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Resumo
O processo orçamentário é fundamental para concepção, implantação e conclusão de um 
empreendimento. Ainda que seu uso seja bastante difundido entre as empresas construtoras 
do Distrito Federal, há erros em todas as suas etapas, em maior ou menor gravidade. Os 
erros são provenientes de dados desatualizados, atrasos, entre outros fatores. No entanto, da 
mesma forma, provêm de incertezas do mercado, de fatores externos, os quais não se tem 
controle, mas podem ter seus efeitos minimizados. Este trabalho tem por objetivo a 
identificação dos erros em orçamentos de duas obras de uma empresa construtora do Distrito 
Federal através de Fatores de Identificação, comparando-se os orçamentos Inicial e 
Executivo de cada uma delas. A análise do Gráfico de Pareto forneceu a prioridade com que 
os erros devem ser tratados, já que pelo princípio, resolvendo a causas principais 
responsáveis por 80% dos problemas obtêm-se uma efetiva melhoria nas condições 
apresentadas. A Curva ABC estabeleceu a ordem decrescente com que os insumos que 
compõem os serviços interferem no desvio entre os orçamentos Inicial e Executivo, 
permitindo localizar os erros mais críticos. Foi possível, então, obter os principais erros 
encontrados na elaboração dos orçamentos dos empreendimentos 1 e 2, entre levantamento 
errôneo de quantitativo, estimativa dos custos unitários dos insumos defasados, itens que não 
foram levantados pelo Orçamento Inicial.
Palavras-chave: Artigo, orçamento, construtora, Distrito Federal, erros.
Abstract
The budget process is essential for design, progress and conclusion of a project. Although its 
use is quite widespread among the construction companies in "Distrito Federal", there are 
mistakes in all its stages, to a greater or lesser degree. The errors come from outdated data, 
delays, among other factors. However, the same way, come from market uncertainties, 
external factors, which have no control, but can be minimized. This study aims to identify 
the errors in the budgets of two undertakings of a construction company in “Distrito 
Federal” through the “Fatores de Identificação”, comparing the Initial and Executive 
budgets. The Pareto Chart’s analysis provided with the priority these errors should be 
treated, since the principle, solving the main causes responsible for 80% of the problems we 
obtain an effective improvement in the conditions presented. The ABC Curve established 
the descending order of inputs that most affect the deviations between Initial and Executive 
budgets, allowing identificate the most critical errors. Therefore, it was possible to obtain 
the main errors encountered in the formulation of the budgets of projects 1and 2, between
incorrect quantitative, costs of inputs lagged, items that were not raised by the Initial Budget.
Keywords: Article, budgets, construction, Distrito Federal, errors.
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1. INTRODUÇÃO
O setor da construção civil ocupa um espaço importante na economia brasileira. Este papel 
inclui participação no Produto Interno Bruto (PIB), nos gastos salariais e na quantidade de 
trabalhadores em proporções importantes para a composição do panorama econômico.
Segundo a ABRAMAT, em 2010 as vendas da indústria de materiais para o mercado interno 
totalizaram R$103,8 bilhões, significando uma alta de 12,1% acima da inflação do setor. As 
vendas de materiais de construção no comércio varejista mostraram desempenho superior ao 
da indústria: aumento real de 16,3% na comparação com 2009 e de 12,3% em relação a 2008.

O mercado aquecido se traduz em uma alta demanda de materiais, equipamentos e mão de 
obra, podendo ser maior que a oferta. A indisponibilidade desses recursos provoca uma 
incerteza nos preços, ditados pelo mercado, fator que prejudica a previsão dos custos na 
elaboração de um orçamento. Os custos dos recursos podem oscilar muito e fazer do 
orçamento uma ferramenta defasada em relação à realidade. O planejamento e o 
gerenciamento dos empreendimentos têm um papel fundamental na tentativa de redução dos 
custos, e consequente aumento nos lucros das atividades desenvolvidas.

1.1. ORÇAMENTO
A princípio faz-se necessário definir dois conceitos que muitas vezes se confundem entre si, o 
termo orçamento, segundo Mattos 2006, deve ser entendido como produto de um processo 
estimativo ou determinístico que é justamente o termo denominado orçamentação. Portanto 
orçamento é o documento em que aparecem os valores discriminados e orçamentação é o 
serviço ou tarefa que se constitui o orçamento.
O orçamento pode ser basicamente de dois tipos segundo Cordeiro 2007: um por estimativa 
de custo em que as quantidades de insumos, equipamentos e mão de obra são estimadas em 
relação a preços médios, normalmente aplicado em fases preliminares do projeto. E outro 
orçamento dito analítico ou detalhado que corresponde a uma quantificação material e 
financeira mais próxima do real, embasado em projetos executivos.

