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RESUMO 

A construção civil encontra-se nas últimas décadas com seu mercado aquecido, aumentando 
cada vez mais a concorrência e a busca pela qualidade de seus processos e produtos. Os 
orçamentos dos empreendimentos entram como componente ímpar destes processos, sendo de 
suma importância e necessidade para a boa lucratividade do negócio. Esse estudo visa à 
construção de diretrizes para dar apoio à elaboração de indicadores de desempenho 
orçamentários na construção civil, uma vez que o sistema de gestão de qualidade aliado a uma 
correta orçamentação do empreendimento pode garantir o sucesso do negócio proposto. A 
metodologia baseia-se no levantamento dos casos de solicitações de alterações de orçamento 
de uma construtora na região de Goiânia/GO para verificação de serviços e fases de obra que 
possuem mais alterações e entrevistas com colaboradores da empresa para análise dos pontos 
de vista dos profissionais atuantes na área. Como principais resultados, podem ser apontados: 
a verificação dos pontos críticos que precisam ser mais fortemente monitorados nos próximos 
empreendimentos, além da elaboração de diretrizes para melhoria dos processos a partir da 
análise dos dados coletados, melhorando assim resultados na empresa como um todo. 

Palavras-chave: Desempenho. Indicadores. Orçamento.
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INTRODUÇÃO 

1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

O cenário da construção civil no Brasil, especialmente durante as duas últimas 

décadas, vem se transformando rapidamente, tornando o mercado cada vez mais exigente e 

competitivo. A nova realidade que se delineia desafia as empresas do ramo da construção a 

apresentarem diferenciais que atraiam clientes e garantam sua sobrevivência no novo 

mercado. 

O setor sempre foi caracterizado pelo elevado índice de desperdícios de materiais 

e recursos humanos, más condições de trabalho e pouca tecnologia, resultando em uma 

produtividade insatisfatória e na baixa qualidade de seu produto final. A busca constante por 

parte das empresas construtoras por métodos e processos mais eficientes, visando o aumento 

da produtividade e a melhoria da qualidade das edificações, enriquece muito o mercado da 

construção civil no país (LANTELME et al., 1995). 

Uma das formas mais eficientes de apresentar um diferencial ao mercado consiste 

na obtenção de certificações que comprovem que a empresa siga determinados critérios 

exigidos pelos órgãos certificadores. 

A adoção das normas exigidas por estes órgãos é muito vantajosa, uma vez que 

confere credibilidade e confiabilidade às organizações. Além disso, o processo para se obter 

uma certificação exige que a empresa se organize de forma a obter a maior produtividade e 

qualidade possível para seus produtos, qualidades facilmente identificáveis pelos clientes, o 

que garante uma maior projeção da empresa no mercado. 

Um importante órgão normatizador é o International Organization for 

Standardization (ISO). Na construção civil, devido à grande competitividade entre as 

empresas, é necessário que os produtos finais tenham uma excelente qualidade. Por isso são 

adotadas, especialmente, as normas ISO 9000. 

O PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, é um 

programa de qualidade criado em 1998 para promover ações direcionadas para a cadeia da 

construção civil. Trata-se de um conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo Federal, 
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juntamente ao Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Habitação, com o 

foco principal em questões ligadas à melhoria da qualidade das habitações no país e à 

modernização produtiva no setor. 

O Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da 

Construção Civil (SiAC) do PBQP-H tem como objetivo avaliar a conformidade do sistema 

de gestão da qualidade em níveis adequados às características específicas das empresas do 

setor, visando a contribuir com a evolução da qualidade no setor. É um sistema certificador de 

qualidade constituído com base na norma ISO 9001 (FREITAS et al., 2005). 

Para a obtenção dessas certificações deve ser implantado um sistema de gestão da 

qualidade, onde serão analisados os requisitos aplicáveis à realidade da empresa do setor de 

construção civil. 

Atualmente, nota-se facilmente o comprometimento das empresas na implantação 

de sistemas de qualidade, reavaliando processos, desenvolvendo procedimentos adequados, 

melhorando o atendimento às necessidades do cliente, qualificando sua mão-de-obra, entre 

outras ações. 

Outro setor que vem ganhando importância na construção civil é a área de 

orçamento. 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 

(NAKAMURA, 2010).  

Hoje já se sabe no mercado que um trabalho adequado de planejamento e 

orçamento, em conjunto com a gestão de compras, contratações e o acompanhamento e 

controle da obra, possibilita uma economia da ordem de 3% a 5% às construtoras. Por outro 

lado, o descaso com essas áreas pode acarretar um prejuízo superior a 10% do custo total real 

da obra, a depender das condições e da forma como a construção será conduzida. Esse 

reconhecimento da importância da área culmina em uma demanda por orçamentos mais bem 

detalhados e precisos. Tudo isso num momento em que os empreendimentos são mais 

complexos de serem orçados (CICHINELLI, 2010). 

Diante dessa realidade, há uma união da etapa Medição, Análise e Melhoria, para 

a obtenção da certificação ISO 9001 e a área orçamentária das empresas construtoras, pois 

tem-se tornado uma prática comum o orçamento, planejamento e controle de custos atuarem 
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como medida de desempenho financeiro das obras. A organização deve aplicar métodos de 

monitoramento apropriados para o seu processo orçamentário e uma maneira encontrada para 

medir esse processo são os indicadores de qualidade. 

Um dos únicos trabalhos que trataram do desenvolvimento de indicadores de 

desempenho relacionados ao orçamento de obras é o estudo de Silva et al (2009) que 

analisaram as solicitações de alterações de orçamentos relativos a dez edificações residenciais 

multifamiliares e correlacionaram as etapas de obra (Concepção e Planejamento; Serviços 

Preliminares; Fundações; Estrutura, Paredes, Painéis; Obra Bruta; Acabamentos e Serviços 

Finais) e as principais causas que ocasionavam as solicitações de alterações do orçamento 

original (mudança de projeto, serviços não orçados, aumento da mão de obra, aumento da 

quantidade de material e aumento da quantidade de serviço). Tal trabalho conclui apontando a 

aplicabilidade da metodologia proposta para evidenciar os pontos críticos que precisam ser 

monitorados nas próximas construções, além da possibilidade de investigação mais 

aprofundada das causas e onde atuar efetivamente para minimizar distorções. 

Na revisão de literatura serão abordados os temas sistema da gestão da qualidade 

na construção civil, subdividido em Conceito de qualidade, ISO 9001 e PBQP-H, e Medição 

de desempenho e indicadores de qualidade. Esses temas objetivam dar embasamento teórico 

para a apresentação da pesquisa de Silva et al. (2009), na qual foi baseada a metodologia 

proposta neste trabalho, e suporte teórico para o estudo de caso proposto. 

1.2 - OBJETIVO 

O objetivo principal desse trabalho é o desenvolvimento de diretrizes para apoio à 

elaboração de indicadores de desempenho aplicáveis ao controle orçamentário dos novos 

empreendimentos, a partir de uma metodologia aplicada a uma construtora localizada na 

cidade de Goiânia. 

Para isso têm-se como objetivos secundários desse trabalho: 

• A análise de cada solicitação de alteração de orçamento, das cinco obras finalizadas da 

Empresa A de acordo com as cinco causas propostas no trabalho de Silva et al. 

(2009), procurando assim estabelecer os serviços que possuíram maior número de 
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pedidos de aumento de mão de obra, quantidade de serviço e aumento dos insumos. A 

mesma análise quantitativa foi estabelecida para as fases da obra; 

• A análise do montante financeiro realocado e adicionado nos orçamentos de acordo 

com o solicitado pela obra bem como a fase da obra na qual o serviço foi executado, 

objetivando assim estabelecer qual fase possui maior acréscimo ou realocação de 

verbas.  

• A análise do ponto de vista dos colaboradores da empresa estudada sobre as causas e 

como essas alterações poderiam ser evitadas, concluindo assim quais são as possíveis 

falhas existentes nos processos operacionais da empresa. 

1.3 - JUSTIFICATIVA 

Pretende-se com essa análise, a definição de diretrizes de apoio para a elaboração 

de indicadores de desempenho que servirão de orientação para a tomada de decisões durante a 

análise crítica realizada pelos gerentes para a melhoria dos futuros processos similares da 

empresa, de forma a reduzir as alterações e desvios de orçamento. 

Com a redução das alterações e desvios de orçamento, é possível que exista um 

menor retrabalho no departamento de orçamento e uma maior precisão do custo final da obra 

para a avaliação e aprovação da diretoria. Sendo assim a margem de lucro esperada para o 

empreendimento é mais próxima do real após a conclusão da obra. 

Outros departamentos também se beneficiaram com a detecção dos pontos críticos 

do orçamento. O departamento responsável pelo controle e execução de projetos, por 

exemplo, receberá como retorno desse estudo o local no qual seus projetos possuem falhas. A 

obra também receberá um feedback dos serviços que são mais críticos e necessitam de um 

acompanhamento mais minucioso. O departamento de compras e contratação de empreiteiros 

poderá qualificar de maneira mais criteriosa seus fornecedores, entre outros departamentos 

que serão beneficiados com essa análise. 

Assim a melhoria ocorrerá não somente no controle financeiro da empresa, mas 

sim em toda a cadeia de processos que culmina no empreendimento pronto para a venda. 
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1.4 - METODOLOGIA 

 Foi analisado o método de realização do orçamento da empresa com o 

levantamento dos casos de solicitações de alterações deste, relativos a cinco edificações 

residenciais multifamiliares, já finalizadas.  

