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RESUMO 

Para o desenvolvimento de um projeto de engenharia ser bem sucedido necessita-se que 

todas as etapas sejam realizadas com eficiência para que sejam evitados prejuízos dos mais 

diversos tipos, como financeiros e de cronograma. Muitos dos prejuízos financeiros são 

retratados em forma de aditivos. Aditivos contratuais são conhecidos por retratar a deficiência 

em partes do processo produtivo e na gestão durante a construção de uma obra. Tendo isso 

em vista, deve ser feito todo o esforço necessário para se evitar a necessidade de criação dos 

mesmos. Desta forma, a investigação das causas dos aditivos contratuais pode ser uma 

maneira viável de encontrar pontos estratégicos que levam a prejuízos. Este trabalho 

mediante um estudo de caso busca investigar e classificar o impacto financeiros de aditivos 

contratuais. Para a pesquisa, optou-se por uma obra com disponibilidade de informações, 

visto a dificuldade de obtenção de dados pela falta do correto armazenamento, e sigilo nas 

contratações; fatos que são muito comuns nas empresas privadas. Também foi levado em 

consideração o grande porte do empreendimento, assim o número de contratações e aditivos 

são mais expressivos do que em outras obras menores. Foram coletados dados de todos os 

aditivos a serem analisados. Após a coleta, os aditivos foram classificados em 4 grupos 

principais: projeto, planejamento, execução e imprevistos. A classificação foi feita de duas 

formas, uma considerando apenas a frequência de aditivos por cada uma das 4 causas e 

outra considerando o valor financeiro gasto em cada uma das causas consideradas. Após a 

análise da classificação, verificou-se que o item projeto é apontado como a principal causa de 

aditivos, tanto quanto a frequência de aditivos, que resultou em 46% do número de projetos, 

como por valores financeiro, resultando 72% de todo o valor gasto com aditivos. Assim, foram 

encontradas etapas que exigem mais atenção do que foi dado nesse empreendimento para 

se construir com ainda mais qualidade e eficiência. 

 

Palavras- chaves: Obra privada. Aditivos. Impacto financeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

A execução de um projeto de engenharia civil envolve um espectro amplo e 

variado de atividades que podem ocorrer em paralelo ou consecutivamente. A necessidade 

de se atingir os melhores índices de eficiência possíveis levou a uma estrutura organizacional 

onde o planejamento entra como uma ferramenta decisiva para traçar diretrizes para 

execução, levantamento de dados, cotações, compras, concorrências, cronogramas da obra 

e outras atividades que impactarão na velocidade e no custo do empreendimento. 

Durante o início do planejamento são estipulados os métodos de execução, o 

cronograma inicial, estimativas dos recursos necessários e outros aspectos relativos ao 

desenvolvimento das etapas construtivas. Para que o planejamento seja realizado com 

qualidade, é necessário um levantamento preciso dos dados relacionados ao 

empreendimento. Esses dados incluem projetos e documentos dos mais variados tipos. 

Devido ao grande volume de projetos e outras informações necessárias para a 

execução de um empreendimento, o gerenciamento de todos esses dados torna-se complexo 

e muitas vezes negligenciado. Essa negligência pode desencadear diversos efeitos negativos 

em uma obra, como atrasos de cronograma, má eficiência nos processos construtivos, perda 

da qualidade e outros. Esses efeitos, assim como acontecimentos imprevisíveis, tendem a 

gerar prejuízos financeiros à construção, o que gera despesas não previstas inicialmente. 

Essas despesas geram a necessidade da criação de contratos extras e de aditivos contratuais, 

sejam de materiais ou serviços.  

Aditivos contratuais são extensões dos contratos previamente assinados em que se 

altera, cria ou extingue uma ou algumas cláusulas contratuais com concordância de ambas 

as partes. O estudo desses aditivos e a identificação da origem dos mesmos se faz importante 

pelo impacto financeiro e no cronograma da obra que esses aditivos podem representar. 

No caso de obras públicas os aditivos costumam ser apontados como sinônimo 

da malversação de recursos públicos. No caso de contratações particulares, que será o foco 

deste estudo, essa possibilidade geralmente é desconsiderada, já que o interessado na 

execução da obra tem um amplo poder de administração, decisão e gerenciamento. 

Para investigar essa questão propõe-se um estudo de caso na obra de um 

Shopping de grande porte, que possui dentro de seu sistema de gerenciamento a escolha de 
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empreiteiros por concorrências e as contratações sob o regime de empreitada global. Para 

evitar esses aditivos deve-se levar em conta as principais causas e investigar em profundidade 

cada caso. 

1.1 OBJETIVOS 

Seguem os objetivos da pesquisa. 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar as causas dos aditivos contratuais dentro de contratos por empreitada 

global e preço unitário no setor privado por meio de um estudo de caso. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Classificar os aditivos contratuais, definindo suas causas; 

 Destacar os impactos financeiros, por categoria de causa, decorrentes dos 

aditivos no valor final da obra. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão apresentada busca embasar a análise dos aditivos, entendendo os 

processos de licitação e aditivos e sua consequente aplicação para o setor privado. Para isso, 

primeiramente discorre-se sobre licitações e posteriormente sobre os estudos de 

planejamento e gestão de projetos que embasam a análise das principais causas dos aditivos. 

2.1 LICITAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL 

 Em busca da contratação de terceiros para realizar um determinado serviço, 

empresas públicas e privadas possuem procedimentos para a seleção da melhor proposta 

apresentada. Porém não necessariamente a proposta de menor custo será a mais vantajosa 

e consequentemente a vencedora. Existem muitos aspectos que devem ser analisados, como 

por exemplo, a qualidade final do serviço.  

Os processos licitatórios são regulados por lei em obras públicas e exigem um 

processo burocrático que nem sempre acontece na construção de obras privadas. Apesar de 

não ter regulação específica, as licitações, fechamentos de contratos e aditivos da parcela 

privada da construção acaba muitas vezes por se basear nos empreendimentos públicos para 

que assim se estabeleça um parâmetro de procedimentos  

 As entidades públicas devem seguir o procedimento administrativo formal, a 

licitação, regulado pelas leis 8.666/93 – Normas Para Licitações e Contratos da Administração 

Pública e 10.520/02 – Lei do Pregão. Os autores Alexandrino e Paulo (2010) define licitação 

como um procedimento administrativo, obrigatório para as entidades governamentais, em que 

observada a igualdade dos participantes, deve ser selecionada a proposta mais vantajosa aos 

interesses da Administração para que seja celebrado um contrato administrativo com a 

finalidade de realizar obras, serviços, concessões, permissões, compras, alienações ou 

locações. 

As obras e serviços previstos na Lei de Licitações podem ser realizados por 

Administração Direta ou Indireta. A Administração direta deve executar os serviços por conta 

própria sem a interferência de terceiros, na execução indireta há diversos regimes de 

contratação que podem ser realizados, segundo GOMES RIBEIRO (2011): 



Análise de aditivos contratuais  – impacto financeiro e causas –  estudo de caso         7 

 
 

D. V. Aurione, I. O. Pratti, L. O. Carvalho 

 

 Empreitada por preço unitário: ocorre quando se contrata a execução da 

obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

 Empreitada por preço global: se dá nos casos em que a contratação for feita 

por preço certo e total e cujo objeto da contratação seja indivisível;  

 Contratação por tarefa: é aquela em que se ajusta mão de obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

 Empreitada integral: nos termos do inciso I do art. 2º da Lei nº 12.462 é a 

contratação de um “empreendimento em sua integralidade, compreendendo a 

totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 

responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições 

de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua 

utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as 

características adequadas às finalidades para a qual foi contratada”. 

Dessa forma se a Administração optar em executar serviços e obras de forma 

indireta, realizar o procedimento licitatório é precedente indispensável para todas as esferas 

de governo. Assim, segundo Ribeiro (2014) o procedimento licitatório é norteado pelos 

princípios apresentados no art. 3° da Lei n. 8.666/1993 que dispõe: 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia 

e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. 

Todas as decisões adotadas pela Administração ao longo do procedimento 

licitatório, desde a fase interna até o encerramento do certame, devem traduzir um julgamento 

imparcial, neutro e objetivo. O ato convocatório tem de conter critérios objetivos de julgamento 

que não se fundem nas preferências ou escolhas dos julgadores. O julgamento das propostas 

subordina-se obrigatoriamente àqueles critérios (JUSTEN FILHO, 2009). Dessa forma, com 

as regras estabelecidas no edital tornam-se inalteráveis para tal licitação assim a 

Administração e os licitantes são obrigados a cumprirem as normas e condições impostas no 

edital.  



