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RESUMO 

O orçamento deve ser visto como um processo dinâmico, onde a estimativa de custo passa 

por todas as etapas, desde a concepção até a construção do edifício. Em cada uma dessas 

fases, a estimativa de custo tem que ser realizada à luz das informações disponíveis, das 

ações gerenciais para eventuais correções de desvios e de premissas que foram 

consideradas. Tendo em vista essa necessidade de maior agilidade para a análise de 

engenharia de valor e simulação na fase de projeto, este trabalho tem por objetivo 

apresentar o método de orçamento por parametrização. Esse método e capaz de lidar com 

a dinâmica da evolução das informações, o que o torna fundamental para gestão dos custos 

de um empreendimento.  

Palavra-chave: Parametrização, Orçamento, Gestão.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Consideramos como orçamento correto um valor provável de ser atingido no final da obra, 

se as premissas de projeto forem factíveis, levando em conta os custos de mercado, a 

inflação e a boa gestão de obra, em uma determinada concepção de empreendimento. 

Desvio de custo por decisões impróprias ou erros de projeto, mudanças imprevistas na 

economia, falta de boa gestão na obra, erros construtivos e consumo exagerado de 

materiais não podem ser imputados como responsabilidade do processo orçamentário. 

Entretanto, como diversas variáveis podem interferir no custo de uma obra, ao longo do seu 

processo de projeto e de execução, outras questões também devem ser levantadas: Qual a 
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relação entre a estimativa inicial de custo e o custo final da obra? Como fazer com que o 

custo final esteja próximo da estimativa inicial? 

É importante entender que essas questões não serão atendidas de maneira satisfatória sem 

que o processo de gestão de custo seja dinâmico e apoiado constantemente numa 

avaliação consistente de toas as etapas construtivas, na fase de projeto e na de execução 

da obra. Esse conceito é fácil de ser enunciado, mas é difícil de ser resolvido. Dos diversos 

itens que compõem o custo de um empreendimento, o custo de construção é o mais difícil 

de estimar, pois é resultante da somatória de inúmeras parcelas que evoluem à medida que 

um empreendimento é desenvolvido. Por isso, o modelo orçamentário por parametrização 

vem se mostrando confiável no levantamento de custos por considerar essa evolução muito 

comum no processo orçamentário. 

 

2. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO 

 

Em todo empreendimento, dos primórdios da sua concepção até a obra pronta, a 

quantidade de informações disponíveis é evolutiva. O processo inicia-se com poucas 

informações provenientes da vontade do empreendedor, das condições conhecidas do 

terreno e seu potencial, e evoluem nas decisões de arquitetura e engenharia tomadas ao 

longo do projeto, as quais finalmente estarão detalhadas no Projeto Executivo da obra. É 

intuitivo ser mais fácil orçar uma obra com o projeto pronto do que nos primórdios da 

concepção, onde pouco mais que a forma do terreno e o diagrama esquemático da massa 

das edificações de materiais e serviços medidos por levantamentos de projetos bem 

definidos e especificados. E não é intuitivo imaginar um processo de orçamentação confiável 

baseado em poucas informações iniciais. 

Entretanto, a prática atual das empresas de orçar a obra somente com os projetos 

executivos prontos, faz com que o custo provável seja conhecido somente após um longo 

período de tempo, durante o qual, diversas decisões de investimentos foram tomadas e 

dificilmente poderão ser revertidas sem que riscos de perdas significativas aconteçam. A 

começar pelo custo do terreno, o custo do projeto, o custo administrativo fixo da empresa 

envolvida no processo, custos de aprovação, etc.. todos eles ocorrem antes que os projetos 

estejam razoavelmente detalhados para serem orçados nos processos convencionais. Ou 

seja, muitos custos importantes foram comprometidos antes de se ter uma estimativa 

confiável da viabilidade do empreendimento. Dessa forma, o risco de se empreender pode 

ser minimizado com um processo de orçamento confiável que possa ser desenvolvido com 

poucas informações evolutivas. 
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Mais do que um número para ser usado em estudos de viabilidade, é necessário um 

processo orçamentário confiável, sensível o suficiente para detectar a influência da evolução 

das diversas variáveis que atuam ao longo do processo e projeto, bem como possibilitar a 

incorporação de novas questões à medida que esse projeto evolua. Deve também 

possibilitar um suporte ágil às decisões de projeto e seu impacto no custo, bem como no 

balizamento dos objetivos e custos de cada uma das partes da construção, evitando-se 

soluções e decisões inadequadas. 

 

3. PARAMETRIZAÇÃO 

 

Conforme citado por Otero (2004): “Modelos paramétricos de custo apresentam-se como 

ferramentas adequadas no suporte a processos de decisão ligados a estratégias para 

apresentação de preços e propostas em licitações, ao balizamento de custos para adoção 

de novas soluções de projeto ou processos tecnológicos de produção, na verificação de 

orçamentos detalhados, assim como no controle global da obra no tocante a custos de 

produção”. 