As cinco causas de acordo com as quais as solicitações de alterações de orçamento 

foram classificadas são aumento da quantidade de serviço, aumento da quantidade de 

material, aumento da quantidade de mão de obra, serviço não orçado e mudança de projeto. 

Foram estudas as três primeiras causas, pois o serviço não orçado é resultado de 

estimativas baseadas no custo final dos serviços que foram quantificados a partir do 

levantamento de quantitativos dos projetos do empreendimento e a mudança de projeto é 

especifica de uma fase inicial da obra, que contempla a concepção e o planejamento do 

empreendimento. 

A partir das causas foram analisados os serviços que foram pedidos em cada 

solicitação e de acordo com a fase da obra na qual esses serviços se encontravam. A Empresa 

A estudada divide seus orçamento nas seguintes fases: Concepção e Planejamento, Serviços 

Preliminares, Fundações, Estruturas, paredes e painéis, Obra bruta, Acabamentos, Serviços 

finais e Serviços não orçados. 

Posteriormente à análise das planilhas de solicitações de alteração de orçamento 

foram realizadas entrevistas com profissionais da área de orçamento e obras para análise de 

diferentes pontos de vista sobre o motivo causador do grande número de solicitações.  

A pesquisa com profissionais foi realizada a partir de questionários enviados, que 

possuíam três questões de múltipla escolha, nas quais foram evidenciados possíveis 

problemas que aconteceriam culminando na alteração do custo do orçamento devido ao 

próprio departamento de orçamento, problemas em obras e problemas com fornecedores. A 

quarta questão do questionário era aberta para a exposição de sugestões dos profissionais 

sobre pontos que deveriam ser melhorados para obtenção de maior precisão do custo final. 

 



REVISÃO DA LITERATURA 

2.1- SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2.1.1-O conceito de qualidade 

Na busca para agregar qualidade em produtos e serviços, a indústria como um 

todo começou a aplicar os princípios de qualidade total na década de 80, porém no Brasil, a 

gestão da qualidade teve maior importância na década de 90, quando passou a ser uma 

questão essencial na satisfação dos clientes e no desempenho organizacional (LUCIANO; 

ISATTO, 2007). A qualidade transformou-se em um referencial nas rotinas e estratégias 

empresariais em todo tipo de negócio, como meio para a implementação da melhoria contínua 

em seus processos internos, entendidos como caminho para o sucesso das organizações 

(SCHNORR; FILHO, 2003). 

Segundo Luciano e Grassi (2005), essa ênfase foi motivada por dois aspectos 

fundamentais sendo o primeiro a força dos consumidores, que procuravam cada vez mais o 

conceito de qualidade percebida, e o segundo foi a necessidade das organizações em reduzir o 

custo final dos produtos. 

Qualidade possui vários significados para diversos autores. Em seu trabalho, 

Sukster (2005) aborda que qualidade pode ser entendida tanto como conformidade com as 

especificações determinadas, como simplesmente ausência de defeitos. 

Garvin (1992) já considera qualidade um conceito fácil de se enxergar, porém de 

difícil determinação. Para defini-la ele usa cinco abordagens principais: a transcendente, a 

baseada no produto, a baseada no usuário, a baseada na produção, e a baseada no valor. 

O mesmo autor ainda identifica oito dimensões ou categorias da qualidade, sendo 

que elas podem estar inter-relacionadas de acordo com a abordagem de qualidade principal: 

• Desempenho: características operacionais básicas do produto; 

• Características: adereços do produto; 
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• Confiabilidade: reflete a probabilidade de mau funcionamento ou falha do produto; 

• Conformidade: se o produto está com todas as características conforme o especificado; 

• Durabilidade: vida útil do produto; 

• Atendimento: rapidez e facilidade de uso e reparo; 

• Estética: aparência do produto; 

• Qualidade percebida: reputação do produto. 

Segundo a NBR ISO 9001:2008, o conceito de qualidade é: “Qualidade - grau no 

qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos”. Então qualidade pode ser 

entendida como o quanto um conjunto de características pré-definidas para um 

produto/serviço, satisfaz requisitos. Portanto o conceito de qualidade segundo a norma 

abrange a medição, ou seja, envolve a participação de indicadores para saber o quanto a 

organização está trabalhando com qualidade (FILHO, 2008). 

Na gestão estratégica de uma organização a qualidade é definida em relação aos 

concorrentes e não internamente, pois são os clientes que determinam se o produto é aceitável 

ou não. Assim as reclamações dos clientes passam a ser consideradas informações valiosas e 

não más notícias (SUKSTER, 2005). “Atingir níveis de qualidade aceitáveis de produtos e 

serviços frente ao consumidor, tornou-se um pré-requisito para o crescimento e perpetuação 

das organizações” (SCHNORR; FILHO, 2003). 

Um sistema de gestão da qualidade visa padronizar os processos para melhorar e 

manter a qualidade dos produtos e serviços. Os requisitos gerais para a implementação do 

sistema de gestão da qualidade são estabelecer, documentar, e implementar os processos 

operacionais da empresa (ABNT, 2008). 

2.1.2- ISO 9001 e PBQP-H 

A ISO é uma organização não governamental com sede em Genebra, na Suíça, 

cuja função é normatizar produtos e serviços para que seja determinado e mantido um padrão 

ótimo de qualidade nestes. 

No contexto do aprimoramento constante da qualidade e gestão de processos estão 

inseridas as normas ISO Série 9000, com objetivo da criação e gerenciamento de sistemas da 

qualidade padronizados em todo o mundo (SCHNORR; FILHO, 2003). 
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A norma ISO 9001:2008 aborda os requisitos necessários para a implantação da 

estrutura do sistema de gestão da qualidade de uma empresa. “Para uma organização 

funcionar de maneira eficaz, ela tem que determinar e gerenciar diversas atividades 

interligadas” (ABNT, 2008). 

Segundo Paula (2004), os sistemas de qualidade definidos pela série de normas da 

NBR ISO 9000 são genéricos, necessitando assim adaptações e maior detalhamento em 

função do setor industrial que se aplica.  

O primeiro desafio durante a implementação do sistema de gestão da qualidade é 

transformar os aspectos teóricos contidos na norma em requisitos práticos que se adéqüem ao 

cotidiano da empresa, criando uma linha seqüencial e organizada de serviço, uma equipe bem 

treinada, e estipulando um prazo para implantação total do sistema. 

Para Brandstetter et al. (2002), o processo de certificação exige além de 

disciplina, a participação efetiva de todos os funcionários da empresa. E entre os benefícios 

adquiridos com a obtenção da certificação estão: a melhoria da comunicação interna e da 

imagem, aumento da produtividade e da competitividade, construção de memória técnica, 

padronização de processos, vantagens na comercialização, redução de custos, reconhecimento 

nacional e internacional. 

A norma aborda os requisitos para o sistema de gestão da qualidade classificando- 

os em cinco abrangentes tópicos: sistema de gestão da qualidade, responsabilidade da direção, 

gestão de recursos, realização do produto e medição, análise e melhoria. 

Para Paula (2004) os requisitos do sistema de gestão da qualidade da NBR ISO 

9001 podem ser descritos da seguinte forma, de acordo com o Quadro 2.1: 

 

 

 

 

 



18 
Diretrizes para apoio da elaboração de indicadores de desempenho orçamentários 

G. S. Torres, R. U. Thomé Filho, T. M. Barros 

Seção Descrição 

4-Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

→ Estabelece requisitos globais para um SGQ, incluindo requisitos para 
a documentação de registros; 

→ Define condições para documentar a Política, os Objetivos e o 
Manual da Qualidade. 

5-
Responsabilidade 
da Direção 

→ Estabelece responsabilidades da Alta Direção em relação ao SGQ, 
incluindo seu comprometimento, foco no cliente, planejamento das 
atividades do SGQ e comunicação interna; 

→ É da responsabilidade da Alta Direção designar um membro da 
organização para ser seu representante para assuntos ligados ao SGQ; 
→ Conduzir análises críticas periódicas do SGQ, demonstrando que são 
tomadas ações relativas às atividades de melhoria do Sistema da 
empresa. 

6-Gestão de 
Recursos 

→ Estabelece requisitos para o fornecimento de recursos para o SGQ, 
incluindo requisitos para treinamento; 
→Determina que as empresas executem suas atividades com pessoal 
competente, com base em ações de educação, treinamento, habilidades e 
experiências apropriadas; 

→Provenha a infra-estrutura necessária para a conformidade com os 
requisitos do produto; 

→Gerencie fatores de ambiente de trabalho. 

7-Realização do 
Produto 

→Estabelece requisitos para a realização de produtos e serviços, 
incluindo planejamento, análise de contrato, projeto, aquisição, controle 
de processos de produção, identificação e rastreabilidade, controle da 
propriedade do cliente, preservação do produto e calibração de 
equipamentos. 

8-Medição, 
Análise e 
Melhoria 

→Estabelece requisitos para a medição, incluindo satisfação do cliente, 
análise de dados e melhoria contínua; 

→Auditorias internas; 

→Monitoramento dos processos e produtos; 

→Controle do produto não conforme; 

→Ações corretivas e preventivas. 

Quadro 2.1- Descrição dos requisitos da norma. Fonte: Paula, 2004. 