Análise de aditivos contratuais  – impacto financeiro e causas –  estudo de caso         8 

 
 

D. V. Aurione, I. O. Pratti, L. O. Carvalho 

 

Para definir qual modalidade licitatória que será adotada deve-se analisar o valor 

estimado do objeto e também pode ser considerada a complexidade do objeto licitado, ou seja 

a lei n. 8.666/93 possibilita a adoção de modalidades diversas, independentes do critério 

econômico sendo que cada uma da modalidade segue um procedimento próprio. As 

modalidades existem são: Concorrência, Tomada de Preços, Carta Convite, Concurso, Leilão 

e Pregão. As cinco primeiras são foram definidas no art. 22 da Lei n. 8.666/93, já a sexta 

modalidade, Pregão, foi criada por meio da Lei n. 10.520/2002, para aquisição de bens e 

serviços comuns. 

 A Tabela 2.1 apresenta tipo de modalidades de acordo com o valor econômico 

do objeto e limites estabelecidos por lei. 

Tabela 2.1: Modalidades e limites de licitações (MATTOS, 2006) 

MODALIDADE 
OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 
COMPRAS E OUTROS 

SERVIÇOS 

Concorrência pública >R$ 1.500.000,00 >R$ 650.000,00 

Tomada de preços Até R$ 1.500.000,00 Até R$ 650.000,00 

Convite Até R$ 150.000,00 Até R$ 80.000,00 

Concurso Não há limite Não há limite 

Pregão Não há limite Não há limite 

Leilão Não há limite Não há limite 

Dispensa de licitação 
<R$15.000,00                             
<R$30.000,00 

SEM e EP 

<R$8.000,00 
<R$16.000,00 

SEM e EP 

 

De acordo com TCU (2010) modalidade de licitação é a forma específica de 

conduzir o procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei: 

 Concorrência: Modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata 

o objeto da licitação que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir 

os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital; 

 Tomada de preço: Modalidade realizada entre interessados do ramo de que 

trata o objeto da licitação, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 

as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
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recebimento das propostas, que comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital; 

 Carta convite: Convite e modalidade de licitação mais simples. A 

Administração escolhe entre os possíveis interessados quem quer convidar, 

cadastrados ou não. A divulgação deve ser feita mediante afixação de cópia do 

convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, localizado em lugar de 

ampla divulgação, conforme a Lei de Licitações. Permite-se a participação de 

possíveis licitantes que não tenham sido formalmente convidados, mas que 

sejam do ramo do objeto licitado, desde que cadastrados no órgão ou entidade 

que licita ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). 

Os interessados devem solicitar o convite com antecedência de até vinte e 

quatro horas da apresentação das propostas; 

 Concurso: Lei nº 8.666/93 “é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante 

a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima 

de quarenta e cincos dias”; 

 Leilão: Lei nº 8.666/93 “licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou empenhados, ou para a alienação de bens imóveis previstas 

no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação”; 

 Pregão: Modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto 

da licitação que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 

comuns é feita em sessão pública. Pode ser presencial ou eletrônico. Pregão 

destina-se exclusivamente a contratação de bens e serviços comuns, 

independentemente do valor estimado da contratação. Nessa modalidade, os 

licitantes apresentam propostas de preço por escrito e por lances, que podem 

ser verbais ou na forma eletrônica. 

Quando se estuda os princípios que regem as licitações, vê-se que o legislador 

pretendeu que o julgamento fosse realizado conforme critérios objetivos. Os possíveis critérios 
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a serem observados no procedimento licitatório determinam o que a Lei n. 8.666/93 denomina 

de tipos de licitação (ALEXANDRINO; PAULO, 2010).  

O §1° do art. 45 da Lei n. 8.666/93 estabelece os tipos de licitação, aplicáveis a 

todas as modalidades:  

 Menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

empresa pública determinar que será vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o 

menor preço;  

 Melhor técnica - quando se contrata empresa, independentemente do valor, 

pelo conhecimento que possui no serviço em referência; 

 Técnica e preço - quando se contrata a empresa que possui o menor preço 

com a técnica mais apropriada; 

 Maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso. 

Segundo a Cartilha de Obras do TCU (2009) para a conclusão de uma obra 

pública deve-se seguir de uma série de etapas, que se iniciam muito antes da licitação 

propriamente dita e se constituem em passos fundamentais para a garantia de sucesso do 

empreendimento. Assim essas etapas estão apresentadas na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Fluxograma de procedimentos (Fonte: Cartilha de obras pública TCU, 2009)

 

O cumprimento ordenado dessas etapas leva à obtenção de um conjunto de 

informações precisas que refletirão em menor risco de prejuízos à Administração (TCU 2009).  

Conforme se depreende dos dispositivos legais transcritos, não obstante a 

elaboração de um projeto básico nos moldes legais, com nível de detalhamento adequado, 

prorrogações dos prazos de obra previstos em contrato existem, seja por responsabilidade do 

contratante ou alteração de projeto, seja por motivos alheios às vontades das partes, como 

caso fortuito ou força maior. As mudanças existentes de escopo contratual são comuns em 

todos os contratos e até esperadas, principalmente em se tratando de contratos de grandes 

construções de engenharia. A princípio, não há irregularidade nessas mudanças. Tanto é que 

a própria Lei de Licitações trata da matéria, regulamentando-a (ANDRADA, 2007). 

Os aditivos são alvos frequentes de fiscalização por parte dos órgãos 

controladores, isso porque uma das irregularidades mais encontradas em contratos de obras 

públicas é o superfaturamento, na maioria das vezes decorrente de alterações contratuais 

sem justificativas pertinentes, apontadas pela equipe técnica de engenharia (RIBEIRO, 2014). 

Diferentemente das instituições públicas as empresas privadas são livres para negociar com 

terceiros, porém buscam na Lei das Licitações maneiras justas para contratação; ou seja, se 

espelham nos regimes de contratação, nas modalidades e tipos de licitações existentes para 

realizar as contratações, porém almejam a proposta mais vantajosa mesmo não sendo a 
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menos dispendiosa. Além desses quesitos alguns dos princípios básicos norteadores dos 

procedimentos licitatórios públicos são adotados por empresas privadas para garantir a 

isonomia do processo. 

Para melhor compreensão das causas geradoras dos aditivos, são necessários 

os estudos sobre o planejamento e a gestão de projetos na construção civil. 

2.2 PLANEJAMENTO NA ENGENHARIA CIVIL 

Com o passar do tempo e principalmente nas últimas décadas do século XXI, a 

construção civil começou a passar por um período de aprimoramento dos seus processos 

produtivos. Com o acúmulo e o compartilhamento das informações trazidos pela globalização, 

foram sendo elaboradas maneiras cada vez mais adequadas de se construir. 

A medida que as economias foram crescendo e a demanda por edificações subiu, 

também aumentou a concorrência nos mercados fazendo com que não só a construção civil, 

mas todas as indústrias de um modo geral começassem a buscar maneiras mais eficientes, 

produtivas e competitivas de se produzir. Essa concorrência fomentou o surgimento de várias 

perspectivas e soluções para os problemas encontrados na execução de projetos. 

Nessa situação, a etapa do planejamento ganhou e continua ganhando cada vez 

mais destaque e reafirmando ao longo do tempo a sua importância para a realização de um 

projeto com qualidade. 

O planejamento consiste na elaboração de planos para a execução da obra, tendo 

início com um estudo sobre a viabilidade do empreendimento até a execução através dos 

resultados físicos e financeiros obtidos durante o processo de construção. 

Durante o planejamento são decididos aspectos triviais que ditarão os caminhos 

a serem tomados para se atingir o resultado final desejado. A exemplo dessas decisões temos 

as tecnologias a serem implementadas, aspectos organizacionais, a definição das 

responsabilidades individuais das pessoas envolvidas e de que maneira as frentes de trabalho 

se relacionarão. São tomadas também decisões de cunhos técnico e contratuais com os 

fornecedores envolvidos. De acordo com Hendrickson e Au (1989), o planejador por sua vez 

deve ter uma visão diferenciada, em que se tem um projeto a ser executado, e a partir dele 

desmembrar os passos necessários para atingi-lo. Assim, é fácil perceber que existem 

diferentes caminhos que chegariam ao mesmo ponto ficando a cargo da equipe de 

planejamento a escolha do caminho mais viável. 
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Durante o planejamento, geralmente os projetos são divididos em categorias de 

despesas com os custos correspondentes. Nesses casos, a construção de programação é 

custo ou despesa orientada (HENDRICKSON;  AU, 1989). 