Para a parametrização, é necessário sempre que se tenha uma estrutura organizada dos 

serviços da construção, a partir da qual se desenvolve a estimativa dos custos da obra. 

Essa estrutura dos serviços é denominada Plano de Contas. 

O Plano de Contas deve ser o mesmo desde a primeira estimativa até o término da 

construção, além de ser padronizado entre os diversos empreendimentos de uma empresa, 

de forma a homogeneizar a estrutura das informações e, com isso, poder comparar os 

custos dos empreendimentos entre si, bem como uniformizar suas demonstrações contábeis 

e permitir a rastreabilidade do processo de decisão. Essa padronização facilita o 

planejamento do volume total de serviços e contratações, oferecendo um panorama global 

de todas as contratações da empresa. 

Dependendo da composição dos serviços, para um Plano de Contas, a curva A, na maioria 

das vezes, contém por volta de quatro itens; a curva B contém aproximadamente sete itens, 

e a curva C, o restante dos serviços. A quantidade de itens de cada faixa da curva ABC é 

função do nível de detalhamento do orçamento, mas também do tamanho do 

empreendimento, da relação entre área construída e área privativa, da densidade de áreas 

frias, do tipo de fundação e contenção, do padrão de acabamentos, do escopo de 

fornecimento, etc.  
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Os parâmetros devem ser definidos na variável de maior influência na definição do custo. A 

determinação das variáveis que realmente podem influenciar o custo de cada serviço é 

fundamental na qualidade do modelo paramétrico. 

E possível adotar diversos critérios para a estrutura de custos no processo de 

parametrização. Não existe uma uniformidade de critérios para formalização da estrutura de 

custo entre diferentes profissionais. 

 

3.1. Obtenção de dados 

 

Existem inúmeras informações importantes decorrentes do empreendedor que precisarão 

ser obtidas pelo engenheiro de custos, e que dependem muito da natureza de cada 

empreendimento, se é residencial ou comercial, Tabela 1 a Tabela 4. Nem sempre o 

incorporador tem clareza da quantidade de informações necessárias para a estimativa de 

custo. 

 

Tabela 1- Informações sobre o produto - Residencial 

Programa do 

apartamento 

(ambientes) 

Número de dormitórios 

Número de banheiros 

Número de salas 

Outros ambientes 

Tipo de caixilho (venezianas - 

persianas) 

Padrão acabamento 

Tipo de fachada 

Área de lazer 

Piscina coberta 

Salões de festa 

Salões de jogos 

Tipo de paisagismo 

Escopo de 

fornecimento 

Churrasqueira 

Ar condicionado 

Aquecedor individual 

       Fonte: GONÇALVES et al., 2014.  
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Tabela 2- Curva ABC - Residencial 

Curva A - Residencial Curva B - Residencial 

Estrutura 

Instalações elétricas e hidráulicas 

Vedações internas e externas 

Caixilhos 

Elevadores 

Revestimento de fachadas 

Revestimentos internos de paredes e 

pisos 

Fundações 

Contenção 

Impermeabilização 

                 Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 

 

Tabela 3- Informações sobre o produto - Comercial 

Programa do 

apartamento  

(ambiente - escopo) 

Número de conjuntos por andar 

Tipo de sistema de ar condicionado 

Composição da fachada 

Padrões de acabamento dos banheiros 

Padrão de acabamento dos halls andares 

Padrão de acabamento do lobby 

Tipo de paisagismo 

Escopo de 

fornecimento 

Piso elevado 

Luminárias dos escritórios 

Forro acústico nos escritórios 

Distribuição de ar condicionado 

LEED 

NFPA 

Back up de energia 

                      Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 

 

Tabela 4- Curva ABC Comercial 

CURVA A - Comercial CURVA B - Comercial 

Estrutura 

Ar condicionado (inclusive pressurização e 

exaustão) 

Instalações elétricas (inclusive luminárias) 

Hidráulicas (incluindo sprinkler) 

Revestimento de fachada (todos os 

revestimentos, inclusive alumínio e vidro) 

Elevadores 

Revestimentos de pisos (bruto, cerâmica e 

piso elevado) 

Fundações e blocos 

Contenção (inclusive tirante) 

Escavação mecânica 

Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
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3.2. Obtenção de Algoritmos 

 

Para formação dos algoritmos, é importante estabelecer os parâmetros com base na 

variável de maior influência na definição do custo. Os parâmetros são classificados em dois 

tipos, os de quantidade de serviços e os de custos unitários referentes a esses serviços. 

