
Gerenciamento da Construção Civil 

FSP - Faculdade Sudoeste Paulista 
Departamento. Engenharia Civil 

 
 

                     ENGª. M.Sc. Ana Lúcia de Oliveira Daré 

Ref.:Orçamento: BDI – 
Benefícios e Despesas Indiretas 
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   Revisão 

  Orçamento de Obras 

• Fatores determinantes na Elaboração 

Classificação dos Custos 

• Custos Diretos e Indiretos 



BDI – Benefícios e Despesas Indiretas em Obras e Serviços de Engenharia 

• Cálculo do Percentual do BDI 

• Lucro 

• Metodologias de cálculo  do BDI 

• PSE (PINI Serviços de Engenharia) 

• Maçahico Tisaka – consultor empresarial e ex-presidente do 
Instituto de Engenharia 

• Orçamento Expresso PINI 

• Emop (Empresa de Obras Públicas do estado do Rio de Janeiro) 

• CREA - MG 

•  Instituto de Engenharia de São Paulo 

• SABESP 



BDI – Benefícios e Despesas Indiretas em Obras e Serviços de Engenharia 

Benefício e Despesas Indiretas (Budget Diference Income) 

B – denominado Benefício que corresponde ao 
resultado estimado do contrato 

I – abreviação de despesas indiretas, que 
corresponde aos custos considerados indiretos 
 

BDI = percentual relativo às despesas indiretas que incidirão sobre os 
custos diretos, uma vez que é exigido que os preços unitários de 
venda incorporem os serviços a serem executados. 

O que é? 





BDI = Σ DI 
 (incluindo  lucro 

do construtor) 

BDI = Σ CI + LUCRO 

BDI = DEPENDE DA 
PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA  
(valor base da obra) 



Os softwares de BDI 

  



Os softwares de BDI 

  

•  O  software da EngWhere , por exemplo, calcula e ensina a calcular o BDI desde as 
despesas indiretas até as taxas do BDI, com sugestões, dicas, macetes e as normas 
para os principais lançamentos. 

     . Faz o cálculo automático de combustíveis, encargos sociais, refeições, EPIs, 
periculosidade e outros. 
. Permite adicionar e editar todos os lançamentos; 
. Dispõe de relação completa das despesas indiretas e das taxas do BDI; 
. Com planilha-roteiro para elaboração da Matriz de Risco do Empreendimento; 
. Com planilha-roteiro para elaboração da Matriz de Responsabilidades / Escopo dos 
Serviços; 
. Com uma seção de consultoria com a descrição das taxas do BDI, leis trabalhistas, 
dimensionamento de canteiros, convenções coletivas do trabalho e o texto modelo 
da Proposta Técnica; 
. Exporta os relatórios para todos os programas do Windows; 
. Tem 4,9 kb com download e liberação via Internet. 



PREÇO DE VENDA OU PREÇO DA OBRA 

Composição do BDI 

  

•  Administração Central. 

    .  Despesas Específicas  
.  Despesas Rateadas (Rateio) 

 Taxa de Risco do Empreendimento 

 Taxa de Custo Financeiro 

 Tributos Federais e Municipal 

 Taxa de Comercialização 

 Lucro 

PV = CUSTO DIRETO + BDI 

Exemplo: 
Custos Diretos ...   R$ 150.000,00 
Custos Indiretos ...R$ 120.000,00 
 Soma.....R$ 270.000,00 
             BDI(30%) ...R$   81.000,00 
 
 -VENDA --- R$ 351.000,00 



LUCRO 

Competitividade na construção civil provoca redução nas margens 
de lucro. 
Margem: lucro + eventuais riscos 
Riscos: materiais não orçados, chuvas, deficiência na produção, 
indenizações 
Benefício (lucro esperado): (preço de venda) – (custo de produção) 





Não existe lei ou norma que estabeleça 
uma diretriz compulsória a ser seguida 
na formulação do índice. Mesmo uma 
das referências mais populares - o 
Acórdão 325/2007, do TCU (Tribunal de 
Contas da União) - é passível de larga 
variação, conforme o manuseio de 
números pelo orçamentista.  