No entanto, para alguns projetos, o agendamento de atividades de trabalho ao 

longo do tempo é crítica e é enfatizada no processo de agendamento podendo deixar os o 

custo em segundo plano. Neste caso, o planejador assegura que as precedências adequadas 

entre as atividades são mantidas e que a programação eficiente dos recursos disponíveis 

prevalece. Procedimentos tradicionais de planejamento enfatiza os serviços precedentes de 

uma tarefa (resultando assim um caminho crítico de planejamento de) ou o uso eficiente dos 

recursos ao longo do tempo (resultando em um conjunto de procedimentos de trabalho).  

Finalmente, a maioria dos projetos são complexos e requerem uma consideração 

de custo e programação ao longo do tempo, de modo que o planejamento, monitoramento e 

manutenção de registros deve considerar tanto custo quanto cronograma. Nesses casos, a 

integração das informações do cronograma e do orçamento é uma grande preocupação 

(HENDRICKSON;  AU, 1989). 

2.2.1 ETAPAS DO PLANEJAMENTO 

O planejamento de uma obra se divide em várias etapas e procedimentos que 

podem ser alterados durante a construção para que sejam obtidos os melhores resultados ou 

ainda para se adequar com a situação real do canteiro, situação que pode se mostrar diferente 

das estimadas no início do planejamento.  

Dividindo-se as etapas de acordo com Hendrickson e Au (1989) pode-se destacar:  

 Escolha da tecnologia e método de construção: Assim como no 

desenvolvimento de alternativas adequadas para a execução do projeto, 

opções de tecnologias e métodos para a construção adequada muitas vezes 

são ingredientes críticos e mal estruturadas, prejudicando o sucesso do projeto. 

A escolha das tecnologias apropriadas pode problemas e muitas vezes gerar 

economia; 

 Definição das tarefas de trabalho: Ao mesmo tempo que a escolha da 

tecnologia e do método geral são considerados, um passo paralelo a esse 

processo é agendar e definir as várias tarefas de trabalho que devem ser 

realizadas. Essas tarefas de trabalho representam a estrutura necessária para 
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permitir a programação das atividades, juntamente com a estimativa dos 

recursos necessários pelas tarefas individuais de trabalho e qualquer 

precedências necessárias a realização de tais tarefas;  

 Definição de precedência e dependência das relações entre as atividades: 

Uma vez que têm-se as atividades definidas de trabalho, as relações entre as 

atividades podem ser especificadas. Relações de precedência entre as 

atividades significa que as atividades devem ter uma sequência específica. 

Existem inúmeras sequências naturais para atividades de construção, devido a 

"exigências de integridade estrutural, regulamentações do setor e outros 

requisitos técnicos. Por exemplo, as plantas do projeto não podem ser 

verificadas antes de serem desenhadas; 

 Estimativa do tempo de execução de serviços: Na maioria dos 

planejamentos de tempo de serviço, cada atividade de trabalho tem associada 

o tempo de duração necessário. Estas durações são extensivamente utilizadas 

ao se compor o documento de planejamento. A formalização do planejamento 

se apoia na estimativa de duração de várias atividades assim como na 

interdependência e no escalonamento dessas tarefas. É também necessária a 

consideração de uma variabilidade nesses tempos de execução como um fator 

de segurança; 

 Estimativa de recursos necessários para execução de cada atividade: 

Além de relações de precedência e durações de tempo, as necessidades de 

recursos são geralmente estimadas para cada atividade. Uma vez que as 

atividades de trabalho estão definidas, os recursos totais necessários para o 

projeto são a soma dos recursos necessários para cada atividade. 

2.3 GESTÃO E INTERAÇÃO DE PROJETOS 

A fase de projeto tem sido estudada por muitos autores e pesquisadores ligados 

ao setor de edificações, pelo fato de a concepção inicial e o desenvolvimento do produto 

influenciar de forma direta em todas as etapas subsequentes do processo de produção. Este 

cenário reflete uma tendência já observada no meio industrial na busca de trazer esforços em 

prol da qualidade para a concepção dos processos (FONTENELLE; MELHADO, 2003). 
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O processo de projeto é um conjunto de atividades intelectuais diversas e 

organizadas em etapas distintas. Essas etapas vão desde o processo complexo e pouco 

externado de criação que mistura arte, funcionalidade, questões legais normativas, ciência e 

conforto, até outros fatores como as características climáticas da região onde se produzirá a 

construção (MARQUES, 2014). 

Melhado (2005) relata que a forma tradicional de realizar um projeto é de maneira 

sequencial de projetar a qual uma etapa só inicia após a outra ter sido finalizado, 

desencadeando uma sequência nas atividades o que gera, consequentemente, a falta de 

interação entre os agentes não somente pela comunicação, mas também pela ausência de 

mecanismos de coordenação eficiente entre as atividades.  

Ao longo das etapas de projetos e execução, devido à falta de uma eficaz 

coordenação de atividades uma grande quantidade de informações geradas é perdida. 

Consequentemente, este fato resulta em uma série de serviços refeitos e alterações 

improvisadas decorrentes de projetos não compatibilizados, com ausência de detalhes, e ao 

mesmo tempo, as decisões são tomadas por pessoas não capacitadas ou em momentos 

inadequados. 

Segundo Xue, Shen e Ren (2010)1 apud Arrotéia (2013), os projetos são 

desenvolvidos por um grande número de agentes envolvidos, tais como o empreendedor, os 

projetistas, os consultores, os subcontratados e fornecedores. Todos estes deveriam trabalhar 

em conjunto tanto na fase de projeto, bem como na fase de construção, em razão da 

complexidade de se construir um edifício. Contudo muitos dos envolvidos no processo não 

são motivados a trabalhar em conjunto, logo essa fragmentação reflete em um produto com 

baixo desempenho e pouco produtivo, o que o torna menos competitivo. 

Há pouco tempo, o projeto de edificações era composto por um projeto de 

arquitetura associado a projetos complementares, ou seja, projetos técnicos ou de 

engenharia. Esse arranjo tradicional de projetos era desenvolvido de forma isolada e 

desintegrada. Em contrapartida, as mudanças no setor contribuíram para a criação de um 

grande número de especialidades de projeto (disciplinas), imprimindo um caráter 

multidisciplinar ao processo de projeto (MELHADO, 2005). 

                                                           
1 XUE, X.; SHEN, K.; REN, Z. Critical review of collaborative working in construction projects: Business 
Environment and Human Behaviors. Journal of Management in Engineering. Reston, Virginia, v.26, n.4, p.196-
208, 2010. 
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Para obter resultados satisfatórios uma boa gestão no processo de projeto se 

torna indispensável, a qual constitui em um conjunto de ações envolvidas no planejamento, 

organização, direção, controle do processo de projetos em uma empresa de incorporação e 

construção. 

Com a complexidade dos empreendimentos atuais e demanda de maior rapidez a 

gestão do projeto é diretamente impactada. Por isso, a atividade de coordenação deve gerir 

o desenvolvimento dos projetos, independentemente da disciplina, no intuito de que todos 

estejam integrados e que erros devido a incompatibilidade entre os mesmos seja evitada. 

Contudo a problemática da ausência de interação entre os projetos só se agrava à medida 

que se tem empreendimentos mais complexos e mais informações a serem administradas.  

Dessa forma, como solução e minimização desses problemas, alguns autores 

apontam a adoção de certas medidas, tais como: a padronização dos projetos para obter 

melhor eficiência e menor custo; reuniões periódicas de acompanhamento na obra pelos 

projetistas; análise das causas de atrasos de processos e o controle semanal por meio de 

checklist e planilhas. 

Amaral (2004) expõe que a partir da padronização dos métodos é possível 

detectar as falhas e os erros encontrados durante o processo, seja ele de projeto ou execução, 

no intuito de registrá-los para posteriormente discutir as possíveis soluções, utilizando estes 

dados para a melhoria contínua dos processos. 

No cenário de competitividade na qual a engenharia civil se encontra e a 

necessidade de armazenar as informações de forma que não são perdidas, motivam o 

desenvolvimento de novas tecnologias para que supram essas necessidades e também, 

ajudam na área de gestão da produção e da racionalização dos processos da indústria da 

construção civil. 

A utilização de softwares é comum na elaboração de projetos, porém eles agem 

isoladamente. Com a necessidade de compatibilização de projetos e entre outros benefícios 

foi desenvolvido a BIM (Building Information Modeling) que é a plataforma composta 

basicamente por ferramentas especializadas para atender projetos de arquitetura, estrutura e 

instalações prediais e a integração destes. 

