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RESUMO 

O crescimento da construção civil nas últimas décadas tem criado novos desafios para as 
incorporadoras e construtoras no Brasil. O aumento da competitividade entre as empresas e o 
aquecimento do mercado gera uma necessidade de controle de custos dentro das obras. Para 
que as empresas tenham controle sobre seus procedimentos operacionais e assim consigam 
prever e controlar de maneira coerente seus custos, se fez necessário a certificação dessas 
empresas junto a órgãos normatizadores. Esses órgãos visam garantir a qualidade dos 
processos operacionais dentro das empresas. Por ainda ser pouco inserido no contexto de 
controle de qualidade, o orçamento ainda necessita de indicadores de desempenho para 
verificar se a sua confecção tem atendido as expectativas das empresas e o próprio controle de 
qualidade. Esse estudo busca a causa dos principais erros que geram alterações de orçamento 
durante a execução da obra a fim de apontar caminhos para elaboração de indicadores de 
desempenho voltados para a área de orçamento. A metodologia consiste na pesquisa de dados 
de alteração de orçamento dentro de uma obra finalizada em Goiânia/GO cuja empresa tem 
certificação de qualidade ISO 9001. Os resultados englobam as principais causas de alteração 
de orçamento e análise de medidas para minimizar essas causas em novos orçamentos. 

Palavras-chave: Desempenho. Indicadores. Orçamento. Qualidade. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

A construção civil no Brasil têm sofrido grandes avanços e mudanças ao longo 

das últimas décadas. Com a aceleração do crescimento do país se abriram novas 

oportunidades de investimentos nessa área e o volume de incorporações aumentou 

consideravelmente. Esse grande aumento teve como resultado o crescimento da área, a 

geração de empregos e renda direta e indiretamente e a retomada de uma grande 

competitividade entre as incorporadoras e construtoras do país.  

Essa competitividade levou a escolha de muitas dessas empresas em abrir seu 

capital e ter seus resultados expostos publicamente, o que chama atenção para busca de 

investidores nacionais e internacionais. Para que o nome dessas empresas e sua credibilidade 

fossem realçados tanto no mercado imobiliário quanto no mercado de investimentos, era 

necessário que os novos empreendimentos e incorporações dessem uma boa garantia de 

resultados. Ou seja, passou a ser importantíssimo para o crescimento das empresas um bom 

controle do custo de suas obras. 

Quando se fala em custo de obra, se fala exatamente de orçamento e planejamento 

de obra. O setor de construção civil é conhecido por ter uma baixa produtividade de serviço e 

um alto índice de desperdício de materiais se comparado a outros ramos industriais. O grande 

desafio que as novas empresas encontraram para que seu resultado final fosse similar ou 

melhor que o projetado no lançamento do empreendimento, foi o controle de custo durante a 

execução da obra. Esse controle é necessário para que o orçamento original fosse o mais 

próximo possível do orçamento executivo. Ter o gasto estimado semelhante ao real passou a 

ser de fundamental importância para o crescimento dessas empresas e o aumento de geração 

de lucro. 

Dentro dessa perspectiva de controle de gastos, passou a se considerar o controle 

de qualidade e produtividade das obras. Esse controle passou a ser viável com a implantação 

das certificações de qualidade, as quais sugerem padrões que as empresas têm que seguir de 

maneira que a qualidade dos seus procedimentos seja garantida. A implantação dessas 

certificações nas empresas requer uma mobilização de organização de seus procedimentos. 
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Essas certificações são vistas no mercado como positivas para o aumento da credibilidade da 

empresa o que valoriza os seus empreendimentos e valores de ações. 

Um dos principais órgãos de normatização é o International Organization for 

Standardization (ISO). A competitividade no mercado da construção civil propiciou a adoção 

sempre crescente das normas ISO 9000 relativas aos sistemas de gestão da qualidade.  

A preocupação com a qualidade e produtividade da construção civil e seu impacto 

no crescimento do país, também chamou a atenção do Governo Federal. Em 1998 o 

Ministério das Cidades através da Secretária Nacional da Habitação lançou o Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat o PBQP-H. O programa traça direções 

para a construção civil melhorar a qualidade das habitações no país e modernizar as técnicas 

de execução de suas obras. 

As empresas na busca da melhoria de qualidade e produtividade e no aumento de 

sua credibilidade no mercado imobiliário têm abraçado as mudanças exigidas pelo mercado e 

tem buscado cada vez mais os órgãos normatizadores para melhorar seus procedimentos. Mas 

como o controle do resultado dos empreendimentos não está somente ligado à boa execução 

do orçamento previsto, passou-se a questionar se realmente os orçamentos realizados estavam 

coerentes com a realidade. O fator que se busca alcançar é a garantia de que o previsto ou 

orçado para a obra está coerente com seu prazo de execução e com os serviços que serão 

necessários para a obra. 

Passou-se então a buscar a qualidade e a produtividade dentro da confecção dos 

orçamentos das obras. Para isso é preciso criar cada vez mais procedimentos para a realização 

desses orçamentos e a busca por indicadores de qualidade que garantam que os procedimentos 

exigidos serão cumpridos.  

Torres et al. (2010, p.11)  citam “Um orçamento bem elaborado, que antecipe com 

o máximo de exatidão o custo de  uma  construção,   é  a  chave   para   reduzir   riscos   e  

viabilizar   negócios    bem-sucedidos.” 

Além de garantir o controle de custos estimados no empreendimento, um bom 

orçamento em conjunto com uma boa gestão de suprimentos da empresa e controle de 

contratos podem gerar uma economia não prevista na obra da ordem de até 5%. Em 
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contrapartida um descaso em relação ao orçamento e seu controle podem gerar um prejuízo 

para a empresa da ordem de 10% (CICHINELLI, 2010).  

Como os gastos da área da construção civil giram na ordem de grandeza de 

milhões de reais, essas porcentagens passam a ter grande significado na geração de lucro da 

empresa e no seu crescimento. Esse controle de orçamento gera uma necessidade de se orçar 

melhor e com mais riqueza de detalhes e estimativas mais reais. Tudo isso passa a ser um 

grande desafio tendo em vista que a construção civil vive um momento onde os orçamentos 

passam a ser cada vez mais complexos devido ao próprio desenvolvimento da área.  

A partir do momento em que o orçamento da obra passa a impactar diretamente o 

resultado final do produto e a perspectiva de crescimento da empresa, torna-se imprescindível 

a criação de procedimentos de controle e indicadores de qualidade relacionados ao processo 

orçamentário. 

Esse trabalho procede dos estudos de Silva et al.. (2009) e Torres et al.. (2010) 

que foram pioneiros em avaliar a qualidade dos orçamentos de construção civil sob o 

levantamento de solicitações de alteração de orçamento dentro de uma grande incorporadora 

na cidade de Goiânia. Ambos os trabalhos conseguiram traçar diretrizes para a formulação de 

indicadores de qualidade para a área de orçamento analisando de maneira geral as causas 

dessas alterações. 

Esses estudos anteriores abriram a porta para que se fossem analisadas mais 

especificamente as causas do alto número de alterações de orçamento. Esse trabalho busca a 

captação dessas causas para indicar os principais problemas que os orçamentos dessa 

incorporadora têm sofrido. Com o levantamento dessas causas será possível apontar as 

principais melhorias que a área precisa buscar e assim fornecer padrões de qualidade para o 

orçamento. 

1.2 – OBJETIVOS 

O objetivo principal desse trabalho é analisar as principais solicitações de 

alteração de orçamento de edificações residenciais. 

Como objetivos específicos pode-se citar: 



Análise das principais causas de alteração de orçamento de edificações residenciais                                       12 
 

 
A.F.P.D.Silva, R.V.Saba, R.I.Borges 
 

• Buscar rastrear as causas de alteração de orçamento da obra de estudo de 

caso escolhida da Empresa A. 

• Verificar o impacto financeiro das alterações de orçamento na obra do 

estudo de caso. 

• Verificar os motivos que geram mais solicitações de alteração de 

orçamento. 

1.3 – ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho consiste em analisar de maneira prática e objetiva as causas de 

alteração de orçamento. Para isso buscou-se uma revisão bibliográfica que conseguisse 

informar os principais conceitos que precisam ser entendidos para as análises de resultados. A 

metodologia de pesquisa trata-se de uma forma descritiva de busca de dados e indicações para 

análise. Os resultados são avaliados de maneira a conferir dados encontrados com análises 

feitas nos documentos que geraram os dados iniciais. Os quatro capítulos que se seguem são 

resumidos a seguir. 

1.3.1 – Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica se divide basicamente em três partes. A primeira que 

analisa de maneira clara e objetiva os conceitos de qualidade e produtividade. Além de 

explanar sobre o significado e importância da certificação ISO e do PBQP-H no cenário da 

construção civil no Brasil e as medições de qualidade propostas por esses órgãos.  

A segunda parte que esclarece conceitos de orçamento, alteração de orçamento e 

aditivo de orçamento. Também de maneira clara e objetiva para que se possa compreender os 

principais elementos do orçamento e suas funções no desempenho do planejamento e custo de 

obra. 

A terceira parte faz referência aos resultados encontrados nos estudos de Silva et 

al.., (2009) e Torres et al.,. (2010) com o objetivo de embasar a metodologia científica 

empregada nesse estudo. Os resultados desses dois trabalhos foram usados de orientação para 

a análise dos dados pesquisados e para a determinação das causas de alteração de orçamento, 

por isso a importância de expor esse conteúdo de maneira didática nesse capitulo do trabalho. 



Análise das principais causas de alteração de orçamento de edificações residenciais                                       13 
 

 
A.F.P.D.Silva, R.V.Saba, R.I.Borges 
 

1.3.2 – Metodologia 

O capitulo de metodologia se concentra em esclarecer as técnicas de pesquisa 

adotadas para obtenção dos resultados. São expostos nessa parte do trabalho os principais 

fatores que determinaram a escolha da obra pra o estudo de caso e como foram feitas as 

coletas de dados e análise dos resultados. 

Serão expostos os modelos de formulários utilizados e as diretrizes que 

determinaram a maneira como esses dados foram analisados. Basicamente esse capitulo é 

dividido em: 

• Caracterização da empresa e obra utilizada no estudo de caso 

• Técnicas de coletas de dados 

• Fontes de dados 

• Técnicas de análise de resultados 

• Técnicas de conferência de dados. 

1.3.3 – Resultados 

Esse capítulo trata de expor os resultados encontrados com a pesquisa descrita na 

metodologia cientifica. Basicamente se divide em duas partes: análise das alterações de 

orçamento e análise das causas de alteração de orçamento. 

Na análise das alterações de orçamento serão expostas as etapas da obra que mais 

se concentraram as alterações de orçamento assim como os serviços que foram mais 

solicitados. Serão analisados os serviços majorados e minorados independentemente. 

Na análise das causas de alteração de orçamento serão expostos os fatores que 

geraram as causas de orçamento com exemplos demonstrativos quando se fizer necessário. 

1.3.4 – Conclusão 

A conclusão aponta medidas para minimizar a quantidade de erros em orçamentos 

futuros baseadas nos resultados encontrados nesse trabalho. Também é sugerido um padrão de 

indicadores de qualidade a serem implantados na área de orçamento. Sugestões para outros 

trabalhos são propostas a partir da temática desenvolvida. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

2.1- SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2.1.1-Os Sistemas de Gestão da Qualidade 

O crescimento visto pela indústria da construção civil nos últimos tempos fez com 

o seu produto final fosse analisado com mais cautela, ou seja, se verificou a necessidade de 

introduzir um produto com qualidade.  

Segundo Berr, Lima e Formoso (2007), na construção civil o padrão de um 

determinado produto ou serviço deve ser considerado como o conjunto de informações 

relativas à sua produção, envolvendo as esferas de controle e responsabilidades, relações com 

os fornecedores, todos os setores da empresa e retroalimentação das informações do padrão 

para futuras utilizações e melhoria contínua. Este conjunto de informações deve ser 

documentado de forma a permitir o fácil acesso aos dados.  

Em Luciano e Isatto (2007), os autores fazem sugestões de ações a serem 

realizadas durante as fases de preparação, implementação e manutenção do SGQ para que se 

promova o alinhamento deste sistema às especificações da construção civil. Uma das 

sugestões relacionadas à manutenção do SGQ demonstra a preocupação em controlar as 

abordagens dos processos de tal forma que a padronização não dificulte a execução dos 

procedimentos sob pena de diminuir a criatividade.  

Quando as construtoras implementam as normas sem integrá-las, separando os 

grupos responsáveis pelos diferentes sistemas de gestão e dissociando seus respectivos focos, 

facilmente isso resulta em conflitos na estrutura organizacional podendo causar 

incompatibilidade cultural dentro da própria construtora. Além disso, a definição de uma 

única coordenação é muito importante na implementação dos sistemas integrados de gestão, 

pois o líder deve se envolver pessoalmente na motivação dos empregados, comunicação de 

metas e planos (ZENG; LOU; TAM, 2006).  
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CAMPOS (1992) coloca como princípio básico para o gerenciamento da 

qualidade ressaltando a necessidade de tomar decisões em cima de dados e fatos concretos 

com base em experiência, bom senso, intuição e coragem.  

O planejamento de um processo de mudança deve ser adequado aos objetivos 

desejados pela empresa. O estabelecimento de metas a serem atingidas, a determinação de 

procedimentos a serem seguidos, a delegação de responsabilidade às pessoas envolvidas, a 

escolha de liderança capaz de motivar os colaboradores durante o processo, além é claro do 

investimento financeiro que pode ser realizado no projeto, são fatores que devem ficar claros 

na fase de planejamento (MEDEIROS; SILVESTRE, 2001).  

