construção Civil de cada região, os quais devem divulgá-lo até o dia 5 do mês 

subsequente. A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 12.721 

(2006), é quem, atualmente, estabelece a metodologia para cálculo do CUB. 

 

A revisão deste cálculo, objetivando um melhor reflexo da realidade atual, introduziu 

novos projetos-padrão: Residenciais Baixo, Médio e Alto, edificação térrea, 

edificação com oito ou dezesseis pavimentos, Comercial andares-livres, Comercial-

salas, padrão Normal e Alto, Galpões e Residência Popular. Sua cesta de insumos 

também foi reformulada, mas ele ainda não deveria ser encarado como um 

estimador de custo acurado e sim como um indexador confiável da inflação setorial. 

 

Além da dificuldade de se adotar similaridade do projeto em questão com os 

projetos-padrão adotados no CUB, ainda é necessário orçar os itens não previstos 

no índice.  
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Independentemente do processo utilizado na estimativa de custo por m2, a adoção 

da área utilizada no denominador é importante para a uniformização das referências 

de custo obtidas. A área mais comumente usada e que é de conhecimento geral é a 

área construída, que é apresentada no projeto legal, definida pela soma de área 

computável e não computável. O cálculo da área construída para fins de aprovação 

de projeto na prefeitura está definido no Código de Edificações de cada cidade. As 

diferenças de consideração de cada código resultam em áreas um pouco diferentes 

para projetos similares. A comparação de custos de edifícios entre cidades 

diferentes pode sofrer variação expressiva por essa não homogeneidade.  

 

Na cidade de São Paulo, o Decreto nº 32.329, de 23 de setembro de 1992 – Anexo I, 

define o cálculo da área edificada como a “área total coberta de uma edificação, 

excluídas as áreas de poços e vazios em geral, e das saliências listadas no item 

10.12.5 do COE”. As saliências listadas no item 10.12.5 referem-se a detalhes de 

fachada. 

 

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) padroniza o cálculo das áreas 

através da NBR 12.721 (2006) para fins de utilização na estimativa de custo de 

construção para incorporação imobiliária. Dentre as diversas áreas previstas na 

norma, a privativa é a que mais facilita a comparação de custos, pois serve também 

como denominador de referência do preço de venda. Dessa forma, custo e preço de 

venda ficam relacionados à mesma base. A área construída é definida de maneira 

vaga, ensejando várias interpretações, e a área equivalente possui coeficientes de 

equivalência com pesos arbitrados pelas empresas, não possibilitando uma 

comparação acurada entre os custos destes empreendimentos. 

 

Alguns métodos orçamentários são apresentados nas bibliografias pesquisadas. 

Entre eles, estão o orçamento por módulos (ASSUMPÇÃO; FUGAZZA, 2000); o 

orçamento paramétrico – planos horizontais e verticais (MASCARÓ, 1998); 

orçamentos que utilizam o CUB por m2; por área x similaridade de 

empreendimentos; etc.  

 

O orçamento por módulos depende de uma padronização entre empreendimentos. 

Empreendimentos muito parecidos, feitos pela mesma construtora, podem utilizar 
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esta técnica orçamentária para agilizar a estimativa de partes da construção mais 

complexas, que reúnem uma grande quantidade de itens, tais como: banheiros, 

cozinhas e áreas de serviço. Já empreendimentos com módulos diferentes não 

podem se beneficiar desta técnica. 

 

O orçamento por planos horizontais e verticais também não apresenta possibilidade 

de simulações de engenharia de valor, impossibilitando o acompanhamento do 

processo de projeto. 

 

Outras metodologias são apresentadas nas publicações de Losso (1995); 

Assumpção (2000); Lima (2000) e Ávila et al (2003), onde é necessário que se 

tenha, pelo menos, um desenho simplificado do edifício, para embasar um custo 

estimado mais confiável. Entretanto, essas metodologias não avançaram na 

possibilidade de simulação de modificação das características geométricas, 

alteração de especificações, acabamentos, etc., para suportar a análise de valor 

durante o processo de projeto.  

 

Tais metodologias tentam dar referências geométricas para a planta do edifício, 

supondo que determinadas características influenciam significativamente no custo. 

Porém, existem outras características não abordadas que podem influenciar muito 

mais do que aquelas voltadas à definição da planta do edifício, tais como: a relação 

entre área privativa e área construída, o número de pavimentos, o processo 

construtivo, o número de vagas exigido para o empreendimento, a área de terreno 

(que vai definir o número de subsolos, condição de vagas soltas/presas), as 

características e especificação da fachada, a influência de todas essas 

características no prazo de construção, etc. Essas metodologias também não 

apresentaram um método de definição de custo no momento do estudo de 

viabilidade do empreendimento e nem para acompanhamento do projeto. 

  

Não é suficiente querer que o arquiteto conceba o edifício com determinados índices 

geométricos. Na maior parte das vezes, ele está limitado à forma do terreno, aos 

códigos de edificações ou mesmo às premissas arquitetônicas definidas pelas áreas 

de comercialização. Na fase de concepção, é muito mais importante que esse 

profissional se apoie num bom método que avalie o impacto das alternativas de 
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projeto no custo do empreendimento, dentro das variáveis que ele pode realmente 

atuar, do que em regras ou índices geométricos a serem perseguidos. 

 

Librelotto; Ferroli e Rados (1998) apresentam três tipos de orçamento utilizados na 

construção civil: o convencional, o operacional e o paramétrico. 

 

Segundo os autores acima, o orçamento convencional é o mais utilizado no mercado 

da construção civil, e tem como parâmetro orçado, o serviço. Os componentes do 

projeto são divididos em serviços que são quantificados e, depois, multiplicados 

pelos seus preços unitários (material e mão de obra). A soma desses produtos 

resulta no orçamento da obra. Este orçamento só pode ser obtido quando de posse 

dos projetos em fases bem adiantadas, requisito fundamental para a quantificação 

dos serviços. 

 

Os preços unitários dos serviços são normalmente obtidos através de composições 

unitárias. Um exemplo de publicação onde essas composições podem ser 

encontradas é no TCPO - Tabela de Composição de Preços para Orçamento 

(Editora PINI), onde são discriminados os consumos de cada insumo participante 

dos diversos serviços listados.  

 

Nos índices do TCPO, os coeficientes de consumo dos materiais têm sido mais 

confiáveis do que os de mão de obra. As variáveis que envolvem a produtividade da 

mão de obra têm comportamento muito influenciado pelas condições de produção 

peculiares a cada obra, principalmente no tocante ao transporte dos materiais e à 

técnica de execução adotada.  

 

Além disso, não fica claro no TCPO o critério de quantificação de volume de serviço, 

e, dessa forma, algumas questões podem ser elencadas: Considera-se a área paga 

ou a efetivamente trabalhada? Considera-se o tempo de transporte do material? 

Como são consideradas as horas ociosas? 

 

Ashworth (2010), em seu livro Cost Studies of Buildings, apresenta vários métodos 

de estimativa preliminar de custo, conforme se pode verificar na Tabela 6: 
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Tabela 6: Métodos de estimativa preliminar de custo (ASHWORTH, 2010) 

MÉTODO COMENTÁRIO

Conferência entre profissionais Baseado em consenso (não existe quantificação de espécie alguma).

Financeiro
Usado para determinar o limite de custo ou o custo do edifício no orçamento do 

projeto.

Unidade Por leito (hospitais), por aluno (escolas), por vaga (estacionamento), etc.

Superfície
Por área, amplamente utilizado, pois é o mais facilmente aceito e entendido 

pelo setor.

Perímetro da superfície Faz relação entre a área da superfície e seu perímetro (nunca utilizado).

Cubo
Pelo volume da edificação (foi muito popular entre os arquitetos, mas em 

desuso). Não atende as especificidades de cada projeto.

Andares fechados Não utilizado, pois tem as mesmas deficiências do cubo.

Quantidades aproximadas
Apenas os itens de maior importância de custo são objeto de quantificação. 

Necessita estágio mais avançado de projeto.

Estimativa elementar
Utiliza histórico de outras construções para dar limites de custo. Mais utilizado 

para o setor público

Análise de contratos passados
Mais utilizado por construtoras para fornecer preço de construções novas (pode 

ser considerada como parametrização das contratações).

Engenharia de custos Mais utilizado em indústrias petroquímicas.

Modelos de custos Ainda em desenvolvimento.
 

 

 

A maioria dos métodos descritos na Tabela 6 tem sua validade quando utilizados 

para obter ordem de grandeza dos custos iniciais sempre que a obtenção de 

quantificações dos serviços envolvidos no projeto não é possível. Muitos deles 

podem ser utilizados para comparação de eficiência entre projetos distintos. 

Entretanto, nenhum deles permite acurácia, nem possibilita a condução do processo 

de projeto para atendimento da meta de custo. 

 

Deve ressaltar também que o custo definido na fase de viabilidade, por qualquer 

método, será apenas uma referência que, se não for acompanhado da gestão do 

processo de projeto para ser atingido, terá pouca utilidade.  Durante o processo de 

gerenciamento do projeto é fundamental que as premissas adotadas possam ser 

verificadas, validadas, corrigidas ou mesmo alteradas, antes do processo de 

aprovação e vendas, os quais criam comprometimento com os clientes e com os 

órgãos públicos. 
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A orçamentação da obra durante o desenvolvimento dos projetos é um dos aspectos 

mais importantes para a obtenção do custo pretendido. O orçamento na fase de 

viabilidade deve conter um valor atingível, observando-se as premissas do 

empreendimento. No processo de projeto, inúmeras decisões são tomadas e o 

monitoramento do seu impacto no custo é fundamental para que se tenha um projeto 

adequado. Dessa forma, é necessário um método orçamentário capaz de lidar 

simultaneamente com essas duas questões. 

  

Este assunto será melhor discutido no Capítulo 3. 

 

 

2.4 EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO E SUA CONFIABILIDADE FACE ÀS INFORMAÇÕES NAS 

DIVERSAS FASES DO EMPREENDIMENTO 

 

 

O orçamento deve ser sempre atualizado com as informações disponíveis em cada 

uma das fases em que evolui um empreendimento, da concepção à construção. Em 

todas as fases do empreendimento, o orçamento é uma estimativa que vai 

ganhando acurácia à medida que o projeto avança e fornece melhor qualidade de 

dados, possibilitando quantificação e cotação dos insumos no mercado.  

 

É necessário que o balizamento do custo da obra aconteça antes do início da 

construção e até mesmo do lançamento, apoiando o processo de projeto e suas 

decisões. A espera da finalização de todo o projeto para elaboração do orçamento 

da construção pode surpreender o incorporador com custos superiores aos 

estabelecidos como meta na viabilidade do negócio. Além disso, após a finalização 

do projeto, a possibilidade de atuação para ajuste desse custo é muito reduzida. 

 

Assumpção e Fugazza (2000), no trabalho “Execução de Orçamento por Módulos 

para Obras de Construção de Edifícios”, citam que “[...] a quantidade de informações 

no momento da viabilidade do negócio são muito poucas para se utilizar sistemas 

que operem através de quantitativos e composições unitárias de serviços, que 

requerem maior nível de detalhe nos levantamentos”.  
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Nesse trabalho, os autores introduzem o conceito de “[...] orçamento evolutivo, onde 

a qualidade da informação melhora à medida que o empreendimento avança e 

detalham-se os projetos, fornecendo quantidades que possam ser mensuradas com 

melhor qualidade, e os custos são também melhor apropriados”. Também enfatizam 

que, para balizar as decisões ao longo de todo o processo de empreender, é 

necessário evoluir com o orçamento, ajustando-o conforme evolui a qualidade das 

informações.  

 

Sabendo-se que a quantidade/qualidade da informação é fundamental para a 

acurácia do custo, e conhecendo a definição de Hammarlund e Josephson (1992) de 

que o custo da interferência no projeto é menor quanto mais cedo ela acontecer no 

processo de projeto (Figura 4), é necessário que se desenvolvam métodos de 

estimativas que reduzam a necessidade de interferência no projeto em fases 

adiantadas do processo. 

 

          

Figura 4: O avanço do empreendimento em relação à chance de reduzir o custo e falhas do edifício. 

Fonte: Hammarlund e Josephson (1992) 

 

Castells e Heineck (2001) afirmam que “[...] parte substantiva dos tradicionais 

problemas da Indústria da Construção Civil tem sua origem na etapa de elaboração 

de projetos”.  
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Conforme já mencionado, na fase de estudo de viabilidade, o orçamento deve prover 

metas de custo factíveis, tendo como base as premissas gerais do empreendimento. 

O valor do custo de construção normalmente é fixado, em um intervalo estreito, pelo 

estudo de viabilidade, e cabe ao processo orçamentário analisar e facilitar a 

condução da sua factibilidade.  

 

O processo orçamentário estabelece como o custo será distribuído em cada parte ou 

sistema da obra em função de suas características principais, e essa distribuição 

tem que ser aferida nas demais fases do projeto. São justamente as decisões que 

serão tomadas ao longo do projeto que definirão os prováveis custos finais da obra.  

 

O resultado do estudo de viabilidade vai embasar a decisão de compra do terreno, 

que representa a primeira grande decisão a ser tomada no fluxo de investimentos do 

empreendimento. É justamente no ato de compra do terreno que se origina o prazo 

a partir do qual é apropriada a taxa de retorno do empreendimento.  Todas as  ações  

 

que se seguirão a partir desta data serão norteadas pelas premissas e metas 

definidas no estudo de viabilidade e, em particular, pelas metas de custo envolvidas. 

 

Para fins de estudo do orçamento nas diversas fases do empreendimento, é 

importante analisar quais são as informações disponíveis e qual é a contribuição de 

cada uma delas na qualidade da informação de custo. 

 

Os Manuais de Escopo de Projetos e Serviços para a Indústria Imobiliária, 

desenvolvidos por entidades representativas do setor de projetos, com a 

participação de entidades setoriais representativas dos contratantes de projetos do 

setor imobiliário e da construção, partem de uma sequência de atividades 

organizadas em fases que representam o fluxo do processo de projeto dividido em 

seis fases: Fase A) Concepção do Produto – Estudo Preliminar e Subfases; Fase B) 

Definição do Produto – Anteprojeto e Subfases; Fase C) Identificação e Solução de 

Interfaces de projeto – Pré-Executivo e Básico; Fase D) Detalhamento de Projetos – 

Executivo e Detalhamento; Fase E) Pós-Entrega de Projetos; e Fase F) Pós-Entrega 

da Obra.  
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Melhado (2005) apresenta o Processo de Desenvolvimento do Projeto e as Etapas 

do Empreendimento, e esta dissertação mostra, na Figura 5, sua relação com os 

Manuais de Escopo de Projetos e Serviços para a Indústria Imobiliária.  

 

 

Figura 5: Processo de desenvolvimento do projeto e as etapas do empreendimento  - MELHADO at al. 

(2005) x relação com os Manuais de Escopo de Projetos e Serviços para a Indústria Imobiliária 

(http://www.manuaisdeescopo.com.br acessado em 7 de janeiro de 2011). 

http://www.manuaisdeescopo.com.br/
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Para fins deste trabalho, será utilizado o fluxo apresentado na Figura 6, contendo 

seis etapas: Viabilidade, Estudo Preliminar, Projeto Básico, Projeto Executivo, 

Projeto para Produção e “As Built”, pois se aproxima mais da prática observada no 

Estudo de Caso desta dissertação. 

 

 

VIABILIDADE 

 

Esta etapa refere-se às atividades que envolvem a idealização do produto (o edifício 

ou empreendimento), onde são definidos os critérios do negócio (viabilidade 

financeira, tipo de produto, mercado a atingir, etc.) e o programa de áreas e 

necessidades da edificação, antes da compra do terreno.  

 

O estudo de massa, apresentado no item 2.2, aliado a um programa do que se 

pretende construir no empreendimento, com definição das grandes áreas, número 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Figura 6: Fluxo de etapas de projeto 

PROJETOS EXECUTIVOS 

PROJETOS P/ PRODUÇÃO 

AS BUILT 

VIABILIDADE 
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PROJETOS BÁSICOS 
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de andares, programa do produto (número de vagas, número de dormitórios, número 

de suítes, etc.), localização e dimensões do terreno, topografia, etc., constituem 

informações suficientes para a elaboração de um acurado custo de construção e seu 

fluxo de desembolso até a conclusão da obra. Se as estimativas do fluxo das 

receitas e dos custos forem compatíveis com o retorno esperado pelo incorporador, 

o terreno é comprado e passa-se para a fase seguinte.  

 

É claro que outros fatores de risco devem ser analisados por ocasião da compra do 

terreno, mas a análise financeira é a mais significativa e é a relevante para esta 

dissertação. 

 

Para se passar à etapa seguinte, a descrição clara dos princípios e as 

considerações adotadas na elaboração da estimativa de custo devem ser 

registradas e transmitidas para toda a equipe de projeto (Tabela 29 - Briefing de 

estudo de custo – Anexos), de maneira que fiquem claras as bases que nortearão os 

estudos preliminares, além de facilitar o controle da equipe de desenvolvimento do 

produto (incorporadora). 

 

Stillman (2002) diz com propriedade que a fase de concepção tem grande impacto 

no custo, devido ao fato de serem nela estabelecidas as bases conceituais do 

projeto e da estratégia de construção. 

 

ESTUDOS PRELIMINARES 

 

Nesta etapa inicia-se o desenho do produto (Concepção), traduzindo-se as 

premissas desenvolvidas na fase de viabilidade, em representação gráfica do 

“layout” do empreendimento. Embora com desenhos ainda simplificados, as 

principais disciplinas já começam a trabalhar no sentido de fornecer diretrizes para a 

projetação.  

 

Esta é a etapa mais rica em decisões, é quando são fixadas todas as condições do 

projeto, todos os compromissos que serão, mais tarde, cobrados pelos órgãos 

aprovadores e pelos clientes. Todo material de venda (folhetos, maquetes, etc.) e o 
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projeto legal aprovado serão comparados com o produto entregue, que só receberá 

o “Habite-se” se cumprido rigorosamente o que foi aprovado.  

 

Nesta etapa, a geometria, os processos construtivos e as especificações de 

acabamento passam a ter grande significância para a avaliação do custo. Muitas das 

premissas adotadas na etapa de viabilidade são aferidas, pois muitas variáveis já 

podem ser quantificadas.  

 

Como o projeto está nas primeiras etapas do seu desenvolvimento, ainda existe 

possibilidade de serem adotadas especificações e tecnologias construtivas 

diferentes. Por isso, a engenharia de valor deve ser feita nas diversas partes que 

compõem o edifício, de modo a manter as premissas de custo assumidas no estudo 

de viabilidade. 

 

A partir desse ponto, a possibilidade de redução de custos se torna muito pequena, 

pois o único espaço disponível para tais ajustes é na mudança de especificação de 

acabamentos, que pode prejudicar a percepção de qualidade do empreendimento 

pelo cliente. 

 

PROJETO LEGAL 

 

Esta atividade, como o próprio nome diz, visa demonstrar o atendimento do projeto 

aos requisitos da legislação local e, assim, obter a aprovação para o início da 

construção. Embora no passado o Projeto Legal fosse somente um produto do 

Estudo Preliminar, hoje em dia, com o aumento da complexidade e das indefinições 

da legislação, torna-se um processo de negociação da incorporadora com os órgãos 

aprovadores.  

 

Somente após esse projeto devidamente aprovado junto aos órgãos competentes, o 

empreendedor poderá formalizar o processo de comercialização do 

empreendimento. Neste momento, todas as características do empreendimento 

estarão registradas e não poderão mais ser alteradas. Para evitar inconsistências e 

erros entre o Projeto Legal e o Projeto Executivo, ele deve ser desenvolvido 
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juntamente com o Projeto Básico, sendo este concluído somente após a aprovação 

do Projeto Legal.  

 

Devido à morosidade na sua aprovação, é importante que o Projeto Legal não sofra 

grandes alterações durante seu trâmite junto aos órgãos competentes. Caso haja 

erros cujas correções determinem um novo processo de aprovação, podem ser 

perdidos direitos adquiridos na aprovação inicial, caso a legislação tenha sido 

alterada. 

 

PROJETOS BÁSICOS 

  

Nesta etapa há o desenvolvimento dos projetos arquitetônico e das demais 

disciplinas de modo que as peças gráficas permitam o estudo das interfaces 

geométricas entre os sistemas (compatibilização). A preocupação relaciona-se às 

interferências nos sistemas do edifício, à construtibilidade, ao detalhamento dos 

acabamentos e à “manutenibilidade” da edificação.  

 

O nível de detalhamento do projeto permite uma avaliação detalhada do custo, pois 

as informações disponíveis propiciam a quantificação bastante completa dos 

materiais e serviços especificados. As decisões tomadas nessa fase não são 

significativas para o custo, mas contribuem significativamente na percepção da 

qualidade do empreendimento. 

 

PROJETOS EXECUTIVOS 

 

São a representação final e completa de cada parte do empreendimento (edificação 

e seu entorno direto) por meio de peças gráficas, especificações técnicas e 

memoriais. Seu nível de detalhamento deve permitir o entendimento exato do que 

deve ser construído, possibilitando, portanto, a elaboração de um orçamento preciso 

do custo da obra. 

 

Na fase de projeto executivo, o uso da engenharia de valor é indesejável, pois nesta 

etapa, na maioria das vezes, o empreendimento já está com seu processo de 

comercialização iniciado. Com isso, compromissos com clientes foram assumidos, a 
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incorporação registrada em cartório, e qualquer alteração poderá resultar em 

questões jurídicas, em alteração de prazo e de custo. 

 

PROJETOS PARA PRODUÇÃO 

 

Estes elementos de projeto são desenvolvidos simultaneamente com as etapas 

anteriores, para as partes do edifício que devem ser minuciosamente detalhadas sob 

o ponto de vista da produção. Os projetos para produção interagem com os projetos 

do produto correspondentes, de modo a fornecer soluções de maior 

construtibilidade, definindo, assim, a sequência dos serviços para disciplinas 

específicas (por exemplo, formas, alvenarias, esquadrias, etc.), com a função de 

melhorar a produtividade, a qualidade e a estética do produto construído. 

 

AS BUILT 

 

Esta etapa corresponde à formalização nas peças gráficas e documentos de projeto 

de eventuais e pequenas alterações na execução da obra, que podem ocorrer por 

motivos diversos. Ela é importante para fins de manutenção e garantias do edifício 

no decorrer de sua utilização, e nem sempre os agentes que a produzem são os 

mesmos que produziram os projetos executivos. Por exemplo, o projeto de “as built” 

de um sistema de ar condicionado normalmente é feito pela empresa montadora do 

sistema, e não pelo escritório de projetos que o concebeu. 

 

Após a entrega do empreendimento, é importante a realização de uma etapa 

chamada “lições aprendidas”, onde todas as decisões de projeto tomadas devem ser 

avaliadas à luz da construtibilidade, do seu impacto no custo, na estética, na 

facilidade de manutenção, etc. As conclusões tiradas desta etapa devem alimentar a 

revisão de diretrizes de projeto para novos empreendimentos, bem como do seu 

processo de projeto. 
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3 MÉTODO DE ORÇAMENTAÇÃO POR PARAMETRIZAÇÃO 

 

 

Conforme mostrado no Capítulo 2, o método normalmente utilizado para estimativa 

do custo de construção na fase do estudo de viabilidade, bem como o 

acompanhamento do custo orçado durante o desenvolvimento do projeto, tem sido 

pouco eficaz, e não tem atendido às expectativas dos incorporadores e das 

construtoras. 

 

Theodorakopoulos (2009) et al., no trabalho intitulado “Investigating a new integrated 

cost management system within Lean Project Delivery System”, diz que os métodos 

tradicionais de gerenciamento de custo não servem às necessidades do cliente, e 

seguem o desenho mais do que garantem projetos aceitáveis. Este capítulo aborda o 

método de orçamentação por parametrização que representa um avanço 

significativo no sentido da solução deste problema.  

 

Para entendimento deste método, é apresentada a sistemática de parametrização, a 

organização e a rastreabilidade das informações por meio do Plano de Contas e a 

prioridade dos itens a serem parametrizados através da análise dos serviços da 

curva ABC. Ao final deste capítulo, são apresentados quatro estudos de caso que 

mostram a acurácia do método à luz de exemplos reais. 

 

 

3.1 CONCEITO DE PARAMETRIZAÇÃO 

 

 

Para os fins deste trabalho, parametrizar é correlacionar por aproximação, serviços e 

preços dos principais itens da construção, com as poucas informações disponíveis 

na fase de estudo de viabilidade.  

 

Conforme citado por Otero (2004):  

 

Modelos paramétricos de custo apresentam-se como ferramentas 
adequadas no suporte a processos de decisão ligados a estratégias para 
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apresentação de preços e propostas em licitações, ao balizamento de 
custos para adoção de novas soluções de projeto ou processos 
tecnológicos de produção, na verificação de orçamentos detalhados, assim 
como no controle global da obra no tocante a custos de produção. 

 

 

Pontos interessantes foram levantados por Leo (2002) no que diz respeito à 

importância dos custos históricos de outros empreendimentos – “benchmark” relativo 

às estimativas de custo. Devido à ausência de projeto detalhado a ser enviado para 

o mercado orçar, é preciso valer-se de custos já contratados para empreendimentos 

semelhantes e parametrizá-los, de forma a possuir indicadores que possam ajudar 

na definição do custo antes dos projetos detalhados. 

 

Na fase de viabilidade do negócio, a parametrização das quantidades de serviços é 

feita por meio das informações oriundas de três grandes itens: do potencial 

construtivo do terreno (em função do código de edificações/zoneamento), da 

natureza do empreendimento que o incorporador pretende desenvolver (corporativo, 

salas comerciais ou residencial de determinado padrão – preço de venda da região) 

e da localização do terreno (infraestrutura urbana de lazer e de serviços, etc.). A 

parametrização dos preços advém das informações de mercado, obtidas das 

contratações de serviços de outras obras ou de consulta a fornecedores.  

 

O potencial construtivo do terreno, somado ao programa desejado para o 

empreendimento, é expresso no estudo de massa do empreendimento. As 

informações decorrentes da localização do terreno dizem respeito ao formato e 

acessos do terreno, à natureza do solo e à disponibilidade de infraestrutura urbana. 

A Tabela 28 – Anexos apresenta um exemplo de estudo de massa de um 

empreendimento real. 

 

O processo de parametrização de quantidades e custos segue o mesmo critério para 

qualquer tipo de edificação, seja ela residencial, comercial ou de outra modalidade. 

Para melhor definição dessas grandezas, é necessário que o profissional estimador 

tenha significativo conhecimento de projeto, construção e orçamentação, pois o 

histórico de construções passadas vai constituir o banco de dados para os novos 

estudos de custo. A consulta a projetistas e a especialistas de construção também 
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pode contribuir bastante na melhor qualidade da parametrização. Ashworth (2010) 

faz um alerta: “[...] os parâmetros devem ser subjetivamente ajustados pelas 

habilidades do profissional estimador”. 

 

As quantidades obtidas através da parametrização não são exatas, mas uma 

estimativa confiável para um estágio onde não existem projetos iniciados. Essas 

informações são balizadoras e referenciais factíveis de quantidades e custos, e à 

medida que o projeto evolui, serão gradativamente substituídas por quantidades 

provenientes do projeto e informações de custo mais específicas através de consulta 

a fornecedores.  