"No Acórdão existem critérios e diretrizes, mas é 
possível usar aquelas diretrizes e chegar a 20% ou 
32% [de BDI]”.  

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas em Obras e Serviços de Engenharia 



Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

PSE (PINI Serviços de Engenharia) 



Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

PSE (PINI Serviços de Engenharia) 



Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

Maçahico Tisaka - ex-presidente do Instituto de Engenharia 

  
Legenda 
i = taxa de administração central 
r = taxa de risco do empreendimento 
f = taxa de custo financeiro do capital de giro 
t = taxa de tributos federais 
s = taxa de tributo municipal - ISS (Imposto Sobre Serviços) 
c = taxa de despesas de comercialização 
l = lucro ou remuneração líquida da empresa 
 
As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos. 
As taxas no denominador incidem sobre o Preço de Venda faturamento 



* ISS de 5% (base São Paulo) aplicado sobre M.O. de 40,0% do valor da fatura.   
*** Aplicadas respectivamente alíquotas de 15,0% e 9,0% sobre taxa de 10,0% do Lucro. 



Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

Orçamento Expresso PINI 
              Roteiro para cálculo do BDI 

 PV = CD + PIS + AC + Cofins + ISS + CS + L + ILL 
Legenda 
PV = Preço de Venda 
CD = Custo Direto 
PIS = 0,65% do faturamento (0,0065 PV) 
AC = Administração Central - adotado 3% sobre o custo da obra (0,03 CD) 
Cofins = 3% do faturamento (0,03 PV) 
ISS - adotado 5% (0,05 PV x o peso da mão-de-obra) 
CS - Contribuição Social - 8% sobre o lucro líquido da empresa (0,08 L) 
L - Lucro 
ILL - Imposto sobre o lucro - 8% sobre o lucro líquido da empresa (0,08 L) 
Parâmetros:  
PIS = 0,65% x PV  
AC = 8,00% x CD  
Cofins = 3,00% x PV  
ISS = 5,00% sobre o custo da mão-de-obra 5,00% x 0,397 PV = 0,02 PV 
L = 10,00% sobre o custo direto + os itens anteriores L = 0,1 (CD + PIS + AC + Cofins + ISS) 
CS = 8% x L  
ILL = 8% x L  



PV = CD + PIS + AC + Cofins + ISS + CS + L + ILL  

 PV = 1,08 CD + 0,056359 PV + 1,16 L  
Como:  
L = 0,1 (CD + PIS + AC + Cofins + ISS)  
L = 0,1 (CD + 0,0065 PV + 0,08 CD +0,03 
PV + 0,019859 PV) 
L = 0,1 (1,08 CD + 0,05636 PV)  
L = 0,108 CD + 0,005636 PV  
Então:  
PV = 1,08 CD + 0,056359 PV + 1,16 
(0,108 CD + 0,005636 PV)  
PV = 1,08 CD + 0,056359 PV + 0,12528 
CD + 0,00654 PV  
PV = 1,20528 CD + 0,062897 PV  
       0,937103 PV =1,20528 CD 
PV = 1,20528 CD  
       0,937103  
PV = 1,286176 CD  
 

 BDI = 28,62% 

Obs.: Fórmula aplicada a percentuais hipotéticos de Lucro, 

Administração Central, ISS e Custos de Materiais e Mão-de-obra 



Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

Emop (Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro) 