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pode ser compreendido como os 

procedimentos e diretivas reunidos e alinhados de forma a possibilitar o planejamento e 

direção de uma organização que vise aumentar a qualidade de seu produto. 

Se o SGQ for bem implementado, mantido, organizado e controlado ele pode 

proporcionar benefícios, tais como: aumento da satisfação e redução de reclamações de 

clientes; desenvolvimento de parcerias e maior comprometimento de fornecedores, resultando 

na redução de insumos com defeito; melhoria da comunicação interna; aumento da motivação 

e maior comprometimento do funcionário; melhoria dos processos e da visão sistêmica; 

melhor identificação das necessidades; processos mais limpos; redução de desperdícios e 

melhoria do produto final (LUCIANO; ISATTO, 2007). 

O SGQ pode ser validado pela certificação. Ela é o início de uma contínua 

evolução da qualidade, de aperfeiçoamento profissional e busca por metas mais audaciosas e 

inovadoras que permitam a sobrevivência competitiva em longo prazo (OHASHI; 

MELHADO, 2004). 

2.1.2- ISO 9001 e PBQP-H 

A NBR/ISO 9000:2000 (ABNT, 2000) define gestão da qualidade como sendo um 

composto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação à 

qualidade, ou seja, é um conjunto de elementos inter-relacionados de forma a estabelecer 

políticas e objetivos necessários para dirigir e controlar uma organização com relação à 

qualidade.  



Análise das principais causas de alteração de orçamento de edificações residenciais                                       16 
 

 
A.F.P.D.Silva, R.V.Saba, R.I.Borges 
 

A NBR/ISO 9001:2008 promove a adoção de uma abordagem de processos, ou 

seja, promove a interação e gestão dos processos.  

A sistemática dos processos promove a obtenção de evidências que são avaliadas, 

principalmente durante a análise crítica pela direção, e permite determinar a extensão na qual 

o conjunto de políticas, objetivos, procedimentos ou requisitos são atendidos. Essa sistemática 

proporciona uma efetividade do sistema da qualidade.  

No âmbito da construção, a qualidade foi se constituindo numa realidade, seja 

pela busca de uma maior competitividade, seja pela motivação originada para a sua 

certificação. Em termos de abrangência nacional já existem, no âmbito dos Estados, os 

acordos setoriais que estão em consonância com as orientações formuladas pelo governo 

federal no PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. 

Atualmente o PBQP-H conta com a adesão de mais de 2300 construtoras em todo 

o país, o que demonstra a aceitação e credibilidade que o Programa conquistou e também 

demonstra o crescente interesse do setor em promover a qualidade e a confiabilidade de seus 

produtos (PBQP-H, 2005).  

Tal confiabilidade surge como conseqüência do modelo de sistema de gestão da 

qualidade baseado na abordagem de processo. Adicionalmente, a NBR/ISO 9001:2008 

permite a aplicação da metodologia “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) para todos os processos, 

do seguinte modo (ABNT, 2008): 

• Plan é planejar, a partir do estabelecimento dos objetivos e processos 

necessários para fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e política da 

organização; 

• Do é fazer, por meio da implementação dos processos; 

• Check é checar, usando de monitoramento e medição de processos em relação às 

políticas, objetivos e requisitos para o produto e relatar os resultados; 

• Act é agir, ao executar ações para promover a melhoria contínua do desempenho 

dos processos. 
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.Ribeiro (2003) sugere as seguintes relações entre as seções da NBR/ISO 9001 e 

as etapas do ciclo PDCA: 

• Responsabilidade da direção pode ser relacionada com o planejamento, por 

exigir a formalização dos objetivos, política e planejamento do SGQ; 

• Gestão de recursos também pode ser relacionada com planejamento, por 

considerar a definição dos recursos necessários; 

• Realização do produto pode ser relacionada com planejar e agir. Com relação ao 

planejamento estão relacionados requisitos como: planejamento da realização do produto, 

determinação dos requisitos do produto e desenvolvimento de projetos. Com relação à ação 

estão relacionados requisitos como aquisição e produção e fornecimentos de serviços; 

• Medição, análise e melhoria podem ser relacionadas com checar e agir. A 

checagem está relacionada com medição, monitoramento, controle de produto não conforme e 

análise dos dados. Já a ação pode ser relacionada com as melhorias do SGQ. 

Campos (1992) diferencia os significados de cada estágio do ciclo PDCA para 

processos repetitivos e não repetitivos. Alguns exemplos de processos repetitivos na 

construção civil são a preparação de concreto e o assentamento de tijolos e ladrilhos. Nestes 

casos, se busca com o PDCA atingir o objetivo de controlar a meta usando de padronização, 

treinamento, coleta de dados, verificação e aprimoramento do padrão. 

No entanto, o projeto da construção de um prédio é único, ou seja, não repetitivo, 

e o ciclo PDCA passa a ter como objetivo controlar o plano, através de, por exemplo, 

acompanhamento de cronograma e orçamento (CAMPOS, 1992). 

Dentre os tópicos da Norma, o requisito Medição, Análise e Melhoria é um dos 

mais desafiadores, pois vincula o sistema de gestão da qualidade ao atendimento do cliente, 

como foco final do processo (SCHNORR; FILHO, 2003). Este tópico encontra-se fortemente 

relacionado à noção de medição de desempenho e o estabelecimento de indicadores. 
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2.1.3-Medição de desempenho e indicadores de qualidade 

Medida de desempenho é um assunto que desperta bastante interesse de 

pesquisadores. A alta concorrência dos mercados atuais faz com que o desempenho dos 

negócios seja avaliado. 

Para Neely e Adams (2000), medir o desempenho é o processo de quantificar a 

eficiência e eficácia de uma atividade na empresa, em que o nível de desempenho que um 

negócio atinge é uma função da eficiência e da eficácia das atividades que são 

desempenhadas. Segundo as colocações desses autores, eficácia se refere ao limite em que os 

requisitos dos clientes são satisfeitos e eficiência é a medida de quão economicamente os 

recursos da empresa são utilizados para fornecer um dado nível de satisfação dos clientes. 

Para Hronec (1994) as medidas de desempenho representam os sinais vitais da 

organização, no sentido da quantificação de como andam as atividades dentro de um processo, 

ou se o resultado atinge a meta específica. 

A medição de desempenho é importante dentro de uma empresa, pois representa 

uma crítica ao seu próprio processo de funcionamento, acompanhando as atividades e 

decisões tomadas durante a execução de alguma atividade do seu escopo, além de ser peça 

chave na melhoria da qualidade e produtividade (OHASHI; MELHADO, 2004).  

SINK e TUTTLE (1993), baseados em suas experiências com desenvolvimento de 

sistemas de medição, afirmam que o grande obstáculo a implantação das medições de 

desempenho está no comportamento dos gerentes. Segundo esses autores a maior parte dos 

gerentes, senão todos preferem agir baseado na intuição, impulso, experiência a trabalhar para 

melhorar seus sistemas de informação. 

As habilidades gerenciais na construção civil foram adquiridas, principalmente, 

através  de experiência e tal comportamento é responsável pela não incorporação da 

abordagem sistêmica ao gerenciamento da construção. 

Nesse contexto, os indicadores de qualidade e produtividade desempenham um 

importante papel nas empresas. Um indicador de qualidade e produtividade é a forma de 

representação quantificável da qualidade de um produto ou serviço. É um instrumento de 

mensuração da qualidade e como tal, imprescindível ao seu gerenciamento. 
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Neste mesmo sentido, Lantelme et al.. (2001) definem indicadores de qualidade e 

produtividade como medições sistemáticas sobre aspectos fundamentais para a satisfação do 

cliente interno e externo, que irão mostrar de maneira clara e objetiva a posição atual. 

Permitem, assim, a definição de objetivos e metas para serem alcançados ao longo do tempo. 

2.2 – PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

A modernização de alguns processos construtivos e o aumento da oferta de 

empreendimentos residenciais, aliados a outros agentes de grande influência para a 

viabilidade do lançamento de novos negócios, tem sido determinantes para a evolução 

gradativa da construção civil nos últimos anos. Todavia, para que uma obra seja bem 

executada e possa gerar lucros para a construtora é necessário um bom planejamento e 

gerenciamento de todos os recursos disponíveis (SILVA et al.., 2009).  

No cenário atual a otimização de custos é fator imprescindível para o êxito de um 

empreendimento, portanto a consideração deste agente, assim como dos indicadores que 

classificam e quantificam as perdas em uma obra, é de extrema importância para o setor. 

Segundo Andrade e Souza (2003), estes custos podem ser definidos como o montante 

financeiro, proveniente de gastos com bens, serviços e transações financeiras, necessários à 

execução de um empreendimento, desde a etapa de estudo de viabilização até sua utilização, 

durante um prazo pré-estabelecido.  

A consideração dos custos leva em conta o grau de média (custo total ou unitário), 

variabilidade (variável, fixo ou semi-variável), facilidade de atribuição (direto ou indireto) e 

momento de cálculo (histórico ou pré-determinado). Dentro da construção civil, os semi-

variáveis são os mais predominantes, de acordo com CAMERINI (1991) e FERNANDEZ 

(1993).  

O sistema de gestão de custos, considerado por Horngren e Foster (1990) como a 

estrutura da organização dos dados e informações de custo das empresas, tem como 

atribuições fundamentais estimar custos para produtos e serviços e disponibilizar aos gestores 

informações que possam servir de base para a tomada de decisões referentes ao presente e ao 

futuro.  
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As empresas da construção civil atuam em dois sistemas administrativos: sistema 

de produção, onde os custos são os de produção e o sistema de administração central, onde os 

custos são chamados de empresariais, sendo estes constituídos pelas despesas administrativas, 

comerciais e financeiras.  

Os custos de produção são formados por cinco elementos primordiais: materiais 

(60% do custo total), mão-de-obra (aproximadamente 35% do total), equipamentos (2% do 

total), custos gerais diretos da obra e custos indiretos de produção (FORMOSO, 1986). O 

levantamento desses custos pode ser feito através de estimativas ou orçamentos.  

O orçamento pode ser visto como uma ferramenta que proporciona os benefícios 

para incrementar a eficiência através do planejamento e pode apoiar tanto o controle como o 

aprendizado pela comparação entre previsto e realizado (FREZATTI et al., 2009) e é definido 

por LOSSO (1995) como a previsão das receitas e despesas de um indivíduo, uma empresa ou 

organismo. Representa a descrição pormenorizada, com estimativa de preços, dos materiais e 

das operações necessárias para a realização de uma obra.  

Para Lima (2000) o orçamento deve satisfazer os objetivos de definir custo da 

execução de cada atividade ou serviço, constituir-se em documento contratual servindo de 

base para o faturamento, servir de referência para a análise de investimento e fornecer 

informações para o desenvolvimento de coeficientes técnicos confiáveis.  

O orçamento é peça essencial no planejamento e programação de uma obra, a 

partir dele é possível fazer a análise da viabilidade econômico-financeira do empreendimento, 

o levantamento dos materiais e serviços, o levantamento do número de operários para cada 

etapa de serviços, o cronograma físico-financeiro, o acompanhamento sistemático da 

aplicação da mão-de-obra e materiais para cada etapa de serviço, entre outras (SAMPAIO, 

2005).  

De acordo com Limmer (1997) a orçamentação de uma obra não é uma tarefa 

simples, devido a fatores como:  

• Baixa especialização da mão de obra, o que torna mais complicado o processo 

de uniformização dos índices de produtividade;  
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• Erros e falta de correção na produção dos projetos, gerando assim alterações 

freqüentes no planejamento da obra, assim como nos materiais e serviços 

orçados. 

Segundo SAMPAIO (2005), o orçamento pode tomar as seguintes terminologias:  

• Estimativa de custo: realizada na etapa de estudo preliminar do projeto. Avalia 

o custo obtido através de estimativa de quantidades de materiais e serviços, 

pesquisa de preços médios e aplicação de percentagens estimativas ou 

coeficientes de correlação.  

• Orçamento preliminar: avaliação de custo obtida através de levantamento e 

estimativa de quantidade de materiais e de serviços e pesquisa de preços 

médios, efetuada na fase de anteprojeto.  

• Orçamento analítico ou detalhado: avaliação de custo obtida através de 

levantamento de quantidades de materiais e de serviços e da composição de 

preços unitários, efetuada na etapa de projeto executivo.  

Em seu trabalho, Torres et al.. (2010) apresenta o conceito de orçamento 

evolutivo definido por Assumpção e Fugazza (2000). Esse modelo propõe que a quantidade 

de informação melhora de acordo com o avanço do empreendimento e com o detalhamento 

dos projetos. Na etapa inicial os custos dos insumos e serviços são estimados, na etapa 

intermediária, parte ainda é estimada e outra parte já é compromissada, e na etapa de 

execução existem os custos já incorridos, custos compromissados e custos estimados.  

Através de um controle eficiente é possível determinar a maior ou menor 

relevância de certos itens. Visando o grau de importância dos insumos ou serviços em uma 

obra e determinando a sua influência nos custos, uma das ferramentas de classificação é a 

chamada “curva ABC”, geralmente aplicada ao controle de estoque nos processos industriais 

de produção.  

A classe A são os itens mais importantes para o gerenciamento, em seguida a 

classe B com importância relativa e a classe C, constituída pelos itens de menor importância 

(LIMMER, 1997). O relatório curva ABC contém o código, descrição, preço unitário, 

quantidade, valor total e as percentagens simples e acumuladas dos serviços (SAMPAIO, 

2005).  
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Usualmente, na construção civil, o preço final do empreendimento deve 

contemplar o lucro, todos os encargos sociais, e todos os custos, que podem ser classificados 

quanto à identificação com o produto, ou seja, em diretos e indiretos (TISAKA, 2006).  

