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Cap. 5 - ORÇAMENTAÇÃO 



ORÇAMENTO DE OBRAS 

O que é? 

•  É  um instrumento de natureza econômica 
elaborada com objetivo de prever determinadas 
quantias que serão utilizadas para determinados 
fins. 

• Estimativa de custo não é um orçamento. 
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ORÇAMENTO DE OBRAS 

Fatores determinantes na elaboração 

•  Localização, porte e características especiais da obra 

• Problemas operacionais 

• Situações conjunturais 

• Prazo de execução 

• Nível de qualidade exigida 

• Prazo e condições de pagamento 

• Tradição e confiabilidade do contratante 

• Condições especiais do edital 



ORÇAMENTO DE OBRAS 

• Sintéticos (Planilhas 
Sintéticas/Planilhas Resumo) 

• Analíticos (Planilhas 
Analíticas/Detalhadas 

 

DETALHAMENTO 

 

• Estimativos ou Aproximados (Inexatos) 

• Baseados no CUB 

• Baseados na NBR 12.721:2006 

• Pelo custo dos itens principais 

• Firmes (Precisos/Exatos) 
 

PRECISÃO 

Classificação quanto ao nível de 



Orçamento pelo 
CUB 

Orçamento pela NBR 
12721:2006 

Orçamento pelo 
custo dos itens 

principais 



5.2 (a.1) ORÇAMENTO BASEADOS NO CUB 

O que é? 

•  É  aquele onde o custo global é o resultado do 
produto da área total a construir pelo CUB. 

Custo total = área total de construção x CUB 

ÁREA TOTAL 

PROJETO DE ARQUITETURA  

CUB 
BOLETIM MENSAL DO SINDUSCON 

REVISTAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS  



5.2 (a.2) ORÇAMENTO BASEADOS NA NBR 12721:2006 

Para que serve? 

•    A norma determina a transformação das áreas 
de diferentes padrões de acabamento em áreas 
equivalentes de construção de uma destas 
áreas, tomadas como padrão. 

Custo total = (Área padrão + Áreas equivalentes à padrão) x CUB 
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5.2 (a.3) ORÇAMENTO PELO CUSTO DOS ITENS PRINCIPAIS 

Custo total = Custo dos serviços  + Custo dos itens principais 

ITENS 
PRINCIPAIS 

Estacas de fundação e dos blocos e cintas de fundação 

Concreto estrutural (armação e forma) 

Total de alvenaria e revestimentos diversos 

Pinturas, vidros, esquadrias, pavimentações, coberturas, 
elevadores, escadas rolantes, de combate a incêndio, etc 



5.2 (b) ORÇAMENTOS FIRMES 
Os softwares de Orçamento 
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1º etapa: Cálculo dos quantitativos de serviços 

Como é feito? 

•    São primeiramente calculados todos os custos 
unitários, parciais e totais, para fins de 
verificação se os custos/preços calculados estão 
compatíveis com os valores de mercado para a 
categoria da obra. 

• O memorial de cálculo é um dossiê dos passos de 
toda a elaboração do orçamento, de tal forma que 
ele é o instrumento de rastreamento ao qual se 
recorre em caso de dúvidas. 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

Cálculos explícitos e 
corretos 

Croquis 

Anotações justificativas 
diversas 

Documentação de tomada de 
preço 

Prospectos, Propostas 

Catálogos consultados 

Referências de prestadores de 
serviços 

Referências de equipamentos e 
outros componentes 



2º etapa: Elaboração das planilhas orçamentárias 
Após fechamento e verificações, eventuais correções, 
revisões e acertos pontuais 

   

• As planilhas orçamentárias contém os 
resultados de custos unitários, parciais e totais e 
que são destinadas ao cliente, uma vez que este 
não terá acesso ao total de informações 
contidas nas memórias de cálculo. 



1º passo: Cálculo dos quantitativos de serviços 
Cálculo dos quantitativos, em unidades usuais 

   

Fundações: 
Estacas moldadas "in loco" - m 
Escavação manual de valas p/ blocos e cintas - m³ 
Formas de madeira para blocos e cintas - m² 
Armação para blocos e cintas - kg 
Concreto estrutural para blocos e cintas - m³ 
  
Alvenarias - m², cobertura - m², portas internas 
70x210 - un, fechaduras externas - un, vidros lisos 4 
mm - m², azulejos - m², locação de obra - m², etc. 



ANEXO B NBR 12.721:2006 
Modelo de discriminação orçamentária 

• A classificação e a discriminação apresentadas dos serviços 
que podem ocorrer na construção de uma edificação tem 
como objetivo sistematizar o roteiro a ser seguido na 
execução de orçamentos, de modo  que não seja omitido 
nenhum dos serviços que, em cada caso particular, forem 
necessários ao pleno funcionamento e utilização do 
empreendimento, em obediência ao projeto aprovado e de 
acordo com o estabelecido nos memoriais descritivos e 
suas especificações técnicas. 