Dentre estes tópicos o requisito Medição, Análise e Melhoria é o mais desafiador, 

pois vincula o sistema de gestão da qualidade ao atendimento do cliente, como foco final do 

processo (SCHNORR; FILHO, 2003). 

Uma definição importante para a implantação do sistema de gestão da qualidade 

como um todo na empresa são os processos: Uma atividade ou conjunto de atividades que usa 

recursos e que é gerenciada de forma a possibilitar a transformação de entradas em saídas 
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pode ser considerada um processo. Freqüentemente a saída de um processo é a entrada para o 

processo seguinte (ABNT, 2008). 

A Figura 2.1 mostra o modelo de um sistema de gestão baseado em processo: 

Figura 2.1 – Modelo de um sistema de gestão baseado em processo. Fonte: ABNT (2008) 

Sempre que o resultado de um processo estiver abaixo da meta, é detectado um 

problema gerencial a ser resolvido, e para isso pode-se aplicar o método Plan-Do-Check-Act 

(PDCA). Esse método consiste em uma seqüência de passos, com o uso de diversas 

ferramentas de qualidade, cujo intuito é encontrar a causa fundamental do problema, adotar 

medidas para bloqueá-la, verificar se o bloqueio foi efetivo e padronizar a nova forma de 

realizar o processo. Melhorar um processo significa estabelecer uma nova meta para 

permanecer nela (FILHO, 2008).  

O método PDCA (Figura 2.2) pode ser descrito da seguinte maneira (ABNT, 

2008): 

• Plan (planejar): estabelecer objetivos e processos necessários para gerar resultados de 

acordo com os requisitos do cliente e com as políticas de qualidade; 

• Do (fazer): implementar os processos; 

• Check (checar): monitorar e medir os processos e produtos em relação às políticas, aos 

objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados. 

• Act (agir): executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho do 

processo. 
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Figura 

O ciclo PDCA reconhece a importância dos clientes na definição dos requisitos de 

entrada nos processos, exigindo a monitoração da satisfação para avaliar e validar se os 

requisitos do cliente foram atendidos. Isso deve se dar de maneira pró

enfatizando-se a necessidade de prevenção de não conformidades, exigindo

dos processos, a coleta e análise de dados se dêem no sentido de melhoria contínua e não 

visando a simples correção de erros (ALVES; AMORIM, 2002).

Segundo Leite e Prancic (2003):

De acordo com a Norma NBR ISO 9001:2000, a Política da Qualidade e os 
objetivos da qualidade são estabelecidos para proporcionar uma ponte de referência 
para dirigir a 
organização na aplicação de seus recu
da qualida
objetivos da qualidade. Os objetivos da qualidade precisam ser consistentes com a 
política da qualidade e mostrar comprometimento para melhoria contínua, e seus 
resultados devem ser medid

Um importante requisito estabelecido pela NBR ISO 9001:2008 é o 

monitoramento da medição de desempenho das atividades realizadas pela organização, o 

Check do ciclo PDCA. 

elaboração de indicadores de desempenho orçamentários 

Figura 2.2 – Ciclo PDCA. Fonte: CAMPOS (1992) 

PDCA reconhece a importância dos clientes na definição dos requisitos de 

processos, exigindo a monitoração da satisfação para avaliar e validar se os 

requisitos do cliente foram atendidos. Isso deve se dar de maneira pró-ativa e planejada, 

se a necessidade de prevenção de não conformidades, exigindo-se que a mediçã

dos processos, a coleta e análise de dados se dêem no sentido de melhoria contínua e não 

visando a simples correção de erros (ALVES; AMORIM, 2002). 

Segundo Leite e Prancic (2003): 

De acordo com a Norma NBR ISO 9001:2000, a Política da Qualidade e os 
tivos da qualidade são estabelecidos para proporcionar uma ponte de referência 

para dirigir a organização. Ambos determinam os resultados desejados e auxiliam a 
organização na aplicação de seus recursos para alcançar esses resultados. A política 
da qualidade fornece uma estrutura para estabelecer e analisar criticamente os 
objetivos da qualidade. Os objetivos da qualidade precisam ser consistentes com a 
política da qualidade e mostrar comprometimento para melhoria contínua, e seus 
resultados devem ser medidos e analisados. 

Um importante requisito estabelecido pela NBR ISO 9001:2008 é o 

monitoramento da medição de desempenho das atividades realizadas pela organização, o 
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“Nessa etapa, é avaliado o alcance da meta por meio das medidas propostas. Caso 

a meta venha a ser atingida, passa-se para a próxima etapa (Act) com o objetivo de se 

estabelecer meios de manutenção dos bons resultados atingidos. Por outro lado, caso não seja 

alcançada, deve-se retornar a análise do fenômeno para obter mais conhecimento do problema 

com o objetivo de descobrir as causas que impediram o alcance das metas propostas” 

(FILHO, 2008).  

Filho (2008) cita algumas tarefas que devem estar presentes nessa etapa: 

• Comparação de resultados: devem-se comparar resultados obtidos antes e depois da 

ação bloqueadora, para verificar a efetividade da ação e o grau de redução dos 

resultados desejados; 

• Listagem dos efeitos secundários: podem ser gerados com as alterações no sistema 

efeitos negativos e positivos; 

• Verificação da continuidade ou não do problema. 

Sukster (2005) aborda que devido à construção ter características próprias, como 

ter caráter nômade, a produção não ser em série, mão de obra pouco qualificada, 

responsabilidades dispersas entre outras, é difícil a aplicação direta de procedimentos e 

ferramentas desenvolvidos para outros contextos, ou seja, é necessário um processo de 

abstração e transposição de conceitos e princípios básicos. 

No estudo realizado por Ohashi e Melhado (2004), foi concluído que mesmo 

quando as empresas construtoras possuem um sistema de gestão da qualidade com ISO 9001, 

são enfrentadas dificuldades para a garantia de funcionamento adequado do sistema, trazendo 

assim benefícios de qualidade esperados em seus produtos, processos e em relação aos seus 

clientes e fornecedores. As empresas pesquisadas pelos autores tiveram problemas e 

dificuldades em relação à medição de processos e produtos, dificuldades na coletas de dados e 

resistência dos engenheiros devido à sobrecarga de trabalho.  

A tarefa de implantar o sistema de gestão da qualidade em empresas construtoras 

é árdua, pois o setor apresenta características extremamente peculiares, porém é de grande 

importância para o crescimento do setor. 
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2.1.3-Medição de desempenho e indicadores de qualidade 

Os motivos que levam as organizações a realizarem medições de desempenho são 

basicamente: poder realizar comparações de desempenho com os concorrentes, poder mostrar 

aos investidores qual o potencial de seus investimentos e poder verificar periodicamente se as 

estratégias de curto, médio e longo prazo estão sendo alcançadas (LUITZ; REBELATO, 

2003). 

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).  

A empresa deve aplicar métodos adequados para monitoramento e medição dos 

processos e produtos do sistema de gestão de qualidade. Os processos devem demonstrar a 

capacidade de alcançar os resultados desejados e os produtos devem estar conformes às 

características procuradas pelo cliente, tanto externo quanto interno. Esses monitoramentos 

devem gerar evidências, e quando os objetivos não forem alcançados deverão ser tomadas 

ações corretivas para o tratamento da não conformidade (ABNT, 2008). 

Ohashi e Melhado (2004) relacionam a medição de desempenho com os seguintes 

aspectos importantes para alcançar uma melhor qualidade e produtividade, assegurando que: 

• Os requisitos do consumidor tenham sido cumpridos; 

• Existam padrões de comparação; 

• Exista visibilidade e indicadores para que os colaboradores possam monitorar seu 

próprio desempenho; 

• Sejam destacadas áreas que necessitam de atenção prioritária, e o custo gerado pela 

baixa qualidade delas; 

• Exista retroalimentação para direcionar o esforço de melhoria. 

Esse sistema de medição, que integra o sistema de gestão de qualidade, é peça 

fundamental no gerenciamento, obtendo assim sucesso nos seus objetivos estratégicos e 

fatores críticos da empresa. Para isso, as medidas de desempenho devem estar perfeitamente 

alinhadas à missão, à estratégia, às metas e aos processos da empresa, tornando-se assim fator 
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fundamental para o modelo de gestão e sinais vitais para a organização (LEITE; PRANCIC, 

2003). 

A estrutura da medição de desempenho é sempre baseada nos indicadores de 

desempenho, concluindo-se que se uma determinada organização não utiliza indicadores 

relevantes e coerentes, corretamente relacionados aos seus pontos críticos de sucesso, de nada 

adiantará determinar estratégias, pois nenhuma conclusão confiável poderá ser elaborada 

(LUITZ; REBELATO, 2003).  

De acordo com Cardoza et al. (2003), algumas práticas e melhorias demonstram 

que os objetivos estratégicos e as vantagens competitivas podem ser alcanças com mais 

facilidade se os processos críticos de negócio são integrados e avaliados por indicadores de 

desempenho. 

Kardec et al. (2002) afirmam que uma maneira usual e efetiva de avaliar a gestão 

da empresa, e avaliar seu sistema de gestão da qualidade, é através de indicadores de 

qualidade, que mostra a situação na qual a organização se encontra e a sua evolução ao longo 

do tempo, permitindo além disso uma análise comparativa com referências externas e de 

excelência. 

Segundo Lantelme et al. (2001) é fundamental discutir a representatividade das 

medidas, então deve-se compor um sistema de medição balanceando medidas financeiras e 

operacionais, focadas no processo e no produto, analisando assim sua eficiência e eficácia. 