Os custos diretos são aqueles que podem ser identificados ou relacionados com o 

produto em execução, ou parte dele, podendo ser apropriados diretamente. Exemplos: 

materiais diretos e mão de obra direta (MARTINS, 1995). Segundo GOLDMAN (1999), para 

esse tipo de custo, as composições de serviços são apresentadas sob a forma de composições 

de custo, onde cada um de seus insumos apresenta um índice de consumo por unidade de 

serviço, que, multiplicado pelo respectivo custo unitário, resulta no valor unitário do insumo 

para a execução da unidade daquele serviço. As composições de custo unitário permitem 

calcular todas as quantidades e custos dos insumos componentes de uma atividade somente 

com o levantamento do quantitativo do serviço em projeto e preço unitário do insumo  

Os custos indiretos são aqueles que não se relacionam diretamente com um 

produto ou parte dele, ou que não convém que sejam imputados diretamente, por razões 

econômicas ou dificuldades práticas de apropriação. Desse modo devem ser apropriados 

separadamente e incluídos aos produtos através de métodos de rateio (MARTINS, 2005). 

Normalmente, eles são considerados através da aplicação de um percentual aplicado sobre os 

custos diretos. De acordo com a TCPO (2008), os principais custos indiretos são a instalação 

do canteiro e acampamento de obras, a administração local e a mobilização e desmobilização.  

Alguns autores, como CAMERINI (1991) e FERNANDEZ (1993), definem o 

orçamento através de dois tipos de processos:  

• Processo de correlação: o custo é estimado por correlação com uma ou mais 

variáveis de mensuração da dimensão da obra em questão. E este se divide 

em:  

o Processo de correlação simples: o custo de produtos semelhantes, e de 

um mesmo tipo, mas com dimensões diferentes, tem um custo 

proporcional à sua dimensão característica, que pode ser considerada 

como sua variável livre ou característica (MARTINES, 2006);  
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o Processo de correlação múltipla: o projeto é decomposto em partes e o 

seu custo total será correspondente a soma das várias parcelas em que 

tiver sido desdobrado (MARTINES, 2006).  

• Processo de quantificação: a estimativa do custo é feita através do 

levantamento das quantidades dos insumos necessários à execução da obra. Os 

métodos de quantificação mais usuais são:  

o Método de quantificação de insumos: baseado no levantamento das 

quantidades de todos os insumos necessários para geração da obra ao 

longo do seu processo de execução;  

o Método da composição do custo unitário: baseado na decomposição do 

projeto em partes, de acordo com o agrupamento dos serviços 

semelhantes em centros de custo.  

É de extrema importância a execução de um bom orçamento para que haja um 

planejamento eficaz e consequente sucesso de um empreendimento. Levando isso em 

consideração, a maior dificuldade encontrada pelos orçamentistas é que o mesmo se aproxime 

ao máximo da realidade.  

2.3 - DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÕES NO PROCESSO DE ORÇAMENTOS PARA 
EDIFICAÇÕES 
 

  O trabalho de SILVA et al.. (2009) objetivou o desenvolvimento de diretrizes 

para idealizar a criação de indicadores de desempenho. Esse trabalho foi voltado ao controle 

orçamentário de uma construtora de Goiânia para que essa pudesse melhorar o desempenho 

de seus futuros orçamentos. O estudo ocorreu a partir da análise das alterações de orçamento e 

levantamento de quantitativos envolvidos nas alterações, englobando dez empreendimentos já 

entregues pela empresa. 

Após o levantamento de quantitativos, foram traçados os principais motivos para 

as alterações de orçamento. Os motivos encontrados foram: mudança de projeto, serviço não 

orçado, aumento da mão de obra, aumento da quantidade de material e aumento da quantidade 

de serviço (SILVA et al.., 2009). 

 Os autores geraram o Diagrama de Causa e Efeito representado abaixo (Figura 

2.1) que, a partir das causas encontradas, foi desenvolvido para representar o relacionamento 
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das mesmas com as solicitações de alteração de orçamento, se tornando uma importante 

ferramenta para auxílio na tomada de decisões e a execução de melhorias, uma vez que as 

causas dos problemas estão bem delineadas. 

 

  
 

  Figura 2.1 – Diagrama de causa e efeito para solicitações de alteração de orçamento 

Os dados foram analisados a partir dos formulários de alteração de orçamento das 

obras escolhidas para o estudo. Então foi feita a classificação da alteração pela fase da obra e 

em seguida as causas foram levantadas conforme resultado demonstrado na Tabela 2.1. 

(SILVA et al..,2009).  

 

Tabela 2.1: Quantidades de solicitações para cada fase da obra em relação às causas detectadas. 
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Aumento da quantidade de serviço 1 14 22 68 59 71 9 244 

Aumento da quantidade de material 0 10 23 87 151 169 8 448 

Aumento da mão de obra 6 56 19 70 55 41 38 285 

Serviço não orçado 10 7 21 44 79 80 36 277 

Mudança de Projeto 39 1 0 0 0 0 0 40 

Total de solicitações de alteração 56 88 85 269 344 361 91 1294 
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Através do levantamento das causas, SILVA et al..(2009) apresentaram um 

gráfico que demonstra as solicitações com maior incidência, representado na Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 –  Visualização da quantidade de causas detectadas para cada fase da obra 

 

Através desse estudo Silva et al. (2009) fazem uma sugestão para criação de 

indicadores de qualidade. Os indicadores seriam voltados à contagem do número de 

solicitações de alteração de orçamento por obra e uma contagem da incidência em que as 

causas apresentadas se manifestariam dentro dessas alterações. 

O trabalho de Torres et. al., (2010) deu sequência ao trabalho de Silva et al. 

(2009) e coletou os dados através da verificação das solicitações de alteração de orçamento 

contido no banco de dados de cinco obras. Tais solicitações foram separadas de acordo com 

as suas principais causas de ocorrência. 

O foco para a elaboração desse trabalho foram as alterações de orçamento 

relativas ao aumento da quantidade de material, aumento da quantidade de serviço e aumento 

da quantidade de mão de obra. 
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Nas solicitações de alterações de orçamento geradas devido à necessidade de 

aumento de mão de obra, os serviços de instalações provisórias, pintura, corte e dobra de aço 

para estrutura, escoramento e forma foram o que tiveram maior número de solicitações, 

representando uma porcentagem total de 41% das alterações (TORRES et al., 2010).  

Nas solicitações de alterações de orçamento geradas devido à necessidade de 

aumento de material, o insumo aço, seguido por cimento Portland e concreto usinado 

bombeável, foram os que necessitaram de maior quantidade adicional (TORRES et al., 2010). 

Nas solicitações de alterações de orçamento relativas ao aumento da quantidade 

de serviço os serviços de movimento mecanizado de terra e forro de gesso tiveram um maior 

número de solicitações (TORRES et al., 2010). 

O trabalho de Torres et al. (2010) ainda realizou entrevistas com diversos agentes 

da empresa, incluindo engenheiros responsáveis pelo orçamento, obra, gerentes de obra, 

coordenadores de orçamento e assistentes administrativos, os quais foram  questionados 

quanto aos problemas relacionados ao orçamento que podem vir a gerar as solicitações de 

alterações de orçamento. Como resultados, o trabalho lista uma proposta de diretrizes para o 

desenvolvimento de indicadores de qualidade:  

• Formação profissional sazonal, onde cada membro do departamento de orçamento 

pudesse permanecer na obra durante um período como um braço do departamento de 

orçamento para conhecer os processos de execução, gerando uma retro-alimentação do 

sistema de informação da empresa para que os próximos orçamentos não incorressem 

os mesmos erros de orçamentação e planejamento; 

• Durante a elaboração dos orçamentos deveria haver uma integração entre a equipe da 

obra e a equipe de orçamentos; 

• Na época da realização do orçamento devem-se reunir propostas de custo dos serviços 

com os empreiteiros que os executarão 

• Realizar os orçamentos observando melhor os detalhes construtivos, que muitas vezes 

passam despercebidos, motivados pelo pouco tempo, que se tem para orçar o 

empreendimento. Seria fundamental que o orçamentista tivesse conhecimento de 

campo, pois assim visualizaria serviços e insumos que precisam ser feitos e nem 

sempre são vistos em projetos; 
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• Os projetos e memorial descritivo, detalhados, devem chegar em mãos da equipe de 

orçamento e da obra, viabilizando assim uma maior comunicação e integração das 

equipes, o que possibilitaria um orçamento mais detalhado e com menor índice de 

erros, pois a falta de projetos detalhados, assim como o tempo insuficiente para a 

realização do orçamento foram considerados os maiores problemas causadores de 

solicitações de alterações de orçamento; 

• Posse de todos os projetos complementares na obra antes da aprovação pela diretoria 

do orçamento, para a observação de impossibilidade de execução de algum requisito 

determinado em projeto; 

• Cumprimento efetivo de prazos por parte de cada departamento alimentador do 

orçamento. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 – INTRODUÇÃO 

O estudo aqui contemplado foi realizado a partir de pesquisa descritiva, com o 

intuito de levantar o volume de alterações de orçamento tanto em consideração a quantidade 

quanto em consideração ao custo. Trata-se de coleta de dados através de acesso a um 

determinado tipo de população e entrevista com os envolvidos com fim em estabelecer uma 

relação entre as variáveis encontradas.  

A pesquisa também tem caráter quantitativo e qualitativo já que busca análises de 

resultados através de números e induções. 

3.2 – ESTUDOS ANTERIORES 
 

Tomou-se de base o artigo científico de Silva et al. (2009) e o trabalho de Torres 

et al. (2010), ambos citados no capitulo anterior. 

Analisando as conclusões dos dois trabalhos citados, se verificou a necessidade de 

um estudo especifico sobre o assunto, aonde se buscaria as causas de alterações de orçamento 

testemunhadas pelos dois grupos de pesquisadores anteriores. 

Para tal análise se escolheu uma obra da mesma empresa investigada pelos 

trabalhos anteriores e analisou-se de maneira específica seus formulários de alteração de 

orçamento.   

3.3 – CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.3.1 – Escolha da obra 
 

A obra escolhida deveria atender alguns requisitos, sendo que o principal seria o 

fato dela estar finalizada a fim de que todas as fases da obra pudessem ser analisadas. Outros 

fatores que influenciaram a escolha da obra foram as facilidades em obter os dados 

necessários para realização da pesquisa tais como: 
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• Acesso aos formulários de alteração de orçamento; 

• Acesso ao orçamento original da obra; 

• Acesso às planilhas de levantamento de quantitativo da obra; 

• Acesso à equipe de engenharia responsável pela execução da obra e 

• Acesso à equipe de engenharia responsável pelo orçamento da obra. 

Foram encontradas mais de uma obra que atendia aos requisitos solicitados. O 

diferencial da obra escolhida foi que o engenheiro responsável pela execução foi o mesmo 

durante toda a obra, ou seja, a pessoa responsável pelas solicitações de alterações de 

orçamento foi a mesma durante todas as etapas da obra. Isso facilitou a coleta de dados e a 

integridade das informações. 

3.3.2 – Levantamento de serviços alterados 

Para se fazer o levantamento das alterações de orçamento por serviço, teve-se 

acesso a documentos importantes que viabilizaram a pesquisa. Esses documentos foram 

disponibilizados pela própria empresa a fim de contribuir para esse estudo. Os documentos 

utilizados para o levantamento dos serviços alterados foram: 

• Orçamento aprovado da obra – sem alterações;  

• Formulários de solicitação de alteração de orçamento e 

• Planilhas de levantamento originais da obra. 

O levantamento dos serviços alterados foi feito através de uma pesquisa nas 

solicitações de alteração de orçamento. O formulário de alteração de orçamento padrão 

utilizado pela empresa é adaptado para alterar mais de um serviço de uma vez. Segue um 

modelo desse formulário (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Formulário de solicitação de alteração de orçamento 

Para facilitar a pesquisa e padronizar os resultados foi feita uma classificação dos 

serviços em referência a sua etapa. Essa classificação difere um pouco da classificação feita 

pelos trabalhos anteriores devido à necessidade encontrada durante o processo de 

levantamento. Segue abaixo a classificação das etapas da obra aonde foram enquadrados 

todos os serviços alterados: 

• Serviços preliminares 

• Fundação 

• Estrutura 

• Obra bruta 

• Acabamento 

• Serviços permanentes. 

Com a determinação das etapas, foi ainda feita uma nova divisão entre os serviços 

alterados. Eles foram divididos em serviços majorados, ou seja, serviços que tiveram a 

necessidade de aumento de verba, e serviços minorados, serviços que puderam disponibilizar 

verba para as alterações. Foi criada uma única planilha envolvendo todas as alterações e 

serviços de maneira a ser possível manipular seus dados como um todo. Nessa planilha foram 

destacados os seguintes itens tanto para a fase majorada quanto para a minorada: 

• Número do formulário de alteração 
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• Etapa do serviço 

• Descrição do serviço 

• Unidade de medição do serviço 

• Quantidade alterada 

• Valor alterado. 

 Segue uma ilustração da planilha de levantamento (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2 – Formulário de levantamento de serviços alterados 

Os dados foram agrupados de maneira a determinar o valor total majorado e 

minorado, as etapas mais solicitadas e os serviços mais solicitados. Essa planilha foi a base de 

todo o estudo já que ela apontou os principais desvios do orçamento levando em consideração 

a incidência de um mesmo item no contexto geral. 