Ambos são obtidos através do histórico de construções e contratações realizadas. 

 

 

3.3. Parametrização de quantidades para custos diretos 

 

Nas tabelas a seguir, são apresentados exemplos de quantificação por parametrização de 
diversos serviços do Plano de Contas. 
 
 
 

Tabela 5- Dados de entrada 
ATC Área construída da torre 
AP Área do pavimento 
NP Número de pavimentos 
ASs Área do subsolo 
NSs Número de subsolo 
PD Pé-direito 
AL Área total locavel 
NUp Número de unidades privativas 
NEs Número de escadas 
NAp Número de apartamentos por andar 
NAmb Número de ambientes 
NDorm Número de dormitórios 
NSalas Número de salas 
ATerr Área do terraço 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 
 
 

Tabela 6- Parametrização da fundação 

NPil Numero de pilares 
Npil=AP/12,5m² por pilar (residencial) 
Npil = AP/30m² por pilar (comercial) 

CTE 
Carga total do edifício em 
toneladas 

CTE = ATC x coeficiente* 
*depende do numero de lajes – de 1,2 a 1,4 ton/m² 

QEst Numero total de estacas 
Depende da carga em cada pilar (toneladas) 
Carga = CTE / NPil 

VConc Volume Concreto estacas VConc = QEst x profundidade x 3,14 x diam² 

VCSap Volume Concreto Sapata 
VCSap = ATC x coeficiente* x 0,033m³/tonelada 
*depende do numero de lajes – de 1,2 a 1,4 ton/m² 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
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Tabela 7- Parametrização da estrutura 

VCTorre 
Volume concreto da 
Torre 

VCTorre = AP x NP x coeficiente histórico de edifícios 
similares 

VCE 
Volume concreto do 
embasamento 

VCE = ASs x NSs x coeficiente histórico de edifícios 
similares 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 

Tabela 8- Parametrização da fachada 

PTorre Perímetro da Torre 
PTorre = sqrt(A)P x 4 x coeficiente de irregularidade* 
* 1,4 – 4 apartamentos por andar 
* 1,1 - 2 apartamentos por andar 

AF Área de Fachada AF = PTorre x PD x NP 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 

Tabela 9- Parametrização de loucas e metais sanitários 

QBS 

Quantidade de Bacias 
Sanitárias – Edifício 
comercial 

QBS = AL / numero de bacias exigidas pelo código de 
edificações local 
 

Quantidade de Bacias 
Sanitárias – Edifício 
residencial 

QBS = numero de banheiros (inclusive WC e lavabo) x 
NUp 
 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 

Tabela 10- Parametrização de revestimentos frios 

AB Área do banheiro AB = QBS x 3,7 
PBan Perímetro do banheiro PB = sqrt (AP) x 4 

QRevBan 
Quantidade de 
revestimento 

QRevBan = (PB x 2,5) x NBan x Nap 

QAzBan 
Quantidade de Azulejos 
Banheiros 

QAzBan = QRevBan 

QAzCoz 
Quantidade de Azulejos 
Cozinha 

QAzCoz = QRevCoz 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 

Tabela 11- Parametrização de outros revestimentos 

QAcabHElev 

Quantidade de 
acabamento do Hall 
do Elevador 

Piso; 
QAcabHElev = {[(NElev / 2)x2,5]x3,5}xNP 

Quantidade de 
acabamento do Hall 
do Elevador 

Parede; 
QAcabHElev = {[(NElev / 2)x2,5]x (2x PD andar) x NP 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 

Tabela 12- Parametrização de portas 

QPCF 
Quantidade de Porta 
Corta-fogo 

QPCF= NEs x (NP + NSs) x 2 

QPM 
Quantidade das Portas 
de Madeira 

QPM  = NA/mb x NAp 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
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Tabela 13- Parametrização de caixilhos e gradil de alumínio 

QCax Quantidade de caixilhos QCax  = NAmb x dimensões usuais dos caixilhos 

QCax dorm. 
Quantidade de caixilhos 
do dormitório 

QCax dorm. = NDorm x dimensões usuais dos 
caixilhos de dormitórios 

QCax salas 
Quantidade de caixilhos 
para sala 

QCax salas = NSalas x dimensões usuais dos 
caixilhos das salas 

QCax portas 
terraço 

Quantidade de caixilhos 
porta terraço 

QCax portas terraço = NSalas x dimensões 
usuais dos caixilhos das portas dos terraços 

QTerr 
Quantidade de gradil do 
terraço 

QTerr = sqrt (ATerr)x2 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 

 
Tabela 14- Parametrização de ar-condicionado – edifício comercial 

AR Área refrigerada AR = AL x 0,90 
TR Quantificação da instalação de ar-condicionado TR = AR / 25 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 