 

Dessa forma, o processo de acompanhamento de custo das decisões de projeto 

nada mais é do que um processo evolutivo, constituído pela combinação de 

quantidades e custos parametrizados, quantidades levantadas com base em 

projetos, e custos precificados com base em cotações no mercado.  

 

É importante ressaltar que a parametrização, além de permitir uma estimativa com 

mais confiabilidade dos custos possíveis de serem atingidos na fase de construção, 

permite também simulações de alternativas, apoiando as decisões das soluções 

arquitetônicas e de engenharia, de forma a se manter, durante todo o processo de 

projeto, as premissas adotadas. 

 

A afirmação de Losso (1995) é de que “[...] uma estimativa de custo não tem a 

pretensão, nem mesmo o objetivo, de precisar o valor de determinada obra, e sim 

apresentar um intervalo no qual, dependendo das considerações tomadas como 

parâmetros, o custo do empreendimento esteja compreendido”. 

 

Mesmo com um orçamento muito acurado, o custo final da construção é afetado pela 

capacidade de gestão e negociação da construtora, mas um orçamento bem 

estruturado e elaborado em bases factíveis é um instrumento fundamental nesse 

processo de gestão.  

 

O processo de acompanhamento e controle das informações geradas em projeto, 

face às premissas iniciais de custo adotadas, é o “coração” do método de 
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orçamentação por parametrização. Ele é adequado para o gerenciamento do 

processo de projeto, agindo no momento que o desvio ocorre, corrigindo o “rumo” do 

projeto nas fases em que o impacto das mudanças é menor. À medida que 

quantidades parametrizadas são substituídas pelas de projeto, é necessário analisar 

se estão ocorrendo desvios. Esses desvios podem ser oriundos de duas fontes: ou 

os parâmetros definidos na viabilidade não eram factíveis, ou não foram 

considerados pelos projetistas nas escolhas das soluções estudadas. 

 

Uma grande vantagem de se ter o orçamento de custo parametrizado é permitir a 

contratação da construção nas fases iniciais do processo de projeto, balizando com 

propriedade o custo de cada uma das partes da obra, permitindo um processo lógico 

de negociação. A contratação antecipada da construtora permite que os projetistas 

possam utilizar-se da sua experiência nas soluções de projeto, o que pode melhorar 

muito sua construtibilidade. A contratação de uma construtora sem esse orçamento 

referencial pode provocar surpresas, motivando as incorporadoras a contratarem 

somente após a conclusão dos projetos, seja qual for a modalidade de contrato. 

 

Gransberg et al (2002), em seu artigo “Parametric Estimating for Design Costs”, 

também falam da estimativa por parametrização, que poderá ser utilizada na 

redução do tempo envolvido na realização de concorrências das contratações. 

 

No processo de parametrização, devem-se buscar algoritmos que traduzam com 

simplicidade a correlação de informações gerais do projeto com quantidades e 

custos factíveis de serem obtidos na construção. Um algoritmo será tão mais eficaz 

quanto mais forte for esta correlação, utilizando-se poucas variáveis. Um algoritmo é 

sempre uma simplificação da realidade, pois a correlação precisa é obtida somente 

com o projeto pronto, quando então, suas inúmeras variáveis tornam-se conhecidas. 

 

O processo de parametrização é evolutivo e deve ser aprimorado a cada novo 

projeto comparando-se criteriosamente as estimativas paramétricas com as 

quantidades e custos advindos do projeto e das contratações. Esse processo de 

validação de algoritmos é de fundamental importância no aumento da acurácia 

orçamentária e, nesse sentido, é a atividade mais importante à qual uma empresa 

deve se dedicar no desenvolvimento do seu processo orçamentário. Os algoritmos 
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devem constituir um banco de dados em permanente revisão, e devem ser 

analisados quanto à sua validade para qualquer novo empreendimento. Quanto 

maior a homogeneidade dos empreendimentos, maior a acurácia dos algoritmos. 

 

Mesmo trabalhando num primeiro momento com algoritmos menos eficazes, o nível 

de acurácia obtido no orçamento é melhor do que estimativas de custo por m2 

comentadas no Capítulo 2, pois apenas o fato do orçamentista pensar em como o 

custo se desenvolve, em função de alguns parâmetros conhecidos, fornece por si só 

uma melhora significativa nas estimativas. A discussão advinda entre o orçamentista 

e os projetistas com base nessas estimativas, contribuirá para melhorar rapidamente 

a acuidade dos algoritmos. Esse é um processo naturalmente virtuoso, sempre 

evoluindo positivamente a cada novo projeto. 

 

Para a parametrização, é necessário sempre que se tenha uma estrutura organizada 

dos serviços da construção, a partir da qual se desenvolve a estimativa dos custos 

da obra. Essa estrutura dos serviços é denominada de Plano de Contas. 

 

 

3.2 PLANO DE CONTAS 

 

 

Costuma-se definir um Plano de Contas através da subdivisão da construção nos 

seus sistemas, de modo a refletir o nível de detalhe da informação que a empresa 

necessita para seu gerenciamento. Sua estrutura deve ser de simples entendimento 

e, dentro do possível, refletir a forma pela qual a construtora define seu processo de 

contratação, possibilitando a extração, de forma rápida, dos elementos necessários 

às etapas de contratação. 

 

Goldman (2004) diz que a organização é o primeiro passo para a obtenção de um 

bom planejamento e controle de obras. Para tanto, deve ser definida uma estrutura 

de serviços organizada de acordo com a estrutura de custos e contratações de um 

empreendimento. Essa estrutura é geralmente chamada de Plano de Contas.  
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As empresas de construção de edifícios devem padronizar seu Plano de Contas 

entre seus diversos empreendimentos, de forma a homogeneizar a estrutura das 

informações e, com isso, poder comparar os custos dos empreendimentos entre si, 

bem como uniformizar suas demonstrações contábeis.  

 

O Plano de Contas estrutura o orçamento de forma que os agentes presentes no 

processo de construção possam obter as informações de custo no nível de detalhe 

desejado. Uma incorporadora tende a analisar o custo em um nível menos detalhado 

do que uma construtora.  

 

Na gestão do dia a dia da obra, quanto mais esse plano refletir a forma de 

contratação dos serviços, mais poderá ser útil no apoio dessas contratações, bem 

como no seu controle. A aderência entre sua estruturação e a contratação dos 

diversos serviços e etapas da obra propiciará informações que poderão ser 

utilizadas em estudos de outros empreendimentos, desde que corretamente 

relativizadas ou parametrizadas.  

 

Além disso, um Plano de Contas corretamente detalhado serve como “check list” de 

todos os serviços que devem ser precificados em um empreendimento, orientando o 

raciocínio da orçamentação em qualquer que seja a fase do processo de projeto. 

 

Ao espelhar o custo das partes de um edifício, o Plano de Contas permite a análise 

e o apoio à simulação de soluções de arquitetura, de engenharia e das 

especificações de seus acabamentos. Ao agrupar e totalizar os serviços dentro de 

cada subsistema do edifício, a análise e as decisões de projeto na fase de 

concepção fica muito facilitada.  

 

Como exemplo, no subsistema fachada, os serviços de revestimentos, caixilhos, 

vidros, terraço, gradil, peitoril, etc., que influenciam o custo desse item de maneira 

direta, precisam ser avaliados de forma conjunta para a correta tomada de decisão 

no processo de engenharia de valor. Se tais itens forem agrupados de forma 

dispersa no orçamento, a análise pode ficar dificultada e sujeita a maior 

possibilidade de erro.  
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O Plano de Contas deve ser o mesmo, desde a primeira estimativa de custo ao 

término da construção, garantindo a rastreabilidade do processo de decisão. Se ele 

não for mantido, a análise ficará mais difícil e as premissas que nortearam a 

estimativa de custo podem ser perdidas.  

 

Mesmo nos primeiros momentos, as informações parametrizadas devem estar 

quantificadas no detalhe, e serão substituídas pelas quantidades reais à medida que 

o projeto vai evoluindo. Todas as atividades de engenharia, de negócios e compras 

de insumo são feitas no detalhe, pois as compras nem sempre são contratadas no 

global, mas nas respectivas unidades dos insumos. 

 

No início do estudo de um empreendimento, pode parecer incoerente a existência de 

um Plano de Contas detalhado quando não se tem projeto que permita a informação 

nesse nível; entretanto, uma estimativa por parametrização de um detalhe de custo é 

sempre melhor do que o custo tratado de forma totalizada. 

 

O Plano de Contas contribui bastante para que a empresa tenha uma visão mais 

direta das informações (no que diz respeito às interfaces com o departamento 

financeiro, suprimentos, etc.), e principalmente no acompanhamento da evolução da 

informação (quantidade, custo, etc.) durante as diversas fases do processo de 

projeto.  

 

Sua padronização entre as obras facilita o planejamento do volume total de serviços 

e contratações, oferecendo um panorama global de todas as contratações da 

empresa e, com isso, proporcionando a programação de produção para negociação 

com grandes fornecedores (aço, concreto, cerâmica, elevador, etc.).  

 

Como a comparação é inerente ao processo gerencial, com todas as obras 

trabalhando com o mesmo Plano de Contas, pode-se alertar quanto às 

discrepâncias de quantidades e custos. Esse conhecimento auxilia bastante na 

gestão de custo de obras em execução, servindo como balizador de novas 

contratações e na gestão de projetos de obras futuras. 
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O Plano de Contas deverá ser apresentado num nível menos detalhado no caso de 

empresas que compram serviços por grandes itens, tais como: alvenaria, estrutura 

de concreto armado, sistemas prediais, entre outros. Em se tratando de construtoras 

que compram unidades e componentes, tais como: blocos, sacos de argamassa, 

horas de pedreiro, m3 de concreto, m3 de mão de obra, m2 de chapa de 

compensado, escoramento por mês, kg de pregos, etc., deverá se apresentar num 

nível mais detalhado. 

 

A análise também é facilitada se os custos de um empreendimento estiverem 

divididos em dois grandes grupos principais: o Custo Direto e o Custo Indireto 

conforme já conceituado no item 2.1. 

 

A separação dos custos diretos dos indiretos facilita a elaboração do orçamento pelo 

fato de propiciar maior coerência e agilidade na análise e nos ajustes inerentes ao 

processo de projeto. 

 

Quando se estima custo por área levando-se em conta somente a área do 

empreendimento, a falta de entendimento entre custos diretos e indiretos faz com 

que essa estimativa seja pouco acurada. Como exemplo, pode-se citar o custo da 

equipe administrativa da obra, que sofre pequena variação com aumento de 20 a 

30% da área total construída se o prazo de construção for o mesmo. Existe uma 

economia de escala neste importante item que a estimativa de custo por área 

construída não permite inferir. 

 

Outra análise importante que pode ser feita através do Plano de Contas (Tabela 24 – 

Anexos) é o estabelecimento de prioridades de análises através dos critérios de uma 

curva ABC (Tabelas 25 e 26 – Anexos), que, segundo definição de Mattos (2006), é 

a ordenação dos insumos em ordem decrescente dos seus respectivos custos, do 

mais representativo ao menos representativo. Esses serviços ordenados possibilitam 

a atuação direta nos itens de maior impacto, evitando-se despender esforços em 

itens de pequena relevância ou em outros que permitem nenhuma, ou quase 

nenhuma alteração.  
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Mattos (2006) considera que a curva A é composta dos itens que acumulam 50% do 

custo total. A curva B é composta de mais 30%, totalizando 80% dos custos, e 

finalmente a curva C é composta dos 20% finais, completando os 100% do custo da 

obra. 

 

Por todo o exposto acima, o Plano de Contas é a primeira etapa da implantação de 

um orçamento parametrizado, e sua correta definição propicia o uso eficiente do 

orçamento em todas as etapas do processo de projeto.  

 

 

3.3 O PROCESSO DE PARAMETRIZAÇÃO: OBTENÇÃO DOS DADOS E PRIORIDADES 

 

 

Existem inúmeras informações importantes decorrentes do desejo do empreendedor 

que precisarão ser obtidas pelo estimador de custo, e tais informações dependem 

muito da natureza de cada empreendimento.  

 

Nem sempre o incorporador tem clara a idéia da quantidade de informações 

necessárias para a estimativa de custo do empreendimento que ele pretende 

desenvolver.  

 

Leo (2002), em seu trabalho “Using Project History to assure project success”, na 

seção “Scope and Project Requirement”, diz que parece óbvio que o cliente tenha 

uma idéia relativamente boa do que pretende; mas, em muitos casos, não – eles 

poderão subestimar o valor necessário para executar o projeto completo. Dessa 

forma, o estimador de custo precisa estar atento para obter uma série de 

informações que serão fundamentais na construção do seu modelo de custo. 

 

Danny Spiewak, diretor de desenvolvimento residencial da incorporadora Tishman 

Speyer Properties no Brasil, diz que “o que o incorporador quer é entregar o maior 

número de itens de valor para o cliente, pelo preço de venda mais competitivo; por 
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isso, o apoio da engenharia de custo é importante para encontrar o equilíbrio entre 

esses dois extremos” (informação verbal)2. 

 

Uma boa experiência do estimador de custo é importante nessa hora, de modo a 

privilegiar as questões relativas aos itens mais significativos do custo daquele 

empreendimento, bem como priorização dos itens sensíveis à percepção da 

qualidade pelos clientes. 

 

Mattos (2006) alerta que, em várias empresas, o setor de orçamentos é composto 

por profissionais recém-formados, o que pode causar distorção nas análises de 

custo devido à falta de experiência prática dos mesmos.  

 

Outras questões, tais como a intenção do incorporador em certificar a edificação 

como um “green building”, ou que o edifício seja enquadrado em uma norma 

internacional de prevenção a incêndios (como por exemplo, a NFPA), ou mesmo 

questões relativas ao escopo de fornecimento de equipamentos e sistemas para 

edifícios comerciais, são significativamente importantes e podem ser decisivas na 

obtenção da estimativa de custo do empreendimento.  

 

Para edifícios residenciais, é importante que o escopo de fornecimento também seja 

questionado. Itens como o fornecimento de aquecedores, ar condicionado, 

churrasqueira, banheira, ou mesmo o padrão dos acabamentos, embora muitas 

vezes tratados como itens cuja aquisição será feita por conta do cliente, influenciam 

muito no seu custo por ser necessário pensar na infraesttrutura para a posterior 

instalação destes elementos. Esses são itens normalmente esquecidos nas fases de 

viabilidade e nas etapas iniciais de concepção, resultando, muitas vezes, na sua 

eliminação em fases finais do processo de projeto na busca da redução de custo, 

embora sejam itens muito notados pelo cliente. 

 

                                                           

2
 Informação obtida através de entrevista concedida por Danny Spiewak, em 29 de julho de 2010. 
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Para que o estimador sistematize a coleta de dados de forma a abordar os itens 

relevantes ao custo, é sugerido o preenchimento de um questionário, conforme 

mostrado nos Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1: Informações sobre o produto residencial 

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO - RESIDENCIAL

programa do apartamento (ambientes):

número dormitórios

número de banheiros

número de salas

outros ambientes

tipo de caixilho (veneziana/persiana)

padrão de acabamentos

tipo de fachada

área de lazer:

piscina coberta

salões de festa

salões de jogos

tipo de paisagismo

escopo de fornecimento:

churrasqueira

ar condicionado

aquecedor individual

expectativa de prazo de construção/faseamento  

 

Quadro 2: Informações sobre o produto comercial 

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO - COMERCIAL

programa do andar (ambientes/escopo):

número de conjuntos por andar

tipo de sistema de ar condicionado

composição da fachada

padrão de acabamentos dos banheiros

padrão de acabamentos dos hall andares

padrão de acabamentos do lobby

tipo de paisagismo

escopo de fornecimento:

piso elevado

luminárias dos escritórios

forro acústico

máquinas de ar condicionado

LEED

NFPA

fornecimento de back up  de energia

expectativa de prazo de construção/faseamento  
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Essas informações, somadas àquelas provenientes do estudo de massa, 

possibilitam o início do orçamento parametrizado. 

 

Para edifícios residenciais, os serviços da curva A e B são quase sempre os citados 

a seguir: 

 

Curva A 

 estrutura; 

 instalações elétricas e hidráulicas; 

 vedações internas e externas; 

 caixilhos. 

 

Curva B 

 elevadores; 

 revestimentos de fachada; 

 revestimentos internos de parede e pisos; 

 fundação; 

 contenção;  

 impermeabilização. 

 

Para os edifícios comerciais, os serviços são geralmente: 

 

Curva A 

 estrutura; 

 ar condicionado (inclusive pressurização e exaustão); 

 instalações elétricas (inclusive luminárias); 

 revestimentos de fachada (todos os revestimentos, inclusive alumínio e vidro). 

 

Curva B 

 hidráulicas (incluindo sprinkler); 

 elevadores; 

 revestimentos de piso (bruto, cerâmicas e piso elevado); 

 forro e painéis (inclusive forro acústico); 
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 fundação e blocos; 

 contenção (inclusive tirantes); 

 escavação mecânica. 

 

Dependendo da composição dos serviços, para um Plano de Contas com 

aproximadamente sessenta itens referentes a custos diretos (para o nível de detalhe 

apresentado na Tabela 27 – Anexos), a curva A, na maioria das vezes, contém cerca 

de quatro itens; a curva B contém aproximadamente sete itens; e a curva C, o 

restante dos serviços.  

 

A quantidade de itens de cada faixa da curva ABC é função do nível de 

detalhamento do orçamento, mas também do tamanho do empreendimento, da 

relação entre área construída e área privativa, da densidade de áreas frias, do tipo 

de fundação e contenção, do padrão de acabamentos, do escopo de fornecimento, 

etc.  

 

Embora a parametrização deva ser feita em todos os itens do orçamento, em um 

Plano de Contas com nível de detalhamento de sessenta itens, apenas dez a doze 

precisam ter seus algoritmos criteriosamente estudados, ou seja, os itens das curvas 

A e B. 

 

 

3.4 O PROCESSO DE PARAMETRIZAÇÃO: OBTENÇÃO DE ALGORITMOS 

 

 

Os parâmetros devem ser estabelecidos com base na variável de maior influência na 

definição do custo. A determinação das variáveis que realmente podem influenciar o 

custo de cada serviço é fundamental na qualidade do modelo paramétrico. 

 

Os parâmetros são classificados em dois tipos: parâmetros de quantidades de 

serviços e parâmetros de custos unitários referentes a esses serviços. Ambos são 

obtidos através do histórico de construções e contratações realizadas. 
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É possível a adoção de critérios diferentes para a estrutura de custos utilizada no 

processo de parametrização. Não existe, portanto, uma uniformidade de critérios 

para formalização da estrutura de custos entre os profissionais. Neste trabalho, 

adota-se o critério abaixo: 

 

Custo Total = Custos Diretos + Custos Indiretos 

 

Onde: 

 

 Custos Diretos = ∑quantidades x custo unitário (itens agregados à obra) 

Custos Indiretos = Despesas Indiretas + Contingência + Taxa de 

Administração 

Despesas Indiretas = ∑quantidades x custo unitário (itens não agregados à 

obra) 

 

A taxa de administração, que corresponde à remuneração da construtora, é um 

percentual aplicado sobre a somatória dos custos diretos, das despesas indiretas e 

da contingência definida para a construção, acrescida dos impostos. 

 

 

3.4.1 Parametrização de Quantidades para os Custos Diretos 

 

 

A parametrização de quantidades é feita através de três níveis de informações:  

 

 DADOS PRIMÁRIOS: são os dados mais importantes e que caracterizam o 

empreendimento. São provenientes do estudo de massa e da especificação do 

produto. Esses dados estão disponíveis sem que qualquer desenho do 

empreendimento esteja esboçado, e são premissas para o início do processo de 

projeto. 
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Estudo de Massa 

 

- localização do terreno; 

- área do terreno;  

- número de torres; 

- número de pavimentos; 

- área do pavimento; 

- área do térreo; 

- área do ático; 

- área dos subsolos; 

- número de subsolos; 

- número de vagas de garagem; 

- número de apartamentos ou de conjuntos comerciais por andar; 

- pé direito (para definição de área de fachada, entre outros); 

- número de escadas (no caso de exigência de normas internacionais de  

  seguro); 

- limite de altura. 

 

Especificação do produto 

 

- programa do apartamento (número de dormitórios, de suíte, banheiros, etc.); 

- tipo de caixilhos (veneziana, persiana, gradil); 

- padrão de acabamento das áreas privativas (revestimentos de piso e paredes 

  dos ambientes); 

- fornecimentos especiais – para residenciais (churrasqueira, lareira, aquecedor); 

- fornecimentos especiais – para edifícios comerciais (piso elevado, ar  

  condicionado); 

- programa da área de lazer (piscina coberta, salas jogos, festas, ginástica, 

  cozinha gourmet); 

- padrão de acabamentos do lobby e hall de elevadores e banheiros do core –    

  para  edifícios  comerciais; 

- tipo de fachada – tanto para residencial como comercial. 
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 DADOS SECUNDÁRIOS: são resultantes da combinação dos dados primários, 

constituindo-se num primeiro nível de estimativas obtido no processo de 

parametrização. Como exemplo, o perímetro da torre que é obtido através da 

área do pavimento (dado primário). Outro exemplo é a quantidade de louças que 

é obtida através do número de apartamentos (dado primário) multiplicado pelo 

número de banheiros (programa do apartamento – dado primário). Da mesma 

maneira, várias outras quantificações podem ser conseguidas, conforme será 

apresentado na sequência. 

 

 DADOS TERCIÁRIOS: são obtidos através de combinações de dados primários 

e secundários. Como exemplo, pode-se citar a área de fachada, que é o 

perímetro da torre (dado secundário) multiplicado pela altura do edifício (número 

de pavimentos multiplicado pelo pé direito do pavimento – dado secundário).   

 

Para os serviços de quantificação mais simples (alvenaria, concreto, armação, 

elevadores, etc.), a parametrização deve ser feita diretamente na unidade onde é 

feita a contratação (m3, m2, m, kg, un, cj, etc.). Nesse caso, o preço unitário é de fácil 

obtenção (valores praticados pelo mercado ou mesmo baseados nas contratações 

efetuadas em obras em execução ou já executadas).  

 

Por exemplo, na quantificação de portas em um edifício residencial, o parâmetro de 

uma porta para cada ambiente do apartamento, multiplicada pela quantidade de 

apartamentos, resultará numa quantidade bastante precisa de portas para a área 

total privativa do edifício. Inúmeros outros itens poderão derivar dessa estimativa, 

tais como: quantidade de ferragens, pintura das portas, etc. Mais à frente será 

demonstrado, com maior nível de detalhes, como parametrizar as principais 

quantidades relacionadas aos custos diretos. 

 

Para facilitar o entendimento dos algoritmos neste capítulo, os dados primários 

foram nomeados conforme Quadro 3. 
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Quadro 3: Dados Primários  

Localização do terreno

Área do terreno AT

N. torres NT

N. pavimentos NP

Área do pavimento AP

Área de terraços ATerr

Área do térreo ATe

Área do ático AA

Área do subsolos ASs 

N. subsolos NSs

N. vagas NV

N. conjuntos/aptos por andar NCj/NAp

N. total de conjuntos/apartamentos NUp

Pé direito PD

N. escadas NEs

Área total locável/privativa AL/APri

DADOS PRIMÁRIOS - ESTUDO DE MASSA

  

 

A partir dos dados primários, é possível definir todos os demais quantitativos. 

Aliados a eles, os coeficientes de consumos nas devidas unidades dos serviços, 

comporão todas as informações necessárias ao processo de orçamentação. Para 

facilitar o entendimento, será apresentada a construção destes algoritmos e seu 

rebatimento nos principais itens do Plano de Contas.  

 

Conforme já foi abordado anteriormente, a prática de gerar os algoritmos é mais 

importante do que os algoritmos em si. Os algoritmos apresentados a seguir 

provavelmente são válidos para a maioria das empresas, pois refletem a forma de 

contratação usual. Dessa maneira, outros algoritmos poderão ser definidos para 

estimar os mesmos insumos, se as bases de contratação forem diferentes.  

 

Os algoritmos refletem a experiência e a visão dos profissionais em relação aos itens 

mais ponderáveis na definição e acompanhamento dos custos de cada insumo. O 

importante é que eles façam sentido e estimem quantidades relativamente 

aproximadas daquelas que poderão ser obtidas ao término dos projetos. Mesmo 

que, em alguns itens, esses algoritmos gerem números discrepantes da realidade, 

no processo de acompanhamento do projeto, essas diferenças podem ser alteradas, 

modificando o projeto ou aprimorando o algoritmo para novas estimativas. 
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Eventuais diferenças à maior em um item são compensadas por diferenças à menor 

em outro item, de tal forma que o desvio do orçamento de todo o empreendimento é 

muito menor do que o desvio de suas partes. 

 

Abaixo, são apresentados alguns exemplos de quantificação por parametrização de 

diversos serviços do Plano de Contas. 

 

Perímetro do Terreno (PT): É utilizado para estimar a área de tapume, área de 

muros e gradil de fechamento. 

 

PT = SQRT (AT) x 4 x coeficiente de irregularidade 

 

O coeficiente de irregularidade do terreno é conhecido através de fotografia, visita ao 

local ou “web site”. Dessa forma, o coeficiente de irregularidade pode ser adotado 

conforme discriminado abaixo: 

 

a. Terrenos regulares (mais próximos de um retângulo) = 1,1 

b. Terrenos irregulares (formas que se afastam do retângulo) = 1,2 

 

Do perímetro do terreno (PT), obtêm-se: 

 

Área de gradil de fechamento do terreno (AGF): Este será o quantitativo do item 

15.01.05.04 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

AGF = PT x h gradil de fechamento do terreno x 0,5 

 

O valor 0,5 corresponde à consideração de 50% do terreno fechado em gradil. 

 

Área de muro de fechamento do terreno (AMF): Este será o quantitativo do item 

07.01.01.04, 07.01.02.04, 10.02.01.03, 10.02.02.03 do Plano de Contas (Tabela 24 – 

Anexos). 
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AMF = PT x h muro de fechamento do terreno x 0,5 

 

O valor 0,5 corresponde à consideração de 50% do terreno fechado em muro. 

 

Perímetro do subsolo (PS): É utilizado para estimar a área de contenção, a 

quantidade de tirantes, a quantidade de perfis da cortina, bem como a área de 

revestimento do subsolo, etc.  

 

PS = SQRT (AS) x 4 x coeficiente de irregularidade  

 

Pode-se utilizar o mesmo coeficiente de irregularidade do terreno. 

 

Quantidade de Tirantes (QTirantes): Este será o quantitativo do item 02.03.01 do 

Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QTirantes = PS / 3 x NSs  

 

O denominador 3 refere-se ao espaçamento entre cada tirante no perímetro da 

contenção. 

 

Área de Contenção (ACont): É obtida através da combinação de dados primários, e 

é utilizada para estimar o volume de concreto, a quantidade de aço e a mão de obra 

de lançamento de concreto da contenção. Este será o quantitativo do item 07.04.01 

do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

ACont = PS x (PD x NS + 3)  

 

O número 3 refere-se ao comprimento da “ficha” da contenção. Este número será o 

que mais convier ao terreno em questão quanto ao tipo de solo, nível do lençol 

freático, etc. O consultor de solos poderá avaliar rapidamente a “ficha” provável. 