3.3.3 – Determinação das causas de alteração de orçamento 

Após o levantamento dos serviços por etapa, sua quantificação em incidência de 

alterações e valor alterado, iniciou-se a pesquisa pelas causas de alteração de orçamento. Em 

entrevista com o engenheiro civil responsável pelas solicitações de alteração de orçamento, 

foi feita uma primeira análise, serviço a serviço, aonde foram identificadas as causas que o  

levaram a solicitar as alterações. Nesse primeiro momento foram identificadas as seguintes 

causas de alteração de orçamento: 
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• Serviços não orçados 

• Serviços estimados para menos 

• Preço do empreiteiro fora do real 

• Erro de execução de obra 

• Erro de levantamento de quantitativo 

• Preço do material fora do real 

• Mudança de projeto. 

Também nesse primeiro momento foram definidos os principais fatores que 

influenciaram na disponibilização de verba dos serviços que supriram os erros. Seguem os 

fatores responsáveis pela disponibilização de verbas: 

• Serviços orçados que não foram utilizados 

• Economia da obra/suprimentos 

• Serviços pagos pela empresa principal 

• Serviços estimados para mais 

• Composição unitária errada. 

Após essa primeira análise, foram escolhidos alguns serviços para exemplificar e 

confirmar as causas encontradas na entrevista com o engenheiro responsável pela obra. Para 

cada causa foi selecionado um grupo de serviços. Esses foram analisados pelos seguintes 

métodos: 

• Relevantamento de quantitativo; 

• Coleta de dados junto ao departamento de suprimentos da empresa; 

• Análise dos projetos que geraram o orçamento original da obra; 

• Coleta de dados junto ao departamento de orçamento da empresa e 

• Análise do memorial descritivo da obra. 

A comparação da segunda análise com os resultados apontados pela entrevista 

com o engenheiro da obra apontou o quadro final das principais causas de solicitação de 

alteração de orçamento. 
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ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1-CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA EMPREENDEDORA E DA 

OBRA DE ESTUDO DE CASO 

4.1.1 – Caracterização da Empresa 

Para o estudo de caso foi necessário encontrar uma empresa empreendedora que  

já tivesse a cultura da busca pelos padrões de qualidade de execução e concepção do produto. 

A empresa deveria possuir o certificado ISO 9001, participar do Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e apresentar interesse na melhoria dos 

procedimentos operacionais já implantados. Dentro desses parâmetros foi escolhida a 

Empresa A que além de atender todos os parâmetros estabelecidos, se disponibilizou a 

fornecer os dados necessários para o estudo de caso. 

A Empresa A tem uma posição sólida no cenário do mercado imobiliário 

brasileiro. Com mais de 20 anos de atuação ininterrupta no segmento da construção civil, ela 

vem se destacando nas áreas de incorporação imobiliária, consultorias técnicas e 

comercialização de imóveis. Possui uma área construída de mais de 1.500.000 m² com 

atuação em vários estados brasileiros como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Bahia, além de possuir grande atuação no 

Distrito Federal, principalmente no desenvolvimento de Águas Claras. 

Atualmente a Empresa A possui 84 empreendimentos entre a fase de concepção, 

execução e entrega de produto final gerando cerca de 6700 postos de trabalhos diretos.  

4.1.2 – Caracterização da Obra 

     A obra escolhida foi orçada no ano de 2008, teve o início de sua execução em 

outubro desse mesmo ano e foi entregue em fevereiro de 2011. A obra completa são 03 torres 

e uma área de implantação. O estudo de caso contempla apenas a construção da torre B do 

empreendimento (Figura 4.1). Seguem os dados dessa torre. 

• Tipo de Empreendimento: Residencial – Condomínio Clube 

• Pavimentos do Edifício: 

1. 2 Subsolos 
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2. Térreo 

3. 24 pavimentos Tipos (4 apartamentos por andar) (Figura 4.2) 

4. Cobertura 

• Área Construída: 28.762,76 m² 

• Total de unidades habitacionais: 96 

• Custo total da obra: R$ 12.896.774,42 

 

Figura 4.1 – Perspectiva ilustrada do empreendimento 
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Figura 4.2 – Planta-baixa do apartamento tipo 

4.2-ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES   

Analisando o levantamento de todas as alterações da obra, verificou-se que foram 

feitos ao todo 69 formulários de solicitações de alteração de orçamento. Nesses formulários 

90 serviços foram majorados e 107 foram minorados. Como alguns serviços foram alterados 

mais de uma vez, identificou-se 189 alterações de majoração e a 201 de minoração, conforme 

demonstrado na Tabela 4.1 e 4.2. 

Tabela 4.1 – Quantificação de etapas majoradas 

ETAPAS MAJORADAS 

ETAPA 
Nº DE 

SOLICITAÇÕES 
% DE 

SOLICITAÇÕES 

ESTRUTURA 62 32,8% 

SERV. PERMANENTES 38 20,1% 

OBRA BRUTA 31 16,4% 

ACABAMENTO 25 13,2% 

SERV. PRELIMINARES 20 10,6% 

FUNDAÇÃO 13 6,9% 

TOTAL DE SERVIÇOS 189 100,0% 
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Tabela 4.2 – Quantificação de etapas minoradas 
 

ETAPAS MINORADAS 
ETAPA Nº DE 

SOLICITAÇÕES 
% DE 

SOLICITAÇÕES 
ESTRUTURA 79 39,3% 

OBRA BRUTA 33 16,4% 

SERV. PERMANENTES 33 16,4% 

FUNDAÇÃO 20 10,0% 

SERV. PRELIMINARES 18 9,0% 

ACABAMENTO 18 9,0% 

TOTAL DE SERVIÇOS 201 100,0% 
 

 A primeira análise que se pode fazer com o resultado das duas tabelas é que o 

maior número de alterações de orçamento está localizado nos serviços relacionados à 

estrutura. O que passa a chamar a atenção é que, da mesma maneira que a etapa de Estrutura 

causou alterações de majoração, ou seja, teve que ter seus custos aumentados para atender a 

obra, essa mesma fase forneceu verba para reparar outras alterações. Isso mostra que as 

causas de alteração de orçamento não estão localizadas em uma fase da obra, mas na 

constituição do orçamento como um todo. 

Essa majoração e minoração de serviços dentro da mesma etapa apenas mostra 

que as causas de alteração de orçamento não estão voltadas apenas a um erro de custos de 

uma fase determinada. Se assim fosse, a etapa teria apenas alterações de majoração ou 

minoração, mas o que acontece é que há fatores que geram as alterações de orçamento que 

passam a integrar detalhes dos serviços orçados. Para analisar os fatores que geraram esse alto 

número de alterações dentro de uma mesma etapa, é preciso fazer uma discriminação dos 

serviços alterados como um todo. 

A Tabela 4.3 revela os serviços que tiveram maior incidência nas alterações de 

majoração de verba. A surpresa que se tem com a análise dessa tabela é que apesar da etapa 

de estrutura ter alcançado o maior número de majorações, o serviço que mais apresentou 

solicitações de majoração de verba foi o serviço de aluguel de equipamentos, enquadrado na 

etapa de serviços permanentes. 
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Tabela 4.3 – Quantificação de serviços majorados 

SERVIÇOS MAJORADOS 
DESCRIÇÃO QTD. 

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 10 

CORTE DOBRA E MONTAGEM 9 

AÇO CA-50/60 - TIPO 01 – A 9 

PROTEÇÕES P/ ATEND. NR 18 9 

AÇO CA-50/60 - TÉRREO – B 8 

AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO 01 7 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 7 

AÇO CA-50/60 - ARRANQUE - JUNTA B 6 

MOVIMENTO MECANIZADO DE TERRA 6 

ATERRO COMPACTADO (ARGILA) 6 

AÇO CA-50/60 - 2º SUB-SOLO – B 5 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4 

REBOCO EXTERNO 4 

SERRALHERIA 3 

FORMA C/ ESC. MET. - MAD.PLAST. - M/D 3 

ESC. MANUAL A CÉU ABERTO – TUBULÕES 3 

TALISCA DE PAREDE INTERNA 3 

CAIXA DE MADEIRA PARA LAJE 2 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2 

REBOCO PAULISTA 2 

GASTALHO DE PILARES NA FUNDAÇÃO 2 

ARMAÇÃO AÇO CA-50/60 – FUNDAÇÕES 2 

CHAPISCO EXTERNO TALUDE 2 

TUBULAÇÕES E CAIXAS EM LAJE – TIPO 2 

DESMONTAGEM/MONTAGEM DE ELEVADORES 2 

CONCRETAGEM DE TUBULÕES 2 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE TUBULÃO 2 

TABICA DE GESSO 2 
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Tabela 4.3 – Quantificação de serviços majorados (continuação) 

SERVIÇOS MAJORADOS 
DESCRIÇÃO QTD. 

PORTÕES DA OBRA 2 

MONT. DE BANDEJA SALVA-VIDAS - 4º PAVTº 2 

REMOÇÃO DE ENTULHOS 2 

RETIRADA MECANIZADA DE TERRA DO SUBSOLO 1 

CONSULTORIA DE ESTRUTURA 1 

GABARITO PARA CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO INTERNO 1 

ALVENARIA TIJ. FURADO 12 x 20 x 20 20cm 1 

REQUADRAÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO 1 

MOLDURA DE GESSO 1 

NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PISO 1 

PILAR 10x30 RESPALDO 1 

MASSA PVA 1ª DEMÃO PAREDE 1 

FORMA C/ ESC. MET. - MAD.PLAST. - CONF./MONT./DESMONT. 1 

DOMUS ACRÍLICO 1 

PINTURA 1ª DEMÃO DE PAREDES 1 

PILAR DE MADEIRA 15 CM 1 

TELA DE ESTUQUE - 25 CM INTERNO/TAPA-BURACO 1 

Proteção para concretagem 1 

REAJUSTE DE MEDIÇÃO 1 

GABARITO PARA FUNDAÇÕES/LOCAÇÃO 1 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 30 MPA 1 

PINTURA 2ª E 3ª DEMÃO DE PAREDES 1 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA - MATERIAL 1 

AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO – I 1 

PINTURA TEXTURIZADA EXTERNA 1 

CONTRAVERGA EM CANALETA EST. DE CONCRETO 1 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA - MÃO DE OBRA 1 
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Tabela 4.3 – Quantificação de serviços majorados (continuação) 

SERVIÇOS MAJORADOS 
DESCRIÇÃO QTD. 

PERGOLADO DE VIGAS METÁLICAS 1 

PORTA CORTA FOGO 1 

TUBULAÇÕES E CAIXAS EM LAJE – TÉRREO 1 

TUBULAÇÕES E CAIXAS EM LAJE - 1º PAVTO 1 

PORTAL CORTA FOGO 1 

ENCHIMENTO ALVENARIA 1 

MONT. DE BANDEJA SALVA-VIDAS - 1º PAVTº 1 

CONTRA-VERGA DE CONCRETO ARMADO 1 

ADEQ. FORMA - MAD.PLAST. - MONT./DESM. 1 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 1 

MURO DE ALVENARIA 15 CM 1 

BALCÃO COM TAMPO DE GRANITO 1 

MASSA PVA 2ª DEMÃO PAREDE/TETO 1 

TUBULAÇÕES E CAIXAS EM LAJE - SUBSOLO 01 1 

TRATAMENTO DE CONCRETO 1 

PROTEÇÃO MECÂNICA CORTINA POSITIVA 1 

FURO EM LAJE/VIGA 1 

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA 1 

CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 1 

VERGA DE CONCRETO ARMADO 1 

AR CONDICIONADO - APARELHOS / EQUIPAMENTOS 1 

GUARDA CORPO DE FERRO 1 

ARREMATE EM GESSO 1 

FRISO NEGATIVO 1 

CERÂMICA 30x30 CM – COLA 1 

AQUECIMENTO DE PISCINAS 1 

BARRACAO DE OBRA 1 
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Tabela 4.3 – Quantificação de serviços majorados (continuação) 

SERVIÇOS MAJORADOS 
DESCRIÇÃO QTD. 

CONCRETAGEM DE BLOCOS 1 

AÇO CA-50/60 - TÉRREO – A 1 

AÇO CA-50/60 - TIPO 08 – A 1 

AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO – B 1 

ALVENARIA SEG. - TIJ. FURADO 12 x 20 x 20 12cm 1 

FILETE DE GRANITO 3 CM 1 

VIGA 10x10 RESPALDO 1 

DEMARCAÇÃO DO TERRENO 1 

  Fazendo a mesma análise para a Tabela 4.4, pode-se verificar que o 

serviço de guarda-noite foi o segundo mais utilizado para minoração, mesmo tendo sido 

mostrado que a maioria das minorações foi de serviços de estrutura. 

Tabela 4.4 – Quantificação de serviços minorados 

SERVIÇOS MINORADOS 
DESCRIÇÃO QTD. 

ADEQ. FORMA - MAD.PLAST. - MONT./DESM. 11 

GUARDA-NOITE 10 

ESCORAMENTO METÁLICO - LOCAÇÃO INTERNA 8 

CONCRETAGEM DE ESTACAS 5 

OPERADOR DE GUINCHO 5 

FORMA C/ ESC. MET. - MAD.PLAST. - CONF./MONT./DESMONT. 5 

VIGA 10x10 RESPALDO 5 

LIMPEZA PERMANENTE 5 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4 

FORMA C/ ESC. MET. - MAD.PLAST. - M/D 4 

CONCRETAGEM DE TUBULÕES 4 

SEGURO RCC E DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL 4 

AÇO CA-50/60 - TIPO 11 – A 3 

AÇO CA-50/60 - TIPO 12 – A 3 

AÇO CA-50/60 - TIPO 14 - A 3 

AÇO CA-50/60 - ARRANQUE - JUNTA B 3 

CONCRETAGEM CABEÇA DE TUBULÕES 3 
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Tabela 4.4 – Quantificação de serviços minorados (continuação) 

SERVIÇOS MINORADOS 
DESCRIÇÃO QTD. 

AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO - B 3 

AÇO CA-50/60 - TIPO 03 - A 3 

AÇO CA-50/60 - TIPO 21 3 

MONT. DE BANDEJA SALVA-VIDAS - 4º PAVTº 3 

ELEVADORES 2 

AÇO CA-50/60 - TIPO 10 - A 2 

ANTE PROJETO DE PAISAGISMO 2 

LEVANT. PLANIALTIMÉTRICO 2 

CURA C/ SACARIA DE ANIAGEM - 1º LAJE 2 

AÇO CA-50/60 - TÉRREO - B 2 

ESC. MANUAL A CÉU ABERTO - TUBULÕES 2 

MARCAÇÃO DE ALVENARIA - TIJ. FURADO 2 

AÇO CA-50/60 - TIPO 01 - A 2 

AÇO CA-50/60 - TIPO 01 - A 2 

AÇO CA-50/60 - TIPO 05 - A 2 

AÇO CA-50/60 - TIPO 06 - A 2 

AÇO CA-50/60 - TIPO 07 - A 2 

MARCAÇÃO ALV. - TIJ. COMUM 5 x 10 x 20 10cm 2 

VERGA DE CONCRETO ARMADO 2 

PORCELANTO PORTINARI CRISTAL POLIDO 2 

PROTEÇÃO MECÂNICA PISO C/ CAMADA SEPARADORA 2 

PROTEÇÃO MECÂNICA - PISO CAMADA SEPARADORA 2 

CERÂMICA 20x20 CM - PAREDE 2 

CHAPISCO EXTERNO TALUDE 2 

ALVENARIA SEG. - TIJ. FURADO 12 x 20 x 20 12cm 1 

CONSUMO DE MEDICAMENTOS 1 

AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO - G 1 

DETALHAMENTO EXECUTIVO ARQ. - FACHADAS 1 

AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO 01 1 

AÇO CA-50/60 - TIPO 13 - A 1 

AÇO CA-50/60 - TIPO 15 - A 1 

LANÇAMENTO DA ESTRUTURA 1 

DETALHAMENTO EXECUTIVO ARQ. - TÉRREO 1 

REQUADRAÇÃO DE PORTAIS 1 

CONCRETAGEM VIGA COBERT/COMPL, ANDAIME FACHADEIRO 1 

PROJETO DE DRENAGEM 1 

DETALHAMENTO EXECUTIVO ARQ. - TIPO 1 
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Tabela 4.4 – Quantificação de serviços minorados (continuação) 

SERVIÇOS MINORADOS 
DESCRIÇÃO QTD. 

AÇO CA-50/60 - TIPO 18 1 

ENCHIMENTO ALVENARIA 1 

FORMA - MAD. RES. 18 MM CONF./M/D - R.I./FOSSA/PISCINA 1 

DESM. BALANC. POR CATRACA - REB/EMB 1 

MONT. BALANC. POR CATRACA - CER/PINT 1 

DESM. BALANC. POR CATRACA - CER/PINT 1 

CURA C/ SACARIA DE ANIAGEM 1 

PRUMADA PROVISÓRIA DE ENERGIA 1 

PRUMADA PROVISÓRIA DE ÁGUA 1 

DEMARCAÇÃO DO TERRENO 1 

CARGA/DESCARGA DE MATERIAL NA OBRA 1 

ADEQ. FORMA - MAD.PLAST. - M/D COB./TERRAÇO 1 

PILAR 10x30 RESPALDO 1 

CONSUMO DE TELEFONE 1 

ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES 1 

GABARITO PARA FUNDAÇÕES/LOCAÇÃO 1 

PREPARO CABEÇA TUBULÕES 1 

ESCAVAÇÃO DE ESTACA 1 

ALVENARIA TIJ. FURADO 12 x 20 x 20 12cm 1 

CONSULTORIA DE TERRAPLENAGEM 1 

AÇO CA-50/60 - TIPO 02 - A 1 

PROTEÇÃO MECÂNICA CORTINA/POÇO - MATERIAL 1 

PINTURA PORTÕES 1 

ESCAVAÇÃO DE ESTACA COM PERFURATRIZ D=40CM 1 

PROTEÇÃO MECÂNICA CORTINA POSITIVA 1 

FORMA COMUM (2X) - BALDRAMES 1 

AÇO TUBULÕES JUNTA G 1 

ALVENARIA VEDAÇÃO TIJ. COMUM 10cm 1 

GUARDA CORPO EM AÇO INOX 1 

CAIXILHOS DE ALUMÍNIO EXTERNO 1 

VIDRO LAMINADO 6 mm 1 

PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS 1 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1 

CONTRAVERGA EM CANALETA EST. CONCRETO 1 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 30 MPA 1 

REPOSIÇÃO DE FORMAS 1 

CALHA DE ALVENARIA 1 
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Tabela 4.4 – Quantificação de serviços minorados (continuação) 

SERVIÇOS MINORADOS 
DESCRIÇÃO QTD. 

RUFO DE CONCRETO 1 

PROTEÇÃO MECÂNICA PAREDE TÉRREO 1 

EMBOÇO INTERNO 1 

REBOCO PAULISTA 1 

CONSULTORIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA 1 

AÇO TUBULÕES JUNTA H 1 

AÇO CA 50/60 - TUBULÕES JUNTA I 1 

FRISO NEGATIVO 1 

PINTURA MURO DE PLACAS 1 

GESSO CORRIDO 1 

REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO - PAREDE 1 

MONT. BALANC. POR CATRACA - REB/EMB 1 

ARGAMASSA DE REG. PISOS 1 

CERÂMICA 30x30 CM - COLA 1 

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. FUNDAÇÃO 1 

PLACA DE OBRA/SINALIZAÇÃO 1 

BARRACAO DE OBRA 1 

LIGAÇÃO DE ENERGIA 1 
   

Para se mensurar o impacto de cada alteração na forma como o orçamento foi 

gerenciado, é necessário se avaliar o custo das majorações e minorações. Na Tabela 4.5 

encontra-se o valor financeiro em que cada etapa foi majorada. Dessa forma é possível 

mensurar a diferença na distribuição de verbas dentro dos itens e subitens do orçamento 

original para o orçamento executivo. Essa comparação também é importante no sentido de se 

verificar se os serviços que foram mais solicitados para alteração de verba realmente são os 

que mais impactaram na mudança do quadro original do orçamento, pois não necessariamente 

um alto número de alterações de orçamento significa um alto valor de verbas modificadas. 

Tabela 4.5 – Quantificação do valor majorado das etapas 

ETAPAS MAJORADAS 
SERV. PERMANENTES  R$   351.520,48  41,5% 

OBRA BRUTA  R$   146.742,81  17,3% 

ACABAMENTO  R$   136.060,51  16,1% 

ESTRUTURA  R$   114.812,84  13,6% 

SERV. PRELIMINARES  R$     68.691,71  8,1% 

FUNDAÇÃO  R$     29.443,61  3,5% 

TOTAL  R$   847.271,97  100% 
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Comparando a Tabela 4.5 com a Tabela 4.1 verifica-se que o número de 

solicitações de alteração de serviço não coincide com o valor das alterações. Isso implica que 

os erros de orçamento que levaram ao alto número de alterações na etapa de estrutura não 

foram os que mais impactaram nas alterações de verba (apenas 13,6% do total). Em 

contrapartida a etapa de serviços permanentes passa a apresentar um alto volume de verba 

majorada (41,5 % do total), mostrando que os erros dessa fase foram os que mais impactaram 

na mudança do orçamento. 

Ainda dentro da concepção de analisar o impacto de verba nas alterações de 

orçamento, é necessário verificar a distribuição de valores dentro dos próprios serviços 

majorados. Assim será possível apontar os serviços que mais causaram impacto de 

transferência de verba, ou seja, os serviços em que os erros de levantamento no orçamento 

original mais causaram transtorno na sua execução. A Tabela 4.6 mostra essa relação. 

Tabela 4.6 – Quantificação do valor majorado dos serviços 

SERVIÇOS MAJORADOS 
ETAPA DESCRIÇÃO VALOR 
SERV. PERMANENTES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  R$              199.505,50  
OBRA BRUTA REBOCO EXTERNO  R$                56.690,60  
SERV. PERMANENTES PROTEÇÕES P/ ATEND. NR 18  R$                40.876,50  
SERV. PERMANENTES INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  R$                38.763,42  
ESTRUTURA CORTE DOBRA E MONTAGEM  R$                35.896,49  
SERV. PRELIMINARES MOVIMENTO MECANIZADO DE TERRA  R$                33.738,00  
OBRA BRUTA REBOCO PAULISTA  R$                30.883,98  
ACABAMENTO MOLDURA DE GESSO  R$                30.451,20  
SERV. PERMANENTES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$                27.554,63  
ACABAMENTO AQUECIMENTO DE PISCINAS  R$                18.200,00  
SERV. PRELIMINARES ATERRO COMPACTADO (ARGILA)  R$                17.440,23  
ACABAMENTO PERGOLADO DE VIGAS METÁLICAS  R$                16.930,00  
SERV. PERMANENTES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  R$                16.845,10  
SERV. PERMANENTES REMOÇÃO DE ENTULHOS  R$                15.185,25  
FUNDAÇÃO CONCRETAGEM DE TUBULÕES  R$                11.371,34  
ACABAMENTO GUARDA CORPO DE FERRO  R$                11.040,00  
SERV. PERMANENTES SERRALHERIA  R$                  9.800,00  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TÉRREO - B  R$                  9.255,60  
ACABAMENTO ARREMATE EM GESSO  R$                  8.882,83  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 01 - A  R$                  8.705,00  
ACABAMENTO 

AR CONDICIONADO - APARELHOS / 
EQUIPAMENTOS  R$                  8.490,00  
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Tabela 4.6 – Quantificação do valor majorado dos serviços (continuação) 

SERVIÇOS MAJORADOS 
ETAPA DESCRIÇÃO VALOR 
OBRA BRUTA VERGA DE CONCRETO ARMADO  R$                  8.277,44  
OBRA BRUTA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL  R$                  8.122,00  
FUNDAÇÃO ARMAÇÃO AÇO CA-50/60 - FUNDAÇÕES  R$                  7.880,02  
ACABAMENTO TABICA DE GESSO  R$                  7.847,50  
SERV. PRELIMINARES BARRACAO DE OBRA  R$                  7.401,81  
SERV. PERMANENTES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$                  7.240,08  
OBRA BRUTA CONTRAVERGA EM CANALETA EST. DE CONCRETO  R$                  6.840,43  
OBRA BRUTA PROTEÇÃO MECÂNICA CORTINA POSITIVA  R$                  6.811,62  
ESTRUTURA 

FORMA C/ ESC. MET. - MAD.PLAST. - 
CONF./MONT./DESMONT.  R$                  6.517,23  

OBRA BRUTA MONT. DE BANDEJA SALVA-VIDAS - 4º PAVTº  R$                  6.361,22  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO 01  R$                  5.839,77  
ESTRUTURA TRATAMENTO DE CONCRETO  R$                  5.772,87  
OBRA BRUTA TALISCA DE PAREDE INTERNA  R$                  5.733,11  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO - I  R$                  5.550,00  
ACABAMENTO BALCÃO COM TAMPO DE GRANITO  R$                  5.014,13  
ACABAMENTO MURO DE ALVENARIA 15 CM  R$                  4.707,84  
ACABAMENTO CERÂMICA 30x30 CM - COLA  R$                  4.632,51  
SERV. PRELIMINARES DESMONTAGEM/MONTAGEM DE ELEVADORES  R$                  4.500,00  
SERV. PERMANENTES REAJUSTE DE MEDIÇÃO  R$                  4.500,00  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - 2º SUB-SOLO - B  R$                  4.275,18  
ESTRUTURA ADEQ. FORMA - MAD.PLAST. - MONT./DESM.  R$                  4.013,82  
FUNDAÇÃO ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE TUBULÃO  R$                  3.931,08  
OBRA BRUTA CHAPISCO EXTERNO TALUDE  R$                  3.923,14  
FUNDAÇÃO ESC. MANUAL A CÉU ABERTO - TUBULÕES  R$                  3.686,74  
SERV. PRELIMINARES PORTÕES DA OBRA  R$                  3.681,04  
ESTRUTURA VIGA 10x10 RESPALDO  R$                  3.560,74  
ESTRUTURA CONSULTORIA DE ESTRUTURA  R$                  3.500,00  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - ARRANQUE - JUNTA B  R$                  3.437,10  
ESTRUTURA Proteção para concretagem  R$                  3.375,00  
ACABAMENTO PINTURA 1ª DEMÃO DE PAREDES  R$                  2.813,33  
OBRA BRUTA 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA - 
MATERIAL  R$                  2.661,42  

ESTRUTURA FORMA C/ ESC. MET. - MAD.PLAST. - M/D  R$                  2.619,45  
OBRA BRUTA ALVENARIA SEG. - TIJ. FURADO 12 x 20 x 20 12cm  R$                  2.456,65  
ACABAMENTO REQUADRAÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO  R$                  2.210,00  
ACABAMENTO MASSA PVA 2ª DEMÃO PAREDE/TETO  R$                  2.111,76  
ACABAMENTO FRISO NEGATIVO  R$                  1.980,00  
OBRA BRUTA ENCHIMENTO ALVENARIA  R$                  1.953,54  
ACABAMENTO PINTURA 2ª E 3ª DEMÃO DE PAREDES  R$                  1.923,26  
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Tabela 4.6 – Quantificação do valor majorado dos serviços (continuação) 

SERVIÇOS MAJORADOS 
ETAPA DESCRIÇÃO VALOR 
OBRA BRUTA 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA - 
MÃO DE OBRA  R$                  1.774,67  