Segundo Souza, Amorim e Lyrio (2009) a tecnologia BIM, mais do que uma 

ferramenta para desenho, propicia ao arquiteto a possibilidade de conceber um projeto 

construindo seu modelo parametrizado. Esse modelo permite que se visualize a volumetria, 
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estime-se custos, quantifique-se e qualifique-se o material aplicado, observando e ajustando 

conforto ambiental, entre outros itens projetuais. Dessa forma a comunicação entre os 

diversos profissionais integrantes do processo é facilitada. 

De acordo com Justi (2008) as principais vantagens competitivas que a BIM 

oferece são:  

 Maior velocidade na entrega (economia de tempo); 

 Melhor coordenação (menos erros nos desenhos); 

 Diminuição de custos (economia de dinheiro);  

 Maior produtividade usando um único modelo digital; 

 Trabalho com maior qualidade; 

 Novas oportunidades de receita e negócios; 

 Mais foco no design e 

 Redução do retrabalho. 

Embora existam tantos benefícios, a plataforma BIM ainda está em consolidação 

no campo da engenharia civil. Para Marques (2014) apesar de haver estudos sobre a 

maturidade e a aplicabilidade da ferramenta BIM, isso se mostra melhor evidenciado e exposto 

apenas para profissionais de arquitetura. Não há muitos relatos no cenário nacional de 

utilização prática em projetos complementares, dos programas baseados na plataforma, 

apesar das disponibilidades de programas e das facilidades que a plataforma proporciona em 

parametrização e levantamentos de quantitativos exatos dos materiais utilizados. 

Falhas recorrentes relacionadas ao planejamento e controle de obras e à gestão 

dos projetos de engenharia podem gerar os diversos aditivos contratuais e extracontratuais  

2.4 ADITIVOS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS 

Antes e durante o processo de construção são elaborados contratos de diversos 

tipos, destacando-se os contratos de compra e de prestação serviço. Esses contratos servem 

para dar segurança jurídica, para adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou 
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extinguir direitos e serve tanto ao construtor, quanto a todas as partes envolvidas. Fiuza (2006) 

define contrato da seguinte maneira: 

Na atualidade, pode-se dizer simplesmente que contratos são negócios jurídicos. Por 

sempre dependerem de pelo menos duas atitudes de pessoas diferentes, pode se 

classificá-los como negócios jurídicos bilaterais ou plurilaterais. Serão negócios 

bilaterais se a atuação das partes for antagônica, como no contrato de compra e 

venda, em que o comprador quer comprar e o vendedor quer vender. Serão negócios 

plurilaterais se a atuação das partes não for antagônica, caminhando, ao revés, lado 

a lado, como no contrato de sociedade, em que os sócios têm os mesmos interesses, 

quais sejam, realizar o objeto da sociedade para vê-la prosperar (FIUZA, 2006, p.2). 

A definição de contrato pode ser mais ampla, retratando relações informais das 

mais diferentes origens, no entanto, nesse trabalho serão considerados apenas contratos 

formais entre empresas.  

Muitas vezes existe a necessidade de alteração ou mesmo exclusão desses 

contratos diante do aparecimento de situações imprevistas. Ainda de acordo com Fiuza 

(2006), para tanto, são feitos pactos com o objetivo de fazer alterações e até mesmo o distrato 

para o cancelamento do contrato. Os pactos celebram adendos e aditivos. 

As obras e serviços de construção civil estão enquadrados como indústria no 

Código Nacional de Atividades Industriais e é considerado um dos setores de maior risco 

econômico-financeiro por tratar-se de uma atividade onde seus custos são baseados na data 

da elaboração da proposta de preços e sujeito a uma série de fatores previsíveis e 

imprevisíveis que podem alterar a equação econômico-financeira inicial da proposta (TISAKA, 

2006).  Sendo assim, os aditivos contratuais se tornam relativamente mais comuns que em 

outras indústrias, não significando, no entanto, que são desejáveis. 

Ainda segundo Tisaka (2006), diferentemente dos riscos normais que correm as 

empresas de construção, as alterações provocadas pelas deficiências dos projetos 

básicos/executivos ou das especificações técnicas e erros e omissões contidas nas planilhas 

de quantitativos e serviços só constatados na fase executiva das obras, acabam gerando 

aditivos de quantitativos e de preços e aditivos de prorrogação quando há alteração dos 

prazos iniciais. Além disso, as alterações de contratos (alteração qualitativa) ou alteração nos 

quantitativos (alteração quantitativa) de iniciativa da contratante, já na fase de execução ou 

mesmo em consequência de outras alterações imprevisíveis acertadas por acordo entre 

contratantes e contratadas, previstas na legislação, podem gerar os inevitáveis aditivos 

contratuais. 
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De acordo com Tisaka (2011), o princípio chave das relações contratuais entre 

contratantes e contratadas e o que ditará a necessidade de aditivo ou não é o equilíbrio 

econômico-financeiro. A relação entre encargos da contratada e a remuneração da 

contratante que devem ser mantidos por toda a vigência do contrato afim que nenhuma das 

partes seja prejudicada. 

2.4.1 PRINCIPAIS GERADORES DE ADITIVOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM 

OBRAS PÚBLICAS PREVISTOS POR LEI 

A principal lei a que se refere a Constituição é a Lei Federal nº 8.666/93 aprovada 

em 21/06/1993, atualizada pelas Leis 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99, dispondo 

sobre Licitações e Contratos na Administração Pública. Essa, além de estabelecer princípios 

básicos para o lançamento de licitações como a exigência de projeto básico e orçamento 

estimado, também prevê situações que exigem aditivos contratuais. Tisaka (2006) comenta 

os casos de aditivos previstos na legislação para obras públicas: 

 Alteração do escopo do contrato por iniciativa unilateral da contratante: 

É muito comum que durante a execução do contrato haja alterações no escopo 

do projeto, pequenas ou grandes, principalmente quando se tratar de obras de 

médio e grande porte tais como obras de construção, rodoviárias, saneamento 

básico, portuárias, industriais e demais obras consideradas pesadas ou 

complexas. Nesse sentido o inciso I do art. 65 da Lei Federal 8666/93, prevê a 

possibilidade do contrato ser alterado unilateralmente e, por consequência o 

seu projeto, com as devidas justificativas; 

 Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro por acordo entre 

contratantes e contratadas: O inciso II do Art. 65 da Lei nº 8666/93 prevê que 

os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados por acordo entre as 

partes; 

 Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro necessário após o 

acontecimentos Imprevisíveis: A Teoria da Imprevisão, segundo o jurista 

Celso Antonio Bandeira de Melo, fundamenta-se na ocorrência de fatos 

imprevisíveis, anormais, alheios a ação dos contraentes, e que torna o contrato 

ruinoso para uma das partes, acarreta situação que não pode ser suportada 

unicamente pelo prejudicado, e para que haja o restabelecimento do equilíbrio 
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econômico-financeiro do contrato, há a necessidade de que ocorram 

cumulativamente os seguintes requisitos:  

o Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis; 

o Independente de vontade das partes; 

o Inevitáveis; 

o Ocorridos ou descobertos após a contratação e que causem 

onerosidade excessiva ao contrato. 

 Paralisação da obra devido à falta de recursos financeiros e 

orçamentários para a continuidade da obra: Em determinados casos, 

pode ocorrer de a obra ser paralisada por falta de recursos financeiros ou 

a administração não ter tomado as providências à tempo, solicitando mais 

verbas junto aos seus órgãos de planejamento financeiro superior de 

gestão;  

 Falta de liberação da área destinada à execução da obra por parte da 

administração: Também são passíveis de rescisão do contrato por culpa 

exclusiva da contratante a não liberação da área, local ou trecho, para a 

execução da obra ou serviços, de acordo com o inciso XVI do art. 78 da 

Lei nº 8666/93; 

 Garantia de manutenção do equilíbrio econômico - financeiro devido 

a prorrogação de prazos: A possibilidade de prorrogação do prazo 

contratual consta do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8666/93, sob a garantia de 

manutenção do equilíbrio econômico financeiro prevista na equação inicial 

do contrato. 