 

Volume de Concreto da Contenção (Vconcreto): Este será o quantitativo do item 

02.01.01 ou 02.02.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 
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Vconcreto = ACont x espessura da contenção  

 

Espessura de contenção de 30 a 50 cm, dependendo do perfil geológico do terreno 

– para material e mão de obra. O consultor de solos poderá avaliar rapidamente a 

espessura provável. 

 

Quantidade de Aço da Contenção (QAço): Este será o quantitativo do item 02.01.02, 

ou 02.02.02 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QAço = Vconcreto x taxa histórica de projetos anteriores 

 

Quantificação da fundação 

 

Quantificação do número de estacas (QEst): Este será o quantitativo do item 

04.01.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos).  

 

Carga total do edifício – em toneladas (CTE) = área construída da torre (ATC) x 

coeficiente  

(dependendo do número de lajes – de 1,2 a 1,4 ton/m2) 

 

Número de pilares (NPil) = AP / 12,5 m2 por pilar 

(para edifícios residenciais) 

 

Número de pilares (NPil) = AP / 30 m2 por pilar  

(para edifícios comerciais) 

 

Carga em cada pilar – em toneladas = CTE / NPil 

 

A definição do número de pilares da periferia pode ser feita separadamente, pois a 

modulação dos pilares é diferente, o que dará maior acurácia à estimativa. 

 

Com a carga em cada pilar, define-se a quantidade de estacas, tubulão ou outro tipo 

de fundação. A profundidade provável das fundações poderá ser rapidamente 

avaliada pelo consultor de solos.  



 
 

87 

 

Para o caso de fundação direta (sapatas), o volume de concreto é conseguido 

multiplicando-se a carga total calculada por coeficiente histórico de 0,033m3 por 

tonelada de carga: Este será o quantitativo do item 04.02.01 do Plano de Contas 

(Tabela 24 – Anexos). 

 

Vconcreto sapatas = ATC x coeficiente x 0,033 

(o coeficiente depende do número de lajes – de 1,2 a 1,4 ton/m2) 

 

Volume concreto da torre (VCTorre): Este será o quantitativo dos itens 05.01.01.01 e 

05.01.02.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

VCTorre = AP x NP x coeficiente histórico de edifícios similares 

 

Volume concreto do embasamento (VCE): Este será o quantitativo dos itens 

05.01.01.02 e 05.01.02.02 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

VCE = ASs x NSs x coeficiente histórico de edifícios similares 

 

A obtenção do coeficiente histórico deve levar em conta a dimensão das lajes e a 

dimensão dos vãos, variando normalmente entre 0,28 e 0,32 m/m2 para edifícios 

comerciais, e entre 0,23 e 0,27 m/m2 para residenciais. Cada estimador deverá 

buscar seus próprios coeficientes, em função da tipologia do edifício. 

 

A quantidade de aço será o resultado da multiplicação da quantidade de concreto 

pela taxa de aço histórica do banco de dados do estimador. A quantidade de aço 

varia normalmente entre 90 e 100 kg/m3. O conhecimento técnico do estimador 

propiciará a avaliação até mesmo da quantidade de aço pretendido a ser empregado 

na construção. Este será o quantitativo dos itens 05.03.01.01 e 05.03.01.02 do Plano 

de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

Para o aluguel das formas e escoramento da estrutura de concreto, sugere-se a 

utilização das áreas totais de construção multiplicadas pelo valor de locação por m2 

mensal do banco de dados do estimador. 
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Perímetro da Torre (PTorre): É utilizado para estimar a área da fachada; 

consequentemente, a área de fechamento externo, de revestimento e de pintura 

externa, além dos serviços de proteção, tais como bandeja, entelamento, etc. 

 

PTorre = SQRT (AP) x 4 x coeficiente de irregularidade  

 

O coeficiente de irregularidade é apresentado nas Tabelas 7 e 8. Pode-se verificar o 

impacto da forma do edifício quando forem quatro apartamentos por andar, ou dois 

apartamentos por andar. Sugere-se a utilização de 1,4 para edifícios com 4 

apartamentos por andar, e 1,1 para edifícios com 2 apartamentos por andar como 

número mais provável. 

 

Tabela 7: Coeficiente de irregularidade – Edifício Residencial: quatro apartamentos por andar 

coeficiente de 

profundidade 

(a e b)

área 

pavimento

perímetro para 

cada 

coeficiente de 

profundidade

perímetro 

pela raiz 

quadrada 

da área

coeficiente de 

irregularidade

0,80             900,00       159,52           120        1,33             

0,85             900,00       160,19           120        1,33             

0,90             900,00       160,95           120        1,34             

0,95             900,00       161,80           120        1,35             

1,00             900,00       162,71           120        1,36             

1,05             900,00       163,67           120        1,36             

1,10             900,00       164,68           120        1,37             

1,15             900,00       165,73           120        1,38             

1,20             900,00       166,81           120        1,39             

1,25             900,00       167,92           120        1,40             

1,30             900,00       169,05           120        1,41             

1,35             900,00       170,20           120        1,42             

1,40             900,00       171,36           120        1,43             

1,45             900,00       172,54           120        1,44             

4 APTOS POR ANDAR - H

 

 

Figura 7: Croqui esquemático – Edifício Residencial: quatro apartamentos por andar 
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Tabela 8: Coeficiente de irregularidade – Edifício Residencial: dois apartamentos por andar 

coeficiente de 

irregularidade 

do retângulo

área 

pavimento

perímetro para 

cada 

coeficiente de 

irregularidade

perímetro pela 

raiz quadrada 

da área

coeficiente de 

irregularidade

0.80               900.00        120.75            120                 1.006             

0.85               900.00        120.40            120                 1.003             

0.90               900.00        120.17            120                 1.001             

0.95               900.00        120.04            120                 1.000             

1.00               900.00        120.00            120                 1.000             

1.05               900.00        120.04            120                 1.000             

1.10               900.00        120.14            120                 1.001             

1.15               900.00        120.29            120                 1.002             

1.20               900.00        120.50            120                 1.004             

1.25               900.00        120.75            120                 1.006             

1.30               900.00        121.03            120                 1.009             

1.35               900.00        121.35            120                 1.011             

1.40               900.00        121.70            120                 1.014             

1.45               900.00        122.08            120                 1.017             

2 APTOS POR ANDAR

 

 

 

Figura 8: Croqui esquemático – Edifício Residencial: dois apartamentos por andar 

 

Área de fachada (AF): Este será o quantitativo dos itens 07.01.01.01, 07.01.02.01, 

10.01.01, 10.01.02, 10.02.01.01, 10.02.02.01, 10.10 (dependendo do tipo de pintura) 

do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

AF = PTorre x PD x NP 

 

Fica a critério do estimador descontar ou não a área de caixilhos da fachada. 
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Quantidade de luminárias de subsolos (QLSs): Este será o quantitativo do item 

20.01.06.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QLSs = ASs / 20  

 

O denominador refere-se a 20 m2 para cada luminária – coeficiente conseguido 

através de levantamentos de projetos executivos já desenvolvidos. 

 

Quantidade de luminárias dos escritórios (QLE): Este será o quantitativo do item 

20.01.07 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QLE = AL (área locável) x 0,90 / 5  

 

O coeficiente 0,90 refere-se à redução da área locável para obtenção da área útil, e 

o denominador refere-se a 5 m2 para cada luminária – coeficientes conseguidos 

através de levantamentos de projetos executivos já desenvolvidos. 

 

Quantidade de bacias sanitárias (QBS) – edifícios comerciais: Será utilizada para 

quantificação das louças e metais sanitários propriamente ditos, e também para a 

definição das dimensões dos banheiros e seus revestimentos. 

 

QBS = AL / número de bacias exigidas pelo Código de Edificações  

 

O número de bacias exigidas pelo COE – São Paulo é de calculado através da 

população do edifício:  

 

QBS = AL / 7 / 20 

 

O denominador 7 refere-se a 7 pessoas por m2, e o denominador 20 refere-se a uma 

bacia para cada 20 m2. 

 

Para o Rio de Janeiro, o cálculo é de uma bacia sanitária para cada 80 m2 de área 

útil. 
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Quantidade de bacias sanitárias (QBS) – edifícios residenciais: Este será o 

quantitativo dos itens 17.01.01, 17.01.02 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QBS = número de banheiros (inclusive WC e lavabo) x NUp 

 

As quantidades de banheiros são dados primários do programa do apartamento.  

 

Dimensões dos banheiros – para edifícios comerciais: Será utilizada para quantificar 

os revestimentos de piso e parede, o forro de gesso, etc. 

 

Área de banheiros (AB) = QBS x 3,7  

 

O coeficiente 3,7 refere-se a um dado histórico levantado através de projetos já 

executados de 3,7 m2 de área de sanitários para cada bacia, incluindo área de 

circulação e de lavatórios. 

 

De posse da área dos banheiros, já se tem a área de forro de gesso, que será o 

quantitativo dos itens 14.03.01.01 e 18.01.02.04 (parcial) do Plano de Contas. 

 

De posse da AB, calcula-se o perímetro referente a essa área: 

 

Perímetro do banheiro (PBan) = SQRT (AP) x 4 

 

Para obtenção das dimensões do banheiro, sugere-se a relação: comprimento = 1,5 

largura. 

 

Quantidade de revestimento (QRevBan): Este será parte do quantitativo dos itens 

08.01.01, 08.01.02, 08.02.01, 08.02.02 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QRevBan = (PBan x 2,5) x NBan x Nap  

 

O coeficiente 2,5 refere-se ao PD do banheiro em metros. 
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Quantificação de azulejos banheiros (QAzBan): Este será o quantitativo dos itens 

13.02.01.02  e 13.02.02 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QAzBan = QRevBan 

 

Quantificação de azulejos cozinhas (QAzCoz): Este será o quantitativo dos itens 

13.02.01.03 e 13.01.02 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QAzCoz = QRevCoz  

 

QRevCoz será obtido da mesma maneira que o QRevBan. 

 

Quantificação da instalação de ar condicionado (TR): Para quantificação do sistema 

de ar condicionado (para edifícios comerciais) é recomendada a parametrização pela 

carga térmica do edifício (TR = tonelada de refrigeração). Este será o quantitativo do 

item 23.01.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

A definição da carga térmica leva em consideração a região em que o edifício será 

construído. Em São Paulo, sendo a temperatura média mais amena, o parâmetro de 

25 m2 por TR de área climatizada (tonelada de refrigeração) é apropriado. Para um 

edifício no Rio de Janeiro, por exemplo, o parâmetro de 23 m2 por TR é mais 

conveniente.  

 

TR = AR (área refrigerada) / 25  

AR = AL x 0,90 

 

O coeficiente 0,90 refere-se à redução da área locável para obtenção da área de 

carpete, que corresponde à área a ser climatizada. 

 

O denominador refere-se 25 m2 para cada TR – ou outro coeficiente baseado no 

local da edificação. 
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Quantificação de elevadores (QElev): Esta quantificação auxiliará na quantificação 

de outros serviços, tais como: quantidade de moldura de porta de elevadores, 

dimensões do hall dos andares para quantificação dos revestimentos, etc. 

 

Para edifícios residenciais, a quantidade de elevadores é muito mais definida pelo 

padrão do produto do que pela necessidade técnica. Isso significa que, mesmo que 

a necessidade técnica de um edifício de quatro apartamentos por andar seja de dois 

elevadores, o incorporador pode optar por uma melhoria no produto, oferecendo 

elevadores sociais para cada dois apartamentos no andar.  

 

Para edifícios comerciais, a quantidade de elevadores deve ser informada no estudo 

de massa (dado primário). Se isso não acontecer, o estimador poderá se aproveitar 

do banco de dados e estimar a quantidade de elevadores baseado na área de 

carpete e número de pavimentos do edifício em questão.  

 

Apesar da quantidade de elevadores ser função da altura e destino da edificação, da 

área da laje, da velocidade do equipamento, do zoneamento pretendido, etc., um 

parâmetro sugerido é de um elevador para cada 200 m2 de área de laje. 

 

Quantificação do número de paradas de elevadores (QPElev): Este será o 

quantitativo do item 19.01.01, 19.01.02 e 13.09.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – 

Anexos). 

 

QPElev = QElev x (NP + NSs) 

 

Quantificação dos acabamentos do hall elevadores (QAcabHElev): Este será o 

quantitativo dos itens 12.03.01.01 e 13.05.03 do Plano de Contas (Tabela 24 – 

Anexos). 

 

Piso: QAcabHElev = {[(NElev / 2) x 2,5] x 3,5} x NP 

 

O denominador 2 refere-se a conjuntos de elevadores paralelos no hall, o coeficiente 

2,5 refere-se à quantidade de metros que ocupa cada elevador, e o coeficiente 3,5 

refere-se à largura do hall. 
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Parede: QAcabHElev = {[(NElev / 2) x 2,5] x 2 x PD andar} x NP 

 

O denominador 2 refere-se a conjuntos de elevadores paralelos no hall, o coeficiente 

2,5 refere-se à quantidade de metros que ocupa cada elevador, e o coeficiente 2 

refere-se às duas laterais do hall. 

 

Quantidade de escadas (QEs): É utilizado para definir o número de portas corta-

fogo, o número de pressurizações, a quantidade de corrimão, etc. A quantidade de 

escadas deve ser informada no estudo de massa (dado primário). Se isso não 

acontecer, o estimador poderá se aproveitar do banco de dados e estimar a 

quantidade de escadas baseado na área de carpete e número de pavimentos do 

edifício em questão.  

 

Apesar da quantidade de escadas ser função da altura da edificação, das distâncias 

de rota de fuga, etc., normalmente, para edifícios comerciais, são utilizadas, no 

mínimo, duas escadas. Para edifícios residenciais com até vinte e sete pavimentos 

(edifícios com 80 metros de altura entre o piso térreo e a última parada do elevador), 

será de apenas uma escada em cada torre.  

 

Quantidade de portas corta-fogo (QPCF): Este será o quantitativo do item 15.01.03 

do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QPCF = NEs x (NP + NSs) x 2  

 

O coeficiente 2 refere-se à quantidade de portas corta-fogo por andar (para edifícios 

residenciais; para edifícios comerciais, o número passa a ser de quatro unidades por 

andar). 

 

Quantidade de sistemas de pressurização de escadas (QPress): A quantidade de 

sistemas é igual ao número de escadas. Este será o quantitativo do item 23.01.03 do 

Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 
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Quantidade de exaustão mecânica (QEx): Os edifícios residenciais com até quatro 

apartamentos por andar tipo geralmente contêm o lavabo sem ventilação natural. 

Para edifícios com maior número de apartamentos por andar, um banheiro poderá 

ter ventilação forçada e o profissional estimador de custos deverá estar atento a tais 

especificidades. Já para edifícios comerciais, todos os banheiros possuem 

ventilação forçada e, dessa forma, as quantidades são de fácil obtenção. Este será o 

quantitativo do item 23.01.02.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QEx = NAp x 1 (se apenas lavabo) ou NAp x 2 (se mais um banheiro) 

 

Para a quantificação de caixilhos, portas de madeira, quantidade de louças, metais, 

aparelhos de cozinha e área de serviço e diversos outros serviços, será necessário o 

conhecimento do programa do apartamento.  

 

Quantificação das portas de madeira (QPM): É utilizada para quantificar também as 

ferragens, a pintura das portas, etc. Este será o quantitativo dos itens 16.01.01.01, 

16.01.01.02, 16.01.01.03 e 16.01.01.04 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QPM = NA/mb x NAp 

 

Quantificação da pintura em esmalte das portas de madeira (QPPM): Esta 

quantidade é obtida a partir da quantidade de portas, utilizando o critério de medição 

conhecido pelos profissionais de execução. Este será o quantitativo do item 18.01.03 

do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QPPM = QPM x área da porta x 3 

 

O coeficiente 3 refere-se ao critério comumente adotado para consideração da área 

de pintura desenvolvida (incluindo a pintura dos batentes). 

 

Quantificação de caixilhos (QCax): Este será o quantitativo dos itens 11.01.01.01, 

11.01.01.02, 11.01.01.03, 11.01.01.04, 11.02.01.01, 11.02.01.02, do Plano de 

Contas (Tabela 24 – Anexos). 
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QCax = NAmb (número de ambientes) x dimensões usuais dos caixilhos 

 

QCax dormitórios = NDorm x dimensões usuais dos caixilhos de dormitórios 

 (no mínimo, deverão atender ao Código de Edificações) 

 

QCax salas = NSalas x dimensões usuais dos caixilhos de sala 

 

QCax portas terraços = NSalas x dimensões usuais dos caixilhos das portas 

dos terraços 

 

O padrão do empreendimento também orientará o estimador quanto a essas 

dimensões. Por exemplo, para dormitórios, existem dimensões usuais de 1,40 m x 

1,20 m para as janelas. Para as portas de salas, as dimensões devem ser 

compatíveis com as dimensões das salas, previamente estabelecidas pelo padrão 

do empreendimento. Essa observação é a mesma quando se pensa nas dimensões 

de terraços (normalmente um dado primário). 

 

Com as dimensões de caixilhos definidas, obtêm-se as quantidades de peitoril e 

soleiras, já que se sabe a largura de cada caixilho. Este será o quantitativo dos itens 

10.06.01.01 e 12.04.01.07 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

Para a quantificação de gradil de terraço, revestimentos das áreas frias, contrapiso 

acústico e diversos outros serviços, será necessária a estimativa das dimensões dos 

ambientes. Na falta de informações, o profissional poderá utilizar as dimensões para 

os ambientes apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9: Exemplo das dimensões dos ambientes para parametrização 

Ambientes do apartamento 
L D

dormitórios 4 3

suites 4.5 3.5

banheiro de serviço 1.2 1.5

sala estar 6 5

sala jantar 4 3.5

copa 3 2

circulação íntima 2 1.5

terraços 8 2

lavabo 1.1 1.2

depósito 2 2.5

banheiros sociais 1.6 2.2

cozinha 3 3.5

área de serviço 3 2.5

escritório 3 3

hall social/serviço 2 1.5

dimensões

 

 

Quantificação do gradil do terraço (QTerr): Este será o quantitativo dos itens 

10.07.01 ou 10.07.02 e 11.02.02.01 se gradil de alumínio e vidro, do Plano de 

Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QTerr = SQRT (ATerr) x 2  

 

O coeficiente 2 refere-se aos dois lados do gradil de terraço, que normalmente está 

encostado na fachada em dois lados. 

 

Com as dimensões do gradil, obtêm-se as quantidades das capas dos terraços já 

que se sabe o comprimento do gradil. Este será o quantitativo do item 10.06.01.02 

do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

As demais quantificações são extraídas de números já calculados, como por 

exemplo, impermeabilização de banheiros, cozinhas, áreas de serviço, terraços – 

área de piso cerâmico já calculado pelas áreas definidas no programa do 

apartamento. 

 

Para a quantificação das áreas comuns do edifício, os algoritmos podem ser 

definidos conforme os apresentados a seguir: 
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Quantificação da urbanização:  

 

Quantificação da área de paisagismo (QAPais): Este será o quantitativo do item 

24.01.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QAPais = (AT – ATe) / 2  

(considerando que apenas 50% da área será plantada) 

 

Quantificação da área de pavimentação (QAPav): Este será o quantitativo do item 

24.01.02.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QAPav = (AT – ATe) / 2  

(considerando que apenas 50% da área será pavimentada) 

 

Quantificação da impermeabilização térreo externo (QITex): Este será o quantitativo 

do item 06.01.02.01 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QITex = (ASs – ATe) x 1,4  

 

O coeficiente 1,4 refere-se ao acréscimo de área para compensar as áreas de 

“virada”, rodapés e ralos. 

 

Quantificação da impermeabilização laje de cobertura (QILcob): Este será o 

quantitativo do item 06.01.02.02 do Plano de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QILcob = AP x 1,4  

 

O coeficiente 1,4 refere-se ao acréscimo de área para compensar as áreas de 

“virada”, rodapés e ralos. 

 

Para todos os serviços que utilizam coeficiente, o estimador deverá ajustá-lo ao que 

melhor representar o edifício em questão, sempre com foco no produto pretendido 

pelo incorporador, constituindo-se também como uma primeira referência para o 

desenvolvimento do projeto.  
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3.4.2 Parametrização das Despesas Indiretas 

 

 

A parametrização dos custos indiretos leva em conta outra variável: os prazos de 

construção estimados.  

 

Para quantificar os insumos das despesas indiretas, deve-se levar em conta a 

natureza da obra, o cronograma da equipe administrativa necessária ao 

gerenciamento da construção, e os equipamentos e outros serviços de canteiro, os 

quais não ficam agregados diretamente ao edifício. O produto do custo de 

disponibilidade mensal de cada um dos profissionais que integram a equipe 

administrativa pelo seu respectivo prazo de permanência na obra fornecerá o custo 

dessa equipe.  

 

A proporção da contribuição das despesas indiretas no custo total da obra é muito 

afetada pelas características de um empreendimento, principalmente seu fator de 

escala. Obras maiores têm, proporcionalmente, um custo de despesas indiretas 

inferior do que obras menores. 

 

Empreendimentos com pouca área de construção necessitarão de uma pequena 

estrutura administrativa para seu gerenciamento, bem como uma quantidade mínima 

de equipamentos para operação do seu canteiro. Essa mesma estrutura poderia ser 

empregada para gerenciar obras com áreas sensivelmente maiores, dependendo de 

como essa área construída se distribui no projeto (quantidade de pavimentos, 

quantidade de torres, etc.).  

 

Dessa forma, embora a área construída afete a estrutura de custo das despesas 

indiretas, tal influência não ocorre de forma proporcional, mas sim por patamar, e 

precisa ser estudada à luz do papel que cada um desses recursos desempenhará na 

construção da edificação. 

 

A estrutura administrativa deve ser quantificada pelo estudo de pessoal prevista no 

organograma e pela distribuição desse pessoal ao longo do prazo de obra. Os 
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equipamentos (gruas, elevadores, etc.) devem ser pensados, e seu uso deve ser 

também distribuído ao longo do prazo da obra em função da estratégia pensada 

para a construção. O custo unitário de disponibilidade mensal de cada um desses 

recursos, multiplicado pelo período de cada um no prazo de obra, definirá o custo 

total das despesas indiretas. Para equipamentos, é necessário acrescentar a esse 

produto uma parcela de custo para sua mobilização, bem como da infraestrutura 

para sua instalação.  

 

Por isso, o prazo de construção é um dado importante a ser parametrizado para a 

definição do custo indireto, e deve ter sua fórmula paramétrica estudada por cada 

empresa, representando sua realidade de produção (processo construtivo, do perfil 

da construtora, da dimensão da laje do tipo, da repetição dos pavimentos, etc.).  

 

Como exemplo de uma primeira aproximação para a estimativa do prazo de obra, 

tem-se: 

 

PO = Nm + A + (NP + NSs + Térreo + Ático) / B + C + D 

 

 

PO = Prazo de Obra. 

Nm = número de meses para a mobilização e os serviços iniciais. 

A = número de meses necessários para a execução das fundações e contenções. 

B = número de lajes a serem executadas por mês. 

C = número de meses para os serviços de obra bruta (alvenarias, revestimentos em 

argamassa, instalações, etc) que ultrapasse o término da estrutura.  

D = número de meses que ultrapasse o término dos serviços brutos, para 

acabamentos.  

NP, NSs = definidos no Quadro 1. 

 

A estratégia de construção deve ser estudada para definição do prazo de obra que 

atenda às expectativas do incorporador. 

 

Na Tabela 10, apresenta-se o resumo dos exemplos de histogramas de equipe de 

gerenciamento e equipamentos mostrados nos Quadros 12 e 13 – Anexos. Elas 
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buscam mostrar como a variação da equipe de gerenciamento pode acontecer em 

relação à área de construção.  

 

Tabela 10: Resumo dos histogramas                          

24 meses de construção

total equipe equipe/mês/torre

Residencial 01 Torre 323 13,46                     

Residencial 02 Torre 430 8,96                       

Residencial 03 Torre 609 8,46                       

Residencial 04 Torre 716 7,46                       

30 meses de construção

Resumo Histograma x nº torres

total equipe equipe/mês/torre

Comercial 01 Torre 586 19,53                     

Comercial 02 Torre 688 11,47                     

Comercial 03 Torre 884 9,82                       

Comercial 04 Torre 1046 8,72                       

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 24 

PAVIMENTOS DE 800M2, 3 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL COM 24 

PAVIMENTOS DE 1.500M2, 4 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO

 

 

Vale a pena ressaltar que um aumento por volta de até 40% na área construída das 

lajes, sem alterar o número de torres, provavelmente não afetará a equipe gerencial 

da construção. Mas se esse aumento se der através do acréscimo do número de 

pavimentos e/ou do número de torres, o prazo da obra e equipe serão afetados e 

haverá aumento no custo dessa equipe e equipamentos. 

 

Os equipamentos de transporte são também parametrizados através do histograma 

distribuído pelo prazo da obra. O tempo de utilização da grua depende do processo 

construtivo adotado; no caso do uso de fachada pré-fabricada, o prazo da grua se 

estenderá por um período maior do que se a fachada fosse convencional. Dessa 

forma, é importante uma análise cuidadosa para ajustar a planilha orçamentária 

inicial a cada projeto específico, contemplando tais particularidades. 

 

A parametrização de alguns outros itens das despesas indiretas é apresentada a 

seguir. 
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Área de Tapume (ATap): Este será o quantitativo do item 29.02.02 do Plano de 

Contas (Tabela 24 – Anexos).  

 

ATap = PT x altura do tapume 

 

PT = perímetro do terreno – apresentado no item 3.4.1 acima. 

 

Bandejas de proteção (BP) 

 

BP Primária = PTorre x largura da bandeja  

 

BP Secundária = PTorre x largura da bandeja x NP / 3  

 

O denominador 3 significa uma bandeja secundária a cada três pavimentos. 

 

Área de entelamento de proteção: Será a própria área de fachada – apresentada no 

item 3.4.1 acima. Este será o quantitativo do item 29.04.03 do Plano de Contas 

(Tabela 24 – Anexos). 

 

Vários outros serviços são diretamente proporcionais à quantidade de meses de 

construção, tais como os consumos de energia, água, telefone, material de 

escritório, limpeza da obra, etc. 

 

No método apresentado, cada profissional estimador poderá adotar coeficientes, 

taxas ou estratégias diferentes para as parametrizações apresentadas em função da 

sua experiência com o mercado e conhecimento da empresa. 

 

É importante ressaltar que a quantificação inicial, mesmo contendo alguma margem 

de erro, constitui-se numa estimativa melhor do que não possuir balizamento algum 

para o desenvolvimento dos projetos.  

 

A definição de parâmetros factíveis na fase inicial do processo de projeto será a 

meta para o atendimento do custo e das especificações do produto assumidas pelo 

incorporador no momento da compra do terreno, e a evolução do projeto propiciará a 
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substituição das quantidades e custos parametrizados por quantidades mensuradas 

nos projetos.  

Ao final do projeto, um orçamento que se iniciou totalmente estimado por 

parametrização na fase de concepção será transformado no orçamento executivo da 

obra, sem modificação do Plano de Contas. 

 

 

3.4.3 Parametrização de Custos  

 

 

3.4.3.1 Parametrização de Custos Diretos – Empreitada Global 

 

 

Alguns serviços são mais facilmente estimados por verba, e não como um produto 

de quantidades e preços unitários. Isso acontece principalmente no caso das 

instalações prediais, onde seu orçamento é a somatória do custo de centenas de 

materiais, componentes e de serviços. 