Assim, classificam as medidas em: indicadores de qualidade e produtividade, indicadores de 

produto e processo e indicadores financeiros e não financeiros. 

Na norma NBR ISO 9001: 2008, o capítulo Medição, análise e melhoria relaciona 

os requisitos de coleta de dados que formarão a base de cálculo para os indicadores, sendo 

esses dados referentes ao monitoramento e medição dos processos e produtos, satisfação dos 

clientes, auditorias, controle de produto não - conforme, análise de dados e melhoria. Os 

indicadores são mensuráveis e mostram, em números, o progresso em direção as metas 

estabelecidas para cada objetivo (ALVES; SOARES, 2003). 

Durante muitos anos foi utilizado por gestores somente indicadores financeiros 

para avaliar o desempenho dos negócios, pessoas, áreas administrativas e operacionais, sendo 

esses indicadores monetários ou percentuais. Porém esse tipo de informação não revela as 
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mudanças ou melhorias nos processos de negócio, pois na maioria dos casos não agregam 

valor no procedimento operacional (CARDOZA et al., 2003). 

“O uso de indicadores é uma das formas de se medir e avaliar a qualidade de 

produtos, processos e clientes. No entanto, o uso de um sistema de indicadores requer uma 

estruturação dos indicadores, da forma de coleta, processamento e análise, da mão-de-obra e 

utilização dos resultados” (OHASHI; MELHADO, 2004, p. 1). 

Lantelme et al. (2001) relatam que para a implantação de um sistema de 

indicadores de qualidade eficientes para uma organização deve-se analisar a sua definição 

estratégica e os seus fatores críticos para o sucesso, sendo assim difícil a generalização. Então 

o que se pode apontar são requisitos básicos para a seleção de um indicador, como: 

• Seletividade: sempre deve-se relacionar o indicador com fatores essenciais ou críticos 

do processo a ser avaliado; 

• Representatividade: o indicador deve representar satisfatoriamente o processo ou 

produto a que se refere; 

• Simplicidade: o indicador deve ser de fácil aplicação e compreensão; 

• Baixo custo: devem ser gerados a baixo custo; 

• Estabilidade: devem ser estáveis permitindo assim comparação ao longo do tempo; 

• Abordagem experimental: devem ser estabelecidos e testados para ser analisada sua 

aplicabilidade ao longo do tempo; 

• Comparação externa: alguns indicadores devem permitir uma comparação com 

indicadores de outras empresas; 

• Melhoria contínua: devem ser continuamente avaliados e alterados quando necessário. 

Em seu trabalho Ignácio et al. (2003) apresentam as seguintes etapas para 

definição de um quadro de indicadores de desempenho: 

• Entendimento da arquitetura dos indicadores; 

• Consenso em função das diretrizes estratégicas; 

• Seleção e elaboração dos indicadores; 

• Implementação dos indicadores. 

É importante também conhecer as fases da implementação dos indicadores: 

definição das áreas (pessoas) responsáveis pela medição, definição do período de medição, 
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definição das fontes de informação e suas evidências, e analisar os resultados obtidos 

(IGNÁCIO et al., 2003). 

Lantelme et al. (1995) concluem que por mais que o interesse das empresas seja 

crescente, a implantação efetiva dos indicadores ainda enfrenta grandes obstáculos, como a 

falta de comprometimento e experiência dos colaboradores nas medições de desempenho.  

Como é abordado por Lantelme et al. (1995), as empresas só se preocupam 

efetivamente com os indicadores quando começam a analisar suas perdas e descobrem que a 

racionalização dos processos é uma grande vantagem competitiva diante da concorrência. 

Portanto, como a evolução da qualidade está voltada para a melhoria contínua dos 

processos, dos aspectos administrativos e da satisfação dos clientes, o mecanismo de controle 

é responsável pela retroalimentação e visa checar o comportamento do sistema em relação aos 

seus objetivos, permitindo, caso necessário, ações corretivas. Sendo assim o controle não é 

responsável somente pela manutenção dos resultados da organização e garantia da sua 

sobrevivência. Nesse aspecto a medição de desempenho entra com papel fundamental na 

coleta, processamento e avaliação dos dados, e os indicadores de qualidade como ferramenta 

imprescindível de mensuração desse desempenho (LANTELME, 1994). 

2.2 – PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NA CONSTRUÇÃO CIVIL   

Assim como é grande a preocupação com os indicadores que quantificam e 

qualificam as perdas nos processos dentro de uma organização, a construção civil também 

tem uma significativa preocupação com o baixo custo para a realização de suas obras. 

Essa preocupação vem do aumento da oferta de empreendimentos residenciais, à 

modernização de alguns processos construtivos, entre outros fatores que são de grande 

importância para a viabilidade do lançamento de novos projetos. E para uma obra ser bem 

executada e gerar lucros são necessários, antes de tudo um bom planejamento e 

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

Define-se custos na construção civil como o montante financeiro, proveniente de 

gastos com bens, serviços e transações financeiras, necessário à execução de um 

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

pré-estabelecido (ANDRADE; SOUZA, 2003). 
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Para Lima (2000) orçamento é a determinação dos gastos necessários a realização 

de um projeto, de acordo com um plano de execução pré-estabelecido. Deve satisfazer os 

seguintes objetivos: definir custo de execução de cada atividade ou serviço, constituir-se em 

documento contratual servindo de base para faturamento, servir de referência para análise de 

investimento e fornecer informações para o desenvolvimento de coeficientes técnicos 

confiáveis. 

Em seu livro, Sampaio (2005) define orçamento como o cálculo dos custos para 

executar uma obra ou um empreendimento, podendo tomar as seguintes terminologias: 

• Estimativa de custo: avaliação de custo obtida através de estimativa de quantidades de 

materiais e serviços, pesquisa de preços médios e aplicação de percentagens 

estimativas ou coeficientes de correlação, efetuada na etapa de estudo preliminar do 

projeto. 

• 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.   

Assumpção e Fugazza (2000) apresentam em seu trabalho o conceito de 

orçamento evolutivo, onde a quantidade de informação melhora na medida em que o 

empreendimento avança e detalham-se os projetos. Na etapa inicial os custos dos 

insumos/serviços são estimados, na etapa intermediária, parte deles continuam estimados e 

outra parte já são compromissados, e na etapa de execução existem os custos já incorridos, 

custos compromissados e custos que ainda são estimados. 

O orçamento é peça básica no planejamento e programação de um 

empreendimento, e a partir dele é possível fazer: 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). 
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Por meio desse acompanhamento criterioso da obra, conseguido através de um 

orçamento bem elaborado, é possível uma redução de custos pelo conhecimento dos itens de 

maior influência, evita-se desperdícios de materiais e investimentos, e possibilita uma 

fiscalização mais rigorosa na execução dos serviços (GIAMMUSSO, 1988).   

Segundo Andrade e Souza (2003), o orçamento é um fator limitante para a 

concepção e implementação de um empreendimento. E apesar da sua realização envolver 

diversos setores de uma empresa, como o departamento de suprimentos, projetos e obras, não 

existe uma troca de informações entre os mesmo. 

Segundo Kern e Formoso (2003), o orçamento é o documento básico de controle 

de custos, dividindo-se em custos diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles que são 

facilmente rastreáveis ao objeto de custo (obra), e os custos indiretos são aqueles que são 

atribuídos ao objeto de custeio.  

Nos custos diretos, 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 (GOLDMAN, 1999). 

 Os custos indiretos geralmente são estimados através de uma taxa percentual 

sobre o custo direto da obra. No entanto, é desconsiderada a natureza do processo de produção 

(KERN; FORMOSO, 2003). 

São chamados de custos indiretos todos os custos envolvidos necessários para a 

produção do objeto contratado, mas que não estarão incorporados ao objeto. Pode-se chamar 

também de custos de infra-estrutura necessária para a produção do objeto contratado, sendo os 

principais custos indiretos a instalação do canteiro e acampamento de obras, a administração 

local e a mobilização e desmobilização (TCPO, 2008). 

No entanto, Kern et al. (2004) apresenta críticas aos sistemas de custeio 

empregados tradicionalmente na construção civil, pois a falta de flexibilidade aliada com a 

desconsideração de custos relacionados ao processo de produção, fundamenta grandes 
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imprecisões no custo final do orçamento. A informação não é confiável devido à forma 

simplista e arbitraria de como os custos são atribuídos aos produtos e serviços. 

Limmer (1997) define dois grandes tipos de métodos para orçamentação: 

• Correlação: baseia-se na estimativa do custo por correlação deste com uma ou mais 

variáveis de medida de grandeza do produto cujo custo quer se determinar. Este 

método divide-se em correlação simples e correlação múltipla; 

• Quantificação: divide-se em quantificação de insumos e da composição do custo 

unitário.  

A qualidade de informação depende do grau de detalhamento do projeto na fase 

de engenharização, ou seja, toda estimativa orçamentária é, por conseguinte, afetada de erro, 

que será tanto menor quanto melhor for a qualidade da informação disponível na ocasião de 

sua elaboração (LIMMER, 1997). 

Goldman (1999) apresenta que se informações necessárias para a construção do 

orçamento fossem corretamente compartilhadas a quantificação dos serviços e o custo final 

dele seriam mais exatos. 