Além das possibilidades de aditivos contratuais decorrentes de situações previstas 

na legislação como nos casos comentados anteriormente podem surgir outras situações 

extracontratuais que podem redundar em aditivos seja de caráter qualitativo quanto de caráter 

quantitativo Tisaka (2006) destaca as seguintes ocasiões: 

 Deficiência de planejamento dos órgãos públicos: os planos de 

investimentos do governo em obras de construção, sobretudo nos projetos de 

infraestrutura, sejam eles grandes ou pequenos, sofrem constantemente a 
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influência dos interesses políticos de quem está no poder, dificultando a 

realização e um planejamento estratégico e estável que garanta uma boa 

qualidade e durabilidade das obras contratadas; 

 Má qualidade dos projetos básicos: processo de escolha do vencedor de 

uma licitação, pelo critério de menor preço previsto na Lei nº 8666/93, tem se 

mostrado ineficiente e danoso para o restante do processo de execução de 

uma obra de construção civil, por não privilegiar a experiência do projetista, a 

análise da qualidade da proposta e as consequências econômico-financeira 

que um projeto mal feito pode trazer até o final da obra;  

 Deficiência nos critérios de orçamentação imposto pelo governo: do que 

se depreende do Art. 125 da LDO de 2012, todas as obras que receberem 

recursos orçamentários da União estão obrigadas a adotar valores menores ou 

a mediana dos valores da composição de custos unitários do SINAPI, 

independentemente serem obras de edificações ou de infra-estrutura o que 

tecnicamente é muito discutível; 

 Falta de cumprimento das disposições normativas e legais por parte da 

Administração: ainda com relação aos custos referenciais do SINAPI pode-se 

destacar a omissão dos Encargos Complementares de Leis Sociais no cálculo 

dos custos unitários de mão-de-obra, como alimentação (lanche, almoço, 

jantar, etc.), transporte, Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos 

pelas leis trabalhistas, que podem impactar em até 10% o orçamento final;   

 Demora na liberação de áreas para a execução de obras devido a 

problemas de desapropriação ou devido a embargos judiciais: as 

restrições ambientais implicam em geral em modificações do projeto básico ou 

até em paralisações das frentes de obra podendo resultar em atrasos do 

cronograma levando como consequência a prorrogações de prazo e aumento 

dos custos diretos e indiretos; 

 Restrições ambientais não previstos por ocasião da contratação: as 

restrições ambientais implicam em geral em modificações do projeto básico ou 

até em paralisações das frentes de obra podendo resultar em atrasos do 

cronograma levando como consequência a prorrogações de prazo e aumento 

dos custos diretos e indiretos;   
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 Aumento excessivo dos preços dos insumos no mercado: os preços dos 

insumos que compõem as CPUs que foram adotados por ocasião da 

elaboração da proposta, sempre contém uma margem de erros que na média 

não pode variar de 15% para mais ou para mais. Porém, há casos em que, por 

motivos de desequilíbrio do mercado no fornecimento de alguns materiais 

básicos, essas variações podem ultrapassar em muito essa margem de erros. 

2.4.2 PRINCIPAIS GERADORES DE ADITIVOS EXTRACONTRATUAIS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM OBRA PRIVADAS 

É muito comum tanto em obras públicas ou privadas a ocorrência de aditivos, 

segundo Santos et. al. (2002) diversas são as causas que comprometem a implantação de 

empreendimentos dentro do planejamento físico e financeiro, entre elas estão 

inconformidades e incompatibilidades nos projetos, bem como a falta de integração entre as 

etapas de projeto em obra. A literatura sobre aditivos contratuais em obras privadas mostra-

se muito reduzida em relação à pública. A falta de registros dos aditivos e registro de 

informações pelas empresas dificulta a coleta de dados e elaboração de estudos. De maneira 

geral, acredita-se que as obras privadas de engenharia tendem a ter menos aditivos 

contratuais que obras públicas, que no Brasil tem um amplo histórico de atrasos e 

extrapolamentos do custo previsto inicialmente. O fato de se ter menor quantidade de 

influência política e menor necessidade de procedimentos burocráticos levam à uma gestão 

mais dinâmica e consequentemente mais eficaz. Embora não sejam regulamentados por 

legislação específica, pode-se traçar um parâmetro dos aditivos contratuais para obras 

privadas utilizando as causas relatadas no tópico anterior. 

A seguir são descritas algumas causas apontadas como geradoras de aditivos em 

obras privadas embasando-se nas causas anteriormente apontadas como causas de aditivos 

em obras públicas e que são aplicáveis ao mercado privado: 

 Alteração do escopo do contrato por iniciativa unilateral da contratante – 

mudança; 

 Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro por acordo entre contratantes 

e contratadas; 

 Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro necessário após os 

acontecimentos imprevisíveis; 
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 Paralisação da obra devido à falta de recursos financeiros e orçamentários para 

a continuidade da obra; 

 Garantia de manutenção do equilíbrio econômico - financeiro devido a 

prorrogação de prazos; 

 Deficiência de planejamento; 

 Má qualidade dos projetos; 

 Restrições ambientais não previstos por ocasião da contratação e 

 Aumento excessivo dos preços dos insumos no mercado. 
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3. MÉTODOS 

Neste capítulo discorre-se sobre os procedimentos empregados para a 

elaboração da pesquisa. Inicialmente apresenta-se a seleção do estudo e as etapas de 

pesquisa que envolveram os temas da revisão bibliográfica e a escolha do estudo de caso 

para levantamento e análise dos aditivos.  

De posse de todos os dados necessários, o impacto financeiro provocado pelos 

aditivos foi analisado. 

3.1 SELEÇÃO DO ESTUDO 

A análise de aditivos demanda, primeiramente, uma busca por literaturas que 

forneçam base para essa investigação. Esses textos englobam o âmbito público, pois não há 

leis específicas que determinem as regras para o setor privado. Nesse caso as normas são 

determinadas pela própria empresa que lança a concorrência. Essas regras são analisadas 

para que se possa entender a forma de contratação da obra em estudo. 

Os temas abordados foram: licitações, aditivos, planejamento e projetos, 

proporcionando meios para que se possa entender e investigar as contratações de acordo 

com os procedimentos corretos de cada etapa, e assim encontrar as falhas que possam existir 

durante todo o processo e que levam à necessidade da criação de aditivos. 

Com o fim de obter uma pesquisa que reflita o mercado atual, optou-se pelo estudo 

de caso. O campo de pesquisas bibliográficas é restrito quando se trata de aditivos 

contratuais. Não existem muitos trabalhos, livros ou pesquisas que tratam do assunto, 

principalmente no âmbito particular. Para uma melhor análise, o método visou proporcionar, 

a partir de uma expressiva quantidade de informações, a análise de contratações que exigiram 

a elaboração de aditivos e seu consequente impacto financeiro final. 

Para delimitar o campo de pesquisa as etapas estão listadas no fluxograma da 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Fluxograma de pesquisa

  

 

Na escolha do caso, optou-se por uma obra com disponibilidade de acesso às 

informações, pois o estudo de contratações tende a ser de difícil obtenção de dados pela falta 

de registro corretos, pela falta de adequado armazenamento e pela não disponibilização dos 

dados financeiros pelas empresas. Além disso, por se tratar de uma obra de grande porte, o 

número de contratações e aditivos se torna maior do que em outras obras comuns. 
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A obra selecionada é administrada por uma construtora que atua como 

gerenciadora da obra, responsável pelas contratações e pelos aditivos, lançando as 

concorrências de forma que o maior número possível de empresas tenham chance de 

participar. O cliente também tem o poder de indicar e fiscalizar empresas. 

Antes da aprovação de um aditivo, o contrato inicial deve ser avaliado pela 

gerenciadora que deverá apresentar uma justificativa e um memorial que comprove a 

necessidade do mesmo, e esse será submetido à aprovação pelo cliente. 

Por se tratar de uma obra privada, a exposição da empresa pode ser barrada pela 

mesma, neste estudo de caso o empreendimento não será caracterizado por questões de 

sigilo, o estudo de caso foi caracterizado de modo a manter a confidencialidade dos dados e 

preservando, assim, a posição da empresa. 