 

Para estimar o custo desse tipo de serviço, a apropriação de parte das contratações 

deve ser correlacionada a alguma grandeza física, mesmo sabendo-se que a 

contratação não será feita nessa unidade, e parte como um produto de quantidade e 

preços unitários. 

 

Nas instalações hidráulicas de edifícios residenciais, por exemplo, itens como louças 

e metais podem ter sua quantificação facilmente parametrizada (conforme 

apresentado no item 3.4.1), sendo seus custos obtidos diretamente no mercado. O 

restante dos materiais e serviços, tais como: tubulações, conexões, registros, 

válvulas, etc., podem ser estimados pela parametrização dos seus custos em 

relação à quantidade de ambientes frios (banheiros, cozinhas, áreas de serviço, 

etc.), obtidos de contratações anteriores. 

  

Para edifícios residenciais, o custo unitário por ambiente frio é um parâmetro que 

tem se mostrado mais adequado para ser utilizado em estimativa desse serviço do 

que se fosse adotado o custo por área construída/privativa, muito embora não se 
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devam contratar as instalações hidráulicas de um edifício por quantidade de 

ambientes frios.  

 

Outra forma de parametrizar custos de sistemas de instalações hidráulicas 

residenciais é por ponto de consumo de água (vaso sanitário, pia, bidê, chuveiro, 

etc.). 

 

Para instalações hidráulicas de obras comerciais, o custo tem sido melhor 

referenciado quando parametrizado por m2 de área construída, pois o maior peso 

dos custos das instalações está no sistema de combate a incêndio, além dos 

sistemas hidráulicos de ar condicionado, os quais são diretamente relacionados à 

área construída do empreendimento.  

 

Para melhor acuidade da parametrização de instalações hidráulicas, vale a pena 

separar do escopo de contratação itens como o sistema de sprinkler.  

 

A parametrização do custo do sistema de incêndio pode ser feita separadamente, 

pois é um serviço que permite a estimativa de custo através da quantificação de 

“bicos” de sprinkler. 

 

Quantidade de Sprinkler (QSpk): Este será o quantitativo do item 21.01.03 do Plano 

de Contas (Tabela 24 – Anexos). 

 

QSpk torre = AL / 15 

QSpk garagem = ASs / 30 

 

Os denominadores 15 e 30 referem-se a 15 m2 e 30 m2 para cada ponto de sprinkler 

nas referidas áreas. A obtenção dos parâmetros é feita dividindo-se o custo da 

contratação pela soma de QSpk torre + QSpk garagem. 

 

Da mesma forma, para as instalações elétricas de edifícios, itens como as luminárias 

podem ter sua quantificação facilmente parametrizada (conforme apresentado no 

item 3.4.1), sendo seus custos obtidos diretamente no mercado.  
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Para o restante dos materiais e serviços, tais como: eletrodutos, fiação, quadros, 

interruptores, tomadas, etc., o custo tem sido melhor parametrizado utilizando como 

referência a área construída, podendo, eventualmente, ser subdividido em custos 

por m2 de área privativa e custos por m2 de área comum. O gerador de energia, a 

cabine transformadora, etc., também podem ser quantificados separadamente e 

excluídos dos custos totais do sistema, e serão parametrizados por grandezas mais 

gerais. 

 

Deve-se tomar muito cuidado com os custos relacionados ao escopo das 

contratações, de maneira que a parametrização reflita os custos relativos aos 

parâmetros de forma correta. Uma parametrização analisada superficialmente pode 

induzir a erros quando este estimador for utilizado em outros projetos. 

 

 

3.4.3.2 Parametrização de Custos Unitários (Diretos e Indiretos) 

 

 

Da mesma maneira que os demais itens, a parametrização de custos unitários é feita 

através da coleta de informações das contratações de serviços de construções 

concluídas, em andamento ou diretamente no mercado. Para sistematizar este 

processo de parametrização, ao final da contratação de cada item da construção, 

deve-se avaliar quais parâmetros que realmente afetaram o custo desse serviço, de 

forma a alcançar a sensibilidade da modelagem de custo desejada. Dessa forma, o 

algoritmo paramétrico já fica pronto ou ajustado para novo orçamento.  

 

Este procedimento disciplinado de sempre analisar o algoritmo paramétrico definido 

a cada nova contratação é fundamental para manter a acuidade do processo, além 

de permitir agilidade nas modelagens de custo nos estudos de viabilidade de um 

novo empreendimento. Além disso, vale a pena elaborar planilhas padronizadas 

para organizar a coleta de informações das contratações realizadas, as quais serão 

muito úteis na organização dos dados, conferindo ao processo agilidade, 

rastreabilidade e menor possibilidade de erro.  
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A seguir, é apresentada a parametrização dos custos unitários diretos na mesma 

sequência em que foram quantificados no item 3.4.1. 

 

Gradil de fechamento do terreno (m2): Pode-se adotar o valor de gradil de 

contratações passadas, que já refletirão o modelo do gradil pretendido, 

parametrizado pela unidade da quantificação, por m2 ou ainda, contatar 

fornecedores informando as características do gradil para obtenção de um valor por 

m2 estimado. 

 

Muro de fechamento do terreno (m2): A composição deste custo deverá levar em 

conta o volume da estrutura do baldrame (estimada a secção transversal, 

multiplicada pelo comprimento do muro), o custo dos pilaretes de reforço (estimado a 

cada 2,5 metros do comprimento do muro), o custo da alvenaria por m2 da alvenaria, 

o custo do m2 do revestimento (dos dois lados), o custo da capa de acabamento, etc. 

 

Cada um destes custos unitários poderá ser obtido facilmente através de estimativas 

de consumos de materiais, e a mão de obra diretamente com empreiteiros no 

mercado ou através das contratações efetuadas por outras obras. Normalmente, tais 

custos unitários podem ser conseguidos através de planilhas de apropriação de 

medição dos contratos de empreitada global. 

 

Tirantes (un): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de serviços 

já contratados ou por cotação no mercado. É importante, nesta parametrização, a 

inclusão do custo de nata de cimento, equipamentos, andaimes, etc. 

 

Concreto (m3): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de material 

já contratado ou por cotação no mercado. Nesta parametrização, é importante a 

inclusão do custo de taxa de bombeamento, etc. 

 

Aço (Kg): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de serviços já 

contratados ou por cotação no mercado, tendo como referência o quilo. É 

importante, nesta parametrização, a inclusão do custo do corte e dobra do aço. 
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Fachada (m2): O custo da fachada é composto de diversos serviços, dependendo do 

empreendimento, tais como: 

 

- cortina de vidro: parametrizado através de contratações efetuadas, tendo como 

referência o m2 da cortina, incluindo todos os serviços de apoio, ou através de 

composição da quantidade de quilos por m2 de área e os demais custos acessórios; 

 

- revestimento em argamassa e pintura em textura acrílica: parametrizado através de 

contratações efetuadas, tendo como referência o m2 do serviço, incluindo todos os 

serviços de apoio. O mesmo procedimento poderá ser adotado para a pintura em 

textura; 

 

- revestimento cerâmico: parametrizado através de contratações efetuadas, tendo 

como referência a área revestida, incluindo todos os serviços de apoio.  

 

Luminárias de subsolos (un): Este custo poderá ser obtido por meio da 

parametrização de serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como 

referência a unidade. Para esta parametrização, é importante a inclusão do custo 

dos acessórios, lâmpadas, etc. 

 

Luminárias dos escritórios (un): Este custo poderá ser obtido por meio da 

parametrização de serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como 

referência a unidade. É importante, nesta parametrização, a inclusão do custo dos 

acessórios, lâmpadas, etc. 

 

Bacias sanitárias (pç): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de 

serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como referência a peça. É 

importante, para esta parametrização, a inclusão do custo dos acessórios de fixação, 

etc. 

 

Revestimento em argamassa (m2): Este custo unitário poderá ser obtido facilmente 

através de estimativas de consumos de materiais, e a mão de obra diretamente com 

empreiteiros no mercado ou através das contratações efetuadas por outras obras. 
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Normalmente, estes custos unitários podem ser obtidos através de planilhas de 

apropriação de medição dos contratos de empreitada global. 

 

Instalação de ar condicionado (TR): Este custo poderá ser obtido por meio da 

parametrização de serviços já contratados, tendo como referência a carga térmica 

instalada (TR = tonelada de refrigeração).  

 

É importante, para esta parametrização, a exclusão do total contratado, os serviços 

pressurização de escadas e exaustão, que normalmente são contratados juntamente 

com o sistema de ar condicionado e podem ser quantificados separadamente. 

 

Elevadores (parada): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de 

serviços já contratados, tendo como referência o número de paradas do elevador, 

que refletirá melhor o custo do equipamento, pois a variação ocorre por causa do 

número de pavimentos e da velocidade. A cotação no mercado é muito imprecisa, 

pois os fornecedores sempre apresentam valores muito elevados para posterior 

negociação.  

 

Acabamentos do hall elevadores (m2): Este custo poderá ser obtido por meio da 

parametrização de serviços de mesma especificação já contratados ou diretamente 

no mercado, tendo como referência o m2.  

 

Para esta parametrização, é importante a inclusão do custo de material e mão de 

obra, ou seja, como empreitada global. 

 

Corrimão de escadas (m): Pode-se adotar o valor de corrimão de contratações 

passadas, que já refletirão o modelo pretendido, parametrizada pela unidade da 

quantificação, por m2, ou ainda, contatar fornecedores informando as características 

do gradil para obtenção de um valor por m2 estimado. É importante, para esta 

parametrização, a inclusão da mão de obra de instalação. 

 

Portas corta-fogo (cj): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de 

serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como referência o 
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conjunto completo (porta, batente, dobradiças, fechadura, etc.). A inclusão da mão 

de obra de instalação das portas é importante para esta parametrização. 

 

Sistemas de pressurização de escadas (cj): Este custo poderá ser obtido por meio 

da parametrização de serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo 

como referência o conjunto completo para uma escada. Como citado anteriormente, 

este serviço, comumente, é parte da contratação do sistema de ar condicionado. 

  

Exaustão mecânica (cj): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de 

serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como referência o 

conjunto completo para uma escada. Conforme citado anteriormente, este serviço, 

comumente, é parte da contratação do sistema de ar condicionado. 

 

Portas de madeira (cj): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de 

serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como referência o 

conjunto completo (porta, batente, dobradiças, fechadura, etc.). É importante, para 

esta parametrização, a inclusão da mão de obra de instalação das portas.  

 

Pintura esmalte em madeira (m2): Este custo poderá ser obtido por meio da 

parametrização de serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como 

referência o m2.  

 

Caixilhos de alumínio (m2): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização 

de serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como referência o m2, 

ou ainda, tendo como referência a quantidade de quilos/m2 de caixilho e o custo 

unitário do quilo do alumínio. Normalmente, esta contratação já considera a mão de 

obra de instalação. 

 

Peitoril (m): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de serviços já 

contratados ou por cotação no mercado, tendo como referência o m. É importante, 

nesta parametrização, a inclusão da mão de obra de instalação do peitoril. 
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Soleiras (m): Este custo poderá ser obtido por meio da parametrização de serviços já 

contratados ou por cotação no mercado, tendo como referência o m. A inclusão da 

mão de obra de instalação das soleiras é importante para esta parametrização. 

 

Gradil do terraço (m2): Pode-se adotar o valor de gradil de contratações passadas, 

que já refletirão o modelo do gradil pretendido, tendo como referência o m2, ou 

ainda, contatar fornecedores informando as características do gradil para obtenção 

de um valor por m2 estimado. 

 

Azulejos dos banheiros (m2): Este custo poderá ser obtido por meio da 

parametrização de serviços já contratados ou por cotação no mercado, tendo como 

referência o m2 do azulejo (ou outro revestimento especificado). O mesmo pode ser 

feito com a mão de obra de instalação, no caso de ser outro item do Plano de 

Contas. É importante, para esta parametrização, a inclusão da argamassa de 

assentamento e o rejunte. 

 

Azulejos das cozinhas (m2): Idem ao item anterior. 

 

Área de paisagismo (m2): Este custo poderá ser facilmente obtido por meio da 

parametrização de serviços já contratados, pois é composto de muitos insumos que, 

provavelmente, não estão detalhados nas fases iniciais de concepção, tendo como 

referência o m2.  

 

É importante, para esta parametrização, a análise das contratações anteriores 

quanto ao escopo contratado, de maneira a garantir que todos os serviços 

necessários estejam inclusos, tais como: a drenagem, a terra, o plantio, a mão de 

obra, etc., ou seja, como empreitada global. 

 

Área de pavimentação (m2): Este custo poderá ser facilmente obtido por meio da 

parametrização de serviços de mesma especificação já contratados, pois é 

composto de muitos insumos que, provavelmente, não estão detalhados nas fases 

iniciais de concepção, tendo como referência o m2.  
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Nesta parametrização, é importante a análise das contratações anteriores quanto ao 

escopo contratado, de modo a garantir que todos os serviços necessários estejam 

inclusos, tais como: a drenagem, a base de assentamento, a mão de obra, etc., ou 

seja, como empreitada global. 

 

Impermeabilização do térreo externo (m2): Este custo poderá ser facilmente obtido 

por meio da parametrização de serviços de mesma especificação já contratados, 

pois é composto de muitos insumos que, provavelmente, não estão detalhados nas 

fases iniciais de concepção, tendo como referência o m2.  

 

É importante, para esta parametrização, a análise das contratações anteriores 

quanto ao escopo contratado, de forma a garantir que todos os serviços necessários 

estejam inclusos, tais como: argamassas, equipamentos, mão de obra, etc., ou seja, 

como empreitada global. 

 

Impermeabilização da laje de cobertura (m2): Este custo poderá ser facilmente obtido 

por meio da parametrização de serviços de mesma especificação já contratados, 

pois é composto de muitos insumos que, provavelmente, não estão detalhados nas 

fases iniciais de concepção, tendo com referência o m2.  

 

A análise das contratações anteriores quanto ao escopo contratado é importante 

para esta parametrização, de maneira a garantir que todos os serviços necessários 

estejam inclusos, tais como: argamassas, equipamentos, mão de obra, etc., ou seja, 

como empreitada global. 

 

Tapume (m2): Este custo poderá ser facilmente obtido por meio da parametrização 

de serviços de mesma especificação já contratados, pois é composto de muitos 

insumos que, provavelmente, não estão detalhados nas fases iniciais de concepção.  

 

É importante, para esta parametrização, a análise das contratações anteriores 

quanto ao escopo contratado, de modo a garantir que todos os serviços necessários 

estejam inclusos, tais como: portões de acesso, mureta de apoio, mão de obra, etc., 

ou seja, como empreitada global. 
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Bandejas de proteção (cj): Este custo poderá ser facilmente obtido por meio da 

parametrização de serviços já contratados, contemplando todos os materiais e 

serviços que compõem este item, entre eles, assoalho de compensado, suportes 

metálicos, tela de proteção, mão de obra, etc. 

 

Entelamento de proteção (m2): Este custo poderá ser facilmente obtido por meio da 

parametrização de serviços já contratados, contemplando os materiais e a mão de 

obra, ou através de cotação no mercado do m2 da tela de proteção desejada e da 

mão de obra. 

 

Consumos de concessionárias (mês): Os consumos mensais de água, energia e 

telefone devem ser parametrizados por meio de levantamento dos custos mensais 

de outros empreendimentos de similar volume de construção e utilização de 

equipamentos de transporte. Estes custos mensais, multiplicados pelo prazo da 

obra, indicarão o custo provável do consumo de concessionárias. 

 

 

3.4.4 A Montagem dos Algoritmos em Planilha Eletrônica  

 

 

O orçamento parametrizado é elaborado utilizando planilha eletrônica, a qual 

possibilita alterações rápidas dos dados, parâmetros e coeficientes em análise, bem 

como simulações de engenharia de valor. Em cada célula da planilha, é introduzida 

uma fórmula paramétrica simples relacionada aos dados primários, secundários e 

terciários.  

 

De posse dos serviços quantificados conforme procedimento sugerido neste 

capítulo, pode-se montar uma planilha padrão de referência baseada em cada tipo 

de edifício. As quantidades parametrizadas serão multiplicadas pelo custo unitário, 

compondo o orçamento conforme definições apresentadas no Capítulo 2 deste 

trabalho.  

 

Os dados primários, os coeficientes e parâmetros devem ser mantidos em evidência 

na planilha, de tal modo que possam ser alterados com agilidade nas simulações, 
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refletindo-se simultaneamente em todos os dados secundários e terciários por eles 

influenciados.   

 

Uma planilha bem estudada e definida para cada tipo de edifício (residencial, 

comercial, etc) facilita a adaptação para uso em cada novo projeto. As adaptações 

para projetos específicos são normalmente de pequena monta, e podem ser feitas 

rapidamente e sem grandes dificuldades se essa planilha “típica” estiver previamente 

definida. 

 

Na finalização do orçamento parametrizado, é importante uma análise comparativa 

com outros empreendimentos, de modo a detectar possíveis distorções provocadas 

pela escolha inadequada de um algoritmo.  

 

É essencial que esta análise infira o que se espera que um determinado custo 

relativo de uma obra apresente em relação a outra já orçada, e verificar se a 

parametrização conduziu a essa conclusão, mostrando consistência do modelo. Um 

orçamento paramétrico consistente permite inúmeras possibilidades acuradas de 

análise de valor, e é uma ferramenta importantíssima no apoio ao desenvolvimento 

do projeto. 
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4 ESTUDOS DE CASO 

 

 

4.1  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

Os projetos escolhidos para estudo de caso são aqueles já desenvolvidos e em 

desenvolvimento por uma empresa privada, sediada nos EUA. Trata-se de uma 

empresa atuante em toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, desde a 

concepção do negócio até a administração predial, presente no Brasil há catorze 

anos no setor da construção civil de edifícios comerciais e residenciais, nas cidades 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.  

 

Todos os dados foram coletados diretamente na empresa, que se utiliza do método 

de orçamentação por parametrização para a definição dos seus custos preliminares 

e para o acompanhamento do processo de projeto para atendimento da meta de 

custo. 

 

A área da empresa que se relaciona diretamente com a produção de edifícios é 

chamada Design & Construction (D&C) (ver figura 9) que é responsável por 

supervisionar o desenvolvimento do processo de projeto e de construção.  

 

Embora não execute propriamente a construção dos edifícios que incorpora, a 

empresa necessita dominar minimamente os requisitos de custos, qualidade e 

prazos dessa atividade, para que tenha condições de exigi-los das construtoras, e 

garantir o retorno esperado pelo investidor. Para tanto, possui fluxos estruturados 

de ações que se iniciam desde a fase de concepção do negócio até a manutenção 

do edifício. 
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Figura 9: Estrutura Organizacional – Design & Construction 

 

A área de orçamentos participa do processo do negócio desde o momento da 

compra do terreno, definindo um primeiro custo parametrizado viável baseado no 

potencial de construção (Estudo de Massa) e a curva de desembolso da construção. 

 

Durante a concepção do produto, a área de orçamentos atua apoiando a área de 

desenvolvimento nas decisões arquitetônicas, construtivas e de engenharia de valor. 

 

Na fase de projetos preliminares/básicos, são confirmadas as diretrizes consolidadas 

na fase de concepção de maneira a não se ter surpresas durante o desenvolvimento 

dos projetos executivos. 

 

 

4.2 FLUXO DO PROCESSO DE PROJETO 

 

 

As principais etapas do fluxo de processo de gestão de projetos da empresa são: 

 

 Viabilidade: De posse do estudo de massa, definem-se os parâmetros de todos 

os serviços do Plano de Contas para estimativa do custo, a fim de avaliar a 

compra do terreno. 

 

 Estudos Preliminares: Após a compra efetiva do terreno, são confirmadas as 

diretrizes do estudo de massa, verifica-se a aderência do custo apresentado na 

viabilidade do negócio, e então, a equipe de incorporação, em conjunto com a 

COORDENADOR SITE GERENTES DE OBRA

GERENTE DE ORÇAMENTOS COORDENADORES DE PROJETO

GERENTE DE INSTALAÇÕES

DIRETOR D&C
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equipe de D&C e principais interlocutores, procura adotar as melhores condições 

de construção para o empreendimento, visando sempre o melhor tipo de retorno 

financeiro conforme a demanda identificada para a região.  

 

Sendo assim, a supervisão informa à coordenação as datas a serem cumpridas, 

estabelecidas para o desenvolvimento de um cronograma detalhado para toda a 

elaboração dos projetos. Nessa mesma época, o desenvolvimento da maquete e 

das imagens promocionais a serem utilizadas na divulgação do empreendimento 

poderá ser acompanhado. Paralelamente, está sendo executado o projeto legal. 

 

 Fase projeto básico: São confirmados os principais parâmetros (espessura 

média da estrutura e taxa de aço, tipo de fundação e suas quantidades, tipo de 

fachada, entre outros). 

 

 Fase projeto executivo: São efetuados todos os detalhamentos, de maneira a 

propiciar a construção. 

 

Cada etapa deve ser validada por toda a equipe, de modo a não deixar pendências 

para a etapa seguinte. 

 
 

 

Figura 10: Fluxo do Processo com etapas de validação 
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Nos Quadros 12 e 13 – Anexos, podem ser vistos, de forma mais detalhada, os 

produtos obtidos em cada fase do processo de projeto. 

 

 

4.3 CONSIDERAÇÃO DO FLUXO DE DESEMBOLSO NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO 

 

 

A taxa interna de retorno, um dos principais indicadores na análise de viabilidade de 

um empreendimento, depende, entre outros fatores, do desembolso dos custos de 

construção e do fluxo das receitas de venda (ou aluguel, no caso de edifícios 

comerciais). Dessa forma, o orçamento de uma construção deve vir acompanhado 

da distribuição desse custo no tempo de construção estabelecido. 

 

Para tanto, um cronograma físico aproximado deverá ser esboçado, o que resultará 

num fluxo de desembolso dos custos da construção. Esses custos, distribuídos 

mensalmente, acrescidos da expectativa de vendas, propiciará o conhecimento das 

necessidades financeiras de aporte, custo financeiro, impacto da inflação provável 

no setor, etc. Com esse fluxo de desembolso e a expectativa de inflação, pode-se 

determinar o provável valor final da construção. 

 

No que diz respeito à inflação, o estudo do seu impacto no custo de construção é um 

fator muito importante na análise de viabilidade do empreendimento, uma vez que 

ele é parte preponderante do custo total do empreendimento. 

 

Existem duas alternativas para se trabalhar com o efeito da inflação. A primeira 

delas diz respeito à conversão de todos os custos em moeda forte ou em um índice 

de inflação setorial, sendo que o mais utilizado é o INCC. A segunda alternativa é 

estimar a taxa de inflação futura e inflacionar o fluxo de desembolso mensalmente 

por essa expectativa de inflação.  

 

Na primeira alternativa, os custos são expressos em quantidades de índices, que, no 

futuro, terão o valor convertido para Reais pelo índice daquela data. Para 

apropriação do custo, cada pagamento deverá ser convertido em quantidades de 
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índices correspondentes à data do desembolso. A soma dessa quantidade de 

índices mensais deverá ser comparada com a quantidade de índices correspondente 

ao orçamento da obra, a fim de avaliar se o custo da construção foi atingido.  

 

A utilização de uma expectativa de inflação ao invés do uso de um orçamento 

convertido em índices facilita o controle de custo, pois possibilita que tal controle 

seja feito diretamente, comparando-se os custos incorridos com os relatórios 

contábeis em Reais, sem a necessidade de programas que convertam os 

lançamentos contábeis em índices mensais. É claro que, nessa segunda alternativa, 

haverá sempre um fator de erro introduzido na análise, que é o eventual erro na 

estimativa da inflação futura, a qual deverá ser permanentemente avaliada.  

 

Dependendo da maneira como a inflação for considerada, um “colchão inflacionário” 

pode ser criado, distorcendo a previsão dos custos, uma vez que a maioria dos 

contratos de construção não sofre correções mensais, e sim, anuais. 

 

Um “colchão inflacionário” pode ser formado pela diferença entre o valor total da 

construção calculado, corrigindo-se mensalmente cada parcela do desembolso pela 

expectativa de inflação no período, desde a data base até o mês do respectivo 

desembolso, e o valor mensal calculado considerando as condições de reajuste 

prováveis de cada serviço, ocorrendo nas datas previstas no cronograma físico-

financeiro. 

 

Na Tabela 11 é apresentado um cronograma-físico financeiro dos grandes itens de 

construção e a condição de reajuste usual de cada um (fixo, reajuste mensal, 

trimestral, semestral, anual, etc.). 

 

Na Tabela 12 são apresentados os desembolsos inflacionados mensalmente e os 

valores inflacionados, considerando as condições de reajuste e as datas de 

contratação/execução. Neste exemplo, o “colchão inflacionário” resultante dessa 

análise é de 1,5%. Com taxas de inflação altas, este percentual tende a aumentar. 