Os materiais podem ser quantificados com razoável precisão a partir de 

levantamentos em cima de projetos e especificações elaborados na fase da engenharização do 

empreendimento, mesmo que em caráter preliminar, devendo-se entretanto considerar na 

quantificação o tipo de material e sua devida perda. Porém a quantificação da mão-de-obra e 

dos equipamentos irá depender do processo de execução do projeto e de outros fatores de 

difícil precisão, como por exemplo, variações climáticas e atmosféricas, entre outros 

(LIMMER, 1997). 

A elaboração de um orçamento de um projeto é uma tarefa complexa devido a 

vários fatores (LIMMER, 1997): 

• Baixa especialização da mão de obra, dificultando a obtenção de níveis uniformes de 

produtividade; 

• Falhas e omissões da engenharização dos projetos, gerando freqüentes alterações no 

planejamento da sua execução, nos tipos e quantitativos de materiais e nos tipos de 

mão-de-obra; 
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• Variação continua de preços de insumos, sendo esta variação de preços devida a dois 

fatores: o da escalada de preços e o da inflação. 

É de extrema importância considerar que na construção civil existe uma forte 

interação entre prazo de execução e custo do produto final. Sendo que o custo do 

empreendimento depende também da incerteza e da interferência nas quais o produto está 

sujeito, pois vários fatores alteram a duração da obra, como a complexidade, dependência de 

trabalho manual, clima, entre outros (KERN; FORMIGA; FORMOSO, 2004). 

Portanto, é fácil concluir que a importância do orçamento na concretização de um 

empreendimento é ímpar, mas a precisão necessária para que este seja o mais fiel à realidade 

possível é uma tarefa muito difícil de ser alcançada. 

2.3- DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÕES NO PROCESSO DE 

ORÇAMENTOS PARA EDIFICAÇÕES – CONSTRUÇÃO DE 

INDICADORES 

Atualmente a concorrência entre as empresas construtoras está mais acirrada. Isso 

tem resultado em um maior foco para a gestão de controle de custos das obras como fator de 

sucesso em seus negócios. Sendo assim, o controle dos custos de uma obra é uma das maiores 

preocupações de qualquer construtora, pois as variações de orçamento podem gerar problemas 

de cronograma, qualidade ou ainda produzir um risco desnecessário à obra. 

Conseqüentemente, a necessidade de se estabelecer o preço real dos serviços que influenciam 

diretamente no custo total da obra, se faz necessária. Em algumas empresas construtoras tem 

se tornado prática comum a organização de um sistema de orçamento, planejamento e gestão 

de custos como forma de controle do desempenho financeiro das obras (SILVA et al., 2009). 

Diante da importância dada ao controle de custos na obra e a sua gestão, é valido 

o estabelecimento de um sistema de monitoramento e acompanhamento das atividades 

realizadas pelo setor responsável pela realização e controle dos orçamentos dentro de uma 

empresa construtora. 

Dentro desta perspectiva, algumas empresas adotam como um dos indicadores o 

desvio de custo entre o orçamento previsto e realizado. Esse indicador estratégico tem como 
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Foi levantado um total de 1294 solicitações de alteração de orçamento de acordo 

com a Tabela 2.1 apresentada a seguir: 

Tabela 2.1: Quantidade de solicitações por fase da obra de acordo com as 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 

Com o diagnóstico das principais causas das solicitações de alterações dos 

orçamentos da empresa foram definidos seis indicadores de desempenho que podem servir de 

orientação para a tomada de decisões durante a análise crítica realizada pelos gerentes para a 

melhoria dos processos. Os indicadores foram (SILVA et al., 2009): 

• Nº total de solicitações de alterações de orçamentos / Obra 

• Nº de solicitações de alterações de orçamentos devido: 

- ao aumento da quantidade de serviço / Obra; 

- ao aumento da quantidade de materiais / Obra; 

- ao aumento da mão de obra / Obra; 

- ao serviço não orçado / Obra; 

- à mudança de projeto / Obra. 

A conclusão obtida pelos autores desse trabalho são que os resultados forneceram 

subsídios para a tomada de ações em outras obras similares de forma a reduzir as alterações e 

desvios de orçamento. Com isso, devido ao caráter pontual e específico do monitoramento, os 

serviços executados em todas as etapas da obra poderão ser mais controláveis e executados 

mais próximos do orçamento inicial, oferecendo ao gerente uma visão mais transparente de 

seu negócio garantindo, assim, a melhoria contínua do processo (SILVA et al., 2009). 
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A metodologia apresentada no próximo capítulo deste trabalho baseia-se na 

continuidade da proposta metodológica do trabalho de Silva et al. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 – INTRODUÇÃO 

3.1.1- Caracterização da pesquisa 

A pesquisa tem caráter quantitativo e qualitativo por traduzir tanto em números 

quanto por induções as informações para classificá-las e analisá-las.  

Também pode ser classificada como uma pesquisa descritiva. Segundo Silva e 

Menezes (2005) visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis, podendo envolver o uso de técnicas de coleta de 

dados como questionários e observação sistemática, assumindo, em geral, a forma de 

Levantamento.  

3.1.2-Informações sobre a pesquisa e sua metodologia 

A pesquisa foi realizada em uma empresa incorporadora localizada na cidade de 

Goiânia. O estudo conta com duas partes distintas: levantamento de todas as alterações de 

orçamento ocorridas em 5 obras de edificações multifamiliares finalizadas e entregues aos 

clientes e entrevistas com profissionais responsáveis tanto pelas obras quanto pelos 

orçamentos. 

A metodologia desse trabalho se divide em quatro etapas: 

• Seleção das obras: mostra como os orçamentos da Empresa A são divididos de acordo 

com a sua fase de execução na obra; 

• Metodologia de execução do orçamento de obras na empresa pesquisada: explica 

detalhadamente o processo de execução o do orçamento na empresa pesquisada; 

• Listagem das principais causas de solicitações de alterações de orçamento: aborda a 

metodologia realizada para a formatação da lista das causas de alteração de orçamento, 

como foi feita a coleta de dados e como esses dados foram analisados; 

• Entrevista com profissionais: essa etapa mostra o formulário de pesquisa e no qual os 

dados foram coletados e como esses dados foram analisados para a pesquisa. 
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3.2-SELEÇÃO DAS OBRAS 

O desenvolvimento da primeira parte deste trabalho ocorreu a partir de 

levantamentos dos casos de solicitações de alterações de orçamentos contidas no banco de 

dados da construtora. Foram selecionadas cinco obras para estudo, sendo todas já finalizadas. 

Todos os orçamentos iniciais das obras estavam separados pelas fases de execução sendo: 

• Concepção e Planejamento; 

• Serviços Preliminares; 

• Fundações; 

• Estrutura, Paredes e Painéis; 

• Obra Bruta; 

• Acabamentos e 

• Serviços Finais. 

3.3-METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE OBRAS 

NA EMPRESA PESQUISADA 

Para a realização do orçamento na empresa pesquisada, na primeira etapa, com 

posse do memorial descritivo e dos projetos do novo empreendimento, o departamento 

responsável pelo orçamento deve gerar o levantamento de quantitativos em planilhas 

específicas, divididas em: (a) alvenaria, (b) enchimento de alvenaria, (c) revestimentos de 

pisos, tetos e paredes, (d) revestimentos de paredes externas, (e) revestimentos de fachadas, 

(f) tela de estuque, (g) coberturas, (h) esquadrias, (i) tratamentos, (j) bancadas e divisórias, (k) 

jardins, (l) serviços gerais. 

Na Figura 3.1 é mostrado um exemplo de planilha de levantamento de alvenaria, 

na qual são fornecidos o comprimento e o pé direito (células C9 e C10, respectivamente), e os 

descontos de vãos (célula C12), através de fórmulas são encontradas as áreas e essas são 

vinculadas de acordo com as especificações determinadas no  memorial descritivo. 
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Figura 3.1 – Exemplo de planilha de levantamento de alvenaria 

Essas planilhas de levantamento geram um Banco de dados e seqüência 

preliminar, que é repassado ao Gerente da obra juntamente com o croqui do pavimento térreo 

e tipo, para confecção do mapa de implantação e o mapa de fachadas, respectivamente. Este 

banco padrão da empresa pode ser adaptado as características de uma obra similar à nova, e 

poderá sofrer inclusões de serviços de acordo com a necessidade do departamento de 

orçamento. 

Cabe ao Gerente da obra ajustar esse banco de dados e seqüência em função de 

sua estratégia de execução, os tipos de quebra e as unidades de medição.  

As unidades de medição definem o planejamento de execução da obra e a 

contratação dos serviços. Elas podem ser agrupadas pelos seguintes tipos de quebras: geral, 

pavimento, setor, prumada, fachada, ou algum outro tipo de quebra solicitado pelo Gerente da 

obra. 

Na Figura 3.2 é mostrado um exemplo de banco de dados e seqüência, no qual é 

vinculado na coluna I os valores encontrados nas planilhas de levantamento de acordo com o 

serviço (presente na coluna F), e esse valor é multiplicado pela sua incidência, que pode ser 

número de apartamentos, de pavimentos, ou seja, de acordo de como foi levantado pelo 

departamento de orçamento a partir do projeto de arquitetura.  
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Figura 3.2 – Exemplo de Banco de dados e Seqüência  

Na segunda etapa, o departamento de orçamento deve adequar o Banco de dados e 

seqüência preliminar ao aprovado pelo Gerente da obra, gerando assim o Banco de dados e 

seqüência definitivo. Este deve conter a fase da obra, a etapa, a sub-etapa, o código, o serviço, 

sua unidade, a quantidade por unidade de medição, incidência, quantidade total, unidade de 

medição e tipo de quebra. 