3.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Com acesso às contratações da obra, primeiramente foi feito um levantamento de 

todos os contratos que a obra possui, montando uma tabela com os valores dos contratos, 

setor de atuação, além de classificar quais contratações se caracterizam como aditivos. Para 

tal foi utilizada uma planilha disponibilizada pela obra que contêm um controle dos contratos, 

representada parcialmente na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Parte da planilha de controle de Contratos 

 

030/2013 Empresa 1 Consultoria Instalações Global 187.000,00R$                  31/03/2015 Em andamento

031/2014 Empresa 2 Validação do Projeto de estrutura Global 125.000,00R$                  SEM VIGENCIA Em andamento

001/2013 Empresa 3 Demolição Global 900.000,00R$                  SEM VIGENCIA Em andamento

002/2013 Empresa 3 Terra Planagem Global 1.000.000,00R$              SEM VIGENCIA Em andamento

PENDENTE Empresa 4 Aço para Estacas Unitário 323.809,76R$                  SEM VIGENCIA Concluído

005/2013 Empresa 5 Concreto Unitário 3.379.183,50R$              31/05/2014 Concluído

004/2013 Empresa 6 Estacas Global 1.187.648,00R$              09/11/2013 Concluído

003/2013 Empresa 7 Apoio estacas Unitário 220.128,00R$                  31/12/2013 Concluído

009/2013 Empresa 8 Bota fora estacas bobcat Unitário 76.500,00R$                    31/12/2013 Concluído

009/2013 Empresa 8 Bota fora estacas basculante Unitário 110.000,00R$                  28/02/2014 Concluído

019/2013 Empresa 9 Metálica Unitário 7.435.342,60R$              30/08/2014 Em andamento

007/2013 Empresa 10 Stamp Global 5.300.000,00R$              15/06/2014 Em andamento

002/2013 Empresa 11 Pré moldados Global 27.300.000,00R$            31/05/2014 Concluído

037/2014 Empresa 12 Elevadores e Escadas Rolantes Global 4.450.000,00R$              28/02/2015 Em andamento

014/2013 Empresa 13 Apoio dos blocos Unitário 72.696,70R$                    28/02/2014 Concluído

012/2013 Empresa 14 Apoio dos blocos Unitário 72.696,70R$                    28/02/2014 Concluído

PENDENTE Empresa 15 Aço para Blocos Unitário 585.682,82R$                  SEM VIGENCIA Concluído

015/2013 Empresa 16 Aço blocos MO Unitário 238.503,46R$                  28/02/2014 Concluído

011/2013 Empresa 17 Escavação Blocos Unitário 162.431,29R$                  12/12/2013 Concluído

018/2013 Empresa 18 Ensaios PIT e PCE Unitário 197.330,00R$                  30/12/2013 Concluído

Nº 

CONTRATO
CONTRATADA DESCRIÇÃO MODALIDADE VALOR VIGÊNCIA ANDAMENTO
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Usando esta planilha foram extraídas, de 115 contratos, as informações e uma 

nova planilha para análise dos dados foi construída contendo: 

 Número do contrato; 

 Modalidade do contrato; 

 Valor contratado. 

Para a análise de todos os contratos, a planilha ficou dividida em ordem tal que os 

aditivos foram seguidos pelos contratos. Uma nova análise foi feita buscando classificar as 

causas de cada aditivo.  

Para isso foram utilizados os documentos oficiais que foram entregues como 

justificativa, os contratos iniciais, a listagem de projetos, as propostas entregues e os relatórios 

diários da obra. De posse de todas essas informações tem-se novamente os aditivos 

classificados entre suas reais causas. 

Para facilitação da análise foi feita uma classificação das causas que abrange 

quatro categorias principais: 

 Projeto: quando o aditivo poderia ter sido evitado durante a elaboração do 

projeto, ou foi causado por uma falha na elaboração do mesmo; 

 Planejamento: quando uma falha no planejamento da obra desencadeou 

o aditivo e poderia ter sido evitado; 

 Execução: o aditivo ocorreu devido a uma falha na execução de um serviço 

que foi corretamente projetado; 

 Imprevistos: um custo gerado que não poderia ter sido previsto ou evitado. 

Para a causa relacionada a Projetos, a análise levou a uma nova subdivisão nos 

itens: 

 Projeto incompleto; 

 Projeto com linguagem incorreta; 

 Projeto com incompatibilidades e 



Análise de aditivos contratuais  – impacto financeiro e causas –  estudo de caso         29 

 

D. V. Aurione, I. O. Pratti, L. O. Carvalho 

 

 Projeto com solução incorreta. 

Um total de 13 aditivos foram identificados e cada um foi analisado quanto aos 

itens: 

 Caracterização descritiva; 

 Classificação da causa do aditivo; 

 Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo; 

 Valor do aditivo; 

 Porcentagem do aditivo em relação ao contrato inicial. 

Para análise do impacto financeiro, cada grupo foi investigado separadamente. 

Para esta análise foram considerados os quantitativos de frequência e seu percentual de 

impacto no custo. 

Por fim, as análises indicam as principais causas e impactos financeiros dos 

aditivos contratuais. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo são apresentados os dados obtidos no estudo de caso. 

Primeiramente serão exibidos os dados de cada aditivo estudado, situação em que o aditivo 

ocorreu e em seguida é feita uma análise dos resultados para indicação do impacto financeiro 

e causas dos aditivos contratuais. 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

A planilha cedida pela obra em questão relacionou 115 contratos de prestação de 

serviços, dentre os quais foram identificados 13 aditivos. Nas tabelas de 4.1.1 a 4.1.13 estão 

listados os aditivos e sua descrição, classificação segundo a causa, etapa da obra em que foi 

identificado, seu valor e percentual referente ao contrato inicial. Alguns contratos 

apresentaram mais de um aditivo, porém foram unificados para efeito de estudo. 

Tabela 4.1: Aditivo 01 

Descrição: Complemento de Estrutura Metálica 

Classificação da causa do aditivo: Projeto incompleto 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução 

Valor: R$ 1.993.153,84                    Porcentagem do contrato inicial: 31,338% 

No momento da contratação, o detalhamento das peças metálicas não estava 

concluído, o que, após realizado, aumentou a tonelagem de aço da obra. Além disso, com a 

contratação do consultor de estrutura, solicitou-se instalação de contraventamentos não 

previstos em projeto.  Ainda, o projetista não considerou uma área de cobertura que seria 

necessária, acrescentada posteriormente, quando foi percebido o erro durante a execução.  

 

 

 

 

Tabela 4.2: Aditivo 02 
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Descrição: Complemento de Escavação de Blocos 

Classificação da causa do aditivo: Problemas na execução 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução 

Valor: R$ 593.991,29                    Porcentagem do contrato inicial: 365,688% 

A fundação da obra foi executada em período chuvoso, conforme pode ser 

visualizada na Figura 4.1, causando diversos retrabalhos. Este aditivo deu-se pelo 

desmoronamento das paredes de blocos já escavados. Como percebe-se, a porcentagem 

adicional do contrato foi de até 03 vezes o contrato original, pois o retrabalho ocorreu por até 

cinco vezes no mesmo bloco. 

Figura 4.1: Blocos sob a chuva 
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Tabela 4.3: Aditivo 03 

Descrição: Grout para topo dos pilares 

Classificação da causa do aditivo: Incompatibilidade do projeto 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 81.600,00                    Porcentagem do contrato inicial: 0,299% 

Durante a execução da estrutura metálica e pré-moldada, percebeu-se que os 

projetos não estavam compatibilizados. Dessa forma, a cota de topo dos pilares de concreto 

e a cota da estrutura metálica de apoio da cobertura não eram coincidentes. Um aditivo foi 

gerado para o serviço necessário - quebrar a cabeça dos pilares e grautear, aumentando a 

altura do mesmo quando necessário, de modo a permitir a perfeita solidarização da estrutura, 

conforme ilustra a Figura 4.2. 

Figura 4.2: Encontro da estrutura pré-moldada com a metálica 

 

Tabela 4.4: Aditivo 4 
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Descrição: Complemento de Limpeza de Blocos de Fundação 

Classificação da causa do aditivo: Problemas na execução 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 128.586,63                    Porcentagem do contrato inicial: 79,164% 

Durante a execução dos blocos da fundação sob chuva, formou-se uma camada 

de terra e água no fundo, não garantindo a perfeita aderência entre a cabeça da estaca e o 

concreto, com isso gerou-se um aditivo para que uma empresa fosse realizar essa limpeza 

antes da concretagem do bloco.  

Tabela 4.5: Aditivo 5 

Descrição: Complemento do Concreto da Fundação 

Classificação da causa do aditivo: Imprevisto 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 122.145,98                    Porcentagem do contrato inicial: 3,615% 

Durante a contratação dos serviços necessários para a execução da fundação da 

obra, dimensionou-se o concreto que seria utilizado pelas condições de projeto. Não se levou 

em consideração que a concretagem levaria à uma expansão do tamanho abertura das 

fundações. O concreto é um material muito denso e pesado, o que comprimiu as paredes da 

abertura, fazendo com que se consumisse mais concreto que o previsto. Dessa maneira 

surgiu a necessidade de criação do aditivo devido ao sobreconsumo de concreto durante a 

execução das estacas que compõe a fundação da obra. 
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Tabela 4.6: Aditivo 6 

Descrição: Complemento de Aço e Apoio para Estacas e Blocos 

Classificação da causa do aditivo: Problemas na execução 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 320.640,62                    Porcentagem do contrato inicial: 54,746% 

A execução em período chuvoso comprometeu a resistência das fundações. Para 

adequação ao novo cenário, o projeto foi alterado aumentando-se a quantidade de aço dos 

blocos e das estacas, para que não comprometesse a função estrutural dos mesmos. Com 

esse acréscimo de aço foi feito um aditivo que englobava esse item e mais o apoio necessário 

para a execução desta modificação. 