Além da taxa de inflação, as condições de reajuste, as datas de contratação 

(contratação mais cedo ou mais tarde) afetam o resultado do custo final de 

construção. 
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Tabela 11: Cronograma físico-financeiro 

ETAPAS R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

SERVIÇOS PRELIMINARES 37.172,33           100%

FIXO 37.172,33       -                  -                  -                  -                    

CONTENÇÕES 1.875.291,84      25% 25% 30% 20%

FIXO 468.822,96     468.822,96     562.587,55     375.058,37     -                  -                  -                    

FUNDAÇÃO 1.813.789,11      15% 15% 20% 20% 20%

MENSAL -                  -                  272.068,37     272.068,37     362.757,82     362.757,82     362.757,82       

ESTRUTURA 15.930.081,42    5% 5%

MENSAL -                  -                  -                  -                  -                  796.504,07     796.504,07       

IMPERMEABILIZAÇÃO 1.016.342,04      

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1.149.231,27      

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES 211.869,97         

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

REVESTIMENTOS INTERNOS  - PISOS 130.742,03         

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

REVESTIMENTO DE FACHADA 1.081.028,98      

TRIMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 6.876.285,43      

TRIMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

ACABAMENTO DE PISO 5.508.415,46      

TRIMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

ACABAMENTO DE PAREDE 1.136.675,51      

TRIMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

FORROS 2.077.600,41      

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

ESQUADRIAS METÁLICAS 626.572,67         

TRIMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

ESQUADRIAS DE MADEIRA 223.695,27         

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.144.182,38      

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

PINTURA INTERNA 482.244,17         

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

ELEVADORES 7.389.057,95      6% 6% 6% 6%

ANUAL -                  -                  -                  410.462,17     410.506,50     410.506,50     410.506,50       

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.052.949,23      

SEMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.759.630,34      

SEMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

AUTOMAÇÃO 1.010.398,44      

SEMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO 7.811.013,69      

SEMESTRAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

URBANIZAÇÃO 33.806,28           

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 212.151,44         

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

FORNECIMENTOS ESPECIAIS 225.186,64         

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

LIMPEZA 253.562,22         

FIXO -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    

DESPESAS INDIRETAS/IMPOSTOS 2.179.573,51      1% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

MENSAL 10.897,87       21.795,74       32.693,60       32.693,60       32.693,60       43.591,47       43.591,47         

TOTAL 71.248.550,03    

Valores Mensais 516.893,16     490.618,69     867.349,52     1.090.282,51  805.957,93     1.613.359,87  1.613.359,87    

Valores Acumulados 516.893,16     1.007.511,85  1.874.861,38  2.965.143,88  3.771.101,81  5.384.461,68  6.997.821,55     
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Tabela 11: Cronograma físico-financeiro (continuação) 

MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

10%

181.378,91       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

796.504,07       1.593.008,14    1.593.008,14    1.593.008,14    1.593.008,14    1.593.008,14    1.593.008,14    1.593.008,14    1.593.008,14    796.504,07       

10% 10% 10% 10%

-                    -                    -                    -                    -                    -                    101.634,20       101.634,20       101.634,20       101.634,20       

8% 8% 10%

-                    -                    -                    -                    -                    -                    91.938,50         91.938,50         114.923,13       

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

10% 10% 10% 10%

-                    -                    -                    -                    -                    -                    108.102,90       108.102,90       108.102,90       108.102,90       

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

410.506,50       410.506,50       410.506,50       410.506,50       410.506,50       410.506,50       410.506,50       410.506,50       410.506,50       410.506,50       

2% 2% 2% 3% 3% 3% 5% 5%

-                    -                    161.058,98       161.058,98       161.058,98       241.588,48       241.588,48       241.588,48       402.647,46       402.647,46       

3% 3% 3% 5% 5% 5%

-                    -                    -                    -                    82.788,91         82.788,91         82.788,91         137.981,52       137.981,52       137.981,52       

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5%

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    390.550,68       

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4%

43.591,47         54.489,34         54.489,34         65.387,21         65.387,21         65.387,21         87.182,94         87.182,94         87.182,94         87.182,94         

1.431.980,96    2.058.003,98    2.219.062,97    2.229.960,84    2.312.749,75    2.393.279,24    2.624.812,07    2.771.943,18    2.933.002,17    2.550.033,41    

8.429.802,50    10.487.806,48  12.706.869,45  14.936.830,29  17.249.580,03  19.642.859,27  22.267.671,35  25.039.614,53  27.972.616,70  30.522.650,10   
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Tabela 11: Cronograma físico-financeiro (continuação) 

MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      

10% 10% 10% 10% 10% 10%

101.634,20       101.634,20       101.634,20       101.634,20       101.634,20       101.634,20       -                    -                      -                      -                      -                      

11% 11% 11% 11% 11% 11% 8%

126.415,44       126.415,44       126.415,44       126.415,44       126.415,44       126.415,44       91.938,50         -                      -                      -                      -                      

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

21.187,00         21.187,00         21.187,00         21.187,00         21.187,00         21.187,00         21.187,00         21.187,00           21.187,00           10.593,50           10.593,50           

10% 20% 20% 20% 20% 10%

-                    -                    -                    13.074,20         26.148,41         26.148,41         26.148,41         26.148,41           13.074,20           -                      -                      

10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

108.102,90       108.102,90       108.102,90       108.102,90       108.102,90       54.051,45         54.051,45         -                      -                      -                      -                      

10% 15% 15% 15% 20% 10% 10% 5%

687.628,54       1.031.442,81    1.031.442,81    1.031.442,81    1.375.257,09    687.628,54       687.628,54       343.814,27         -                      -                      -                      

5% 15% 20% 20% 20% 15% 5%

-                    -                    -                    -                    275.420,77       826.262,32       1.101.683,09    1.101.683,09      1.101.683,09      826.262,32         275.420,77         

20% 20% 20% 20% 15% 5%

-                    -                    -                    -                    -                    227.335,10       227.335,10       227.335,10         227.335,10         170.501,33         56.833,78           

5% 10% 10% 10% 13% 15% 15% 12% 10%

-                    -                    103.880,02       207.760,04       207.760,04       207.760,04       270.088,05       311.640,06         311.640,06         249.312,05         207.760,04         

10% 15% 20% 20% 20% 10% 5%

-                    -                    62.657,27         93.985,90         125.314,53       125.314,53       125.314,53       62.657,27           31.328,63           -                      -                      

15% 20% 20% 20% 15% 10%

-                    -                    -                    -                    -                    33.554,29         44.739,05         44.739,05           44.739,05           33.554,29           22.369,53           

5% 30% 30% 20% 10% 5%

-                    -                    -                    -                    -                    57.209,12         343.254,72       343.254,72         228.836,48         114.418,24         57.209,12           

15% 20% 20% 20% 15% 10%

-                    -                    -                    -                    -                    72.336,63         96.448,83         96.448,83           96.448,83           72.336,63           48.224,42           

6% 6% 6% 6%

410.506,50       410.506,50       410.506,50       410.491,73       -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      

5% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7%

402.647,46       402.647,46       402.647,46       402.647,46       644.235,94       644.235,94       644.235,94       644.235,94         644.235,94         644.235,94         563.706,45         

5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 2%

137.981,52       220.770,43       220.770,43       220.770,43       220.770,43       220.770,43       220.770,43       220.770,43         220.770,43         137.981,52         55.192,61           

10% 20% 20% 20% 20% 10%

-                    -                    -                    101.039,84       202.079,69       202.079,69       202.079,69       202.079,69         101.039,84         -                      -                      

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

781.101,37       781.101,37       781.101,37       781.101,37       781.101,37       781.101,37       781.101,37       781.101,37         781.101,37         390.550,68         -                      

20% 20% 30% 30%

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.761,26             6.761,26             10.141,88           10.141,88           

20% 40% 40%

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      42.430,29           84.860,58           84.860,58           

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15%

-                    -                    22.518,66         22.518,66         22.518,66         22.518,66         22.518,66         22.518,66           22.518,66           33.778,00           33.778,00           

10% 30% 30% 30%

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    25.356,22           76.068,67           76.068,67           76.068,67           

4% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 3%

87.182,94         108.978,68       108.978,68       130.774,41       130.774,41       130.774,41       130.774,41       130.774,41         130.774,41         108.978,68         65.387,21           

2.864.387,87    3.312.786,79    3.501.842,74    3.772.946,40    4.368.720,88    4.568.317,57    5.091.297,78    4.612.505,78      4.101.973,32      2.963.574,28      1.567.546,53      

33.387.037,97  36.699.824,76  40.201.667,50  43.974.613,90  48.343.334,78  52.911.652,34  58.002.950,12  62.615.455,90    66.717.429,21    69.681.003,50    71.248.550,03    
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Tabela 12: Total de desembolso com e sem “colchão inflacionário” – Taxa de Inflação anual: 7% 

 

Mês

valor data base 

R$

valor com colchão 

inflacionário                                         

R$

valor sem colchão 

inflacionário                                                                               

R$

1             516,893             527,857                         527,857                          

2             490,619             503,663                         501,025                          

3             867,350             894,462                         887,210                          

4             1,090,283          1,129,478                      1,120,267                       

5             805,958             838,734                         832,525                          

6             1,613,360          1,686,611                      1,674,260                       

7             1,613,360          1,694,283                      1,679,750                       

8             1,431,981          1,510,652                      1,494,786                       

9             2,058,004          2,180,947                      2,159,510                       

10           2,219,063          2,362,328                      2,337,837                       

11           2,229,961          2,384,733                      2,356,648                       

12           2,312,750          2,484,525                      2,452,900                       

13           2,393,279          2,582,737                      2,545,994                       

14           2,624,812          2,845,492                      2,802,381                       

15           2,771,943          3,017,234                      2,968,898                       

16           2,933,002          3,205,554                      3,181,684                       

17           2,550,033          2,798,349                      2,771,478                       

18           2,864,388          3,156,120                      3,121,957                       

19           3,312,787          3,665,061                      3,612,360                       

20           3,501,843          3,890,011                      3,822,969                       

21           3,772,946          4,208,238                      4,135,555                       

22           4,368,721          4,892,600                      4,819,670                       

23           4,568,318          5,136,978                      5,053,118                       

24           5,091,298          5,748,373                      5,657,552                       

25           4,612,506          5,229,014                      5,134,710                       

26           4,101,973          4,669,185                      4,560,583                       

27           2,963,574          3,384,412                      3,295,846                       

28           1,567,547          1,796,008                      1,758,457                       

71,248,550        78,423,640                    77,267,787                     

1.50% 1,155,853                        

 

A coluna “valor com colchão inflacionário” é a que carrega valores reajustados pelo 

INCC mesmo que os contratos inseridos nestes desembolsos sejam fixos. A coluna 

“valor sem colchão inflacionário” considerou a correção de cada contrato, 

expurgando assim, a “folga” devido à correção de INCC não existente no contrato. 

 

Dessa maneira, o estudo do fluxo de desembolso do custo de construção, bem como 

o estudo do impacto da inflação propiciado por esta estimativa de desembolso, é 

uma informação muito importante na análise financeira do empreendimento, e pode 

até ser decisiva em caso de concorrências por preço fechado, principalmente em 

épocas de inflação alta. 
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4.4 ESTUDOS DE CASO 

 

 

Para demonstrar a utilização do método objeto desta dissertação, serão 

apresentados exemplos reais de aplicação e descritos seus resultados, bem como o 

tempo despendido nestas análises. 

 

Em geral, não é comum que o arquiteto esteja subsidiado com informações ágeis do 

impacto do custo das decisões de projeto. Isso gera um controle do processo de 

criação e um consequente direcionamento para obtenção das metas de custo 

pretendidas. 

 

Muitos arquitetos, num primeiro momento, vêem nisso um limitador da sua 

criatividade e, por isso, para aplicação de um método como o descrito nesta 

dissertação, é necessário um trabalho de convencimento e motivação. No decorrer 

do processo, os arquitetos envolvidos têm percebido que, ao invés de limitar o 

processo criativo, este método, na verdade, agiliza o processo de projeto, fazendo 

com que as equipes das diversas disciplinas não percam tempo com propostas que 

não atenderão as metas pretendidas. No final do processo, os arquitetos 

consideraram o método muito mais como aliado do que como limitador.  

 

Para facilitar a aplicação deste método, sugere-se que, logo no início do processo de 

projeto, seja realizada uma reunião com o arquiteto com o objetivo de explicar como 

ele será aplicado, além de algumas noções básicas de quais fatores são relevantes 

no custo, e como seu impacto se processa. 

 

A Figura 11 ilustra o tipo de abordagem dada numa primeira reunião, em que se 

mostra a foto de um quadro real explicativo, demonstrando-se por meio de números 

a importância da eficiência do projeto de arquitetura no momento da concepção do 

projeto. Nessa reunião, enfatizou-se a influência da relação entre área construída e 

área de venda em função da quantidade e área das unidades privativas, áreas 

comuns e quantidade de vagas necessárias para estacionamento. 
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Figura 11: Ilustração da importância da relação AC/AP. Fonte: Empresa estudada (Outubro, 2008) 

 

Após essa primeira reunião, os arquitetos se sentiram devidamente orientados para 

gerar diversas alternativas de estudos de massa cujos custos foram estimados por 

este método. 

 

A Tabela 13 apresenta o resultado de custos estimados para as diversas alternativas 

de estudos de massa apresentados. Este estudo possibilitou agilidade na tomada de 

decisão quanto à quantidade de torres a serem projetadas, à altura dos edifícios, à 

área de cada apartamento, à quantidade de apartamentos por andar, à quantidade 

de vagas de estacionamento, bem como outras variáveis básicas importantes nas 

premissas de um projeto.  

 

Deve-se ressaltar que essa decisão não se baseou unicamente no custo, pois outras 

informações mercadológicas também foram consideradas. Saber o valor da 

construção foi uma informação muito importante, uma vez que o custo das diversas 

alternativas variou de R$ 1.700/m2 até R$ 1.982/m2 de área privativa, somente 

levando-se em conta essas poucas variáveis para apartamentos de áreas bastante 

próximas. 
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Tabela 13: Custo dos diversos estudos de massa. Fonte: Empresa estudada                 

Estudo Nº Torres

Nº Unidades 

Privativas 

(UP)

Área 

Privativa

Área 

Privativa 

Média/UP

Custo/m
2 

AP

AC/AP

Unidades 

por 

Pavimento

Nº 

Pavimentos

1 3 648 86.400   133              1.700      1,44 8                27                

2 4 648 86.400   133              1.770      1,44 6                27                

3 6 576 86.832   151              1.866      1,46 4                24                

4 6 624 89.834   144              1.884      1,46 4                26                

5 6 648 89.872   139              1.895      1,47 4                27                

6 6 648 88.947   137              1.948      1,49 4                27                

7 6 624 92.875   149              1.969      1,51 4                26                

8 6 600 84.966   142              1.938      1,55 4                25                

9 6 600 86.076   143              1.982      1,53 4                25                

 

 

Para demonstrar a confiabilidade e versatilidade deste método, são apresentados, a 

seguir, estudos de caso de empreendimentos residenciais e comerciais para 

algumas situações onde que este método pode ser utilizado. 

 

 

4.4.1 Estudo de Caso 1 – Edifício Comercial Concluído 

 

 

Este estudo de caso objetiva demonstrar a comparação do custo obtido com o uso 

do método de orçamentação por parametrização nas diversas fases em que o 

projeto se desenvolveu. São comparados os custos do estudo de viabilidade, onde a 

informação disponível era apenas o estudo de massa e o programa do 

empreendimento; o primeiro custo apresentado pela construtora após o projeto 

básico concluído; o custo contratado pela incorporadora junto à mesma construtora 

após o término total dos projetos; e o custo da construção após a sua conclusão.  

 

Para excluir a influência da inflação desta análise, todos os valores foram 

convertidos para o INCC vigente no mês em que os valores ocorreram. 

 

No Quadro 4 são apresentadas as principais características do edifício objeto do 

estudo de caso 1.  
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Quadro 4: Principais Características – Edifício Comercial Concluído 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Edifício Comercial - Concluído (CB)

Corporativo

Padrão AA

14 pavimentos

Área locável: 32.000 m2

Área construída: 36.392 m2

Sem subsolos

Fachada pré-fabricada

Ar condicionado central  

 

Na Tabela 14 é apresentado o estudo de massa feito pelo arquiteto, contendo os 

dados primários necessários à obtenção dos algoritmos que serão resultantes da 

combinação com os coeficientes de consumos e parâmetros específicos (ver outro 

modelo na Tabela 28 – Anexos). 

 

Em complemento ao estudo de massa, é preciso que sejam fornecidas as 

informações quanto ao escopo de fornecimento e as especificações em geral 

(Quadro 2 – apresentado na página 77).  
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Tabela 14: Dados Primários – Estudo de Massa – Arquiteto  

LOTE 01

TÉRREO 2,281.57 m2

MEZANINO LOJA 1 153.21 m2

TÉCNICO 350.21 m2

PAV. TIPO BAIXO (1º AO 7º PAVIMENTOS) 15,970.99 m2

8º PAVIMENTO 2,281.57 m2

9º PAVIMENTO 2,281.57 m2

PAV.TIPO ALTO (10º AO 14º PAVIMENTOS) 11,407.85 m2

ÁTICO 393 m2
MARQUISE 1 116.09 m2
MARQUISE 8 136.71 m2

SUBTOTAL 35,372.77 m2

ÁREAS TÉCNICAS
ÁREA TÉCNICA 1 790.55 m2

SUBTOTAL 790.55 m2

TANQUES ESGOTO / RETARDO FASE 1 81.14 m2

GERADORES / QGFL / COMPRESSORES 65.11 m2

FILTROS 15 m2

BOMBAS 67.4 m2

SUBTOTAL 228.65 m2

TOTAL GERAL 36,391.97 m2

TORRE 1

CENTRAL DE UTILIDADES

ESTUDO DE MASSA DO TERRENO

TOTAL 

 

 

A Tabela 15 apresenta os algoritmos derivados dos dados primários que, em 

combinação com coeficientes paramétricos de consumos, resultam em dados 

secundários e terciários, lançados em planilha Excel. É interessante que os dados 

primários fiquem evidenciados em células individuais, permitindo a rápida alteração 

dos mesmos para promover simulações com mais facilidade. 
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Tabela 15: Dados Secundários e Terciários – Parametrização com apoio de coeficientes históricos 

PROJETO: CB Fase 1 - Torre 1 365,9060 Data: 11/3/2008

Estudo de Terreno Padrão C3 Base:   Fev/08 m2

área do terreno 43.039          m2 perím.terreno 1.290                 m

número de conjuntos 28 unid perím. predio 200                    m

subsolos 0 pé direito 4,1 m

térreo 1 2.282   m2 2.282                 m2

mezanino 1 503      503                    m2

nº pavimentos 14

tipo (média) 1 31.942 m2 31.942               m2

ático 1 393      m2 393                    m2

utilidades/guarita/portaria 1 1.272   m2 1.272                 m2 AC/AP 1,14        
Área Equivalente 46.207          m2 Área constr. 36.392               m2 Área Privat. 32.000   

Pavimento Tipo/Térreo

apartamento 2 p/ andar 4                      total ambientes 62,40                   

ambiente áreas 1                      blocos

Área Total Unidade 1.141              m2 dormit. (3 suítes) -                       

Área Total Mezanino m2 1                      copa -                       

2                      banhos 59                        

nº vagas 640                    

Serviços de obra bruta e fachada

estrutura - Tipos fachada

forma 1 m2/m2 32.335             m2 emboço 13.120         m2

aço convencional 110 kg/m3 1.185.470        kg caixilhos 3.960           m2

aço protendido kg/m3 -                  kg fachada pré 8.391           m2

concreto 0,31 m3/m2 10.777             m3 pele de vidro 769              m2

estrutura - TE/SS   

forma 1 m2/m2 2.282               m2

aço 110 kg/m3 57.674             kg

concreto 0,31 m3/m2 524                  m3

vedações Impermeabilização

Alvenaria Poço/Escada 11.978          m2 Laje Térreo Ext m2

fechamento externo 8.391            m2 Laje Cobertura 3.194           m2

dry wall interno 12.009          m2 Parede Subsolo -               m2

dry wall fachada lado int. 6.560            m2 Piso áreas frias 950              m2

Esquadrias/Louças Reforço Parede 497              m2

122                                       portas madeira Tratam. Ralos 104              un

conj.louças Piso do SS m2

vaso sanitário social 200               

mictório 56                 

cuba de louça 237               

torneira de jardim 204               

torneira lavatório 237               

Acabamentos Internos

Cerâmicas Banhos 4,50              6,60     Caixilhos

Azulejos Banheiros 1.797   Caixilho escritórios 2,50                     2,20             3.960     

Pisos Banheiros 950      Caixilho sala jantar -         

Lavabo 1,50              2,00     Portas salas -         

Granito piso 24        Caixilho cozinha

Pintura látex acrílico 140      Caixilho banhos

Térreo Caixilho Térreo 205              do total

Azulejos social 25% banhos 449      

Pisos Térreo social 25% térreo 570      Vidros

Pontilhado comum 21                m2

Hall serviço 5,00              2,00     160                  Comum incolor 4mm 660              m2

Hall social - parede 12,00            3,50     2.880               Laminado 8mm 3.960           m2

Hall acesso WC - piso 10,00            2,00     1.312               Lamindado 10mm 974              m2

Duração da obra e instalações diversas

duração da obra 16                 meses

elevadores/bloco 9 unid

elev. paradas 135               paradas

Demais informações

Acabamento e decoração Automação

Luminárias circulação/pavto 5 75        un Telefonia 4 112        

Luminárias subsolos/20m2 20 -      un CFTV - global 10 câmaras 10          

Luminárias térreo/5m2 5 456      un Detecção - por andar 20 1.820     

Luminárias escritórios 5 6.400   un Televisão 4 112        

Arandelas 1/apto un Ar condicionado 24 1.295     

Cabeam. estruturado 10 280        

Dados Primários

Coeficientes e Parâmetros

Algoritmos

dimensões dimensões
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A eficácia do método neste estudo de caso será mostrada em três momentos da 

orçamentação: viabilidade, primeiro orçamento da construtora e orçamento de 

contrato (Tabela 16). Essas três fases são possíveis de serem comparadas pelo fato 

de serem estimativas em fases distintas do projeto.  

 

Nessa tabela demonstra-se, a título ilustrativo, o custo final da construção; 

entretanto, para análise da acurácia, esse valor não será utilizado por ser afetado 

também pelo comportamento do mercado, por eventuais problemas de execução da 

obra, e pela qualidade da gestão das negociações.  

 

Conforme dito anteriormente, um orçamento é um valor possível de ser atingido, e o 

fato de ele estar próximo ou distante do custo final da obra não significa que o 

processo de orçamentação esteja errado, uma vez que o custo final guarda em si 

certa aleatoriedade em função dos fatores citados acima. 

 

Para se ter uma ideia da quantidade de trabalho envolvido no processo de 

orçamentação em cada um dos momentos mostrados na Tabela 16, na fase de 

viabilidade, o orçamento por parametrização consumiu aproximadamente três horas 

depois da apresentação do estudo de massa pelo arquiteto.  

 

O primeiro orçamento apresentado pela construtora foi elaborado 30 dias após a 

conclusão dos projetos básicos, o que corresponde a, aproximadamente, 350 horas 

de trabalho de dois profissionais. O orçamento de contrato consumiu 45 dias de 

trabalho após a conclusão dos projetos executivos, o que corresponde a, 

aproximadamente, 770 horas de trabalho de três profissionais. O processo de 

negociação durou poucos dias, uma vez que toda a evolução dos fatores que 

compõem o custo foi acompanhada pela construtora e pela incorporadora durante 

todo o processo de projeto. 

 

A comparação entre estes custos mostra que existe uma acurácia muito boa do 

custo definido no momento da viabilidade em relação a todas as demais fases. Além 

disso, nota-se que o fato da construtora possuir muito mais informação de projeto e 

de tempo para elaboração de seus orçamentos, não melhorou necessariamente a 

acurácia das estimativas de custo apresentadas. Outro ponto que deve ser 
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ressaltado é que toda a negociação do custo da construção foi muito facilitada pelas 

referências obtidas no orçamento parametrizado, tanto nas estimativas de 

quantidades quanto de custos. 

 

Tabela 16: Comparativo das diversas fases de negócio 

Projeto: CB VALORES EM INCC

Fase: Estudo de viabilidade 365,906

Viabilidade

1º orçamento 

da 

Construtora

Contrato           

com a             

Construtora

Valor final                      

da                     

Construção

I DIRECT COST 119.803,47  135.906,74    119.476,34    117.158,37    

01 Serviços preliminares 118,43          62,04              51,92              72,38              

03 Movimento de terra 815,58          715,20            752,24            703,29            

04 Fundação 7.954,83       8.420,14         6.406,77         6.897,28         

05 Estrutura 28.694,57     31.504,87       29.918,69       27.413,45       

06 Impermeabilização e Isolamento 1.732,64       2.014,32         1.033,72         3.084,96         

07 Fechamentos internos/externos 4.734,69       4.570,21         4.677,11         5.113,33         

08 Revestimentos internos - paredes 1.308,18       1.547,86         1.268,78         1.164,16         

09 Revestimentos internos - pisos 1.124,04       1.249,37         1.094,35         2.035,16         

10 Revestimentos de fachada 5.993,31       6.875,98         5.808,22         5.301,41         

11 Esquadrias de alumínio e vidro 6.562,37       7.001,58         6.011,94         5.632,56         

12 Acabamento de piso 1.950,66       2.069,02         2.423,79         1.889,05         

13 Acabamento de parede 2.142,86       2.257,33         2.179,62         2.080,01         

14 Forros e painéis 612,84          689,80            344,34            764,03            

15 Esquadrias metálicas 429,65          520,00            219,61            539,43            

16 Esquadrias de madeira 643,85          880,47            313,07            971,87            

17 Aparelhos, metais, bancas e acessórios 833,00          987,58            663,11            949,68            

18 Pintura interna 1.645,26       2.115,82         1.656,83         1.608,03         

19 Elevadores 6.154,47       7.573,23         6.311,12         5.885,56         

20 Instalações elétricas 15.443,45     16.327,04       15.892,06       14.993,26       

21 Instalações hidráulicas 7.597,63       8.772,47         6.589,55         7.554,74         

22 Automação 5.039,55       6.890,20         3.279,53         4.778,21         

23 Ar condicionado e Exaustão mecânica 17.535,30     21.896,35       20.972,60       16.995,67       

25 Comunicação visual e Sinalização 241,23          340,55            136,65            245,21            

26 Limpeza 270,19          325,03            191,31            270,46            

27 Serv. Complementares/Fornec. Especiais 224,88          300,28            1.279,41         215,18            

II INDIRECT COST 27.164,19    31.632,32       25.788,92      27.317,74      

29 Despesas indiretas 16.013,33     19.547,68       14.802,22       16.341,06       

30 Taxa de administração 10.186,26     11.659,08       10.070,89       10.012,46       

31 ISS sobre taxa (5%) e Mão-de-obra construtora 964,60          425,56            915,80            964,22            

III DIRECT BUYS -               

34 Direct Buys -               

TOTAL FINAL I+II+III ................................................................................................................................................146.968    167.539      145.265     144.476     

PLANO DE CONTAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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No que diz respeito à acurácia do método apresentado, alguns comentários devem 

ser feitos à luz dos números mostrados na Tabela 16.  

 

Os valores constantes na coluna “viabilidade”, cujo total do custo é de 146.968 

INCC, foram obtidos totalmente por parametrização, ou seja, sem qualquer projeto 

sequer esboçado.  

 

Os valores mostrados na coluna “1º orçamento da construtora”, cujo total do custo é 

de 167.539 INCC, foram obtidos com quantitativos extraídos dos projetos básicos e 

consulta de preços ao mercado.  

 

Os valores mostrados na coluna “contrato com a construtora”, cujo total do custo é 

de 145.265 INCC, foram obtidos após intensa negociação, que se iniciou com 

valores muito superiores. Esses custos foram compostos pela construtora utilizando-

se os projetos executivos e consulta a fornecedores. Comparando-se esta coluna 

com a coluna “viabilidade”, pode-se notar uma grande proximidade de valores que 

mostra a acurácia do método de orçamentação por parametrização. 

 

Na coluna “viabilidade”, itens como elevadores, instalações elétricas e hidráulicas 

tiveram valores muito mais próximos dos da coluna “orçamento de contrato” do que 

os apresentados na coluna “1º orçamento da construtora”, mesmo com o projeto 

básico totalmente desenvolvido. Isso mostra que valores parametrizados podem ser 

melhores referências do que simples consultas antecipadas a fornecedores.  

 

Muitas vezes esses fornecedores não se preocupam com o fornecimento acurado do 

preço de seus serviços caso não estejam participando de um processo formal de 

concorrência. Eles tendem a pensar que o fornecimento do preço antecipado mais 

correto balizará a construtora num futuro processo de concorrência, reduzindo suas 

possíveis margens de negociação. 

 

Vale comentar o item despesas indiretas da coluna “orçamento com a construtora”, 

que ficou abaixo do valor apresentado na coluna “viabilidade”, mas se confirmou no 

custo final da construção: a construtora subdimensionou a equipe de gerenciamento 

e a incorporadora aprovou o aumento do valor para ter a equipe que julgou 
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necessária e, assim, garantiu a boa gestão da construção. Nesse caso, o orçamento 

paramétrico evitou a fixação de metas inviáveis para este item. 