Roteiro para cálculo do BDI 

PV = CD + AC + ISF + EV + L  

Legenda: 
PV = Preço de Venda 
CD = Custo Direto 
AC = Administração Central 
ISF = Impostos Sobre o Faturamento 
EV = Eventuais (despesas financeiras, EPIs, subsídios em alimentação e transportes) 
L = Lucro 
Cálculo do BDI 
Mínimo 
PV = CD + 0,03 CD + 0,0665 PV + 0,01 CD + L 
PV = 1,04 CD + 0,0665 PV + L (1) 
L = 0,04 (1,04 CD + 0,0665 PV) 
L = 0,0416 CD + 0,00266 PV (2) 
Aplicando (2) em (1), temos: 
PV = 1,04 CD + 0,0665 PV + 0,0416 CD + 0,00266 PV 
PV = 1,0816 CD + 0,06916 PV  
PV = 1,0816 x CD 
       0,93084 
PV = 1,1619 x CD, então  
BDI = 16,19% (mínimo)                      médio = 20,26%                           máximo = 24,43% 



Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

 
Legenda: 
AC - Administração Central 
CF - Custo Financeiro 
MI - Margem de Incerteza 
TM - Tributos Municipais 
TE - Tributos Estaduais 
TF - Tributos Federais 
L - Lucro 



 
EXEMPLO 
Calcular o BDI do contratante para ser aplicado sobre o custo direto 
estimado de um empreendimento onde: 
 
1 - A administração central calculada da empresa proponente está em 
torno de 7%; 
 
2 - Os custos financeiros calculados são de 2%; 
 
3 - Os tributos apurados e somados que incidirão sobre o faturamento 
da proponente são de 11,30%; 
 
4 - O lucro médio estimado, obtido pelas empresas atuantes neste 
mercado, é de 10% sobre o faturamento do serviço; 
 
5 - A margem de incerteza média da estimativa adotada é de 10%. 
  

Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

CREA - MG 



Legenda: 
AC = 7,00% 
CF = 2,00% 
T = 11,30% 
L = 10,00% 
MI = 10,00% 
 
 
Os valores da ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e dos CUSTOS FINANCEIROS são extraídos a partir 
dos custos diretos do projeto, enquanto os valores do LUCRO e os IMPOSTOS são obtidos a 
partir do preço de venda. 
OBS.: O fator multiplicador do custo direto para obtenção do preço de venda, neste caso, é 
1,5121. 

Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

CREA - MG 



Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

 
 

   PV = CD x (1+(BDI/100)) 
Sendo: 
PV = Preço de venda 
CD = Custo Direto 
 

   BDI = (((1 + I)(1+R)(1+F)) – 1) x 100 
             (1-(IMP + L)) 
Sendo: 
I = Taxa de despesas indiretas que deve ser calculada como porcentagem em relação ao 
custo direto. 
R = Taxa de risco, deve ser considerada uma porcentagem que vai depender de vários 
fatores como local da obra, aspectos econômicos, tempo de comercialização do 
empreendimento e etc. 
F = Taxa de despesas financeiras, taxa relativa ao financiamento do capital de giro (pode-se 
incluir aqui o custo de oportunidade) 
IMP = Impostos sobre faturamento por exemplo: PIS, CONFINS, ISS e etc 
L = Lucro ou Benefício 

Instituto de Engenharia de SP 



Métodos adotados por instituições e empresas para 
chegar ao percentual de BDI 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

A SABESP utiliza uma taxa de BDI em torno de 33%, que 
provém de uma taxa de despesas indiretas de 16,188%, 
taxa de despesas legais (DL) de 4,234% e de um lucro 
bruto (LB) de 10%. Estes valores são obtidos através da 
aplicação de metodologia para uma “obra tipo”. 

BDI = (1 + DI) ( 1 + LB) 
                 (1 – DL) 



Métodos adotados por instituições e empresas 
para chegar ao percentual de BDI 

Como solução para a formação de preços na 
construção civil, LIMA  propõe um fluxograma que 
contém todos os fatores que influenciam os custos 
indiretos de uma obra, inclusive análise prévia do 
empreendimento e riscos através de simulações 
considerando vários fluxos de investimentos e retorno. 

Rocha Lima 
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