Tabela 4.7: Aditivo 7 

Descrição: Complemento para Estrutura Pré-Moldada 

Classificação do aditivo: Linguagem do projeto 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 1.753.275,95                    Porcentagem do contrato inicial: 6,422% 

O contrato para execução da estrutura pré-moldada da obra foi baseado na 

estimativa de peso de aço e volume de concreto do projetista. Após a finalização dos projetos, 

verificou-se que houve aumento nos quantitativos de peças e/ou modificação das mesmas, e 

consequentemente aumento do quantitativo de aço e concreto. Esse aumento deu-se, 

também, por erro do projetista no cálculo da tabela resumo dos projetos. Como o aditivo foi 

baseado em um erro de projeto descaracterizou-se a "empreitada global".  
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Tabela 4.8: Aditivo 8 

Descrição: Complemento de demolição 

Classificação da causa do aditivo: Imprevisto 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 140.645,78                    Porcentagem do contrato inicial: 15,627% 

Fechou-se o contrato de demolição como exigência, por parte da contratante, de 

local correto e certificado para destinação dos entulhos gerados. Durante a vigência do 

contrato, o local foi embargado pela prefeitura, obrigando a empresa contratada a destinar os 

entulhos para outro local, acarretando em mudança do DMT (distância média de transporte) 

de 23 para 35 km. 

Tabela 4.9: Aditivo 9 

Descrição: Vedação entre a laje e a placa stamp 

Classificação da causa do aditivo: Incompatibilidade de Projetos 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 23.344,27                    Porcentagem do contrato inicial: 0,440% 

Durante a execução de ambos os serviços (placas de stamp e lajes pré-

moldadas), percebeu-se um vão entre a laje e a fachada pré-moldada em diversos pontos da 

obra, fato que não era percebido pelos projetos por falta de compatibilidade. Também não 

constava nenhum detalhe de acabamento que se fez necessário após observação da equipe 

técnica da obra. Os engenheiros responsáveis apresentaram uma solução que foi aprovada 

e gerou-se um aditivo para a vedação desse encontro de peças. 
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Tabela 4.10: Aditivo 10 

Descrição: Incêndio para Lojas Satélites 

Classificação da causa do aditivo: Planejamento 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 438.507,55                    Porcentagem do contrato inicial: 174,218% 

Foi prevista a execução pela construtora de 30% da rede de incêndio das lojas do 

empreendimento, estimando-se que o restante seria executado pelo lojista. Como as vendas 

não acompanharam as expectativas do cliente, a construtora executou 100% da rede de 

incêndio, por exigência dos Bombeiros, acarretando em acréscimo do contrato. 

 

Tabela 4.11: Aditivo 11 

Descrição: Construção de Rede Externa de Drenagem 

Classificação da causa do aditivo: Projeto com Solução Incorreta 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 780.000,00                    Porcentagem do contrato inicial: 36,449% 

A rede coletora de água pluvial existente nas ruas adjacentes à obra, era 

insuficiente para comportar a vazão gerada pelo Shopping, fato este que poderia ter sido 

observado com a elaboração prévia do seu respectivo projeto. Após o início das obras 

hidráulicas, estes projetos foram desenvolvidos, acarretando em acréscimo no contrato. 
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Tabela 4.12: Aditivo 12 

Descrição: Construção de Rede Externa de Esgoto 

Classificação da causa do aditivo: Projeto com Solução Incorreta 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 350.000,00                    Porcentagem do contrato inicial: 87,441% 

De modo semelhante ao item anterior, a rede de esgoto externa não suportava a 

vazão gerada pelo Shopping. Tal fato também poderia ter sido observado com a elaboração 

prévia do seu respectivo projeto, acarretando em acréscimo no contrato. 

Tabela 4.13: Aditivo 13 

Descrição: Complemento do Piso de Concreto 

Classificação da causa do aditivo: Problemas na execução 

Etapa do serviço em que foi identificado o aditivo: Durante a execução. 

Valor: R$ 200.000,00                    Porcentagem do contrato inicial: 18,819% 

No fechamento do contrato foram consideradas as alturas de níveis dos projetos 

para cálculo da quantidade de concreto, porém durante a execução percebeu-se que havia 

desnível da laje capeada, encontrando desníveis de 2 a 7cm, resultando em aditivo que 

complementasse o concreto que foi gasto a mais. O aditivo contemplou somente material, a 

mão de obra não se alterou por ter sido fechado por m² de piso, que não foi modificado. 
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4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

Diante dos dados apresentados, obtém-se a Tabela 4.14, que contém o resumo 

dos aditivos expostos anteriormente. A partir dela pode-se observar as seguintes informações: 

 Numeração do Aditivo; 

 Tipo de Serviço; 

 Valor do contrato inicial; 

 Valor dos aditivos relacionados a esse contrato; 

 Porcentagem acrescida no contrato inicial; 

 Porcentagem representativa no valor global da obra; 

 Causa macro; 

 Causa inicial. 
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Tabela 4.14: Caracterização dos Aditivos 

 

 

 

 

1 Complemento Irontec 6.360.095,98R$        1.993.153,84R$   31,338% 1,4247% Projeto Incompleto PROJETO

2 Escavação Blocos 162.431,29R$           593.991,29R$       365,688% 0,4246% Problemas na execução EXECUÇÃO

3 Grout 27.300.000,00R$     81.600,00R$         0,299% 0,0583% Incompatibilidade De Projetos PROJETO

4 Limpeza de Blocos 162.431,29R$           128.586,63R$       79,164% 0,0919% Problemas na execução EXECUÇÃO

5 Complemento Concreto Fundação 3.379.183,50R$        122.145,98R$       3,615% 0,0873% Imprevisto IMPREVISTO

6 Aditivo de Aço de blocos 585.682,82R$           320.640,62R$       54,746% 0,2292% Problemas na execução EXECUÇÃO

7 Complemento Pré Moldado 27.300.000,00R$     1.753.275,95R$   6,422% 1,2532% Linguagem do projeto PROJETO

8 Complemento de demolição 900.000,00R$           140.645,78R$       15,627% 0,1005% Imprevisto IMPREVISTO

9 Vedação laje-stamp 5.300.000,00R$        23.344,27R$         0,440% 0,0167% Incompatibilidade De Projetos PROJETO

10 Incêndio para lojas satélites 251.700,00R$           438.507,55R$       174,218% 0,3134% Planejamento PLANEJAMENTO

11 Rede externa de Drenagem 2.139.983,54R$        780.000,00R$       36,449% 0,5575% Projeto com Solução Incorreta PROJETO

12 Rede externa de Esgoto 400.271,01R$           350.000,00R$       87,441% 0,2502% Projeto com Solução Incorreta PROJETO

13 Complemento Piso de Concreto 1.062.781,56R$        200.000,00R$       18,819% 0,1430% Problemas na execução EXECUÇÃO

Nº ADITIVO TIPO DE SERVIÇO CONTRATO INICIAL

% DO 

CONTRATO 

INICIAL

CAUSA MACROADITIVO % DA OBRA CAUSA INICIAL
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Ainda pela Tabela 4.14, foi possível calcular o valor percentual que representa o 

impacto financeiro dos itens Projeto, Execução, Imprevisto e Planejamento em relação ao 

somatório dos valores financeiros de todos os aditivos, que totalizam R$ 6.925.891,91. 

O gráfico da Figura 4.3 foi construído pelo número de vezes que um aditivo 

ocorreu, podemos ver que as causa que mais se repetiram foram projetos (46%) e execução 

(31%). 