Tabela 15- Parametrização de sprinkler – edifício comercial 

QSpk torre Quantidade de sprinkler da torre QSpk torre = AL/15 
QSpk garagem Quantidade de sprinkler da garagem QSpk garagem = ASs/30 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 

Tabela 16- Parametrização diversa 

PT Perímetro do terreno 

PT = sqrt (AT) x 4 x coeficiente de 
irregularidade* 
*1,1 – terreno regular (próximo retângulo) 
*1,2 – terreno irregular 

AGF 
Área de gradil de 
fechamento do terreno 

AGF = PT x h do gradil de fechamento do 
terreno x 0,5 

AMF 
Area do muro de 
fechamento do terreno 

AMF = PT x h do muro de fechamento do 
terreno x 0,5 

QLS 
Quantidade de luminárias 
de subsolo 

QLS = ASs / 20 

QLE 
Quantidade de luminárias 
dos escritórios 

QLE= AL x 0,9 / 5 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
 

Tabela 17- Parametrização DA URBANIZACAO 

QAPais 
Quantificação da 
área de paisagismo 

QAPais = (AT – Ate) /2 
Considerando que apenas 50% da área se plantada 

QAPav 
Quantificação da 
área de 
pavimentação 

QAPav = (AT – Ate) /2 
Considerando que apenas 50% da área se plantada 

QITex 
Quantificação da 
impermeabilização 
do terreno externo 

QITex = (ASs – Ate) x 1,4 
 

QILcob 
Quantificação da 
impermeabilização 
da laje de cobertura 

QILcob = AP x 1,4 
 

   Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 
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3.4.  Parametrização de Custos Unitários Diretos e Despesas Indiretas  

 

Alguns serviços são estimados não como um produto de quantidades e preços unitários, 

mas por verba, como as instalações prediais, onde vários tipos de materiais, componentes e 

serviços acontecem simultaneamente.  

Para estimar esse tipo de serviço, a apropriação de custos das contratações efetuadas deve 

ser relacionada a alguma grandeza física, mesmo sabendo que a contratação não será feita 

nesta unidade. Um parâmetro nessa grandeza servirá somente para fins de estimativa. 

A parametrização de custos unitários diretos é feita através das informações das 

contratações de serviços de construções concluídas ou em andamento. Cada nova 

contratação gera novos parâmetros de custo, que aprimoram as parametrizações já 

definidas, em um processo contínuo de melhoria.  

Devem-se avaliar quais os parâmetros que realmente afetam o custo de cada serviço, de 

forma a alcançar a sensibilidade da modelagem de custo desejada.  

Para estimativa das quantidades indiretas leva-se em conta a natureza da obra, e define-se 

um organograma da equipe administrativa necessária para o gerenciamento da construção. 

O produto das quantidades de pessoas pelo prazo de permanência de cada uma delas na 

obra fornecerá a quantidade de profissionais x mês necessária à definição do custo do 

pessoal permanente.  

A proporção da contribuição das despesas indiretas numa obra é muito afetada pelas 

características de um empreendimento, principalmente seu fator de escala.  

Obras maiores têm, proporcionalmente, um custo de despesas indiretas menores do que 

obras menores. Por isso, o prazo de construção é um dado importante a ser parametrizado 

para a definição do custo indireto, e deve ter sua fórmula paramétrica estudada por cada 

empresa, representando sua realidade de produção (processo construtivo, do perfil da 

construtora, da dimensão da laje do tipo, da repetição dos pavimentos, etc.). Como exemplo: 

PO = Nm + A + (NP + NSs + Térreo + Ático) / B + C + D 

Nm= número de meses para a mobilização e os serviços iniciais; 

A = número de meses necessário para a execução das fundações e contenções; 

B = número de lajes a serem executadas por mês; 

C = número de meses para os serviços brutos; 

D = número de meses para acabamentos. 
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É importante ressaltar que a quantificação inicial, mesmo contendo alguma margem de erro, 

constitui-se numa estimativa melhor do que não se possuir balizamento algum para o 

desenvolvimento dos projetos. A definição de parâmetros factíveis na fase inicial do 

processo de projeto será a meta a ser perseguida no atendimento do custo e das 

especificações do produto assumidas pelo incorporador no momento da compra do terreno. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Muitas decisões devem ser tomadas durante o processo de projeto. Varias delas dependem 

do conhecimento dos custos para que sejam adotadas, a fim de fornecer subsídios seguros 

para o prosseguimento do processo de projetar. A engenharia de valor também deve estar 

bem apoiada em orçamentos confiáveis, para que as decisões permitam alcançar as metas 

de custo e qualidade do empreendimento. Por isso, o desenvolvimento de um método de 

fácil utilização como a parametrização é de extrema importância para que todo o processo 

de projeto seja eficaz. 
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