VERBAS 

(vb) 

Instalações Elétricas 

Instalações Hidráulicas 

Instalações Provisórias 

Materiais de Primeiros Socorros, 
Equipamentos de Segurança, Ferramentas, etc 

5.3 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS FIRMES 
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇOS/CUSTO UNITÁRIOS 

Serviço: 
Unidade:     Quantidade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Custo total serviço – (Q x $unit) 



3º passo: Tomadas de preços dos insumos 
Atitudes: 

   

• A tomada deverá ser feita no provável mercado fornecedor 
da obra 

• Não tomar preços de produtos em promoções de vendas 

• Fazer a tomada por escrito e com identificação do 
fornecedor – assinatura e data 

• Atenção especial para a forma de pagamento 

• Verificar disponibilidades de estoques do fornecedor 
consultado 

• Fazer tomadas em diversos fornecedores idôneos 

• Arquivar as tomadas de preços juntamente com as 
memórias de cálculo 





4º passo: COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS E CUSTOS FINAIS 

Serviço: 
Unidade:     Quantidade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Custo total serviço – (Q x $unit) 



 
5º passo: FECHAMENTOS FINAIS 

 Conforme regime de contratação 

Empreitada: 
 
• O BDI será incluído em 

cada custo unitário de 
serviço 

• Custo = preço unitário 
• Preço total para cada 

serviço e para cada 
etapa 

• Cálculos registrados 
memorial de cálculo 

Administração: 
 
• Apura-se custos dos 

serviços, das etapas 
contrutivas e o 
total da obra. 

 
• Sobre o custo total 

da obra, calcula-se 
o percentual da 
taxa de 
administração, 
obtendo-se o preço 
total da obra. 
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Conceitos: 

 Competitividade e 

competição 

 

 Fatores determinantes 

da competitividade 
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VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PREÇOS CALCULADOS 

 



Competitividade x Competição 

Competitividade = capacidade de 
competir ... de forma duradoura 
(perene). 
(capacidade competitiva) 
 
Competição = rivalidade entre 
adversários; a disputa em si.   



Fatores determinantes da competitividade 

Fatores internos à 
organização 

• estratégia competitiva 
• estratégia de produção 
• competência gerencial 
•competência tecnológica 

Fatores da estrutura 
do setor 

Configuração 

Mercados Concorrentes 

Fatores 
ambientais 

• Macroeconômico 
•Internacionais 
•Sociais 
•Tecnológicos 
•Normativos 
•Financeiros 
•Político 
•Institucionais 
•Legais 
 



Quais condicionantes atuais de mercado, 
da cadeia produtiva (do setor) e das 
próprias empresas atuam favoravelmente e 
quais atuam negativamente em relação à 
uma postura visando a TGP?  
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Surge a idéia de conceito de 

estratégia competitiva.  
O que é isso?????? 

Competitividade = 

Capacidade de competir de forma 

duradoura. 

Estratégia = 

Padrão para tomada de decisão. 



Estratégia competitiva: conceituação 

“A estratégia competitiva (da empresa) é a 
busca de uma posição competitiva 

favorável em um setor industrial, onde 
ocorre a competição. A estratégia 

competitiva visa estabelecer uma posição 
lucrativa e sustentável contra as forças que 
determinam a concorrência na indústria”. 

Fonte: M. Porter,  1989. 



Existem dois tipos básicos de 

vantagens competitivas 

sustentáveis que uma 

empresa pode possuir: 

 Baixo custo e 

 Diferenciação ... 

Fonte: M. Porter,  1989. 



... que levam a três estratégias 

competitivas genéricas para alcançar 

o desempenho acima da média: 

 Competição por liderança em custos. 

 Competição por diferenciação. 

 Enfoque (nicho). 
Fonte: M. Porter,  1989. 





. . . alvenaria estrutural 

não armada 

Com blocos de concreto . . . 



Com blocos de cerâmicos . . . 

. . . alvenaria estrutural não armada 



Projeto para produção e coordenação de projetos 
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Novos sistemas de fôrmas para as estruturas de 

concreto, contribuem para a racionalização 
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Lajes racionalizadas / lajes acabadas 
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Contra-piso racionalizado 
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Contra-piso estanques ...  

. . . Impermeabilizados com argamassa polimérica ou manta asfáltica. 



Equipamento para preparo das argamassas 

Argamassadeira de eixo horizontal: equipamento adequado 

(apresenta bom desempenho) à maioria das argamassas 

industrializadas. 



Revestimento monocamada 

Avaliação de desempenho. 

Fonte: Mércia Barros 



Uso de pré-fabricados 
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Uso de pré-fabricados 
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 6º passo: APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CLIENTE  
 

ou CONTRATANTE 

Para o regime de empreitada: 

fecha-se apenas uma linha 

simples com o preço total da 

obra, pois os valores 

apresentados já são preços 

firmes e invariáveis. 
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 6º passo: APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO AO CLIENTE  
 

ou CONTRATANTE 

Para o regime de 

Administração: usa-se três 

linhas para o demonstrativo 

dos custos e preços: 

Sub-total ......... (somatório dos custos calculados das etapas construtivas) 

Taxa de administração - X % ........................... (calculada sobre o Sub-total) 

Preço total/Total geral ....................................................... (linha 1 + linha 2) 
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