Figura 4.3:  Distribuição de quantidade de aditivos por causa

 

De acordo com cada item da Tabela 4.14, foi possível obter o percentual do 

contrato inicial que foi acrescido em relação a ele mesmo para cada aditivo. Também foi 

possível calcular a distribuição percentual da quantidade de aditivos por causa, pela 

classificação macro de Projeto, Execução, Imprevisto e Planejamento. O gráfico da Figura 4.4 

mostra essa classificação. Em comparação com a Figura 4.3, temos que apesar de execução 

ter ocorrido em quantidades próximas a ocorrência de projetos, em termo financeiros, projetos 

se destacou.  
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Figura 4.4:  Distribuição do somatório financeiro de todos os aditivos por causa 

 

O Gráfico de Pareto apresentado na Figura 4.5 demonstra o número de aditivos 

de acordo com as causas. O percentual observado é referente ao valor que ele representa no 

impacto na obra. 

Os primeiros aditivos (problemas na execução, projeto com solução incorreta, 

imprevisto e incompatibilidade de projetos), que totalizam em 10 aditivos, foram responsáveis 

pelo comprometimento de somente 40% de todo o montante incorrido em aditivos. Podemos 

ver que apenas 3 aditivos comprometeram os 60% restantes, sendo assim, existes aditivos 

que merecem mais atenção na hora de ser evitados, a fim de diminuir seu impacto financeiro. 

 Figura 4.5: Gráfico de Pareto – ocorrência dos aditivos 

 

Em termos financeiros pode-se observar no gráfico da Figura 4.6 as causas em 

suas subcategorias que apresentam maiores valores financeiros. Está representado também 
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no Diagrama de Pareto o percentual acumulado dos aditivos em relação ao seu valor 

financeiro. Através dessa linha percebe-se pela análise do gráfico que se os três primeiros 

itens (projetos incompletos, a linguagem de projeto e problemas na execução) fossem 

evitados, a obra teria eliminado 72% do valor total gasto em aditivos. 

O Gráfico de Pareto foi construído pelo somatório de aditivos que apresentam a 

mesma causa, considerando seu percentual de impacto no custo, assim conseguimos 

visualizar os percentuais gradativos que cada causa está causando na obra. 
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Figura 4.6: Gráfico de Pareto – valor dos aditivos 
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Na Figura 4.7 observa-se o impacto financeiro de cada aditivo, e sua porcentagem 

no contrato inicial. Ressaltem que o gráfico considerou os números dos aditivos de acordo 

com a numeração apresentada na Tabela 4.14. 

O aditivo 01 representou 31% de aumento do seu contrato inicial, porém verifica-

se que seu valor financeiro foi mais significativo em relação aos demais, apresentando uma 

influência maior no valor total da obra. 

Em contrapartida o aditivo 02 representou 366% de aumento. Apesar de 

apresentar a maior porcentagem referente ao seu contrato inicial, sua influência no valor 

financeiro final da obra foi menor. 

Dessa forma percebe-se que o aditivo 02 foi aproximadamente 12 vezes maior em 

termos de porcentagem do contrato inicial do que o aditivo 01, no entanto analisando 

financeiramente, o aditivo 01 foi três vezes maior que o aditivo 02. Verifica-se que a 

porcentagem referente ao contrato inicial não é diretamente proporcional ao impacto 

financeiro na obra. Assim quanto maior o valor do contrato, maior é seu risco de possuir 

aditivos que impactam significativamente na obra. 
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Figura 4.7: Valor dos aditivos x percentual de seu contrato 

 

R$1.993.153,84 

R$593.991,29 

R$81.600,00 

R$128.586,63 

R$122.145,98 

R$320.640,62 

R$1.753.275,95 

R$140.645,78 

R$23.344,27 

R$438.507,55 

R$780.000,00 
R$350.000,00 

R$200.000,00 

31%

366%

0,3%

79%

4%

55%

6%
16%

0%

174%

36%

87%

19%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

 R$-

 R$200.000,00

 R$400.000,00

 R$600.000,00

 R$800.000,00

 R$1.000.000,00

 R$1.200.000,00

 R$1.400.000,00

 R$1.600.000,00

 R$1.800.000,00

 R$2.000.000,00

 R$2.200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valor x Porcentagem do Contrato Inicial

ADITIVO % DO CONTRATO INICIAL



Análise de aditivos contratuais  – impacto financeiro e causas –  estudo de caso 46 

 

D. V. Aurione, I. O. Pratti, L. O. Carvalho 

 

Os aditivos da obra somam um valor de R$ 6.925.891,91, representando uma 

porcentagem de 4,951% em relação ao valor global da obra. 

Conforme ilustrado na Tabela 4.15, o valor da obra gasto com projeto foi de um 

milhão de reais, representando 0,715% do valor da obra. Traçando um comparativo com o 

valor de aditivo gerado devido a projetos, R$4.981.374,06, que representa 3,561% do valor 

da obra, percebe-se que as falhas com projetos impactam mais do que o valor investido para 

que os projetos sejam realizados com mais qualidade. 

Tabela 4.15: Custo de projetos 

 

 

Dentre as causas dos aditivos elencados, classificados como problemas de 

execução, destaca-se a execução de fundação no período chuvoso. Os retrabalhos gerados 

poderiam ser evitados com um planejamento de cronograma que se adequasse melhor às 

condições climáticas, impedindo que todos esses aditivos fossem gerados.  

 

  

Valor investido em Projetos 0,715% 1.000.000,00R$  

Aditivos Gerados por Falhas em Projeto 3,561% 4.981.374,06R$  

Outros Aditivos 1,390% 1.944.517,85R$  

% Valor Global 

da Obra
Valor (R$)
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o estudo de caso proposto por esse trabalho, foi possível listar as 

causas dos aditivos gerados na obra. Verificou-se que os aditivos contratuais analisados são 

consequentes de erros na execução, falta de planejamento, má elaboração de projetos e até 

imprevistos. 

Destacou-se que, o impacto financeiro decorrente de erros de projeto, é de até cinco 

vezes mais que o valor de contratação para elaboração dos mesmos. Melhor gerenciamento 

de projetos e investimento em projetistas, representaria menores custos adicionais à obra e 

menores impactos no cronograma.   

Os dados da pesquisa constatam que a maior parte dos erros de projeto, só foram 

notados durante a execução da obra e que estes erros são provenientes de 

incompatibilização, detalhes mal elaborados, falta de estudo do local da obra, memoriais 

descritivos incompletos ou incorretos, falta de elementos nos projetos, deficiência e erros na 

sua elaboração, entre outros. 

Outro item destacado, é a necessidade de haver sincronismo entre as disciplinas 

projetadas. Um erro em determinado projeto, desencadeia uma série de correções nas demais 

disciplinas, e materializa-se na execução inadequada da obra. 

Recursos como, a plataforma BIM, não utilizados pela obra estudada, podem 

minimizar as incompatibilidades e erros de projetos, além de fornecer levantamento preciso 

no quantitativo de materiais e contribuir no desenvolvimento e acompanhamento da obra. 

Sugere-se a criação de um banco de dados para ser utilizado nos futuros 

empreendimentos, em que as equipes responsáveis pelo planejamento, projetos e execução 

da obra, são orientadas de maneira a evitar a repetição de erros. Ainda, a avaliação dos 

projetistas ao final da obra, de forma a ponderar as causas e feitos de erros e 

incompatibilidades encontradas, dando subsidio à futuras contratações destes profissionais, 

bem como o gerenciamento dos mesmos. 

Outro apontamento do trabalho, é a necessidade de treinamento constante dos 

profissionais envolvidos diretamente na execução da obra, a fim de manter uma equipe 

sempre qualificada e, consequentemente, diminuindo-se os riscos de custos extras e atrasos 

de cronograma.  
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O tipo de estudo desenvolvido nesta pesquisa não é comumente realizado nas obras, 

e as empresas não se tornam cientes do que está gerando esses aditivos. Dessa forma as 

empresas não possuem conhecimento da causa dos aditivos, perdendo a oportunidade de 

minimizá-los ou evita-los em empreendimentos futuros. Também é crucial que os 

responsáveis pelas causas dos aditivos sejam notificados para que tenham uma dimensão 

das consequências de suas decisões e esse erro não se torne recorrente.  

Estudos que tratam de aditivos são escassos no meio acadêmico, demostrando a falta 

de interesse nessa área. Se mais análises fossem feitas, os problemas que desencadeiam os 

aditivos seriam cada vez menos recorrentes. Para um banco de dados completo mais estudos 

deveriam ser feitos em outras obras particulares, sendo possível comparar os resultados e 

identificar as causas similares. 

Por fim, conclui-se que a maioria dos custos extras que surgem em uma obra, podem 

ser evitados somente com um maior investimento na contratação dos projetos, visando obter 

melhores profissionais na elaboração e consequentemente evitar que ocorram problemas que 

só são percebidos durante a execução, causando custos não previstos ao empreendimento. 
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