Na terceira etapa, os dados do Banco de dados e seqüência são lançados no 

sistema UAU!® (software utilizado pela empresa). Em cada serviço, os quantitativos devem 

ser lançados dentro de estruturas, que consistem num agrupamento de unidades de medição. 

Na Figura 3.3 é mostrada uma tela de orçamento do software UAU!®, no módulo 

orçamento. Nessa tela são inseridos os serviços presentes no orçamento, de acordo com a 

itemização proposta pela empresa, e são lançados os quantitativos presentes no banco de 

dados e seqüência. O valor obtido em levantamento é multiplicado pelo custo unitário, 

determinado pela composição, resultando assim no custo total do serviço, e por conseqüência 

da obra. 
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Figura 3.3 – Exemplo de tela de orçamento do software UAU!®. Módulo Obras 

Após a conclusão do lançamento dos dados no UAU!®. deve ser gerada uma lista 

com insumos para cotação, para atualização dos preços dos materiais. O departamento de 

orçamento deve receber também da área responsável pelos projetos os custos relativos, e da 

área responsável pela contratação de empreiteiros o custo dos serviços terceirizados. 

Em uma próxima etapa o orçamento passa pela conferência do Gerente de obras e 

posteriormente vai para aprovação da Direção.  

A Direção analisa o orçamento juntamente com o Quadro de áreas equivalentes e 

uma tabela de valores de INCC mensal. Caso necessário o orçamento deve sofrer as devidas 

correções. 

Para cada aditivo de contrato com o Cliente, será criada uma nova versão de 

orçamento, que deve ser aprovado pela Direção.  

A obra pode solicitar para o departamento de orçamento, a qualquer momento, 

alterações no quantitativo ou inclusões de novos serviços no orçamento aprovado, através do 



38 
Diretrizes para apoio da elaboração de indicadores de desempenho orçamentários 

G. S. Torres, R. U. Thomé Filho, T. M. Barros 

formulário de Solicitação de Alteração de Orçamento. O departamento de orçamento deve 

avaliar as solicitações feitas pela obra e a real necessidade dessas alterações. Essas alterações 

também vão gerar novas versões de orçamento.  

Um exemplo de planilha de solicitação de alteração de orçamento encontra-se na 

Figura 3.4: 

 

Figura 3.4 – Exemplo de planilha de alteração de orçamentos 

3.4 - ETAPA 1 - LISTAGEM DAS PRINCIPAIS CAUSAS DAS 

SOLICITAÇÕES DE ALTERAÇÕES DE ORÇAMENTO 

3.4.1- Coleta de dados 

A partir das planilhas de solicitações de alterações de orçamento foram listadas as 

principais causas que geraram alterações de orçamento: 

• Aumento da quantidade de serviço; 

• Aumento da quantidade de material; 

• Aumento da mão de obra; 
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• Serviço não orçado; 

• Mudança de projeto. 

A coleta de dados foi realizada através da verificação de cada formulário de 

solicitação de alteração de orçamento contido no banco de dados. Foram analisadas 765 

solicitações de alterações de orçamento, originadas de 5 obras, 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 (Figura 3.5).  

 

Figura 3.5 – Diagrama de causa e efeito para as solicitações de alteração de orçamento 

3.4.2- Análise de dados 

Com a análise das planilhas de solicitação de alteração de orçamento foi possível 

constatar quais os serviços e insumos que necessitaram de maior intervenção durante o 

período de execução da obra. 

• Aumento da quantidade de material :  

Nas solicitações referentes ao aumento da quantidade de material foram listados 

quais materiais foram requeridos em maior quantidade do que a prevista durante toda a 

execução da obra. 
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• Aumento da quantidade de mão de obra: 

 Nas solicitações referentes ao aumento de mão-de-obra foram listados quais 

serviços necessitaram de aumento de empreiteiro para execução do serviço. 

• Aumento da quantidade de serviço: 

 Nas solicitações referentes ao aumento da quantidade de serviço listaram-se os 

serviços que tiveram sua quantidade alterada.  

3.4.3- Análise financeira comparativa 

Foi analisado o montante financeiro adicionado ou realocado em relação a cada 

causa de alteração de orçamento comparado com o valor da primeira versão do orçamento 

aprovada pela diretoria da empresa. 

3.5-ETAPA 2-ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS 

3.5.1- Coleta de dados 

Para a segunda parte deste trabalho, foi realizada uma pesquisa, através de um 

questionário enviado aos profissionais de engenharia da empresa pesquisada, tanto os 

responsáveis pelas obras (gerentes e engenheiros), quanto os responsáveis pelos orçamentos 

(coordenadores, engenheiros, assistentes administrativos). 

O questionário foi composto por 3 perguntas objetivas, no qual mais de uma 

opção poderia ser marcada por Questão e 1 pergunta subjetiva (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 – Exemplo de questionário para pesquisa 
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3.5.2- Análise de dados 

A análise de dados relativa às entrevistas foi realizada segundo dois aspectos: 

• Tempo de empresa do profissional; 

• Cargo ocupado pelo profissional. 

Na primeira análise o tempo de empresa dos profissionais foi dividido em quatro 

faixas: de 1 a 4 anos, de 4 a 8 anos, de 8 a 12 anos e colaboradores com mais de 12 anos de 

empresa. Essa divisão de faixas de tempo foi baseada em estudo realizado dentro da própria 

empresa pesquisada, devido à análise da dispersão do tempo de empresa de todos os 

colaboradores. 

Na segunda análise foram entrevistados os profissionais de engenharia que se 

dividiram nos seguintes de cargos: Engenheiro de Obra, Engenheiro de Orçamento, Assistente 

Administrativo, Coordenador de Orçamento e Gerente de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1-CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E EMPREENDIMENTOS 

PESQUISADOS 

A Empresa A foi criada na década de 80 com o objetivo de prestar serviços em 

geral na área de construção civil e incorporação imobiliária, consultorias técnicas, produção e 

comercialização de unidades residenciais e comerciais, e logo se destacou por seu 

empreendedorismo, tornando-se uma das líderes do mercado do Centro-Oeste.  

Possui 1.450.277,90 m² de área construída em diversos empreendimentos, e 

807.941,08 m² em construção, gerando 1076 postos de trabalho diretos e 1500 indiretos, 

atuando nos estados do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espírito 

Santo, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito 

Federal. 

Para a pesquisa foram analisados cinco empreendimentos da Empresa A com as 

seguintes características: 

• Obra 1: é constituída por um bloco com quarenta e quatro unidades, sendo 

apartamentos de quatro quartos em uma área de 3.302,40 m² de terreno. Possui quinze 

pavimentos, distribuídos em dois subsolos, um térreo, onze pavimentos tipo e uma 

cobertura.  

• Obra 2: é constituída por um bloco com noventa e duas unidades de três quartos e 

outras noventa e duas de dois quartos, em uma área de 1589,81 m² de terreno. Possui 

vinte e seis pavimentos sendo dois subsolos, um térreo, vinte e três pavimentos tipo e 

uma cobertura. 

• Obra 3 e 4: possuem características semelhantes as da Obra 2, porém com vinte e 

cinco pavimentos sendo um subsolo, um térreo, vinte e três pavimentos tipo e uma 

cobertura. 

• Obra 5: é constituída por um bloco com setenta e duas unidades, sendo dezoito 

unidades de três quartos, e cinqüenta e quatro de dois quartos, em uma área de 
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2.477,40 m² de terreno.  Possui vinte e um pavimentos, sendo: dois subsolos, um 

térreo e dezoito pavimentos-tipo.  

4.2-ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES  

Analisando a Tabela 4.1 observa-se que a principal causa de solicitação de 

alteração de orçamento é devida ao aumento da quantidade de mão de obra, que totalizou 262 

solicitações. Já a mudança de projeto foi a causa que apresentou menor quantitativo, sendo 

um total de 23.  

Ao analisar a Tabela 4.1 do ponto de vista de fases da obra, verifica-se que para as 

etapas de Estruturas, paredes e painéis, obra bruta e acabamentos foram encontrados valores 

mais expressivos. 

Tabela 4.1: Quantidade de solicitações por fase da obra de acordo com as causas detectadas 

Causas 

Fases da Obra - Total 

S
ol

ic
it

aç
õe

s 
de

 
al

te
ra

çõ
es

 to
ta

is
 

C
on

ce
pç

ão
 e

 
pl

an
ej

am
en

to
 

S
er

vi
ço

s 
P

re
li

m
in

ar
es

 

F
un

da
çõ

es
 

E
st

ru
tu

ra
s,

 
pa

re
de

s,
 p

ai
né

is
 

O
br

a 
B

ru
ta

 

A
ca

ba
m

en
to

s 

S
er

vi
ço

s 
F

in
ai

s 

S
er

vi
ço

s 
nã

o 
m

en
su

rá
ve

is
 

Aumento da quantidade de 
serviço 0 6 10 38 30 33 3 9 129 
Aumento da quantidade de 
material 0 9 15 50 39 54 3 41 211 
Aumento de mão de obra 1 27 4 41 17 28 21 123 262 
Serviço não orçado 3 6 10 21 25 40 11 24 140 
Mudança de Projeto 23 0 0 0 0 0 0 0 23 
Total de Solicitações de 
alteração 27 48 39 150 111 155 38 197 765 

 

A Figura 4.1 mostra os resultados da Tabela 4.1 acima no formato gráfico, 

comparando a porcentagem de distribuição de cada causa de solicitação de orçamento em 

relação ao total de solicitações por fase de execução da obra.  
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Figura 4.1- Quantidade de solicitações por fase da obra de acordo com as causas detectadas 

Nas etapas Serviços preliminares e Serviços finais pode ser observado que houve 

um maior número de solicitações de alteração de orçamento relativas ao aumento de mão de 

obra, isso pode ser explicado devido ao fato dos serviços presentes nessas fases de execução 

exigem poucos insumos, sendo realizados diretamente pela mão de obra, como as escavações 

(mecanizadas ou não), as limpezas finas e grossas, entre outros serviços. 