 

 

4.4.2 Estudo de Caso 2 – Edifício Comercial em Fase Inicial de Construção 

 

 

Este estudo de caso pretende mostrar a evolução das quantidades de concreto e 

aço da estrutura e a contratação das instalações prediais, ar condicionado e 

elevadores, apoiados pelo uso do método de orçamentação por parametrização. 

 

O Quadro 5 mostra as principais características do empreendimento objeto do 

estudo de caso 2. 

 

Quadro 5: Principais Características - Edifício Comercial em Construção 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Edifício Comercial - Em Construção (PV)

Corporativo

Padrão AA

13 pavimentos

Mezanino

Área locável: 13.500 m2

Área construída: 20.753 m2

4 subsolos

101 vagas

Ar condicionado central

Certificação LEED   

 

 

4.4.2.1 Evolução das quantidades de estrutura 

 

 

A Tabela 17 apresenta os algoritmos derivados dos dados primários que, em 

combinação com coeficientes paramétricos de consumos, resultaram em dados 

secundários e terciários, lançados em planilha Excel. Esses coeficientes de consumo 

foram obtidos através de levantamento das quantidades de outros edifícios de lajes 

corporativas, e foram correlacionados à altura dos edifícios.  
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O consumo médio de concreto por m2 de área construída em função da altura do 

edifício é apresentada no Gráfico 17, e a quantidade de aço frouxo adotada foi de 90 

kg/m3 de concreto e de 17 kg de aço pretendido por m3 de concreto. As quantidades 

de aço por m3 de concreto variam pouco em relação à altura do edifício, e são mais 

sensíveis aos vãos das lajes. Para lajes corporativas entre 10 e 12 m de vão livre 

entre pilares, os consumos de aço adotados são praticamente invariáveis. 

 

Gráfico 17: Parametrização das quantidades de estrutura (fundo pontilhado) 
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Tabela 17: Parametrização das quantidades de estrutura (fundo pontilhado) 

PROJETO: PV 417.6570 Data: 8/20/2009

Estudo de Terreno Padrão C2 Base:   AGO/09

área do terreno 1,054            m2 perím.Subsolo 160                         m

número de aptos 28                 unid perím. Predio 145                         m

subsolos 4 pé direito 3.5 m

4 º subsolo 1 1,054           m2 1,054                      m2

3 º subsolo 1 1,054           m2 1,054                      m2

2 º subsolo 1 1,054           m2 1,054                      m2

1 º subsolo 1 1,054           m2 1,054                      m2

térreo 1 1,054           m2 1,054                      m2

sobreloja 1 527              m2 527                         m2 AC/AP 1.54                

tipo (média) 14 1,054           m2 14,756                    m2

ático 1 200              m2 200                         m2 Área Privativa 13,500            

Áreas de utilidades externa m2 -                          m2 AC above 16,537            

Área Equivalente 20,853          m2 Área constr. 20,753                    m2 AC below 4,216              

Serviços de obra bruta e fachada

estrutura - Tipos fachada

forma 1 m2/m2 16,537    m2 emboço 8,628              m2

aço frouxo 90 kg/m3 431,616  kg cerâmica 3,563              m2

aço protendido 17 kg/m3 79,916    kg caixilho 5,065              m2

concreto 0.29 m3/m2 4,796      m3 textura m2

estrutura - TE/SS

forma 1 m2/m2 4,216      m2

aço frouxo 90 kg/m3 110,038  kg

concreto 0.29 m3/m2 1,223      m3
Duração da obra e instalações diversas

duração da obra - above 20                 meses

elevadores/bloco 5 unid

elev. paradas 100               paradas

Dados Primários

Coeficientes e Parâmetros

Algoritmos  

 

Na Tabela 18 apresenta-se a evolução das quantidades da estrutura (concreto e 

aço) do estudo de viabilidade ao projeto básico. Nas colunas em azul estão os 

dados parametrizados no estudo de viabilidade. Nas colunas em verde, apresentam-

se as quantidades e custos obtidos ao final da fase de estudo preliminar, mostrando 

que os parâmetros adotados na viabilidade foram corretos. No cálculo dos custos 

estimados nessas duas fases foi utilizado o mesmo custo unitário de concreto e aço.  

 

Durante a realização do projeto básico, novas quantidades foram apresentadas pelo 

projetista (colunas em branco), e demonstraram alguma discrepância em relação às 

quantidades do estudo preliminar, o que fez com que o custo da estrutura passasse 

de R$ 4.373.431,00 para R$ 4.494.577,00 (aproximadamente 3%).  

 

Mesmo sendo um aumento de pouca monta, foi solicitado ao projetista estrutural que 

fizesse uma engenharia de valor, reduzindo o consumo de aço pretendido e 

aumentando o volume de concreto. Com isso, foi possível uma nova composição de 

consumos, que proporcionou um custo de R$ 4.219.598,00 (colunas em cinza), 

trazendo o custo para valor, inclusive, abaixo da meta. 
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Tabela 18: Evolução das análises de quantidades e custo da estrutura 

ESTRUTURA

quantidade total quantidade total quantidade total

4.381.769   4.373.341   4.494.577   4.219.598   

Estrutura de concreto 1.465.591   1.407.056   1.447.724   1.458.752   

concreto -material 1.465.591  1.407.056  1.447.724  1.458.752  

concreto  - 5% perda m3 6.319     231,92  1.465.591   6.067      1.407.056   6.242      1.447.724   6.290      1.458.752   

Armação convencional 2.916.178   2.966.285   3.046.852   2.760.846   

aço CA50/60/25 - torre 2.916.178  2.966.285  3.046.852  2.760.846  

armadura frouxa kg 541.653  3,22      1.745.593   525.000  1.691.924   550.000  1.772.492   789.324  2.543.765   

armadura protendida kg 79.915    14,65    1.170.585   87.000    1.274.360   87.000    1.274.360   14.820    217.081      

Fase: Estudo Preliminar Fase: Projeto Básico

Fase: Viabilidade  análise de valor

 

 

Nesse caso, o fato de se possuir um parâmetro de consumo de materiais e de custo 

balizador para a estrutura permitiu uma ação gerencial, ajustando a solução de 

projeto, possibilitando, com isso, uma redução de custo de 6,5% em relação ao 

projeto básico. Como o concreto e o aço da estrutura são itens relevantes no 

orçamento da obra, com peso de aproximadamente 12% do custo total, esta 

redução de 6,5% proporcionou 0,8% de redução do custo da obra, o que é bastante 

expressivo. 

 

 

4.4.2.2  Evolução  das  contratações  das  instalações  prediais,   ar  condicionado  e  

  elevadores 

 

 

O modelo de contratação da construção deste estudo de caso é por preço de custo 

com taxa de administração. Isso fez com que diminuísse a responsabilidade da 

construtora como nível de acuidade do orçamento, uma vez que não havia, por parte 

dela, grandes riscos envolvidos. 

 

Os valores obtidos por parametrização no estudo de viabilidade são mostrados na 

Tabela 19 na coluna “viabilidade”. Posteriormente, o orçamento elaborado pela 

construtora, de posse dos projetos básicos, é apresentado na coluna “contrato 

construtora”. O valor efetivamente contratado, a preço fechado, com os instaladores 

desses serviços, pode ser observado na coluna “valor contratado”. 
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Tabela 19: Evolução das grandes contratações (empreitada global) 

CONTRATAÇÕES GLOBAIS Viabilidade
Estimado 

Contrutora

Valor  

Contratado

ELEVADORES 1,648,965             1,710,395             1,600,000             

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,089,614             2,333,025             2,990,000             

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,528,043             1,187,035             1,610,000             

AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO 3,767,287             3,269,005             3,454,000             

TOTAL FINAL I+II+III ............................................................................................................................10,033,910           8,499,460             9,654,000             

Percentual em relação à viabilidade -15.29% -3.79%  

 

Analisando estas três colunas, pode-se constatar que os valores paramétricos 

tiveram maior acurácia do que os estimados pela construtora, já de posse dos 

projetos básicos. Em todos esses contratos, o fato da construtora possuir um nível 

de informação muito maior do que o da fase de viabilidade não contribuiu para a 

melhoria da qualidade do orçamento. Cabe ressaltar que, no processo de 

negociação do orçamento da construtora, o modelo de contratação em si não a 

pressionava para custos menores ou maiores. Isso reforça o que foi comentado no 

estudo de caso 1 sobre o comprometimento dos fornecedores de serviço com a 

apresentação de preços fora do processo formal de concorrência. 

 

 

4.4.3 Estudo de Caso 3 – Edifício Residencial em Fase de Aprovação 

 

 

Este estudo de caso busca mostrar o uso do método de orçamentação por 

parametrização no apoio à negociação com a construtora. 

 

A modalidade de contratação da construção é por taxa de administração com custo 

meta, o que significa que a construtora participa da redução do custo, mas também é 

penalizada com a redução da taxa de administração, se extrapolar esse valor. Nessa 

modalidade de contratação, o custo das despesas indiretas é o limite de gasto 

permitido; acima dele, a construtora arca com a diferença.   

 

O Quadro 6 mostra as principais características do empreendimento objeto do 

estudo de caso 3. 
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Quadro 6: Principais Características - Edifício Residencial em Fase de Aprovação 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Edifício Residencial - Início de projeto (MO)

Residencial

Médio padrão

4 dormitórios

2 suítes

Dependências de empregada

Lavabo

PD duplo na sala

Previsão de ar condicionado nos dormitórios

26 pavimentos + duplex

3 vagas por apartamento

Área privativa média: 224 m2

Área construída: 115.700 m2  

 

A Tabela 20 mostra a evolução do custo estimado nas três etapas da contratação: 

viabilidade, primeiro orçamento da construtora e orçamento de contrato com a 

construtora.  

 

O custo definido no momento da viabilidade, como de praxe, foi obtido por 

parametrização baseado apenas nos dados primários constantes do estudo de 

massa apresentado pelo arquiteto e com as informações do incorporador sobre o 

produto. Este estudo consumiu apenas poucas horas de trabalho. O primeiro 

orçamento apresentado pela construtora foi elaborado com os projetos básicos 

quase finalizados e consumiu 30 dias de trabalho. O orçamento de contrato foi 

baseado em um processo de negociação, onde os valores obtidos no orçamento 

parametrizado foram usados como referenciais. 
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Tabela 20: Caso Residencial – Fase de Aprovação 

Obra: MO

Base: AGO/09

INCC = 418,757

Estudo de 

Viabilidade

1º orçamento da 

construtora

Contrato com 

construtora

I + II OBRA 131.071.868        136.061.414        130.875.864        

I DIRECT COST 111.248.244        116.185.542        110.898.174        

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 90.626,04            60.874,32            76.024,46            

02 CONTENÇÕES 1.467.641,34       1.950.015,10       1.447.045,92       

03 MOVIMENTO DE TERRA 1.763.183,56       2.012.189,29       1.791.916,87       

04 FUNDAÇÃO 4.282.737,87       4.843.626,48       5.215.412,00       

05 ESTRUTURA 29.708.382,06     28.769.994,56     30.780.335,89     

06 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 2.096.884,76       2.351.395,23       2.086.035,52       

07 FECHAMENTOS INTERNOS/EXTERNOS 7.485.529,10       8.398.106,23       8.395.079,95       

08 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES 3.114.512,33       2.567.704,51       2.602.843,73       

09 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS 3.784.147,07       3.281.429,12       2.600.763,31       

10 REVESTIMENTOS DE FACHADA 7.383.660,27       8.195.387,28       7.502.782,25       

11 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 6.786.062,19       7.418.598,28       6.553.085,70       

12 ACABAMENTO DE PISO 2.400.482,12       4.108.122,72       2.950.415,56       

13 ACABAMENTO DE PAREDE 2.545.958,17       3.121.048,73       2.298.054,83       

14 FORROS E PAINÉIS 1.624.849,46       1.983.263,28       1.863.077,02       

15 ESQUADRIAS METÁLICAS 994.293,77          588.525,16          828.272,68          

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.642.014,21       2.473.582,73       2.535.228,55       

17 APARELHOS, METAIS, BANCAS E ACESSÓRIOS 2.397.343,82       2.703.021,11       2.509.818,94       

18 PINTURA INTERNA 3.141.213,55       4.177.722,01       2.641.100,11       

19 ELEVADORES 3.689.958,05       4.040.477,61       3.777.826,80       

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.585.331,70     10.135.908,49     9.083.348,95       

21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.147.928,54       9.830.696,67       9.216.054,07       

22 AUTOMAÇÃO 543.252,39          241.118,07          373.044,30          

23 AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA 1.258.968,40       784.802,00          765.783,84          

24 URBANIZAÇÃO 2.426.830,94       1.214.938,65       2.322.684,71       

25 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 155.675,84          54.803,82            83.738,81            

26 LIMPEZA 424.809,56          487.571,29          289.450,98          

27 SERVIÇOS COMPLEM./FORNECIM. ESPECIAIS 305.966,67          390.619,42          308.948,37          

II INDIRECT COST 19.823.623,87     19.875.871,93     19.977.690,29     

29 DESPESAS INDIRETAS 9.588.313,45       9.158.009,64       9.961.771,45       

30 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 9.515.878,88       10.047.041,07     9.336.430,80       

31 ISS SOBRE TAXA (5%) e MÃO OBRA CONSTRUTORA 719.431,53          670.821,23          679.488,04          

TOTAL FINAL..........................................................................................................131.071.867,64   136.061.414,09   130.875.864,41   

Percentual em relação ao contratado -0,15% -3,81%  

 

A comparação entre esses orçamentos mostra que a construtora concordou com o 

orçamento parametrizado apresentado pela incorporadora, adotando-o como 

referencial para o cálculo da premiação ou penalização. 

 

Novamente, a maior quantidade de informação e maior tempo de elaboração do 

orçamento não melhoram a acurácia da estimativa do custo.  
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4.4.4 Estudo de Caso 4 – Empreendimento em Fase de Viabilidade  

 

 

Este estudo de caso busca demonstrar o uso do método de orçamentação por 

parametrização apoiando as decisões estratégicas nas fases iniciais do 

empreendimento, as quais serão chamadas de Cenários 1, 2, 3 e 4. 

 

Cenário 1: O Comitê de Investimentos aprovou a compra de lotes para 

desenvolvimento de empreendimento residencial com 32.000 m2 de área de venda, 

composto de apartamentos com 298 m2 de área privativa. O custo de construção 

estabelecido foi de R$ 2.700/m2 de área privativa, preço de venda de R$ 8.000/m2 

de área privativa e a taxa interna de retorno esperada (TIR) é de 25% ao ano. A 

Figura 12 ilustra o croqui do terreno pretendido. 
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Figura 12: Croqui dos terrenos a serem comprados (lotes verdes) 

 

No Cenário 1, o estudo de massa apresentava os dados listados no Quadro 7. 
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Quadro 7: Dados primários – Cenário 1 

área do terreno 6,820      

nº unidades 108         

nº pavimentos 27           

nº unidades/andar 2             

nº de torres 2             

nº vagas 540         

nº de subsolos 3             

área parivativa média 298          

 

O custo de construção estimado para este empreendimento, apresentado na Tabela 

21, atendia a expectativa da área de incorporação. 

 

Tabela 21: Caso Residencial – Fase de Viabilidade – Cenário 1 

Área Privativa = 32.162                                                                                                     
Preço Total do 

Serviço
R$/m2 AP

I+II+III TOTAL DO PROJETO 86.811.012,82     2.699,15      

I + II OBRA 84.242.687,82     2.619,29      

I DIRECT COST 62.383.755,12     1.939,65      

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 170.348,13          5,30             

02 CONTENÇÕES 3.458.011,98       107,52         

03 MOVIMENTO DE TERRA 1.058.620,35       32,91           

04 FUNDAÇÃO 2.244.537,15       69,79           

05 ESTRUTURA 16.759.425,60     521,09         

06 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 1.591.106,97       49,47           

07 FECHAMENTOS INTERNOS/EXTERNOS 3.750.182,36       116,60         

08 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES 1.844.954,40       57,36           

09 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS 1.850.053,62       57,52           

10 REVESTIMENTOS DE FACHADA 2.615.317,28       81,32           

11 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 2.351.023,64       73,10           

12 ACABAMENTO DE PISO 1.671.078,85       51,96           

13 ACABAMENTO DE PAREDE 1.724.696,05       53,62           

14 FORROS E PAINÉIS 2.009.974,69       62,49           

15 ESQUADRIAS METÁLICAS 497.493,02          15,47           

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA 938.084,09          29,17           

17 APARELHOS, METAIS, BANCAS E ACESSÓRIOS 1.103.369,07       34,31           

18 PINTURA INTERNA 1.861.362,20       57,87           

19 ELEVADORES 2.122.666,28       66,00           

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.116.741,03       159,09         

21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.665.022,94       145,05         

22 AUTOMAÇÃO 475.145,43          14,77           

23 AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA 1.102.761,36       34,29           

24 URBANIZAÇÃO 757.575,95          23,55           

25 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 70.878,05            2,20             

26 LIMPEZA 49.614,63            1,54             

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FORNECIMENTOS ESPECIAIS 523.710,02          16,28           

II INDIRECT COST 21.858.932,70     679,64         

29 DESPESAS INDIRETAS 9.508.204,54       295,63         

30 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10% 7.908.115,56       245,88         

31 ISS SOBRE TAXA (5%) e MÃO OBRA CONSTRUTORA 585.503,33          18,20           

32 CONTINGÊNCIAS - SOBRE CD 3.594.597,98       111,76         

33 HABITE-SE 262.511,29          8,16             

III DIRECT BUYS 2.568.325,00       79,85           

34 DIRECT BUYS 2.568.325,00       79,85           

TOTAL FINAL I+II+III ..............................................................................................................................................86.811.013     2.699       

PLANO DE CONTAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Cenário 2: Durante a negociação dos terrenos, a compra de alguns lotes não se 

concretizou, ocasionando a redução da área de venda considerada na viabilidade 

para 17.000 m2, bem como introduziu algumas limitações e complexidades no 

desenvolvimento do projeto, tais como irregularidade dos subsolos e implantação 

das torres. A configuração final do terreno pode ser vista na Figura 13. 
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Figura 13: Croqui do terreno com os lotes comprados – Cenário 2 

 

No Cenário 2, o estudo de massa apresentava os dados listados no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Dados Primários – Cenário 2 

área do terreno 3,414      

nº unidades 54           

nº pavimentos 27           

nº unidades/andar 2             

nº de torres 1             

nº vagas (5 por apto) 216         

nº de subsolos 3             

área parivativa média 315          

 

Na Figura 14 apresenta-se a implantação da torre de apartamentos grandes (de 

mesmo padrão de especificação e programa dos apartamentos do Cenário 1). Por 

meio deste croqui, podem-se perceber as implicações geradas pela configuração 

final do terreno, principalmente quanto à sua contenção.  
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Figura 14: Croqui do terreno: implantação da torre - Cenário 2  

 

 

A Tabela 22 apresenta o custo do empreendimento de mesmo padrão de 

especificação e programa do Cenário 1. 

 

A redução do potencial construtivo reduziu a quantidade de área de venda permitida 

(de 32.000 m2 para 17.003 m2). Em função disso, houve a necessidade de redução 

da quantidade de torres (de duas para uma torre), o que aumentou o tamanho médio 

das unidades (de 298 m2 para 315 m2), de forma a se obter um melhor 

aproveitamento.  

 

A construção de menor quantidade de área elevou o valor do custo por m2 da área 

privativa, pois a redução das despesas indiretas não é proporcional à redução da 

área.  

 

O custo de construção estimado para este empreendimento, neste momento, é 

16,80% acima do anteriormente estimado, e a taxa de retorno caiu para 15% ao ano. 

Além disso, a velocidade de venda de unidades maiores é menor, pois o mercado da 

região tem oferta abundante deste tipo de produto. O risco incorporado ao negócio 

não atendeu a expectativa da área de incorporação. 
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Tabela 22: Caso Residencial – Fase de Viabilidade – Cenário 2 

Área Privativa = 17.003                                                                                                     
Preço Total do 

Serviço
R$/m2 AP

I+II+III TOTAL DO PROJETO 53.616.456,88     3.153,35      

I + II OBRA 51.389.043,95     3.022,35      

I DIRECT COST 35.486.920,17     2.087,10      

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 138.367,99          8,14             

02 CONTENÇÕES 3.361.409,47       197,70         

03 MOVIMENTO DE TERRA 529.310,17          31,13           

04 FUNDAÇÃO 1.268.651,43       74,61           

05 ESTRUTURA 8.686.584,42       510,89         

06 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 943.404,93          55,48           

07 FECHAMENTOS INTERNOS/EXTERNOS 1.928.780,16       113,44         

08 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES 946.991,35          55,70           

09 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS 975.449,29          57,37           

10 REVESTIMENTOS DE FACHADA 1.342.677,64       78,97           

11 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 1.191.918,78       70,10           

12 ACABAMENTO DE PISO 980.220,81          57,65           

13 ACABAMENTO DE PAREDE 1.169.859,33       68,80           

14 FORROS E PAINÉIS 1.059.167,70       62,29           

15 ESQUADRIAS METÁLICAS 321.987,16          18,94           

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA 469.042,04          27,59           

17 APARELHOS, METAIS, BANCAS E ACESSÓRIOS 584.170,31          34,36           

18 PINTURA INTERNA 966.022,47          56,81           

19 ELEVADORES 1.117.773,07       65,74           

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.954.245,28       173,75         

21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.569.604,87       151,13         

22 AUTOMAÇÃO 375.391,14          22,08           

23 AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA 608.083,12          35,76           

24 URBANIZAÇÃO 501.792,13          29,51           

25 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 35.439,02            2,08             

26 LIMPEZA 24.807,32            1,46             

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FORNECIMENTOS ESPECIAIS 435.768,74          25,63           

II INDIRECT COST 15.902.123,78     935,25         

29 DESPESAS INDIRETAS 8.329.202,32       489,87         

30 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10% 4.819.773,47       283,47         

31 ISS SOBRE TAXA (5%) e MÃO OBRA CONSTRUTORA 431.086,22          25,35           

32 CONTINGÊNCIAS - SOBRE CD 2.190.806,12       128,85         

33 HABITE-SE 131.255,64          7,72             

III DIRECT BUYS 2.227.412,93       131,00         

34 DIRECT BUYS 2.227.412,93       131,00         

TOTAL FINAL I+II+III ..............................................................................................................................................53.616.457     3.153       

PLANO DE CONTAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 

 

 

Cenário 3: Um novo estudo de mercado mostrou que havia muita concorrência na 

região para apartamentos grandes, e que apartamentos com áreas menores e 

conceito arquitetônico arrojado alcançariam maior valor de venda. Isso alterou a 

decisão da empresa, e um novo estudo de massa foi desenvolvido para essa nova 

ideia. 
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Para esse desenvolvimento, a equipe de custo trabalhou com o arquiteto, ajudando-

o na concepção do edifício de maneira a torná-lo mais eficiente do ponto de vista do 

custo, e atender às metas estabelecidas. 

 

Entre outros, a eficiência de itens como elevadores, escadas, fachadas, etc., foi 

analisada, uma vez que já se sabia que o custo de construção para apartamentos de 

área reduzida é mais alto do que o custo para construção de apartamentos maiores.  

 

Diversas simulações foram feitas com a variação de itens importantes, tais como:  

prazo de obra, equipe administrativa, equipamentos, etc. O melhor resultado 

apresentado foi o mostrado no estudo de massa apresentado de forma resumida 

nas Figuras 15 e 16, e cujo custo é mostrado na Tabela 23. 

 

 

Figura 15: Estudo de massa preliminar – Cenário 3 
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Figura 16: Programa do empreendimento – Cenário 3 

 

 

No Cenário 3, o estudo de massa apresentava os dados listados no Quadro 9. O 

maior número de vagas provocou a necessidade de construção de mais um subsolo. 

 

Quadro 9: Dados Primários – Cenário 3 

área do terreno 3.414      

nº unidades 191         

nº pavimentos 27           

nº unidades/andar 7             

nº de torres 1             

nº vagas 352         

nº de subsolos 4             

área parivativa média 87,91      
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A Figura 17 ilustra o croqui com a implantação do novo estudo, contendo uma torre e 

quatro subsolos. 

 

 

Figura 17: Croqui do terreno com implantação da torre – Cenário 3 

 

 

Para o Cenário 3, o preço de venda é de R$ 10.000/m2 de área privativa. Com o 

custo de R$ 3.774/m2 de área privativa (Tabela 22), a taxa de retorno volta para 25% 

ao ano. Entretanto, outra variável é inserida neste momento: o valor do CEPAC 

(Certificado de Potencial Adicional de Construção), que era de R$ 1.000/un., passa 

para R$ 4.000/un. A introdução deste novo custo faz com que a taxa interna de 

retorno seja muito reduzida, fechando em 14% ao ano. 

 

Mesmo com essa redução da taxa interna de retorno, a incorporadora decide 

prosseguir com o projeto do Cenário 3, acreditando que o risco de comercialização 

será reduzido, em função do resultado apresentado nas pesquisas de mercado. 

Sendo assim, a decisão foi de seguir em frente com esta alternativa, passando para 

a elaboração do projeto legal e a sua submissão ao processo de aprovação. 
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Tabela 23: Caso Residencial – Fase de Viabilidade – Cenário 3 

Área Privativa = 16.771                                                            
Preço Total do 

Serviço
R$/m2 AP

I+II+III TOTAL DO PROJETO 63.284.519,42    3.773,54     

I + II OBRA 60.224.178,51    3.591,06     

I DIRECT COST 42.846.444,36    2.554,85     

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 254.207,94         15,16          

02 CONTENÇÕES 4.186.363,40      249,63        

03 MOVIMENTO DE TERRA 842.756,61         50,25          

04 FUNDAÇÃO 1.009.866,25      60,22          

05 ESTRUTURA 9.034.805,20      538,73        

06 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 1.251.738,32      74,64          

07 FECHAMENTOS INTERNOS/EXTERNOS 2.885.825,14      172,08        

08 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES 698.784,10         41,67          

09 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS 1.502.203,39      89,57          

10 REVESTIMENTOS DE FACHADA 1.503.835,72      89,67          

11 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 2.452.305,97      146,23        

12 ACABAMENTO DE PISO 1.882.876,80      112,27        

13 ACABAMENTO DE PAREDE 1.472.120,42      87,78          

14 FORROS E PAINÉIS 832.266,53         49,63          

15 ESQUADRIAS METÁLICAS 691.784,87         41,25          

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA 533.736,67         31,83          

17 APARELHOS, METAIS, BANCAS E ACESSÓRIOS 1.145.980,37      68,33          

18 PINTURA INTERNA 1.085.844,37      64,75          

19 ELEVADORES 1.503.934,07      89,68          

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.350.184,95      140,14        

21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.441.293,57      205,20        

22 AUTOMAÇÃO 332.249,32         19,81          

23 AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA 828.055,83         49,38          

24 URBANIZAÇÃO 685.299,31         40,86          

25 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 62.663,92           3,74            

26 LIMPEZA 75.196,70           4,48            

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FORNECIMENTOS ESPECIAIS300.264,61         17,90          

28 ESTOQUE -                    

II INDIRECT COST 17.377.734,15    1.036,20     

29 DESPESAS INDIRETAS 9.132.832,37      544,57        

30 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 5.145.948,40      306,84        

31 ISS SOBRE TAXA (5%) e MO CONSTRUTORA 499.989,56         29,81          

32 CONTINGÊNCIAS - SOBRE CD 2.598.963,84      154,97        

III DIRECT BUYS 3.060.340,91      182,48        

34 DIRECT BUYS 3.060.340,91      182,48        

TOTAL FINAL I+II+III .........................................................................................................................................63.284.519    3.774       

PLANO DE CONTAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 

 

 

Vale a pena ressaltar que o processo de orçamentação por parametrização permitiu 

o fornecimento das informações necessárias para tomada de decisão nos estágios 

iniciais do desenvolvimento do projeto, evitando surpresas posteriores.  
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Cenário 4: Durante o processo de aprovação do projeto, a prefeitura interpretou a 

legislação de modo mais restritivo, inviabilizando completamente a solução adotada 

no Cenário 3, obrigando a novos estudos, inclusive com a alteração da quantidade 

de torres. 