OBRA BRUTA TUBULAÇÕES E CAIXAS EM LAJE - TIPO  R$                  1.768,04  
ACABAMENTO MASSA PVA 1ª DEMÃO PAREDE  R$                  1.577,52  
FUNDAÇÃO CONCRETAGEM DE BLOCOS  R$                  1.492,55  
ESTRUTURA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 30 MPA  R$                  1.349,52  
OBRA BRUTA NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PISO  R$                  1.320,20  
ACABAMENTO DOMUS ACRÍLICO  R$                  1.200,00  
ESTRUTURA CAIXA DE MADEIRA PARA LAJE  R$                  1.060,14  
ACABAMENTO PORTA CORTA FOGO  R$                  1.050,01  
ACABAMENTO PINTURA TEXTURIZADA EXTERNA  R$                  1.029,80  
ACABAMENTO 

GABARITO PARA CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO 
INTERNO  R$                     980,00  

ESTRUTURA FURO EM LAJE/VIGA  R$                     900,12  
SERV. PRELIMINARES PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA  R$                     700,00  
FUNDAÇÃO GASTALHO DE PILARES NA FUNDAÇÃO  R$                     681,88  
SERV. PRELIMINARES GABARITO PARA FUNDAÇÕES/LOCAÇÃO  R$                     630,63  
OBRA BRUTA MONT. DE BANDEJA SALVA-VIDAS - 1º PAVTº  R$                     610,74  
OBRA BRUTA 

TELA DE ESTUQUE - 25 CM INTERNO/TAPA-
BURACO  R$                     609,62  

SERV. PRELIMINARES DEMARCAÇÃO DO TERRENO  R$                     600,00  
ACABAMENTO PILAR DE MADEIRA 15 CM  R$                     576,00  
OBRA BRUTA TUBULAÇÕES E CAIXAS EM LAJE - TÉRREO  R$                     480,00  
OBRA BRUTA TUBULAÇÕES E CAIXAS EM LAJE - SUBSOLO 01  R$                     480,00  
FUNDAÇÃO RETIRADA MECANIZADA DE TERRA DO SUBSOLO  R$                     400,00  
OBRA BRUTA TUBULAÇÕES E CAIXAS EM LAJE - 1º PAVTO  R$                     400,00  
OBRA BRUTA PILAR 10x30 RESPALDO  R$                     337,99  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TÉRREO - A  R$                     280,00  
OBRA BRUTA CONTRA-VERGA DE CONCRETO ARMADO  R$                     219,67  
ACABAMENTO PORTAL CORTA FOGO  R$                     210,00  
ACABAMENTO FILETE DE GRANITO 3 CM  R$                     118,29  
OBRA BRUTA ALVENARIA TIJ. FURADO 12 x 20 x 20 20cm  R$                     111,25  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 08 - A  R$                     105,65  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO - B  R$                        49,18  

TOTAL DE VALORES MAJORADOS  R$       847.271,97  
TOTAL DO ORÇAMENTO  R$  12.896.774,42  
PORCENTAGEM DE VALORES MAJORADOS 6,57% 
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A Tabela 4.6 confirma os dados encontrados na Tabela 4.4, ou seja, os serviços 

classificados na etapa de “serviços permanentes” realmente foram os que mais solicitaram o 

aumento de verba. Comparando a Tabela 4.6 com a Tabela 4.3 encontra-se pela primeira vez 

uma relação entre o número de solicitações e o valor de verba majorado. O serviço de 

“Aluguel de Equipamentos” foi o mais problemático dentro do orçamento original. Dentro de 

um cenário de 90 serviços majorados, esse serviço foi responsável por 23,5% da verba 

disponibilizada. Claramente verifica-se que houve um erro grosseiro no levantamento desse 

serviço no orçamento original. Ele também foi responsável por 10 solicitações de orçamento, 

sendo o serviço que mais foi alterado. Pelas Tabelas 4.7 e 4.8 é possível fazer a mesma 

análise para os serviços minorados. 

Tabela 4.7 – Quantificação do valor minorado das etapas 

ETAPAS MINORADAS 
ESTRUTURA  R$   294.218,51  34,7% 

SERV. PERMANENTES  R$   210.505,65  24,8% 

ACABAMENTO  R$   129.914,98  15,3% 

OBRA BRUTA  R$   105.484,39  12,4% 

SERV. PRELIMINARES  R$     61.428,69  7,2% 

FUNDAÇÃO  R$     45.785,84  5,4% 

TOTAL  R$   847.338,06  100% 
 

Tabela 4.8 – Quantificação do valor minorado das etapas 

SERVIÇOS MINORADOS 
ETAPA DESCRIÇÃO QTD. 
ESTRUTURA ESCORAMENTO METÁLICO - LOCAÇÃO INTERNA  R$        175.324,43  
SERV. 
PERMANENTES GUARDA-NOITE  R$          86.593,68  
OBRA BRUTA ADEQ. FORMA - MAD.PLAST. - MONT./DESM.  R$          42.984,32  
ACABAMENTO GUARDA CORPO EM AÇO INOX  R$          34.726,40  
SERV. 
PRELIMINARES ANTE PROJETO DE PAISAGISMO  R$          29.479,35  
FUNDAÇÃO CONCRETAGEM DE ESTACAS  R$          27.441,24  
SERV. 
PERMANENTES SEGURO RCC E DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL  R$          27.258,53  
SERV. 
PERMANENTES OPERADOR DE GUINCHO  R$          24.675,80  
SERV. 
PERMANENTES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  R$          23.860,22  
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Tabela 4.8 – Quantificação do valor minorado das etapas (continuação) 

SERVIÇOS MINORADOS 
ETAPA DESCRIÇÃO QTD. 
ACABAMENTO ELEVADORES  R$          22.185,45  
SERV. 
PERMANENTES LIMPEZA PERMANENTE  R$          20.690,04  
ESTRUTURA 

FORMA C/ ESC. MET. - MAD.PLAST. - 
CONF./MONT./DESMONT.  R$          19.793,45  

ACABAMENTO REQUADRAÇÃO DE PORTAIS  R$          13.973,09  
ACABAMENTO CERÂMICA 30x30 CM - COLA  R$          13.749,15  
SERV. 
PERMANENTES ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES  R$          13.100,00  
OBRA BRUTA VIGA 10x10 RESPALDO  R$          11.266,90  
ESTRUTURA CURA C/ SACARIA DE ANIAGEM - 1º LAJE  R$          10.151,21  
ACABAMENTO PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS  R$          10.000,00  
ACABAMENTO CERÂMICA 20x20 CM - PAREDE  R$            9.918,54  
OBRA BRUTA FRISO NEGATIVO  R$            9.671,13  
OBRA BRUTA PROTEÇÃO MECÂNICA - PISO CAMADA SEPARADORA  R$            8.998,62  
OBRA BRUTA MONT. BALANC. POR CATRACA - REB/EMB  R$            8.740,00  
OBRA BRUTA REBOCO PAULISTA  R$            8.550,86  
ACABAMENTO PORCELANTO PORTINARI CRISTAL POLIDO  R$            8.403,07  
SERV. 
PRELIMINARES PROTEÇÃO MECÂNICA CORTINA/POÇO - MATERIAL  R$            7.631,77  
OBRA BRUTA MONT. DE BANDEJA SALVA-VIDAS - 4º PAVTº  R$            6.972,42  
ESTRUTURA 

FORMA - MAD. RES. 18 MM CONF./M/D - 
R.I./FOSSA/PISCINA  R$            6.737,50  

SERV. 
PERMANENTES CONSUMO DE TELEFONE  R$            6.444,00  
ACABAMENTO PINTURA MURO DE PLACAS  R$            5.956,13  
ESTRUTURA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 30 MPA  R$            5.736,92  
OBRA BRUTA MONT. BALANC. POR CATRACA - CER/PINT  R$            5.702,13  
FUNDAÇÃO ESC. MANUAL A CÉU ABERTO - TUBULÕES  R$            5.376,51  
SERV. 
PERMANENTES CONSUMO DE MEDICAMENTOS  R$            5.335,31  
OBRA BRUTA ENCHIMENTO ALVENARIA  R$            5.295,95  
OBRA BRUTA EMBOÇO INTERNO  R$            5.155,90  
SERV. 
PRELIMINARES DETALHAMENTO EXECUTIVO ARQ. - TÉRREO  R$            5.000,00  
OBRA BRUTA PROTEÇÃO MECÂNICA PAREDE TÉRREO  R$            4.715,75  
ESTRUTURA PROTEÇÃO MECÂNICA CORTINA POSITIVA  R$            4.679,01  
OBRA BRUTA ALVENARIA TIJ. FURADO 12 x 20 x 20 12cm  R$            4.393,90  
ESTRUTURA FORMA C/ ESC. MET. - MAD.PLAST. - M/D  R$            4.358,99  
FUNDAÇÃO CONCRETAGEM DE TUBULÕES  R$            4.310,81  
ESTRUTURA REPOSIÇÃO DE FORMAS  R$            3.996,00  
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Tabela 4.8 – Quantificação do valor minorado das etapas (continuação) 

SERVIÇOS MINORADOS 
ETAPA DESCRIÇÃO QTD. 
ESTRUTURA CURA C/ SACARIA DE ANIAGEM  R$            3.618,00  
ESTRUTURA ADEQ. FORMA - MAD.PLAST. - M/D COB./TERRAÇO  R$            3.355,14  
SERV. 
PRELIMINARES CONSULTORIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA  R$            3.115,00  
SERV. 
PRELIMINARES LEVANT. PLANIALTIMÉTRICO  R               2.894,82  
FUNDAÇÃO CONCRETAGEM CABEÇA DE TUBULÕES  R$            2.585,93  
ACABAMENTO ARGAMASSA DE REG. PISOS  R$            2.537,13  
OBRA BRUTA CHAPISCO EXTERNO TALUDE  R$            2.352,43  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - ARRANQUE - JUNTA B  R$            2.351,27  
SERV. 
PRELIMINARES PINTURA PORTÕES  R$            2.268,26  
FUNDAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. FUNDAÇÃO  R$            2.100,00  
ACABAMENTO CAIXILHOS DE ALUMÍNIO EXTERNO  R$            2.053,95  
FUNDAÇÃO ESCAVAÇÃO DE ESTACA COM PERFURATRIZ D=40CM  R$            2.047,32  
SERV. 
PRELIMINARES PRUMADA PROVISÓRIA DE ENERGIA  R$            2.000,00  
SERV. 
PRELIMINARES CONSULTORIA DE TERRAPLENAGEM  R$            2.000,00  
ACABAMENTO VIDRO LAMINADO 6 mm  R$            1.981,43  
OBRA BRUTA MARCAÇÃO DE ALVENARIA - TIJ. FURADO  R$            1.965,97  
SERV. 
PRELIMINARES DETALHAMENTO EXECUTIVO ARQ. - TIPO  R$            1.875,33  
SERV. 
PRELIMINARES PROJETO DE DRENAGEM  R$            1.850,00  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 01 - A  R$            1.802,25  
ESTRUTURA VERGA DE CONCRETO ARMADO  R$            1.652,10  
OBRA BRUTA DESM. BALANC. POR CATRACA - REB/EMB  R$            1.627,16  
OBRA BRUTA DESM. BALANC. POR CATRACA - CER/PINT  R$            1.623,36  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 11 - A  R$            1.614,06  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 12 - A  R$            1.614,06  
OBRA BRUTA ALVENARIA VEDAÇÃO TIJ. COMUM 10cm  R$            1.544,72  
OBRA BRUTA PILAR 10x30 RESPALDO  R$            1.500,41  
SERV. 
PERMANENTES CARGA/DESCARGA DE MATERIAL NA OBRA  R$            1.500,02  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 10 - A  R$            1.417,50  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 05 - A  R$            1.417,50  
ACABAMENTO REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO - PAREDE  R$            1.360,80  
ESTRUTURA 

CONCRETAGEM VIGA COBERT/COMPL, ANDAIME 
FACHADEIRO  R$            1.203,35  

OBRA BRUTA MARCAÇÃO ALV. - TIJ. COMUM 5 x 10 x 20 10cm  R$            1.198,83  
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Tabela 4.8 – Quantificação do valor minorado das etapas (continuação) 

SERVIÇOS MINORADOS 
ETAPA DESCRIÇÃO QTD. 
FUNDAÇÃO ESCAVAÇÃO DE ESTACA  R$            1.176,00  
SERV. PRELIMINARES PRUMADA PROVISÓRIA DE ÁGUA  R$            1.168,04  
ACABAMENTO GESSO CORRIDO  R$            1.149,03  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO - G  R$            1.130,81  
OBRA BRUTA ALVENARIA SEG. - TIJ. FURADO 12 x 20 x 20 12cm  R$            1.104,34  
SERV. PERMANENTES PLACA DE OBRA/SINALIZAÇÃO  R$            1.048,06  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TÉRREO - B  R$            1.032,11  
ESTRUTURA LANÇAMENTO DA ESTRUTURA  R$            1.007,50  
SERV. PRELIMINARES DETALHAMENTO EXECUTIVO ARQ. - FACHADAS  R$            1.000,00  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 07 - A  R$                992,25  
ESTRUTURA FORMA COMUM (2X) - BALDRAMES  R$                980,00  
ACABAMENTO RUFO DE CONCRETO  R$                962,01  
ACABAMENTO CALHA DE ALVENARIA  R$                958,80  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 03 - A  R$                918,44  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 14 - A  R$                905,29  
ESTRUTURA AÇO CA 50/60 - TUBULÕES JUNTA I  R$                895,89  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 02 - A  R$                850,55  
OBRA BRUTA CONTRAVERGA EM CANALETA EST. CONCRETO  R$                849,19  
SERV. PRELIMINARES GABARITO PARA FUNDAÇÕES/LOCAÇÃO  R$                834,00  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 21  R$                790,52  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 06 - A  R$                708,75  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 18  R$                708,75  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO 01  R$                567,00  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 13 - A  R$                526,20  
FUNDAÇÃO AÇO TUBULÕES JUNTA H  R$                423,43  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - SUB-SOLO - B  R$                402,82  
SERV. PRELIMINARES DEMARCAÇÃO DO TERRENO  R$                215,00  
ESTRUTURA AÇO CA-50/60 - TIPO 15 - A  R$                196,56  
FUNDAÇÃO PREPARO CABEÇA TUBULÕES  R$                182,16  
FUNDAÇÃO AÇO TUBULÕES JUNTA G  R$                142,45  
SERV. PRELIMINARES BARRACAO DE OBRA  R$                  96,12  
OBRA BRUTA LASTRO DE CONCRETO MAGRO  R$                  52,43  
SERV. PRELIMINARES LIGAÇÃO DE ENERGIA  R$                    1,00  

TOTAL DE VALORES MINORADOS  R$     847.338,06  
TOTAL DO ORÇAMENTO R$12.896.774,42  
PORCENTAGEM DE VALORES MINORADOS 6,57% 
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Comparando as Tabelas 4.7 e 4.8, verifica-se que nas etapas minoradas, a fase de 

“estrutura” foi a que mais disponibilizou verba para as alterações, principalmente o serviço de 

“Escoramento metálico – Locação interna”. Esse serviço foi responsável por 20,7% da verba 

disponibilizada. Dentro de um cenário de 107 serviços minorados, 01 serviço apenas é 

responsável por pouco mais de 1/5 do valor total de verba disponibilizada. Isso aponta que o 

serviço em questão também foi mal levantado no orçamento original. 