Nas etapas intermediárias (Fundações, Estruturas, paredes e Painéis, Obra bruta, e 

Acabamentos) observa-se que o maior número de solicitações de orçamento se deve ao 

aumento da quantidade de material, podendo ser explicada devido à importância dos insumos 

para a execução dos serviços presentes nessa fase. 
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4.2.1-Solicitações de alterações de orçamento devido ao aumento da 

quantidade de mão de obra 

Nas solicitações de alterações de orçamento geradas devido à necessidade de 

aumento de mão de obra pode se observar pelo Gráfico de Pareto (Figura 4.2), relativo aos 

serviços que necessitaram intervenção, que 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.  
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Figura 4.2- Alterações geradas por aumento de mão de obra relativo aos serviços 

No próximo Diagrama de Pareto (Figura 4.3) tem-se a relação da quantidade de 

solicitações de orçamento gerada devido ao aumento de mão de obra de acordo com a fase de 
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execução. Observa-se que a fase relativa a Estruturas, Paredes e Painéis, possui o maior 

número de solicitações, seguida pela fase de Acabamento.  

A fase Estruturas, Paredes e Painéis junto com Acabamentos representam em 

torno de 74% das alterações, o que é um número bem alto comparado as outras fases de 

execução. É importante que sejam estudas a fundo as causas dessas alterações uma vez que 

minimizando-as seriam evitadas muitas solicitações. 

 

Figura 4.3- Alterações geradas por aumento de mão de obra relativo à fase de obra 

4.2.2-Solicitações de alterações de orçamento devido ao aumento da 

quantidade de material 

Nas solicitações de alterações de orçamento geradas devido à necessidade de 

aumento de material pode se observar por Pareto (Figura 4.4), relativo aos serviços que 

necessitaram intervenção, que o insumo aço, seguido por cimento Portland e concreto usinado 

bombeável, foram os que necessitaram de maior quantidade adicional. Essa análise é 

confirmada pelo gráfico da Figura 4.3, no qual o maior número de alterações de orçamento 

devido ao aumento de mão de obra encontra-se na fase Estruturas, Paredes e Painéis, na qual 

os insumos descritos acima são usados em maior quantidade em relação aos demais. 
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Figura 4.4- Alterações geradas por aumento de material 
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Na análise das solicitações de alterações devido ao aumento de material não foram 

contempladas as análises relativas aos serviços e fase da obra na qual o insumo foi utilizado 

devido à dificuldade de vincular um insumo a um só serviço/fase da obra. 

4.2.3-Solicitações de alterações de orçamento devido ao aumento da 

quantidade de serviço 

Nas solicitações de alterações de orçamento relativas ao aumento da quantidade 

de serviço pode se observar por Pareto (Figura 4.5), relativo aos serviços que necessitaram de 

intervenção, que os serviços de movimento mecanizado de terra e forro de gesso tiveram um 

maior número de solicitações.  

 

Figura 4.5- Alterações geradas por aumento de serviço 

No gráfico da Figura 4.6 tem-se a relação da quantidade de solicitações de 

orçamento gerada devido ao aumento de serviço de acordo com a fase de execução. Observa-

se que a fase relativa à Acabamento possui o maior número de solicitações, seguida pela fase 

de Estruturas, Paredes e Painéis. 
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Figura 4.6- Alterações geradas por aumento de serviço relativo à fase da obra 

Não foram detectadas solicitações de alterações de orçamento para as fases de 

Concepção e Planejamento e Serviços não Mensuráveis. 

4.3-ANÁLISE FINANCEIRA COMPARATIVA 

A Tabela 4.2 mostra o montante financeiro adicionado ou realocado em cada obra 

em relação a cada causa de alteração de orçamento. Na Obra 1 a causa que obteve uma maior 

movimentação foi o aumento de quantidade de material, representando uma movimentação de 

1,36% em relação ao custo total da primeira versão do orçamento aprovado pela diretoria. 

Já na Obra 2, a causa aumento da quantidade de serviço obteve a maior 

movimentação, com o percentual de 2,09% em relação ao custo total da primeira versão do 

orçamento. 

Na Obra 3 e na Obra 4, a causa responsável pelo maior montante movimentado 

foi o serviço não orçado, com o percentual de 4,32% e 2,68%, respectivamente. 
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A Obra 5 obteve como resultado de montante financeiro adicionado ou realocado 

um valor muito maior em comparação as outras obras, no qual a causa aumento da mão de 

obra obteve o maior percentual, 9,30%, em relação ao custo inicial do orçamento. 

Tabela 4.2: Valor em R$ do montante movimentado em cada obra por causa da alteração 

Causa da alteração 
 Obra 1   Obra 2   Obra 3   Obra 4   Obra 5  

 Custo (R$)   Custo (R$)   Custo (R$)   Custo (R$)   Custo (R$)  

Aumento da mão 
de obra 103.118,98 81.711,25 54.483,73 15.608,87 554.856,79 

Aumento qtde. de 
material 

127.660,61 54.566,89 150.147,08 12.580,59 290.507,31 

Aumento qtde. de 
serviço 

93.555,76 117.541,92 32.766,30 29.943,60 456.528,02 

Mudança de 
Projeto 

27.035,18 2.225,00 6.812,50 2.312,50 6.128,32 

Serviço não orçado 
87.539,02 53.050,08 253.818,54 110.949,68 119.508,57 

Total 
438.909,55 309.095,14 498.028,15 171.395,24 1.427.529,01 

O gráfico da Figura 4.7 mostra os percentuais da relação do custo movimentado 

em relação a cada alteração e o custo da primeira versão do orçamento do empreendimento. 

 

Figura 4.7- Percentual do montante financeiro movimentado em relação ao custo inicial da obra 
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Com a análise comparativa dos valores reais movimentados e da porcentagem de 

contribuição de cada causa de solicitação de alteração de orçamento em relação ao total de 

cada obra, é possível observar que: 

• Na Obra 1, as alterações relativas ao aumento da quantidade de material reuniram 

1,36% da relação do custo movimentado nas alterações em relação ao custo inicial do 

orçamento, o que representa o movimento de um montante de R$ 127.660,61. É 

importante ressaltar que o todas alterações movimentaram 4,68% do custo inicial do 

orçamento; 

• Na Obra 2 a causa que gerou maior movimentação financeira foi aumento da 

quantidade de serviço, resultando 2,09% e o valor de R$ 117.541,92; 

• Nas Obras 3 e 4, a causa serviço não orçado representou, respectivamente, 4,32% com 

o valor movimentado de R$ 253.818,54 e 2,68% com o valor movimentado de R$ 

110.949,68; 

• A Obra 5 apresentou maior disparidade de valores percentuais relativos as causas de 

solicitação de alteração de orçamento, representando um percentual total de 23,92% 

do valor inicial da obra.  Os valores percentuais por causa também fugiram de uma 

possível linearidade que existia na comparação dos valores das outras 4 obras. Pode 

ser concluído que o orçamento desta obra foi fechado com valores bem baixos, que 

não condizem com a realidade do mercado. 

4.4-ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Foram obtidas 22 respostas para as entrevistas enviadas aos engenheiros 

responsáveis pelo orçamento, obra, gerentes de obra, coordenadores de orçamento e 

assistentes administrativos. 

Na questão 1 foram questionados quais são os problemas relacionados ao 

orçamento que podem vir a gerar as solicitações de alterações de orçamento. As alternativas 

propostas foram:  

a) Falta de detalhamento de projeto; 

b) Falta de comunicação interna relativas ao controle de alterações de projeto e 

desenvolvimento; 

c) Demora na entrega de projetos complementares; 
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d) Repasse simultâneo de projetos alterados para obra e orçamento; 

e) Tempo insuficiente para a realização do orçamento; 

f) Inexperiência da equipe; 

g) Falta de compatibilização dos projetos. 

O gráfico da Figura 4.8 mostra o resultado da pesquisa na questão 1 de acordo 

com os cargos ocupados pelos profissionais entrevistados. Observa-se que os coordenadores e 

engenheiros de orçamento tiveram o maior número de respostas na letra (a) falta de 

detalhamento de projeto e (c) demora na entrega dos projetos complementares, na qual o 

maior problema para o orçamento é a falta de detalhamento dos projetos e a demora na 

entrega dos projetos complementares. 

No ponto de vista dos profissionais relacionados à obra o maior número de 

respostas foi para as alternativas (a) falta de detalhamento de projeto e (e) tempo insuficiente 

para a realização do orçamento, que contemplam a falta de detalhamento nos projetos e de 

tempo para a realização do orçamento. 