 

Até a finalização trabalho de pesquisa que gerou esta dissertação, este 

empreendimento estava em análise pela equipe de projeto; portanto, sem uma 

solução definitiva. 

  

Com este estudo de caso procurou-se ilustrar que, sem um método de 

orçamentação ágil que possibilitasse a análise de engenharia de valor e que 

subsidiasse a tomada de decisão a cada novo acontecimento em curto espaço de 

tempo, não seria possível interferir e orientar o projeto para soluções viáveis, e a 

tomada de decisão poderia ser equivocada e tardia. O uso de ferramentas 

tradicionais de estimativa de custo por m2 não teriam a menor sensibilidade e 

acuidade para auxiliar de forma eficiente a análise feita. Vale ressaltar que dezenas 

de simulações aconteceram em poucos dias e propiciaram uma condução firme do 

processo de projeto, evitando desperdício de tempo da equipe envolvida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A prática de parametrizar é antiga e bastante utilizada, e o parâmetro mais difundido 

no mercado da construção para a estimativa do custo nas fases iniciais de um 

empreendimento é o custo por m2 de construções concluídas. Mas este custo pode 

se desviar muito do custo real da obra se esta definição de custo não for feita de 

maneira bem criteriosa e com empreendimentos muito parecidos. Além disso, os 

métodos apresentados na bibliografia não oferecem a possibilidade e agilidade para 

a análise de engenharia de valor e simulações quanto às decisões a serem tomadas 

nas fases de projeto, que são de fundamental importância para se atingir o custo 

estabelecido para a viabilidade do negócio. 

 

Muitas decisões devem ser tomadas durante o processo de projeto, e várias delas 

dependem do conhecimento dos custos para que sejam adotadas, de modo a 

fornecer subsídios seguros para o prosseguimento do processo. A engenharia de 

valor também deve estar bem apoiada para que a decisão permita alcançar a meta 

de custo e qualidade pretendidos para o empreendimento. Por isso, o 

desenvolvimento de um método de fácil utilização se mostra necessário para que 

todo o processo de projeto seja eficiente e, principalmente, eficaz.  

 

Por ser muito simples, o método apresentado nesta dissertação pode ser utilizado 

em qualquer tipo de projeto, comercial ou residencial, e também na definição de 

custos de hotéis, empreendimentos de retrofit, entre outros, conforme mostrado nos 

capítulos anteriores; dependendo somente da análise e seleção criteriosa das 

variáveis que realmente influenciam no custo de cada uma das partes desses 

projetos, definindo coeficientes parametrizados de quantidades e custos conhecidos, 

a partir de projetos já executados de cada especificidade.  

 

Após a montagem da planilha com os algoritmos, em poucas horas obtêm-se o custo 

balizador com a acurácia necessária para a tomada de decisão quanto à realização 

do negócio, além de proporcionar rapidez no apoio ao acompanhamento do 

processo de projeto e engenharia de valor.  
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A base do método apresentado é muito simples e pode ser resumida por: 

 

 definição de parâmetros de projetos disponíveis nas diversas fases do 

empreendimento; 

 

 estruturação do custo da construção nas suas diversas partes (Plano de Contas); 

 

 análise do custo de cada uma das partes em função dos parâmetros mais 

influentes no seu custo; 

 

 análise de toda e qualquer contratação de serviços de construção utilizando-se 

de tais parâmetros, acumulando o conhecimento de forma ordenada 

(algoritmos); 

 

 utilização dos algoritmos em novos projetos e análise de possíveis distorções. 

 

O conhecimento acumulado ao se praticar de forma ordenada e disciplinada os cinco 

passos descritos acima é a força-motriz que faz com que este método possa ser 

realmente eficaz. 

 

Procurou-se mostrar a validade do método proposto com exemplos do dia a dia, em 

situações reais onde ele foi utilizado, e inclusive informando a ordem de grandeza do 

tempo gasto para sua aplicação. 

 

A utilização deste método traz inúmeras vantagens ao processo de projeto, sendo as 

principais: 

 

 a possibilidade de se obter custos consistentes nas fases iniciais do 

empreendimento; 

 

 o apoio ao processo de engenharia de valor; 
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 a avaliação do impacto das decisões de projeto; 

 

 a obtenção de referências balizadoras para o processo de contratação de obra 

com maior antecedência. 

 

Pode-se ainda acrescentar que as vantagens elencadas contemplam grande 

agilidade e acuidade. 

 

A demonstração da validade de um método de orçamento não é tarefa fácil, pois a 

referência de comparação da sua acurácia, que seria o custo final da obra concluída, 

não depende somente da qualidade do orçamento em si, mas também de todo um 

longo processo de gestão de projeto e da própria construção. 

 

Conforme apresentado no decorrer deste trabalho, um orçamento nada mais é do 

que a fixação de metas factíveis de custo para cada parte da construção. Estas 

metas não são imutáveis ao longo do processo de gestão do custo, mas podem e 

devem sofrer ajustes à medida que o projeto evolui, disponibilizando novas 

informações. Este é um processo gerencial dinâmico e interativo, cuja acurácia não 

pode ser demonstrada matematicamente como grande parte dos processos 

tecnológicos utilizados em engenharia. 

 

Estatisticamente, a variação do orçamento final é menor do que a variação das suas 

partes. Eventuais discrepâncias que ocorram nessas partes nas fases iniciais de um 

projeto podem ser corrigidas por meio da atuação gerencial durante o processo, 

fazendo com que o custo convirja, na maioria das vezes, para metas factíveis. Este é 

um processo virtuoso, que foi constatado nestes mais de quinze anos da sua 

aplicação. 

 

Para a obtenção dos resultados pretendidos, evidentemente, todo o processo de 

análise deve ser acompanhado de uma boa dose de conhecimento sobre 

construção, planejamento e custos. 

 

E, apesar de ter sido amplamente demonstrada a utilidade da abordagem adotada 

nesta dissertação, o tema está longe de ser esgotado. Assim, a autora deste 
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trabalho propõe-se a dar continuidade às pesquisas na área de gestão de custos em 

projetos. 

 

Nesse sentido, podem-se sugerir como trabalhos futuros relacionados ao tema: 

 

 Adaptação e aplicação do método de estimativas paramétricas ao 

desenvolvimento de projetos de empreendimentos de outras características, seja 

no setor privado, seja no setor público. 

 

 Desenvolvimento e aplicação de ferramenta informatizada (software) para a 

realização das estimativas de custos em projetos, de modo a facilitar a tomada 

de decisão por gestores menos experientes no tema. 

 

 Associação do método a um conjunto de indicadores de projeto a fim de permitir 

a criação de uma “cesta” de indicadores que seja útil ao processo de estudo de 

viabilidade em projetos, antes mesmo da utilização do método apresentado. 
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Tabela 24: Plano de Contas 

Obra: quant. unid.

Valor 

Unitário

Valor 

Total

I+II+III TOTAL DO PROJETO

I + II OBRA

I DIRECT COST

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 Limpeza do terreno

01.01.01 limpeza do terreno

01.01.02 locação da obra - above

01.01.03 drenagem provisória

01.02 Outras despesas

01.02.02 outras despesas

02 CONTENÇÕES

02.01 Estrutura da Cortina

02.01.01 concreto 

02.01.02 armação 

02.01.03 forma

02.01.04 mo concreto/aço/forma

02.01.05 perfil metálico/prancheamento - cada 2,5m

02.02 Parede diafragma

02.02.01 concreto 

02.02.02 armação

02.02.03 mo de parede diafragma

02.02.04 lama bentonítica

02.02.05 parede guia

02.03 Tirantes

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 Escavação mecânica

03.01.01 escavação mecânica

03.01.01.01 Escavação mecânica - 1ª fase

03.01.01.02 Escavação manual para blocos

04 FUNDAÇÃO

04.03 Tubulão

04.03.01 concreto

04.03.02 armação

04.03.03 MO escavação

04.04 Blocos e baldrames

04.04.01 Blocos e baldrames - torre

04.04.01 concreto

04.04.02 armação

04.04.03 forma

04.04.04 mo blocos e baldrames

05 ESTRUTURA

05.01 Concreto

05.01.01 concreto -material - torre

05.01.01.01 concreto para tipos

05.01.01.01.01 concreto para tipos - 50% abaixo

05.01.01.02 taxa de bombeamento - torre

05.01.02 MO de execução estrutura

05.01.02.01 mo concreto 

05.02 Formas em geral

05.02.01 formas e escoramento - torre

05.02.01.01 formas e escoramento metálico/cabaças 

05.02.01.02 mo formas de madeira 

05.03 Armação convencional

05.03.01 aço CA50/60/25 - torre

05.03.01.01 armadura frouxa

05.03.01.02 aço para construção

05.03.02 MO corte e dobra - torre

05.04 MO de estrutura

05.04.01 MO de execução estrutura

PLANO DE CONTAS
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Tabela 24: Plano de Contas (continuação) 

05.05 Outras despesas

05.05.01 outras despesas - outras estruturas/arame

06 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO

06.01 Impermeabilização com manta auto protegida

06.01.01 regularização/proteção impermeab. - above

06.01.02 impermeabilização - mat/mo

06.01.02.01 laje térreo externo

06.01.02.02 laje de cobertura

06.01.02.03 piso dos banheiros/COPAS - above

06.01.02.04 piscinas do térreo - espelhos d'água

06.01.02.05 imperm. reservatório inferior

06.01.02.06 piscinas dos duplex

06.01.02.07 pisos dos terraços

06.01.02.08 tratamento de ralos

06.02 Isolamento térmico/acústico

06.02.01 isolamento acústico

07 FECHAMENTOS INTERNOS/EXTERNOS

07.01 Alvenaria interna de blocos 

07.01.01 alvenaria de blocos - material

07.01.01.01 alvenaria externa

07.01.01.02 alvenaria interna - núcleo/poço elevador

07.01.01.03 alvenaria de muros

07.01.01.04 alvenaria de subsolos

07.01.02 mo assentamento alvenaria

07.01.02.01 alvenaria externa

07.01.02.02 alvenaria interna - poço elevador

07.01.02.03 alvenaria de muros

07.01.02.04 alvenaria de subsolos

07.02 Drywall

07.02.01 drywall - mat/mo - MUDANÇA PARA ALVENARIA?

07.03 Divisórias sanitárias

07.03.02 divisórias sanitárias - mat/mo

07.04 Fechamentos especiais

07.04.01 parede falsa em contenção

08 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES

08.01 Chapisco

08.01.01 chapisco interno - material - above

08.01.02 mo de chapisco interno - above

08.02 Emboço desempenado

08.02.01 emboço desempenado - above

08.02.02 mo de emboço desempenado - above

08.03 Reboco

08.03.01 revestimento parede alvenaria 

08.03.02 mo revest. parede alvenaria 

08.04 Gesso liso

08.04.01 gesso liso em parede - material

09 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS

09.01 Contrapiso simples/cimentados

09.01.01 argamassa para contrapiso simples - material

09.01.01.01 cimentados nas escadas de segurança

09.01.01.02 rodapé cimentado para escadas de segurança

09.01.01.03 contrapiso simples demais áreas

09.01.02 mo de contrapiso simples

09.02 Contrapiso acústico

09.02.01 argamassa armada para contrapiso acústico - material

09.02.02 mo contrapiso acústico

09.03 Piso do subsolo (sobre terra)

09.03.01 concreto usinado

09.03.02 tela aço soldada 

09.03.03 mo execução piso concreto subsolo  
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Tabela 24: Plano de Contas (continuação) 

05.05 Outras despesas

05.05.01 outras despesas - outras estruturas/arame

06 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO

06.01 Impermeabilização com manta auto protegida

06.01.01 regularização/proteção impermeab. - above

06.01.02 impermeabilização - mat/mo

06.01.02.01 laje térreo externo

06.01.02.02 laje de cobertura

06.01.02.03 piso dos banheiros/COPAS - above

06.01.02.04 piscinas do térreo - espelhos d'água

06.01.02.05 imperm. reservatório inferior

06.01.02.06 piscinas dos duplex

06.01.02.07 pisos dos terraços

06.01.02.08 tratamento de ralos

06.02 Isolamento térmico/acústico

06.02.01 isolamento acústico

07 FECHAMENTOS INTERNOS/EXTERNOS

07.01 Alvenaria interna de blocos 

07.01.01 alvenaria de blocos - material

07.01.01.01 alvenaria externa

07.01.01.02 alvenaria interna - núcleo/poço elevador

07.01.01.03 alvenaria de muros

07.01.01.04 alvenaria de subsolos

07.01.02 mo assentamento alvenaria

07.01.02.01 alvenaria externa

07.01.02.02 alvenaria interna - poço elevador

07.01.02.03 alvenaria de muros

07.01.02.04 alvenaria de subsolos

07.02 Drywall

07.02.01 drywall - mat/mo - MUDANÇA PARA ALVENARIA?

07.03 Divisórias sanitárias

07.03.02 divisórias sanitárias - mat/mo

07.04 Fechamentos especiais

07.04.01 parede falsa em contenção

08 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES

08.01 Chapisco

08.01.01 chapisco interno - material - above

08.01.02 mo de chapisco interno - above

08.02 Emboço desempenado

08.02.01 emboço desempenado - above

08.02.02 mo de emboço desempenado - above

08.03 Reboco

08.03.01 revestimento parede alvenaria 

08.03.02 mo revest. parede alvenaria 

08.04 Gesso liso

08.04.01 gesso liso em parede - material

09 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS

09.01 Contrapiso simples/cimentados

09.01.01 argamassa para contrapiso simples - material

09.01.01.01 cimentados nas escadas de segurança

09.01.01.02 rodapé cimentado para escadas de segurança

09.01.01.03 contrapiso simples demais áreas

09.01.02 mo de contrapiso simples

09.02 Contrapiso acústico

09.02.01 argamassa armada para contrapiso acústico - material

09.02.02 mo contrapiso acústico

09.03 Piso do subsolo (sobre terra)

09.03.01 concreto usinado

09.03.02 tela aço soldada 

09.03.03 mo execução piso concreto subsolo  
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Tabela 24: Plano de Contas (continuação) 

09.04 Laje zero 

09.04.01 Laje zero tipos

09.04.02 Laje zero subsolo 

09.05 Outras despesas

09.05.01 outras despesas - enchimento de piso térreo

10 REVESTIMENTOS DE FACHADA

10.01 Chapisco externo

10.01.01 chapisco externo - material

10.01.02 mo de chapisco externo

10.02 Emboço externo

10.02.01 emboço externo - material

10.02.01.01 emboço paredes externas

10.02.01.02 emboço paredes sobresolos

10.02.01.03 emboço em muros

10.02.02 mo de emboço externo

10.02.02.01 mo emboço paredes externas

10.02.02.02 emboço paredes sobresolos

10.02.02.03 mo emboço em muros

10.03 Cerâmica

10.03.01 cerâmica rejuntada com argamassa colante - material

10.03.02 mo assentamento de cerâmica

10.06 Elementos complementares

10.06.01 peitoril/capa - mat/mo

10.06.01.01 peitoril de granito

10.06.01.02 capa de granito dos terraços

10.07 Gradil de sacada

10.07.01 gradil de sacada  - mat/mo

10.10 Pintura externa

10.10.01 massa raspada - sobresolo - ver+tratamento

10.10.02 massa raspada na fachada 

11 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

11.01 Caixilhos de alumínio

11.01.01 Caixilhos de alumínio

11.01.01.01 Caixilhos dormitorios

11.01.01.02 Porta suite master

11.01.01.03 Caixilho quarto empregada

11.01.01.04 Portas salas estar

11.01.01.05 Caixilho sala jantar

11.01.01.06 Caixilho banhos

11.01.01.07 caixilhos do térreo - above

11.01.02 Caixilhos PD duplo

11.02 Vidros

11.02.01 Vidros comuns

11.02.01.01 lisos 4mm

11.02.01.02 lisos 6mm 

11.02.01.03 fantasia

11.02.02 vidros laminados

11.02.02.01 laminado nos caixilhos entre vãos 

11.02.02.02 laminado no térreo 

11.02.04 vidro à prova de bala 

12 ACABAMENTO DE PISO

12.01 Cerâmica

12.01.01 cerâmica em piso - mat

12.01.01.01 cerâmica piso área comum 

12.01.01.02 cerâmica pisos banheiros

12.01.01.03 cerâmica pisos cozinha/área serviço

12.01.02 mo assentamento de cerâmica em piso - above

12,02 Porcelanato

12.02.01 porcelanato rejuntado com argamassa colante

12.01.01.01 porcelanato piso banheiro

12.01.01.02 porcelanato pisos lavabos

12.01.01.03 rodapé do lavabo

12.01.01.04 porcelanato pisos terraços

12.01.01.05 rodapé do terraço

12.02.02 mo assentamento de porcelanato

12.03 Mármore ou granito  
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Tabela 24: Plano de Contas (continuação) 

12.03.01 mármore ou granito assentado com argamassa

12.04.01.01 piso do hall social dos andares

12.04.01.01.01 hall social andares-porcelanato

12.04.01.01.02 piso hall social andares - requadro granito

12.04.01.02 piso mármore/granito térreo social

12.04.01.02.01 piso do térreo social 

12.04.01.03 rodapé mármore/granito térreo social

12.04.01.04 soleiras/baguetes

12.05 Pisos especiais

12.05.01 piso vinílico com rodapé

13 ACABAMENTO DE PAREDE

13.01 Azulejos

13.01.01 azulejos - mat

13.01.01.01 azulejo parede área comum

13.01.01.02 azulejo parede cozinha/área serviço

13.01.01.03 cantoneiras de alumínio

13.01.02 mo assentamento de azulejos

13,02 Porcelanato em parede

13.02.01 porcelanato - mat

13.02.01.01 porcelanato parede banheiros

13.02.01.01.01 azulejos paredes banheiros - above

13.02.01.01.02 azulejos paredes banheiros  - below

13.02.02 mo assentamento porcelanato em parede - above

13.03 Pastilha em parede

13.03.01 pastilha de porcelana - piscinas térreo/cob

13.03.02 mo assentamento pastilha em parede - piscinas

13.04 Mármore ou granito

13.04.01 mármore ou granito no térreo

13.04.02 moldura do elevador

14 FORROS E PAINÉIS

14.02 Gesso liso em tetos

14.02.01 gesso liso em tetos

14.03 Forro em gesso acartonado

14.03.01 forro de gesso acartonado - chapa/perfil/acessórios

14.03.01.01 forro de gesso em áreas frias

14.03.01.02 forro de gesso hall social - above

14.03.01.03 forro de gesso hall serviço

14.03.01.04 forro gesso do térreo

14.03.01.05 molduras de gesso no térreo

14.03.01.06 forro de gesso das varandas 

15 ESQUADRIAS METÁLICAS

15.01 Esquadrias metálicas em geral

15.01.01 corrimão - gradil de escada segurança

15.01.02 grelhas e alçapões - above

15.01.03 porta corta fogo

15.01.04 portas e janelas metálicas - above

15.01.05 gradil de fechamento e portões

15.01.05.01 portões de entrada

15.01.05.02 gradil área da piscina

15.01.05.03 gradil de fechamento e portões

15.01.06 rufos metálicos 

15.01.07 demais esquadrias de ferro

15.01.07.01 escadas marinheiro

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA

16.01 Portas de madeira

16.01.01 portas e batentes - material

16.01.01.01 portas entrada serviço inclusive ferragem

16.01.01.02 portas entrada social inclusive ferragem

16.01.01.03 portas dos depósitos inclusive ferragem

16.01.01.04 demais portas internas inclusive ferragem 

16.01.01.05 portas celas sanitárias 

16.01.02 portas de shaft

16.01.02.02 portas de shaft dos halls 

17 APARELHOS, METAIS, BANCAS E ACESSÓRIOS  



 
 

166 

Tabela 24: Plano de Contas (continuação) 

17.01 Louça sanitária

17.01.01 louça sanitária

17.01.01.01 vaso sanitário social - above

17.01.01.02 vaso sanitário serviço

17.01.01.03 mictório 

17.01.01.04 cuba de louça 

17.01.01.05 lavatório com coluna

17.01.01.06 lavatório especial para lavabo

17.01.01.07 tanque de louça

17.01.02 cuba de aço inox - above

17.01.03 tampa de shaft visitável

17.02 Metais sanitários

17.02.01 metais sanitários

17.02.01.01 misturador de lavatório

17.02.01.02 resgistro para mictório 

17.02.01.03 misturador de cozinha

17.02.01.04 torneira de cozinha

17.02.01.05 torneira de lavatório

17.02.01.06 torneira de lavabo

17.02.01.07 torneira de tanque

17.02.01.08 misturador de chuveiro

17.02.01.09 torneira de jardim

17.03 Acessórios sanitários (sifão, flexivel, etc)

17.03.01 acessórios sanitários - mat/mo - above

17,04 Bancadas em mármore ou granito

17.04.01 bancadas em mármore ou granito

17.04.01.01 bancadas das cozinhas

17.04.01.02 bancadas dos banheiros

17.04.01.03 bancadas dos lavabos

18 PINTURA INTERNA

18.01 Pintura interna em geral

18.01.02 Pintura interna em geral

18.01.02.01 látex em paredes

18.01.02.02 látex em tetos

18.01.02.03 látex acrílico acetinado em lavabos

18.01.02.04 látex acrílico tetos de banheiros/cozinha/AS

18.01.02.05 esmalte em tubulação

18.01.02.06 látex em subsolo

18.01.02.07 faixas demarcatórias

18.01.02.08 faixas de sinalização

18.01.02.09 esmalte em portas

18.01.02.10 látex acrílico em parede do hall serviço

18.01.02.11 caiação de poço de elevador

19 ELEVADORES

19.01 Elevadores convencionais

19.01.01 elevadores de passageiros

19.01.02 monta cargas/elevador hidráulico - below

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20.01 Instalação elétrica em geral

20.01.01 instalação elétrica em geral

20.01.01.01 Instalação elétrica

20.01.01.02 telefonia

20.01.01.03 televisão

20.01.02 cabine transformadora (inclusive carga para AC)

20.01.03 barramento blindado

20.01.04 gerador de energia

20.01.05 luminárias áreas comuns

20.01.06.01 Luminárias subsolos

20.01.06.02 Luminárias térreo

20.01.06.03 Luminárias áreas comuns 

20.01.06.04 balizadores

20.01.06.05 sinalizadores

20.01.06.06 postes externos

20.01.06.07 holofotes

20.01.06.08 luminárias terraços

20.01.06.09 lâmpadas em geral  
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Tabela 24: Plano de Contas (continuação) 

21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

21.01 Instalação hidráulica em geral

21.01.01 instalação hidráulica em geral

21.01.02 geradora água quente

21.01.03 registros/extintores/mangueiras e acessórios

21.01.04 caixas d'água de fibra

21.01.05 bombas de água servida/esgoto/recalque/incêndio

21.01.06 drenagem definitiva/irrigação

22 AUTOMAÇÃO

22.01 Automação predial

22.01.01 controle de acesso/segurança patrimonial

22.01.01.01 proteção perimetral

22.01.01.02 automatização de portões/passa volume

22.01.01.03 interfones/comunicação entre guaritas

22.01.01.04 sensores de presença

22.01.01.05 câmeras de segurança

22.01.02 controle/monitoramento de sistemas - above

22.02 Outras despesas

22.02.01 outras despesas

23 AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA

23.01 Sistema de ar condicionado

23.01.01 sistema ar condicionado

23.01.01.01 sistema de ar condicionado central

23.01.01.02 sistema split 

23.01.02 exaustão mecânica

23.01.02.01 exaustão de banheiros

23.01.02.02 exaustão de garagem

23.01.03 pressurização de escadas

24 URBANIZAÇÃO

24.01 Paisagismo

24.01.01 jardim - vegetação

24.01.02 pavimentação (guias/sargetas/ladrilho hidráulico/etc)

24.01.02.01 piso de pedra+tento

24.01.02.02 guias e sargetas

24.01.02.03 ladrilho hidráulico da rampa

24.01.02.04 calçada da rua

24.01.02.05 arremates em granito

24.01.02.06 espelhos d'água

24.01.02.07 deck em madeira

24.01.03 churrasqueira/forno pizza

24.01.04 totem de identificação/cascata/fonte

24.02 Outras despesas

24.02.01 outras despesas - quadra poliesportiva/tênis

25 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO

25.01 Comunicação visual e sinalização

25.01.01 comunicação visual e sinalização e totem

26 LIMPEZA

26.01 Limpeza geral da obra

26.01.01 limpeza final da obra

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FORNECIMENTOS ESPECIAIS

27,01 Serviços Complementares e Forneciemntos Especiais

27.01.01 SPA - mat/mo em duplex - PERSONALIZAÇÃO

27.01.02 piscinas e equipamentos (coberta)

27.01.03 pergolado/marquise/domus

27.01.03.01 pergolado em praça

27.01.03.02 marquise em cada torre

27.01.03.03 gazebo

27.01.04 sauna seca-úmida

28 ESTOQUE

28.01 Estoque para eventual reposição

28.01.01 estoque para eventual reposição  
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Tabela 24: Plano de Contas (continuação) 

II INDIRECT COST

29 DESPESAS INDIRETAS

29.01 Pessoal permanente

29.01.01 Pessoal permanente - mensalista

29.01.01.01 engenheiro gestor de obra - prazo total

29.01.01.02 engenheiro auxiliar de Obra/arquiteto 

29.01.01.03 mestre de obra - prazo total

29.01.01.04 encarregado administrativo - prazo total

29.01.01.05 almoxarife - prazo total

29.01.01.06 eletricista - prazo total

29.01.01.07 técnico de segurança

29.01.01.08 estagiários - 6 pessoas

29.01.02 Pessoal de canteiro - horista

29.01.02.01 encarregado de carpinteiro

29.01.02.02 encarregado de pedreiro

29.01.02.03 pedreiro

29.01.02.04 servente da administração

29.01.02.05 guincheiro

29.01.02.06 sinaleiro

29.01.02.07 ascenssorista

29.02 Implantação de canteiro

29.02.01 barracões

29.02.01.01 barracão para escritório

29.02.01.02 barracão para almoxarifado

29.02.01.03 banheiros

01.02.02 tapumes

01.02.03 equipamento/móveis de escritório

01.02.04 deslocamento de canteiro

29.03 Instalações provisórias

29.03.01 instalação provisória de água/esgoto

29.03.02 instalação provisória de energia

29.04 Proteções

29.04.01 bandeja salva vidas primária e secundária

29.04.01.01 bandeja salva vidas primária

29.04.01.02 bandeja salva vidas secundária

29.04.01.03 montagem e desmontagem de bandeja

29.04.02 proteção de periferia/vãos

29.04.03 entelamento de fachada

29.05 Equipamentos em geral

29.05.01 equipamentos de construção

29.05.02 ferramentas em geral

29.05.03 equipamentos de segurança

29.06 Equipamentos de transporte

29.06.01 grua

29.06.01.01 locação de grua

29.06.01.02 operador de grua

29.06.01.03 base para grua

29.06.01.04 montagem/desmontagem de grua

29.06.01.05 manutenção de grua

29.06.02 elevador de passageiro

29.06.02.01 locação de guincho de passageiro

29.06.02.02 base para guincho

29.06.02.03 montagem/desmontagem de guincho

29.06.02.04 manutenção de guincho

29.07 Serviços de canteiro

29.07.01 vigilância

29.07.01.01 vigilância humana

29.07.01.02 monitoramento eletrônico

29.07.02 material de consumo em canteiro

29.07.03 contas de consumo

29.07.03.01 conta mensal energia

29.07.03.02 conta mensal água/esgoto

29.07.03.03 conta mensal telefone

29.07.04 fundo fixo - cópias/viagens/alimentação e transp.