Através da entrevista com o engenheiro responsável pela execução da obra e a 

análise do orçamento original com os formulários de alteração de orçamento, foi possível 

levantar as principais causas das solicitações de majoração e minoração, conforme 

demonstrado nas Tabelas 4.9 e 4.10. 

Tabela 4.9 – Levantamento das principais causas de majoração 

PRINCIPAIS CAUSAS - MAJORADAS QTD VALOR 
1 - SERVIÇOS ESTIMADOS PARA MENOS 14  R$   329.260,52  
2 - PREÇO DE EMPREITEIRO FORA DO REAL 22  R$   135.066,03  
3 - ERRO DE EXECUÇÃO DE OBRA 11  R$     96.468,80  
4 - SERVIÇOS NÃO ORÇADOS 10  R$     96.057,50  
5 - PREÇO DE MATERIAL FORA DO REAL 19  R$     92.217,14  
6 - ERRO DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO 11  R$     84.361,62  
7 - MUDANÇA DE PROJETO 2  R$        9.340,36  

Tabela 4.10 – Levantamento das principais fontes de minoração 

PRINCIPAIS FONTES DE MINORAÇÃO QTD VALOR 
1 - SERVIÇOS ORÇADOS QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21  R$   319.365,09  
2 - ECONOMIA DA OBRA/SUPRIMENTOS 34  R$   267.197,01  
3 - SERVIÇOS PAGOS PELA EMPRESA PRINCIPAL 4  R$   106.138,68  
4 - SERVIÇOS ESTIMADOS PARA MAIS 17  R$     91.803,80  
5 - PREÇO DE MATERIAL FORA DO REAL 13  R$     31.316,78  
6 - ERRO DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO 2  R$     11.323,23  
7 - MUDANÇA DE PROJETO 1  R$        8.403,07  
8 - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ERRADA 14  R$        7.396,49  
9 - PREÇO DE EMPREITEIRO FORA DO REAL 1  R$        4.393,90  

Nota-se que as principais causas de majoração estão relacionadas a levantamentos 

de custo de obra que não podem ser mensurados através de projetos. Para identificar os 

principais erros que geraram a necessidade de majoração e a disponibilidade de verba para tal 

correção, foi analisada cada causa individualmente. 
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4.3-PRINCIPAIS CAUSAS DE MAJORAÇÃO 

 4.3.1 – Serviços estimados para menos 

Um grande problema que foi encontrado no orçamento dessa obra foram os 

serviços mal estimados. Um serviço será estimado no orçamento se ele atender uma das duas 

condições abaixo: 

1. Não pode ser mensurado através de projetos, são chamados de serviços 

não-mensuráveis. A estimativa é feita por porcentagens do valor total do 

orçamento baseado na experiência de outras obras ou dos engenheiros. 

2. No momento em que foi feito o orçamento algum projeto não estava 

pronto, por isso os serviços relacionados a ele foram estimados usando os 

mesmos critérios do item 1. 

Para ilustrar essa problemática foram escolhidos dois serviços para serem 

explanados. 

• Serviço de aluguel de equipamentos; 

• Corte dobra e montagem de aço; 

 

4.3.1.1 – Serviço de aluguel de equipamentos 

O serviço de aluguel de equipamentos é um serviço que teve sua estimativa 

baseada somente na experiência do Gerente Geral da Obra. Não foi levado em consideração o 

alto volume de equipamentos de pequeno porte que são locados durante toda a execução da 

obra. Mas o maior problema foi a má estimativa do uso de balancins elétricos na obra. Todos 

os balancins usados na obra foram locados e ficaram por mais de 1 ano na obra. 

Para que esse erro não tivesse acontecido seria necessário o estudo detalhado da 

fachada e um planejamento de sua execução deveria ter sido feito para então se detectar o 

período e a quantidade correta de balancins elétricos que a obra usaria. Como a Empresa A 

tem a cultura de locar a maioria dos seus equipamentos em vez de adquiri-los, o Gerente 

Geral da Obra deveria ter levado em consideração o alto gasto com locação de balancim para 
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estimar o seu gasto com esse serviço. Segue abaixo o formulário padrão utilizado pela 

empresa para essa estimativa (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3 – Modelo de formulário de estimativa de equipamentos 

4.3.1.2 – Corte dobra e montagem 

O serviço de corte dobra e montagem foi estimado baseando-se no pressuposto de 

que o fornecedor de aço da obra entregaria todo o aço cortado e dobrado, de maneira que esse 

serviço seria usado apenas para pequenos reparos no canteiro. Esse serviço na verdade é feito 

em parte pelo fornecedor, a obra recebe o aço cortado e dobrado, mas em todas as peças ainda 

é necessário fazer ajustes já que algumas dobras são características do projeto. Deveria ter 

sido levado em consideração que o fornecedor não dobraria o aço de maneira a deixá-lo 

pronto para a armação das lajes, vigas e pilares. Essa falta de conhecimento da operação do 

fornecedor fez com que houvesse uma estimativa menor do que a real desse serviço. 
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4.3.2 – Preço do empreiteiro fora do real 

Um grande fator que foi responsável pela necessidade de majoração de alguns 

itens foi o aumento do preço da mão de obra estimada. Durante o processo de orçamento é 

feito um levantamento nas obras em execução da empresa, aonde essas fornecem o preço 

atual dos empreiteiros. O levantamento é feito conforme planilha ilustrada na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Modelo de formulário de estimativa de empreiteiros 

Como muitos serviços do orçamento original vão ser executados apenas muitos 

meses depois, a empresa permite que os preços sejam corrigidos através da variação do INCC 

(Índice Nacional de Custo de Construção). Porém com a aceleração da construção civil no 

país, esse índice não foi suficiente para corrigir os preços dos empreiteiros, que subiu muito 

devido a grande demanda na área. Essa é uma situação difícil de ser prevista no orçamento 

original, já que o cenário da construção civil varia bastante de acordo com o aquecimento da 

economia. 

4.3.3 – Erro de execução da obra 

Os erros de execução em obra são um dos fatores que sempre causaram alteração 

de orçamento. Também não foi possível se prever essa causa durante o orçamento original, 

mas através do treinamento da equipe técnica da obra e da equipe de produção é possível 

conseguir uma redução significativa nesses erros. Para ilustrar esse argumento foi feita a 

análise de alteração de orçamento de dois serviços, o primeiro aonde a causa foi a falta de 

treinamento da equipe de produção e outro da equipe técnica. Os serviços escolhidos foram: 

• Moldura de gesso; 
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• Instalações provisórias; 

4.3.3.1 – Moldura de gesso 

O serviço de moldura de gesso é um serviço de acabamento muito utilizado nos 

empreendimentos atuais. O problema que a obra teve na execução desse serviço foi o mal 

preparo da mão-de-obra que trabalhou com as peças de gesso. Esse tipo de material é muito 

frágil e se danifica com muita facilidade. Devido à falta de treinamento da equipe de produção 

houve um grande desperdício desse material, além de que qualquer serviço feito próximo a ele 

acabado pode o danificar, causando um retrabalho e novos gastos com material e mão de obra. 

Uma maneira de combater esse erro é o treinamento de alguns funcionários para o 

manuseio desse material de maneira a conseguir atingir um menor desperdício. È preciso 

também fazer uma razão da porcentagem desse material que está sendo perdida nas obras para 

que esse desperdício possa ser previsto no orçamento a fim de amenizar o impacto dessa 

perda. 

4.3.3.2 – Instalações provisórias 

Um erro da equipe técnica foi a escolha do escritório de administração dentro do 

canteiro de obras. A escolha inicial do escritório foi na entrada da obra, mas esse local teve 

que ser mudado rapidamente devido aos serviços de escavação, fundação e logística de 

transporte dentro da obra. Então o escritório foi transferido para o estacionamento do bloco B, 

que seria o primeiro dos três blocos a serem entregues. Devido a isso o serviço de “instalações 

provisórias” que deveria ser utilizado com mais concentração no inicio da obra, passou a ser 

um serviço permanente, já que a mudança do escritório da obra aconteceu várias vezes 

durante sua execução. Isso gera um gasto não previsto no orçamento original. 

A equipe técnica deveria ter estudado um local estratégico para a montagem do 

escritório da obra, buscando a confecção de um projeto de canteiro de obra e um estudo de 

logística do local. Em entrevista, o engenheiro responsável afirmou que devido à falta de 

tempo para planejar o início da obra não foi possível realizar um estudo sobre o melhor lugar 

para o escritório da obra. Com o treinamento desses profissionais para realizar esse estudo, 

esse problema seria solucionado e esse gasto em instalações provisórias poderia ser reduzido 

consideravelmente. 
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4.3.4 – Serviços não orçados 

As alterações de orçamento que tiveram como causa o fato do serviço não ter sido 

orçado somam uma quantia de quase R$ 100.000,00 conforme demonstrado na Tabela 4.7. 

Consiste-se em um erro grave de orçamento, pois o fato de eles não terem sido previstos 

originalmente pode acarretar um aditivo de orçamento elevando o custo da obra. No caso 

dessa obra a falha desses serviços foi suprida pelas alterações de orçamento já que existiam 

verbas disponíveis em outros serviços. 

Dentro dos serviços não orçados foram encontrados serviços que claramente 

aparecem nos projetos, outros serviços que não aparecem claramente no projeto mas pela 

consulta no memorial descritivo da obra se acharia as informações necessárias para orçá-lo e 

ainda serviços que não aparecem em projetos nem no memorial descritivo mas tem que ser 

orçados por serem custos de obra. Para ilustrar essa falha foram escolhidos 03 serviços que se 

enquadram em cada um desses casos. 

• Proteções para atender a NR18; 

• Aquecimento de piscinas; 

• Pergolados de viga metálica; 

 

4.3.4.1 – Proteções para atender a NR18 

O serviço descrito como “proteções para atender a NR18” não foi orçado no 

empreendimento. Este é um dos serviços que não aparecem em projeto nem no memorial 

descritivo. Para orçá-lo a equipe de orçamento tem que ter um conhecimento do cotidiano da 

obra em lidar com as questões referentes à segurança do trabalho e fazer um estudo de quanto 

as obras em execução estão gastando para manter seu canteiro dentro dos padrões exigidos 

pelo Ministério do Trabalho. Com esse estudo seria possível orçar esse serviço de maneira 

coerente com a realidade em que a obra seria executada. No orçamento desse 

empreendimento esse levantamento não foi feito e não foi estimado um custo para atender 

essas necessidades. 
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4.3.4.2 – Aquecimento de piscinas 

O serviço descrito como “aquecimento de piscinas” não foi orçado no 

empreendimento. Este é um serviço que não aparece diretamente nos projetos iniciais de 

arquitetura, mas deveria aparecer no memorial descritivo da obra. A necessidade do 

aquecimento da piscina também não foi prevista no memorial descritivo inicial da obra, por 

isso a equipe de orçamento não teve como verificar sua existência e, portanto ele não foi 

orçado. Um erro que ocorreu ainda na concepção do produto. 

 

4.3.4.3 – Pergolado de vigas metálicas 

O serviço descrito como “pergolado de vigas metálicas” não foi orçado no 

empreendimento. Este é um serviço que pode ser verificado no projeto inicial de arquitetura. 

Conforme demonstrado na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Planta de arquitetura do térreo – Visualização do Pergolado 

Esse foi um erro grave do orçamento, pois uma simples revisão do mesmo 

detectaria esse problema. Um fator que contribui para esse tipo de erro é a urgência em que os 

orçamentos são solicitados às equipes e o volume de trabalho das mesmas, já que nunca estão 

orçando apenas um empreendimento. 
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4.3.5 – Preço do material fora do real 

O mesmo problema ocorrido com a estimativa do preço dos empreiteiros 

aconteceu com o preço estimado dos materiais. O levantamento dos preços a serem inseridos 

nos orçamentos é feito em uma associação com o departamento de suprimentos da empresa. 