 

Figura 4.8- Respostas da Questão 1 em relação ao cargo ocupado pelos profissionais 

O gráfico da Figura 4.9 contempla os resultados das entrevistas para a questão 1, 

analisadas de acordo com o tempo que o profissional trabalha na empresa A pesquisada. 

Observa-se que os profissionais com menor tempo de empresa (1 a 4 anos) responderam mais 

vezes as alternativas (a) falta de detalhamento de projeto e (c) demora na entrega dos projetos 

complementares. Os profissionais com tempo de empresa entre 4 e 8 anos responderam mais a 
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alternativa (a), os com mais de 8 anos as letras (a) falta de detalhamento de projeto e (b) Falta 

de comunicação interna relativas ao controle de alterações de projeto e desenvolvimento. 

 

Figura 4.9- Respostas da Questão 1 em relação ao tempo de empresa dos profissionais. 

Conclui-se por esses resultados que a maioria dos profissionais acredita que o 

maior problema para o orçamento que resultam em solicitações de alteração de orçamento 

está relacionado à falta de detalhamento de projetos. 
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podem vir a gerar as solicitações de alterações de orçamento. As alternativas propostas foram:  

a) Aditivos contratuais que demandam alteração do empreendimento; 

b) Falhas executivas; 

c) Inexperiência dos engenheiros; 

d) Desperdício de materiais; 

e) Utilização de tecnologia inadequada/obsoleta, ou ainda não prevista (não orçada); 

f) Mudança do tempo previsto para término da obra/ alteração da data base; 

g) Organização inadequada do canteiro. 

h) Ineficiência da mão de obra 

O gráfico da Figura 4.10 mostra o resultado das entrevistas de acordo com o cargo 

ocupado pelo profissional. Observa-se que para o engenheiro de obra o maior problema 
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relacionado ao trabalho realizado na obra, que gera solicitações de alteração de orçamento é a 

alternativa (a) aditivos contratuais que demandam alteração do empreendimento.  

Para os Gerentes de obra a alternativa mais respondida foi a (e) utilização de 

tecnologia inadequada/obsoleta, ou ainda não prevista (não orçada), e para os profissionais de 

orçamento as mais respondidas foram a (a) aditivos contratuais que demandam alteração do 

empreendimento e a (b) falhas executivas. 

 

Figura 4.10- Respostas da Questão 2 em relação ao cargo ocupado pelos profissionais 

Para os profissionais de todas as faixas de tempo de trabalho na empresa a 

alternativa mais respondida foi a (a) aditivos contratuais que demandam alteração do 

empreendimento, conforme o gráfico da Figura 4.11: 
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Figura 4.11- Respostas da Questão 2 em relação ao tempo de empresa dos profissionais 

Contemplando as duas análises a alternativa que obteve um maior número de 

respostas dos profissionais foi a (a) aditivos contratuais que demandam alteração do 

empreendimento, na qual se acredita que em relação ao trabalho realizado nas obras, as 

solicitações de alteração de orçamento são geradas em maior quantidade devido aos aditivos 

contratuais. 

Na questão 3 foram questionados quais são os problemas relacionados ao trabalho 

realizado pelos fornecedores que podem vir a gerar as solicitações de alterações de 

orçamento. As alternativas propostas foram:  

a) Falha na entrega dos materiais pelo fornecedor; 

b) Falta de qualidade do material fornecido gerando baixa produtividade; 

No gráfico da Figura 4.12 são mostradas as respostas para a questão 3 de acordo 

com o cargo ocupado pelo profissional. Para todos os profissionais foi selecionada mais vezes 

a alternativa (b) falta de qualidade do material fornecido gerando baixa produtividade. 
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Figura 4.12- Respostas da Questão 3 em relação ao cargo ocupado pelos profissionais 

Na análise relativa ao tempo de empresa também pode ser observado que todos os 

profissionais marcaram mais vezes a alternativa (b) falta de qualidade do material fornecido 

gerando baixa produtividade, conforme o gráfico da Figura 4.13: 

 

Figura 4.13- Respostas da Questão 3 em relação ao tempo de empresa dos profissionais 
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Na questão 4 foi solicitado aos profissionais realizar sugestões do que poderia ser 

realizado dentro da empresa para que as solicitações de alterações de orçamento fossem 

minimizadas. Algumas das sugestões feitas foram as seguintes: 

• Realizar o orçamento com os valores reais de mercado. Os valores de empreiteiros do 

orçamento, nem com reajuste de INCC é possível de se fechar contratos. 

• Acompanhamento inicial por parte do departamento responsável pelo orçamento da 

fase de contratação dos serviços de obra para minimizar os insumos e frentes de 

serviços omissos, que interferem muito no resultado financeiro final da conta de custo 

orçado versus custo real. 

• Melhor controle na execução dos serviços na obra, evitando-se assim retrabalho e 

desperdício.  

• Realizar relatórios de lições aprendidas (histórico dos principais problemas). 

• Atualização periódica das composições. 

• Em relação aos insumos recebidos dos fornecedores, a grande maioria dos 

entrevistados respondeu que por falta de qualidade do material a produtividade é 

reduzida, gerando assim atrasos, causando alterações em cronograma e 

conseqüentemente no orçamento. Outro problema relativo aos insumos é o desperdício 

de materiais que ocorre nas obras. 

4.5-ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES 

Os tópicos seguintes sugerem diretrizes para dar o apoio à implantação dos 

indicadores de desempenho na área orçamentária: 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

5.1 - CONCLUSÕES GERAIS 

O objetivo principal desse trabalho é o desenvolvimento de diretrizes para apoio à 

elaboração de indicadores de desempenho aplicáveis ao controle orçamentário dos novos 

empreendimentos, a partir de uma metodologia proposta. 

Conclui-se que esse objetivo foi alcançado pois essas diretrizes foram propostas 

após a análise de todos os dados coletados. A análise de cada alteração de orçamento, das 

cinco obras finalizadas da Empresa A de acordo com as cinco causas propostas proporcionou 

com sucesso o estabelecimento dos serviços e fases da execução da obra que possuíram maior 

número de pedidos de aumento de mão de obra, quantidade de serviço e aumento dos 

insumos. Essa análise possibilitou a verificação minuciosa dos serviços e fases da obra que 

geram mais alterações.  

A análise do montante financeiro realocado e adicionado nos orçamentos de 

acordo com o solicitado pela obra de acordo com a fase da obra na qual o serviço foi 

executado também proporcionou os resultados esperados, determinando quais foram as fases 

que possuíram maior acréscimo ou realocação de verbas, possibilitando uma análise 

financeira real de quanto o orçamento está defasado com o custo final de execução da obra.  

A análise do ponto de vista dos colaboradores da empresa estudada sobre as 

causas e como essas alterações poderiam ser evitadas, possibilitou a visão de quais os 

processos de todas as empresas possuem falhas que podem influenciar no custo real final dos 

empreendimentos. 

Foi possível a partir dessas análises alcançar o objetivo principal do trabalho, 

dando continuidade a pesquisa de Silva et al. (2009), servindo assim para a orientação de 

tomada de decisões dos gerentes e promovendo uma melhora continua nos processos da 

empresa, objetivo principal do sistema de gestão da qualidade existente. 

Se as diretrizes aqui propostas forem efetivamente implantadas na empresa, e 

obtiverem sucesso em seu cotidiano, entre as diversas melhorias, será:  
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• Reduzido o retrabalho da equipe de orçamento, que receberá projetos com a versão 

correta e padronizada com a versão enviada para a execução da obra, por exemplo; 

• Reduzido o desvio do orçamento aprovado pela diretoria e o custo real da obra; 

• Proximidade do real a margem de lucro esperada para o empreendimento após a 

conclusão da obra. 

As melhorias ocorrerão em todos os processos operacionais da empresa, não 

somente nos relacionados à execução do orçamento e da obra propriamente, mas serão 

evidenciadas as falhas existentes no controle dos projetos, na qualificação de empreiteiros e 

fornecedores, na qualidade dos insumos comprados para execução dos serviços.  

Essas melhorias também auxiliarão na tomada de decisão na prospecção de novos 

negócios, pois existirá um orçamento real, possibilitando a margem de lucro correta dos 

empreendimentos a serem orçados. 

5.2-CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

A metodologia escolhida para a execução do estudo de caso encontrou 

dificuldades na parte relativa às entrevistas, pois foram enviadas 96 entrevistas para todos os 

profissionais da área de engenharia da empresa e foram obtidas somente 22 respostas. 

Essa dificuldade pode ser justificada devido ao fato da maioria dos entrevistados 

estarem alocados fora de Goiânia, impossibilitando assim contato direto, sendo as entrevistas 

enviadas por email. 

A pesquisa possui um caráter particular, devido estar baseada na metodologia da 

empresa estudada para o levantamento das causas de desvios e alterações de orçamento. 

Porém o estudo pode ser adaptado a outras realidades de outras empresas da área de 

construção civil. 

5.3-SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros podem ser sugeridas as seguintes pesquisas: 
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• Análise de cada causa de solicitação do orçamento pormenorizadamente, realizando 

pesquisas de campo efetivas dentro das obras, área de projetos e orçamento 

evidenciando as causas de falhas, 

• Desenvolvimento da metodologia do plano de ação para a implantação desses 

indicadores propostos por Silva et al. (2009), e aqui analisados; 

• Estudo quanto ao sucesso da metodologia proposta no cotidiano real da empresa. 
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