29.08 Limpeza permanente da obra

29.08.01 servente para limpeza e transporte

29.08.02 empresa de limpeza do canteiro

29.08.03 transporte externo terceirizado

29.08.04 caçamba para retirada de entulho  
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Tabela 24: Plano de Contas (continuação) 

29.09 Controle tecnológico

29.09.01 controle tecnológico de concreto

29.10 Outros serviços

29.10.01 Outros serviços

29.10.01.01 NBR/PCMAT

29.10.01.02 consultoria segurança

29.10.01.03 laudo de término

29.10.01.04 planejamento da obra

29.10.01.05 manual do proprietário

29.10.01.06 manutenção de equipamentos

29.10.01.07 cópias 

30 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

30.01 Taxa de administração

30.01.01 taxa de administração sobre CD e DI

31 ISS SOBRE TAXA (5%) e MÃO OBRA CONSTRUTORA

31.01 ISS sobre taxa (5%) e Mão de Obra Construtora

31.01.01 ISS sobre taxa (5%) e Mão de Obra Construtora

32 CONTINGÊNCIAS - SOBRE CD+DI

32.01 Contingências - sobre CD+DI

32.01.01 contingências - sobre CD+DI - obra

32.01.01.01 contingências - sobre CD+DI - obra

32.01.01.02 contingências - sobre CD+DI - manutenção

32.01.01.03 contingências - sobre CD+DI - projeto

33 HABITE-SE

33.01 Custos com habite-se

33.01.01 custos com habite-se 

III DIRECT BUYS

34 DIRECT BUYS

34.01 Direct buys

34.01.01 demolição de construção/fundação existente

34.01.02 árvores - corte e transplante

34.01.03 redes externas

34.01.03.01 Água/Esgoto

34.01.03.02 Energia

34.01.03.03 Telefone

34.01.03.04 Gás

34.01.04 diretrizes de SMT

34.01.05 seguro/reparos em vizinhos

34.01.06 decoração em geral

34.01.06.01 Salão de festas adulto

34.01.06.02 Salão gourmet

34.01.06.03 Home office

34.01.06.04 Hall social I - torre 6 por andar

34.01.06.05 Hall social II - torre 4 por andar

34.01.06.06 Praças/estar no térreo

34.01.06.07 Recreação infantil

34.01.06.08 Sala de jogos adulto, jovem e adolescente

34.01.06.09 Área da piscina adulto e infantil

34.01.06.10 Anfiteatro

34.01.06.11 Atelliê/ Pet care/espaço mulher/descanso

34.01.07 equipamentos sala de ginástica

34.01.08 totem decorativo

34.01.09 painel decorativo

34.01.10 play ground

34.01.12 consultores

34.01.13 comissionamento
34.01.14 gerenciamento/fiscalização/entrega/ISS  
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Tabela 25: Curva ABC – Edifícios Comerciais 

Concreto para estrutura 15,48% 15% 1

Sistema de ar condicionado 10,97% 26% 2

Instalação elétrica em geral 10,05% 36% 3

Armação para estrutura 8,64% 45% 4
Fachada em cortina de vidro 5,11% 50% 5

Instalação hidráulica em geral 4,97% 55% 6

Elevadores convencionais 4,91% 60% 7

Piso elevado 4,53% 65% 8

Automação predial 3,22% 68% 9

Estrutura da Parede diafragma 2,89% 71% 10

Escavação mecânica 2,69% 73% 11

Sapatas 2,36% 76% 12

Formas em geral 2,30% 78% 13
Forros acústico 1,47% 80% 14

Tirantes 1,43% 81% 15

Esquadrias metálicas em geral 1,42% 82% 16

Paisagismo 1,42% 84% 17

Granito em fachada 1,33% 85% 18

Impermeabilização com manta auto protegida 1,27% 86% 19

Alvenaria interna de blocos 1,16% 88% 20

Elementos complementares de fachada 1,12% 89% 21

Caixilhos de alumínio 0,81% 90% 22

Estrutura da Cortina 0,71% 90% 23

Pintura interna em geral 0,66% 91% 24

Mármore ou granito em parede 0,53% 91% 25

Serviços Complem. e Fornec. Especiais 0,52% 92% 26

Portas de madeira 0,50% 92% 27

Isolamento térmico/acústico 0,48% 93% 28

Tubulão 0,46% 93% 29

Mármore ou granito em piso 0,45% 94% 30

Porcelanato em parede 0,43% 94% 31

Piso do subsolo (sobre terra) 0,39% 95% 32

Emboço externo 0,34% 95% 33

Revestimento hall andares - vinílico 0,34% 95% 34

Fechamentos especiais 0,34% 96% 35

Laje zero 0,32% 96% 36

Vidros 0,29% 96% 37

Divisórias sanitárias 0,27% 97% 38

Outras despesas - topografia 0,27% 97% 39

Emboço desempenado - interno 0,26% 97% 40

Contrapiso simples/cimentados 0,25% 97% 41

Forro em gesso acartonado 0,24% 98% 42

Acessórios sanitários 0,23% 98% 43

Drywall 0,21% 98% 44

Limpeza geral da obra 0,21% 98% 45

Alucobond em fachada 0,20% 98% 46

Porcelanato em piso 0,19% 99% 47

Outras despesas - escavação sapatas 0,17% 99% 48

Limpeza do terreno 0,17% 99% 49

Estoque para eventual reposição 0,15% 99% 50

Azulejos 0,15% 99% 51

Comunicação visual e sinalização 0,12% 99% 52

Bancadas em mármore ou granito 0,10% 99% 53

Cerâmica em piso 0,10% 100% 54

Metais sanitários 0,10% 100% 55

Louça sanitária 0,09% 100% 56

Outras despesas - arame 0,06% 100% 57

Gesso liso - interno 0,05% 100% 58

Outras despesas - moldura de gesso 0,05% 100% 59

Chapisco - interno 0,04% 100% 60

Chapisco externo 0,02% 100% 61

C
U

R
V

A
 A

C
U

R
V

A
 B

C
U

R
V

A
 C
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Tabela 26: Curva ABC - Edifícios Residenciais 

Estrutura de concreto 15,16% 15% 1

Instalação elétrica em geral 9,57% 25% 2

Armação convencional 8,53% 33% 3

Instalação hidráulica em geral 7,37% 41% 4

Fechamentos internos e externos 6,56% 47% 5

Caixilhos de alumínio 5,18% 52% 6

Elevadores convencionais 3,14% 56% 7

Formas em geral 3,12% 59% 8

Chapisco e Emboço externo 2,97% 62% 9

Pintura interna em geral 2,84% 64% 10

Gesso liso em paredes e tetos 2,53% 67% 11

Portas de madeira 2,39% 69% 12

Azulejos/Porcelanatos 2,28% 72% 13

Blocos e baldrames 2,21% 74% 14

Paisagismo 2,06% 76% 15

Contrapiso simples e acústico/cimentados 2,06% 78% 16

Impermeabilização 1,91% 80% 17

Tubulão 1,66% 82% 18

Escavação mecânica 1,59% 83% 19

Pintura externa 1,55% 85% 20

Louças e Metais sanitários 1,46% 86% 21

Estrutura da Contenção/tirantes 1,33% 87% 22

Sistema de ar condicionado 1,14% 89% 23

Chapisco e Emboço desempenado interno 0,99% 90% 24

Vidros 0,96% 91% 25

Esquadrias metálicas em geral 0,90% 91% 26

Mármore ou granito em piso 0,85% 92% 27

Gradil de sacada 0,84% 93% 28

Piso do subsolo (sobre terra) 0,74% 94% 29

Forro em gesso acartonado 0,69% 95% 30

Cerâmica 0,53% 95% 31

Laje zero 0,51% 96% 32

Automação predial 0,49% 96% 33

Bancadas em mármore ou granito 0,48% 97% 34

Porcelanato em parede 0,47% 97% 35

Chapisco externo 0,44% 98% 36

Limpeza geral da obra 0,38% 98% 37

Cerâmica 0,35% 98% 38

Elementos complementares 0,33% 99% 39

Pastilha em parede 0,32% 99% 40

Serviços Complementares e Forneciemntos Especiais 0,28% 99% 41

Acessórios sanitários (sifão, flexivel, etc) 0,23% 99% 42

Mármore ou granito 0,15% 100% 43

Fechamentos especiais 0,15% 100% 44

Comunicação visual e sinalização 0,14% 100% 45

Divisórias sanitárias 0,06% 100% 47

Pisos especiais 0,05% 100% 48

Reboco 0,03% 100% 49

Limpeza do terreno 0,01% 100% 50

C
U

R
V

A
 A

C
U

R
V

A
 B

C
U

R
V

A
 C
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Tabela 27: Exemplo real de percentuais de serviços - PLANO DE CONTAS 

Projeto:

Base: 

Unid

Qtdde              

Total

Preço 

Unitário 

(atual)

Preço Total do 

Serviço

% Total do 

Serviço

I + II OBRA 100,00%

I DIRECT COST 81,13%

01 SERVIÇOS PRELIMINARES .................................................................................................................................................................................0,03%

01.01 Limpeza do terreno 0,01%

01.02 Topografia 0,02%

02 CONTENÇÕES .................................................................................................................................................................................1,07%

02.01 Estrutura da Cortina 1,07%

03 MOVIMENTO DE TERRA .................................................................................................................................................................................1,29%

03.01 Escavação mecânica 1,29%

04 FUNDAÇÃO .................................................................................................................................................................................3,12%

04.03 Tubulão 1,34%

04.04 Blocos e baldrames 1,78%

05 ESTRUTURA .................................................................................................................................................................................21,68%

05.01 Estrutura de concreto 12,23%

05.02 Formas em geral 2,51%

05.03 Armação convencional 6,88%

05.06 Arames e pregos 0,05%

06 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO .................................................................................................................................................................................1,54%

06.01 Impermeabilização com manta auto protegida 1,54%

07 FECHAMENTOS INTERNOS/EXTERNOS .................................................................................................................................................................................5,46%

07.01 Alvenaria interna de blocos 2,19%

07.02 Drywall 3,10%

07.03 Divisórias sanitárias 0,05%

07.04 Fechamentos especiais 0,12%

08 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES .................................................................................................................................................................................2,27%

08.01 Chapisco 0,11%

08.02 Emboço desempenado 0,68%

08.03 Reboco 0,03%

08.04 Gesso liso 1,45%

09 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS .................................................................................................................................................................................2,76%

09.01 Contrapiso simples/cimentados 0,88%

09.02 Contrapiso acústico 0,78%

09.03 Piso do subsolo (sobre terra) 0,60%

09.04 Laje zero 0,41%

09.05 Enchimento no térreo 0,09%

10 REVESTIMENTOS DE FACHADA .................................................................................................................................................................................5,39%

10.01 Chapisco externo 0,36%

10.02 Emboço externo 2,40%

10.03 Cerâmica 0,43%

10.06 Elementos complementares 0,27%

10.07 Gradil de sacada 0,68%

10.10 Pintura externa 1,25%

11 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO .................................................................................................................................................................................4,95%

11.01 Caixilhos de alumínio 4,18%

11.02 Vidros 0,78%

12 ACABAMENTO DE PISO .................................................................................................................................................................................1,75%

12.01 Cerâmica 0,28%

12,02 Porcelanato 0,74%

12.03 Mármore ou granito 0,68%

12.05 Pisos especiais 0,04%

13 ACABAMENTO DE PAREDE .................................................................................................................................................................................1,86%

13.01 Azulejos 1,09%

13,02 Porcelanato em parede 0,38%

13.03 Pastilha em parede 0,26%

13.04 Mármore ou granito 0,12%

14 FORROS E PAINÉIS .................................................................................................................................................................................1,19%

14.02 Gesso liso em tetos 0,59%

14.03 Forro em gesso acartonado 0,56%

14.04 Moldura de gesso 0,03%

15 ESQUADRIAS METÁLICAS .................................................................................................................................................................................0,73%

15.01 Esquadrias metálicas em geral 0,73%

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA .................................................................................................................................................................................1,93%

16.01 Portas de madeira 1,93%

17 APARELHOS, METAIS, BANCAS E ACESSÓRIOS .................................................................................................................................................................................1,75%

17.01 Louça sanitária 0,59%

17.02 Metais sanitários 0,59%

17.03 Acessórios sanitários (sifão, flexivel, etc) 0,19%

17,04 Bancadas em mármore ou granito 0,39%  
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Tabela 27: Exemplo real de percentuais de serviços - PLANO DE CONTAS (continuação) 

18 PINTURA INTERNA .....................................................................................................................2,29%

18.01 Pintura interna em geral 2,29%

19 ELEVADORES .................................................................................................................................................................................2,69%

19.01 Elevadores convencionais 2,53%

19.02 Elevadores hidráulicos 0,16%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .................................................................................................................................................................................7,72%

20.01 Instalação elétrica em geral 7,72%

21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS .................................................................................................................................................................................5,94%

21.01 Instalação hidráulica em geral 5,94%

22 AUTOMAÇÃO .................................................................................................................................................................................0,40%

22.01 Automação predial 0,40%

23 AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA .................................................................................................................................................................................0,92%

23.01 Sistema de ar condicionado 0,74%

23.02 Pressurização e exaustão 0,18%

24 URBANIZAÇÃO .................................................................................................................................................................................1,77%

24.01 Paisagismo 1,66%

25 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO .................................................................................................................................................................................0,11%

25.01 Comunicação visual e sinalização 0,11%

26 LIMPEZA .................................................................................................................................................................................0,31%

26,01 Limpeza geral da obra 0,31%

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FORNECIMENTOS ESPECIAIS .................................................................................................................................................................................0,22%

27,01 Serviços Complementares e Forneciemntos Especiais 0,22%

II INDIRECT COST 18,87%

29 DESPESAS INDIRETAS .................................................................................................................................................................................7,00%

29,01 Pessoal permanente 3,56%

29,02 Implantação de canteiro 0,24%

29.03 Instalações provisórias 0,11%

29.04 Proteções 0,57%

29.05 Equipamentos em geral 0,10%

29.06 Equipamentos de transporte 0,88%

29.07 Serviços de canteiro 0,96%

29.08 Limpeza permanente da obra 0,27%

29.09 Controle tecnológico 0,18%

29.10 Outros serviços 0,13%

30 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO .................................................................................................................................................................................6,94%

30.01 Taxa de administração 6,94%

31 ISS SOBRE TAXA (5%) e MÃO OBRA CONSTRUTORA .................................................................................................................................................................................0,52%

03.01 ISS sobre taxa (5%) e Mão de Obra Construtora 0,52%

32 CONTINGÊNCIAS - SOBRE CD+DI .................................................................................................................................................................................4,41%

32.01 Contingências - sobre CD+DI 4,41%

100,00%  
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Tabela 28: Exemplo real de Estudo de Massa 

 

A/C

OBRA
QUADRA

OBSERVAÇÕES

SUBPREFEITURA

DATA / REVISÃO

DOCUMENTOS RECEBIDOS

ÁREA TERRENO 

ZONA    

dados

CLASSIFICAÇÃO DA VIA

CATEGORIA DE USO

210 aptos

0 duplex

50,00% 4,00

85m2

Com Op. Urb. Faria Lima, podemos passar de coef. 1.00 para 4.00, projeção de 50%, e 

Confirmar largura da via.

ESTUDO DE MASSA 

Precisamos de levantamento planialtimétrico para confirmar estudo.

Este estudo segue com a última configuração, que inclui os lotes 215 para a Rua Silvania, 

Entendemos que para este produto, se for para seguir com salas com pé direito duplo, 

devemos considerar a compra urgente do lote 124 da Rua Ernani Pereira, 

Vila Mariana
6.Janeiro,2010                                                                  guia velho 205/ novo 231

3.657,00m2

atual : VM  ZM-1  Op. Urbana faria Lima setor 3d  antiga: Z2
zona vetada= ZM-1

coeficiente: basico 1,00   / máximo 1,00

taxa de ocupação =50%

taxa de permeabilidade =15%

gabarito=15,00 m

CALCULO

equivalencia Cepac    res 1,50  / com-serv=1,00

equivalencia cepac para mudança de parametros urbanisticos=3657,00/1,50=2438 Cepac's

3657,00 x 3 /1,50    = 7314cepacs

* caso terreno(>2500m2) seja o resultado da união de várias matrículas(< q 2000m2 cada) há incentivo de 

total cepacs = 9020,60 Cepac's

R2v

1 torre com 27 pavtos

torre área privativa área terraço vagas

1 trr c/ 22 pavtos

85m2 11,10m2 2

0,00

comp. = 516,89m2

10 unidades/andar

área terreno= 3657,00 taxa de ocupação = coef. de aprov.=

TOTAL UNIDADES 210 QUADRO DE ÁREAS

ÁREA m2 POR VAGA 24,00

TOTAL DE VAGAS
280

SUBSOLOS 6.720,00

VAGA ZELADOR  /  DEF.FIS. TÉRREO 1.828,50

PRIVATIVA TOTAL 17.860,95 TIPO (COMPUTÁVEL) 17.008,00

EFICIENCIA
63,48%

TOT PRIV/AREA TOTAL TERRAÇOS 2.380,00

OBS. GERAIS: ATICO 200,00

Aclive?  comar?   Depave?

ÁREA TOTAL 28.136,50
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Tabela 29: Briefing de estudo de custo 

 
Empreendimento: CB Data: 

Fase: Proforma

Padrão: C2

SERVIÇO
PROCESSO            

CONSTRUTIVO
QUANTIDADE/VERBA

FUNDAÇÃO

Contenção Lateral:

a sem contenção terraplanagem: acerto do terreno e remoção da camada vegetal

Torre:

a estaca franki - 70%

a estaca raiz - 30% 

ESTRUTURA:

a Laje maciça sem protensão: e = 27cm; aço = 120kg/m3 (pela área de prefeitura)

FECHAMENTOS:

a Internamente: divisa de conjuntos e circulação: drywall com isolamento

banheiros: alvenaria em blocos de concreto

a Externamente: parede pre-fabricada com agragado exposto

a Cx. Elevador/Escadaria estrutura de concreto e alvenaria em blocos de concreto

ACABAMENTOS:

a Banheiros piso: porcelanato

parede: azulejos (cerâmica)

teto: forro de gesso acartonado

a Escritórios piso: laje zero

paredes: látex acrílico

teto: sem forro

a Hall de Elevadores piso: em porcelanato

parede: vinílico nas laterais

teto: forro de gesso acartonado

moldura de granito nas portas dos elevadores

a Lobby piso: em granito branco genérico

parede: porcelanato e demais em vinílico

teto: forro de gesso acartonado

CAIXILHOS:

a em alumínio entre vãos pintura eletrostática branca

dimensões: 2,50 x 2,20 - 40 un por andar

a Pele de vidro pintura eletrostática branca

extensão: 25% do perímetro da fachada 

VIDROS:

a Vidro laminado incolor 8mm nos caixilhos entre vãos

10mm na pele de vidro

a Vidro temperado nas portas do térreo

IMPERMEABILIZAÇÃO:

a Manta asfáltica na cobertura

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

a NFPA sem atendimento

a Gerador garantia de energia apenas para emergência

a Green Building sem certificação

a Luminárias sem fornecimento e instalação de luminárias nos escritórios

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

a Green Building sem certificação  
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Tabela 29: Briefing de estudo de custo (continuação) 

 

OUTRAS INSTALAÇÕES:

a Automação infraestrutura para posterior instalação pelo locatário

a Controle de acesso catracas nacionais convencionais - 04 cj

a Exaustão banheiros

a Escadas pressurizadas sim

a Ar condicionado central sistema completo (menos dutos e grelhas - distribuição no andar)

1.295 TRs 

ELEVADORES:

a Elevadores 09 elevadores por torre

a Velocidade 1,5m/seg

a Cabines sem decoração especial

LOUÇAS E METAIS:

a Louças e Metais linha dual flush

torneiras de pressão

PINTURA:

a Látex acrílico em paredes e tetos de áreas nobres

a Látex PVA comum em áreas secundárias

ÁREAS EXTERNAS/DECORAÇÃO:

a Decoração balcão de recepção

painél decorativo no lobby 

comunicação visual simples

a Áreas externas drenagem em canaletas e iluminação aérea

piso em asfalto na área de estacionamento

paisagismo simples (1.670m2)

calçada ao redor da torre em intertravado

a Iluminação externa sem iluminação de fachada
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Quadro 10: Histograma de Equipe – Edifício Residencial 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro campo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro planejamento 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

engenheiro suprimentos 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

mestre de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contra mestre 

administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

almoxarife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

eletricista 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

segurança 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

estagiários 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

encarregado obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

guincheiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

sinaleiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ascenssorista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

323

13 homem/mês/torre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro campo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

engenheiro planejamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro suprimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mestre de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contra mestre 

administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

almoxarife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

eletricista 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

segurança 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

estagiários 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

encarregado obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

guincheiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

sinaleiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ascenssorista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

430

9 homem/mês/torre

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 24 PAVIMENTOS, 3 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO
1 torre

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 24 PAVIMENTOS, 3 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO
2 torres
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Quadro 10: Histograma de Equipe – Edifício Residencial (continuação) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro campo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

engenheiro planejamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro suprimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mestre de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contra mestre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

almoxarife 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

eletricista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

estagiários 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

encarregado obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

guincheiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

sinaleiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ascenssorista 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

609

8,5 homem/mês/torre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro campo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

engenheiro planejamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro suprimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mestre de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contra mestre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

administrativo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

almoxarife 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

eletricista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

estagiários 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

encarregado obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

guincheiro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

sinaleiro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ascenssorista 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

716

7,5 homem/mês/torre

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 24 PAVIMENTOS, 3 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO
3 torres

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 24 PAVIMENTOS, 3 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO
4 torres
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Quadro 11 Histograma de Equipe – Edifício Comercial 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro campo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro planejamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro suprimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro fachada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro instalações 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mestre de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contra mestre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

almoxarife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

eletricista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

estagiários 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

encarregado obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

guincheiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

sinaleiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ascenssorista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

586

20 homem/mês/torre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro campo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

engenheiro planejamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro suprimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro fachada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro instalações 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mestre de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contra mestre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

almoxarife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

eletricista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

estagiários 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

encarregado obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

guincheiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

sinaleiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ascenssorista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

688

11 homem/mês/torre

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL COM 24 PAVIMENTOS, 4 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL COM 24 PAVIMENTOS, 4 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO
2 torres

1 torre
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Quadro 11 Histograma de Equipe – Edifício Comercial 

(continuação)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro campo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

engenheiro planejamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro suprimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro fachada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

engenheiro instalações 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

mestre de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contra mestre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

almoxarife 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

eletricista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

estagiários 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

encarregado obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

guincheiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

sinaleiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ascenssorista 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

884

9.8 homem/mês/torre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro campo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

engenheiro planejamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro suprimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

engenheiro fachada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

engenheiro instalações 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

mestre de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contra mestre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

administrativo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

almoxarife 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

eletricista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

estagiários 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

encarregado obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

guincheiro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

sinaleiro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ascenssorista 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1046

8.7 homem/mês/torre

4 torres

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL COM 24 PAVIMENTOS, 4 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO
3 torres

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL COM 24 PAVIMENTOS, 4 SUBSOLOS, TÉRREO E ÁTICO
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Quadro 12: Produtos de cada fase de projeto - Edifícios Comerciais

FASES DO PROCESSO DE PROJETO

Estudo Preliminar
Dados

Sondagem

Planta do apartamento

Cortes do edifício

Lançamento da estrutura

Definição da carga

Definição de áreas técnicas

Conceitos das instalações prediais (marcação de pontos)

Memorial descritivo

Definição da fachada (frisos, relevos, acabamentos)

Dimensões das louças sanitárias, bancadas

Definição tipo de fechamento (alvenaria, drywall)

Espessura dos revestimentos

Contrapisos ou laje zero

Soleiras, peitoris, capas

Conceitos do paisagismo

Dimension. preliminar inst. prediais

Compatib. todos os sistemas

 

PROJETO LEGAL - APROVAÇÃO FINAL DA PREFEITURA

Projeto Básico
Dados

Planta definitiva do apartamento

Consolidação geral - análise dos folhetos de venda, maquetes, projeto aprovado

Dimensionamento final das instalações prediais

Primeira compatibilização com todas as disciplinas - checagem das interferências

Confirmação dos consumos

Projeto Executivo
Dados

Detalhamento executivo geral

detalhamento da armadura

detlhamento da fachada

impermeabilização

detalhes construtivos (cantoneiras, espessuras, etc)

ampliações

projeto de vedações verticais

projeto de revestimentos

projetos para execução e fabricação

Construção
Dados

Contratações de serviços

Aditivos contratuais

Lessons learned
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Quadro 13: Produtos de cada fase de projeto - Edifícios Residenciais

FASES DO PROCESSO DE PROJETO

Estudo Preliminar
Dados

Sondagem

Planta do apartamento

Cortes do edifício

Lançamento da estrutura

Definição da carga

Definição de áreas técnicas

Conceitos das instalações prediais (marcação de pontos)

Memorial descritivo

Definição da fachada (frisos, relevos, acabamentos)

Dimensões das louças sanitárias, bancadas

Definição tipo de fechamento (alvenaria, drywall)

Espessura dos revestimentos

Contrapisos ou laje zero

Soleiras, peitoris, capas

Conceitos do paisagismo

Dimension. preliminar inst. prediais

Compatib. todos os sistemas

PROJETO LEGAL - APROVAÇÃO FINAL DA PREFEITURA

LANÇAMENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Projeto Básico
Dados

Planta definitiva do apartamento

Consolidação geral - análise dos folhetos de venda, maquetes, projeto aprovado

Dimensionamento final das instalações prediais

Primeira compatibilização com todas as disciplinas - checagem das interferências

Confirmação dos consumos

Projeto Executivo
Dados

Detalhamento executivo geral

detalhamento da armadura

detlhamento da fachada

impermeabilização

detalhes construtivos (cantoneiras, espessuras, etc)

ampliações

projeto de vedações verticais

projeto de revestimentos

projetos para execução e fabricação

Construção
Dados

Contratações de serviços

Aditivos contratuais

Lessons learned

 


