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3.1 Custos na construção civil 

Custo? 
Preço? 
Valor? 



3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 
Custos quanto a...  

 

3.2.1 Identificação com o produto 

 

Custos Diretos 

 

Custos Indiretos 
 Custos indiretos locais 

 Custos indiretos empresariais (overheads) 

• Administrativos 

• Comerciais 

• Tributários 

• Financeiros 
 



3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

 

Custos Diretos – é composto por aqueles 

que se identificam diretamente com o 

produto. 

 
• Materiais de consumo (tijolos, cimentos, areia, 

brita, tintas, vidros, cal, etc) 

• Mão-de-obra de pedreiros, serventes, 

armadores, carpinteiros, etc e seus encargos 

trabalhistas 
 



CUSTOS 
DIRETOS 

Mão-de-obra 

Material 

Serviços empreitados 

Equipamentos 



Composições de custo unitário direto 
Custo Direto  

  

É a soma dos insumos diretos e dos 

materiais que ficam incorporados ao  

produto. 

PLANILHA DE CUSTO DIRETO 

• Mão de Obra + Materiais + Equipamentos                        
(de acordo com o seu consumo aplicado diretamente na 
obra definitiva) 

COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA 

• Salário + Leis Sociais + Encargos Diretos do Trabalhador 
(refeições, transporte, EPI e ferramentas manuais) 



3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

 

Custos Indiretos – são os gerados por 

elementos que são auxiliares na execução 

dos serviços, mas não ficam incorporados 

à obra. 
 

  Locais – gerados por elementos localizados 

no canteiro de obras. 

 
• Engenheiros de obra, mestre-de-obras e outras funções 

administrativas locais 

• Equipamentos de difícil alocação em uma só obra 

 



  

Empresariais (overheads) – que ocorrem no 

escritório central da construtora. 

 
   Administrativos – são gerados por despesas 

com a manutenção do escritório central da construtora, 

oficinas, almoxarifados. 
• Funcionários para todas as funções, seus salários e encargos 

sociais 

• Materiais de escritório e outros de consumo 

• Veículos, maquinários e equipamentos 

• Manutenções normais (limpeza, reparos, etc) 

• Depreciações, aluguéis, periódicos e livros 

• Papéis diversos, softwares, normas técnicas, etc 

 

   Comerciais – os provenientes de todas as 

atividades do departamento comercial da empresa. 
• marketing, vendas, corretagens, consultorias 

   



3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

     

   Tributários – gerados por obrigações 

tributárias da empresa construtora. 

 
• Despesas cartoriais (emolumentos) 

• Impostos (ISSQN, IRPJ, SENAI, SENAN, SEBRAE, 

COFINS, PIS, etc) 

• Anuidades diversas 

• Taxas municipais, estaduais e federais (água, luz, 

telefone, etc) 

• Alvarás, licenças, multas, certidões e outras.  

    



3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

     

   Financeiros – são os custos oriundos 

de todas as operações financeiras que os gerem. 

 
• Empréstimos bancários 

• Documentos emitidos por entidades financeiras e 

bancárias 

• Juros diversos para aquisições de maquinários, 

preparação de propostas, de licitações, etc 

• Perda em consequência da defasagem entre a data da 

medição dos serviços e a data do recebimento do 

pagamento da medição 
 



CUSTOS INDIRETOS 

Administração Local 

Administração Central 

Canteiro de Obras 

Alojamento, hospedagem e 
alimentação de pessoal 

Veículos 

Impostos, taxas, 
licenças e seguros 

Treinamento de 
pessoal / RH 

Marketing 

CUSTOS INDIRETOS 

Despesas Financeiras 

Transporte interno e externo 

Mobilização e desmobilização 

Pessoal de nível superior 

Segurança e medicina do 
trabalho 

Almoxarifado e suprimentos 

Guarda e vigilância 

Despesas diversas 



CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

• Diretos 

• Indiretos CUSTOS 

• Variáveis 

• Fixos 

• Semi-variáveis 
CUSTOS 



 

3.2.2 Quanto a variação do volume do produto 
 Custos Fixos – são aqueles que, dentro de certos limites 

de demanda produtiva, não variam apesar da variação da 

demanda de produção. 
• Custos indiretos empresariais 

• Equipamentos de obra 

 

 Custos Variáveis – são os custos totais (não unitários) 

que variam diretamente proporcional à variação do 

volume do produto. 
• Custos diretos de materiais e de mão-de-obra 

• Custos de taxas e impostos 

  

 Custos Semi-variáveis – são os custos que variam 

conforme a variação do volume do produto, mas não 

diretamente proporcional. 
• Modificações de projetos (acréscimos ou decréscimos de áreas 

ou de elementos isolados) 

   



 1ª)  Custos Diretos 

que são a maioria dos 

itens calculados 

através de 

composições de  

preços unitários;  

ORÇAMENTO PADRÃO 

2ª)  Custos Indiretos 

compostos pela administração 

da obra (incluindo todos os 

encargos),  pela execução e 

manutenção do canteiro, além 

de despesas legais, técnicas, 

deslocamentos, contas 

diversas, etc. Podendo, a 

critério do orçamentista, 

serem incluídas, para facilitar 

os trabalhos, as despesas dos 

próprios equipamentos da 

 produção;  



3ª) Taxas do BDI que são percentuais que 

incidem tanto sobre o custo da obra (direto + 

indireto), quanto àqueles que incidem sobre o 

faturamento. Entre outras, estas despesas são as 

relativas aos impostos, lucro, risco, reajustes, 

rateio do escritório sede,  etc. 

 

A somatória destas três partes irá compor o Preço 

de Venda da obra ou então, excluída a 

bonificação,  seu Custo Total.  

ORÇAMENTO PADRÃO 



Edifício 

9% a 19% 

Estrutura de 

concreto armado 



Custos - incidências 

Custo das formas na obra 6%

Custo da estrutura 15% do custo da obra

Armaduras 30%

Concreto 30%

formas 40% (até 6 reaproveitamentos)
1 m3

Armaduras 

Concreto 

Fôrmas 

Custos das fôrmas na obra   6% 

1 m³ 



Armaduras ....    30% a 35% 

Concreto ....   30% a 40% 

Fôrma .... 35% a 50% 

Custos 
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Fundações – o que são? 

São elementos estruturais cuja função é a 
transferência das cargas da edificação para uma 
camada resistente do solo.  

São as “raízes” da edificação ! 



Importância da Fundação 

As fundações podem representar de 5% a 10% 
dos custos globais de uma construção.  

Podem alcançar cifras de 20% !!! 

Em alguns casos, podem inviabilizar o 

empreendimento . 
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NBR 12721/2006 – Avaliação de 

custos de construção para 

incorporação imobiliária e outras 

disposições para condomínios 

edilícios ? 
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