Uma vez por mês o departamento de suprimentos entrega uma lista padrão com os principais 

insumos de obra e seus preços de compra atualizados. È a maneira mais correta de se levantar 

esses custos, pois são orçados de maneira real tendo em vista que haverá uma correção desses 

valores pelo INCC na época de sua compra. Mas a correção de INCC não foi suficiente para 

suprir o aumento de alguns itens como o aço. 

 

4.3.6 – Erro de levantamento de quantitativo 

O orçamento inicial foi feito com base nos projetos de arquitetura. Toda a 

arquitetura é levantada e as outras etapas da obra são estimadas baseadas no percentual médio 

encontrado no histórico da empresa. Se houver algum erro nesse levantamento inicial pode 

acontecer o erro de estimativa para as outras etapas. Na obra não se verificou serviços de 

arquitetura levantados errados, porém alguns serviços de execução também são estimados 

baseados na arquitetura. O erro encontrado no levantamento de quantitativo dessa obra foi 

relacionado à movimentação de terra, escavação e reaterro. O departamento levantou como 

volume de terra escavado considerando o volume dos subsolos abaixo do perfil do solo 

somente, sem considerar que sempre é escavado a mais do que está na representação do solo e 

depois há a compactação e reaterro de alguns locais. 

 

4.3.7 – Mudança de projeto 

Devido à mudança de projeto aconteceram algumas alterações de orçamento, 

porém essas mudanças são difíceis de prever no orçamento original, pois muitas dependem da 

execução da obra, da compatibilização de novos projetos com a arquitetura e até do 

detalhamento da arquitetura.  
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Nessa obra obteve-se uma majoração no serviço de “cerâmica 30x30”devido ao 

detalhamento da arquitetura. A Figura 4.6 detalha as mudanças no contrato de aquisição da 

cerâmica em função do detalhamento da arquitetura. 

 
Figura 4.6 – Diferença de valores devido a detalhamento de cerâmica 

Inicialmente é fechado um contrato com o fornecedor de cerâmica, aonde é 

informado à área de cerâmica que se utilizará na obra. Também é passado um tipo genérico de 

cerâmica como demonstrado na primeira tabela da Figura 4.6. Com os detalhamentos de 

arquitetura são passadas as novas cerâmicas para o fornecedor conforme segunda tabela da 

Figura 4.6. È feito então um balanço financeiro considerando o preço do metro quadrado das 

cerâmicas de detalhamento. Essa diferença é paga por um aditivo de contrato. Como o 

contrato inicial foi fechado abaixo do orçado pela obra, ainda existia verba nos serviços de 

cerâmica disponível para pagar boa parte do aditivo, mas ainda faltou R$ 4.632,91. Essa foi a 

quantidade majorada no serviço.  
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4.4-PRINCIPAIS FONTES DE MINORAÇÃO 

 

4.4.1 – Serviços orçados não utilizados 

Alguns serviços previstos na obra não foram utilizados. Esses serviços eram não-

mensuráveis ou de caráter administrativo. O motivo pelo qual eles não foram usados varia 

entre procedimentos operacionais da empresa que foram previstos, mas não implantados e 

serviços que foram estimados no orçamento mas que não foi necessário utilizar na obra. Para 

exemplificar serão analisados 02 serviços. 

• Escoramento metálico – locação interna; 

• Operador de guincho; 

 

4.4.1.1 – Escoramento metálico – Locação interna 

A Empresa A possui um sistema aonde para cada novo empreendimento é criada 

uma filial com CNPJ independente da empresa principal. Uma das idéias referentes a esse 

sistema seria a cobrança da locação interna. A empresa principal fica responsável por comprar 

os equipamentos e escoramentos usados em obra. Já o empreendimento utiliza os 

equipamentos disponibilizados pela empresa principal e paga uma quantia para esta referente 

à metade do valor de locação cobrado no mercado externo. 

Durante a construção desse empreendimento já se existia essa previsão de 

implantação desse sistema, porém ele não chegou a ser concluído durante o período da obra. 

Por essa razão essa verba ficou disponível no orçamento e foi um dos principais serviços 

utilizados para suprir as necessidades de majoração. 

 

4.4.1.2 – Operador de guincho 

O serviço de operador de guincho não foi utilizado na obra pela falta de 

necessidade desse profissional. O engenheiro da obra, em entrevista, admitiu que não 

encontrou função para este serviço no orçamento, portanto realocou essa verba. 
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4.4.2 – Economia da obra/Suprimentos 

A obra em parceria com o departamento de suprimentos também conseguiu 

economizar verba em alguns serviços. Basicamente essa economia aconteceu através de três 

itens: 

1. Reaproveitamento de material na obra; 

2. Economia na compra de materiais; 

3. Negociação com empreiteiros; 

Para exemplificar essas três alternativas foram analisados três serviços: 

• Adequação de forma; 

• Elevadores; 

• Viga de respaldo; 

 

4.4.2.1 – Adequação de forma 

A obra conseguiu reaproveitar o jogo de formas de um pavimento para o outro em 

até 4 vezes, essa economia de material gerou uma disponibilização de verba nesse serviço. 

4.4.2.2 - Elevadores 

O departamento de suprimentos conseguiu economizar R$ 22.185,00 na compra 

dos elevadores dessa torre. Portanto essa verba pôde ser disponibilizada. 

4.4.2.3 – Viga de respaldo 

O serviço de viga de respaldo é levantado junto às alvenarias de sacadas. O 

engenheiro da obra quando foi negociar a execução da alvenaria com o empreiteiro, 

conseguiu embutir esse serviço junto com a alvenaria convencional, o que gerou essa 

economia de verba na obra. 
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4.4.3 – Serviços pagos pela empresa principal 

Foram orçados na obra alguns serviços que foram pagos pela empresa principal e 

não pela filial. No sistema operacional da empresa a verba disponibilizada para esses 

pagamentos não era vinculada diretamente ao orçamento da obra por ser um CNPJ diferente. 

A empresa principal criava um centro de custo para atender essa demanda e assim pagava 

alguns serviços pela empresa filiada. O correto seria a empresa filiada repassar esse valor para 

a empresa principal. 

Esse procedimento ainda não tinha sido implantado na empresa, por isso o serviço 

mesmo sendo utilizado na obra não gerou gasto no orçamento. O serviço de vigilância 

noturna, por exemplo, foi um dos serviços que gerou fonte de verba por esse erro. 

 

4.4.4 – Serviços estimados para mais 

O problema dos serviços que são estimados nos orçamentos é que o erro pode ser 

tanto para mais quanto para menos. Da mesma maneira que se verificou uma grande 

quantidade de serviços que necessitaram de majoração por terem sido subestimados, também 

o erro de estimativa baseado em experiência de outras obras e dos gerentes gerais acarretaram 

algumas estimativas para mais. Esses serviços que foram superestimados também forneceram 

verba para as majorações. Alguns exemplos desses serviços foram: 

• Limpeza permanente; 

• Pintura muro de placas; 

 

4.4.5 – Composição unitária errada 

As composições unitárias dos serviços de compra de aços para a estrutura dos 

pavimentos teve um alto índice de consumo de arame recozido. Nem sempre dentro da 

quantidade levantada do serviço, era necessário comprar todo aquele arame recozido. Na 

Figura 4.7 verifica-se uma das alterações de orçamento em que mostra o alto índice de arame 

recozido que foi minorado, somente nessa solicitação foram minorados 646 kg do material. 



Análise das principais causas de alteração de orçamento de edificações residenciais                                       63 
 

 
A.F.P.D.Silva, R.V.Saba, R.I.Borges 
 

 

Figura 4.7 – Exemplo de alteração de composição unitária 

 

  



Análise das principais causas de alteração de orçamento de edificações residenciais                                       64 
 

 
A.F.P.D.Silva, R.V.Saba, R.I.Borges 
 

CONCLUSÃO 

5.1 – CONCLUSÃO REFERENTE AOS RESULTADOS 

O objetivo principal desse trabalho era conseguir encontrar e mapear as principais 

causas de alteração de orçamento, ou seja, além de descobrir as causas era preciso verificar 

quais delas eram as mais relevantes nas alterações. Além disso, também foi proposto analisar 

o impacto dessas alterações na obra do estudo de caso. 

O estudo conseguiu encontrar as principais causas de alteração de orçamento da 

obra revelando quais delas teve o impacto no cenário geral do orçamento. Apresentando um 

índice de alteração de orçamento de 6,57% do total, mostrou-se que, apesar do alto número de 

serviços alterados, o volume de verba que foi movimentado pode ser considerado baixo tendo 

em vista o valor total da obra. Esse número permite-se fazer uma análise de que do total do 

orçamento apenas 6,57 % foi incompatível com o real. Um número baixo tendo em vista a 

complexidade do orçamento e o alto número de estimativas.  

Ao mesmo tempo é necessário avaliar que o valor total majorado no orçamento foi 

de R$ 847.271,97, o que só foi possível ser suprido sem aumentar o valor da obra devido aos 

fatores que disponibilizaram verba. A maior parte desses fatores se deu a erros de orçamento, 

procedimentos da empresa que não foram implantados e economia da obra e do departamento 

de compras. Basicamente se não houvesse esses fatores a obra teria um aumento no seu custo 

final de quase 1 milhão de reais, o que poderia até trazer a inviabilidade para o 

empreendimento. 

Portanto o estudo das causas de alteração de orçamento passa a ser de 

fundamental importância para que os erros não se repitam no futuro, podendo causar perda de 

resultado financeiro para a empresa. 

Dentro das causas verificou-se que o principal problema do orçamento é a baixa 

qualidade das estimativas realizadas. Devido à falta de projetos de detalhamento e tempo para 

revisão de itens básicos do orçamento, as estimativas passam a ser problemáticas. O resultado 

mostra que os erros de estimativa, serviços não orçados e erro de levantamento somam um 

valor majorado de R$ 509.679,64 sendo 60,15% do volume total da verba majorada. Sendo 
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que todas essas 03 causas podem ser sanadas já que denotam erro humano. Verifica-se que se 

diminuir o impacto dessas causas o volume de alteração de orçamento diminuiria 

consideravelmente. 

A baixa qualidade das estimativas se dá devido à falta de um estudo real dos 

serviços não-mensuráveis da obra, ou seja, serviços que não podem ser levantados através de 

projetos. Buscar esse estudo é fundamental para uma boa análise de estimativas e diminuindo 

o seu erro em consideração ao gasto real. Serviços não orçados e erros de levantamento já 

mostram dois problemas, falta de treinamento da equipe de orçamento e falta de tempo para 

revisão dos orçamentos. Se a equipe de levantamento de quantitativos for bem treinada e seus 

levantamentos passarem por revisões dos orçamentistas mais experientes, muitos desses erros 

poderão ser eliminados. 

No estudo de Torres et al.., (2010) a equipe de orçamento apontou como causa 

dos erros de orçamento a falta de projetos detalhados durante a confecção do orçamento, falta 

de uma retroalimentação das obras da empresa em relação aos procedimentos executivos 

adotados e  falta de comunicação entre a equipe de obra e a equipe de orçamento. Pode-se 

notar claramente que todos esses fatores apontados no presente estudo e no estudo de Torres 

et al..,(2010) tem uma ligação direta com a falta de planejamento da concepção do 

empreendimento. 

Analisando de maneira mais crítica, pode-se concluir que a qualidade do 

orçamento está ligada diretamente ao tempo disponível que todos os departamentos 

envolvidos na criação do orçamento tem para criar e analisar os seus dados. Propõe-se então 

uma equação que ilustra a conclusão desse estudo referente à qualidade do orçamento: 

 

 
Figura 5.1 – Equação de avaliação de qualidade 
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A qualidade do orçamento é diretamente proporcional à qualidade dos projetos 

incluindo o seu detalhamento final, ao treinamento da equipe de orçamento e a 

retroalimentação da obra com a equipe de orçamento informando desde porcentagens de 

consumo de material a erros encontrados nas obras em execução.  Em contrapartida a 

qualidade no orçamento é indiretamente proporcional ao volume de retrabalho e a urgência 

nos prazos de entrega. Quanto mais retrabalho a equipe tiver, menos tempo para analisar 

outros serviços ela terá, diminuindo assim a qualidade do orçamento. Quanto maior a urgência 

na entrega dos orçamentos menor será sua qualidade final. Um orçamento é um estudo e, 

como todo estudo, quanto mais tempo para realizá-lo melhor será seu resultado. 

5.2 – CONCLUSÃO REFERENTE À CRIAÇÃO DE INDICADORES 

O orçamento é à base de toda a execução da obra. Ele que apontará o teto dos 

serviços executados. Portanto, assim como a obra, ele deve ser acompanhado mensalmente. 

Uma boa maneira de criar indicadores para o orçamento seria a implantação de uma medição 

mensal para o orçamento da obra, aonde seria verificados as alterações de orçamento dentro 

daquele mês e os preços que estão sendo pagos pela obra. Verificar se eles estão abaixo ou 

não do orçado. 

Outra maneira de controle de orçamento que poderia ser implantado mais 

especificamente para a Empresa A, seria a criação dentro do formulário de alteração de 

orçamento um item em que o engenheiro explanaria sobre o motivo da alteração. Isso 

acompanhado mensalmente também poderia apontar para os erros na concepção do orçamento 

da obra e facilitaria a análise de alterações em estudos futuros. 

5.3 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Segue abaixo propostas para estudos futuros: 

• Analisar novamente as causas de alteração de orçamento para uma obra 

diferente das abordadas na Empresa A, para assim verificar os erros que 

são comuns na maioria das empresas e os erros que são específicos dessa 

empresa. 
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• Um estudo em uma empresa que tenha implantado indicadores de 

qualidade para o orçamento com o intuito de verificar se os padrões de 

qualidade medidos estão coerentes com a realidade. 
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