Estimar custos não é uma tarefa fácil e exige experiência e habilidades técnicas bem 
desenvolvidas, pois durante a orçamentação é necessário entender profundamente os serviços 
e processos envolvidos no intuito de ser o mais exato possível ao descrever os insumos, 
equipamentos, mão de obra e serviços auxiliares, no entanto, vale salientar que fatores de 
mercado (inflação, disponibilidade de insumos e serviços) e de execução (absenteísmo, 
variação do nível de produtividade, intempéries e outros) podem vir a contribuir para uma
incorreta apropriação dos valores de custo, pois é difícil definir seus comportamentos.
Tisaka 2006 coloca ainda que para o cálculo da remuneração de serviços de Engenharia 
precisa-se de conhecimentos que vão além de quesitos técnicos, mas que abordem uma área 
muito mais ampla como legislação profissional, tributária, fiscal e noção da situação que se 
encontra o mercado em relação a materiais e mão de obra.
A finalidade da orçamentação para o profissional que a realiza é sempre aproximar-se ao 
máximo do custo real de uma obra ou uma construção, mesmo que na prática ele (custo) não 
seja exatamente igual, pois um erro considerável nessa etapa implicaria em perdas financeiras
e de prazos, podendo inclusive afetar a segurança e a qualidade da obra e do produto.
O ideal é que ao orçar se tenha em mãos documentos e fontes de informações idôneas e 
completas como: projetos executivos de arquitetura, de estruturas, de instalações, memoriais 
descritivos, dados de fornecedores entre outros. 
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O livro TCPO 2010 ainda reforça essa ideia ao colocar que a orçamentação não é uma tarefa 
de adivinhação ou previsão, pois é preciso ter uma tabela de fontes de dados confiáveis 
quando se almeja o sucesso. A primeira atitude que deve ser tomada é fazer o aglutinamento
dos projetos e informações básicas a fim definir a quantidade de materiais, equipamentos e 
dimensionar a mão de obra que será utilizada. Em seguida realizam-se pesquisas de mercado 
para levantamento de preços e cálculo de custos.
No atual contexto de mercado competitivo, em corroboração ao exposto por Mattos 2006, o 
inadequado cálculo do orçamento leva a um estabelecimento de preços elevados ou abaixo do 
praticado que em ambos os casos obtêm-se prejuízos, seja no primeiro ao não captar o 
projeto, ou no segundo em que o valor cobrado não seria suficiente para cobrir os custos. O 
resultado inevitavelmente seria a falência da organização a curto ou médio prazo.
No caso de empresas que participam de concorrências públicas ou privadas, em acordo com 
Tisaka 2006, a correta orçamentação é ainda mais fundamental porque há outras empresas na 
disputa e o preço final além de ser menor que as delas deve abarcar todos os custos
operacionais e ainda possibilitar uma margem de lucro adequada.
De acordo com Mattos 2006, um orçamento é composto de custos diretos, mão de obra, 
materiais e equipamentos mais os custos indiretos, equipes de apoio, despesas no canteiro e 
taxas. Além destes dois devem ser adicionados custos como impostos e valor do lucro no 
intuito de se obter o preço de venda.   

1.1.1. CUSTOS DIRETOS
Mattos 2006 define custos diretos como aqueles associados aos serviços de obra (materiais, 
equipamentos e mão de obra), são representações do levantamento dos diversos processos
constituintes e normalmente são dimensionados através de uma composição de custos que 
podem ser dados de forma unitária como, por exemplo, o kg para a armação e o m³ para o 
concreto ou ainda como verba que é quando o serviço não pode ser destrinchado em uma 
unidade fisicamente mensurável como o serviço de paisagismo e sinalização. 

As composições de custos unitários apresentam os insumos de cada determinado serviço com 
indicações de quantidades, unidades e custos individuais e totais que são obtidos de dados 
históricos da empresa, pesquisas de mercado ou fontes bibliográficas como o TCPO. 

1.1.2. CUSTOS INDIRETOS
Os custos indiretos, por outro lado, não são previstos na composição de custos de um 
determinado serviço em uma obra específica, porém eles constituem parte essencial quando se 
trata de aspectos administrativos ou de gestão estratégica de uma empresa, pois representam 
gastos como administração de obra, administração central, serviços de assessoria, consultoria 
e apoio a obra. São exemplos: o salário de engenheiros, energia elétrica, água, telefone, 
internet entre outros. Sem os quais não seria possível entrar em contato com clientes e 
fornecedores ou ainda a permanência e execução dos serviços no canteiro.

Em acordo com Mattos 2006 os custos indiretos ficam na faixa de 5 a 30% do custo total de 
uma obra, mas esse valor pode ser alterado devido a fatores como: localização geográfica, 
política da empresa, prazo e complexidade da obra.
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2. OBJETIVO
O desenvolvimento do trabalho teve por objetivo a identificação e quantificação dos 
principais erros no orçamento de uma empresa incorporadora do Distrito Federal, através de 
Fatores de Identificação que compararam a diferença entre os orçamentos Inicial e Executivo.

3. METODOLOGIA
O trabalho foi realizado a partir do método de estudo de caso, baseado em revisão da 
literatura. As obras, de alto padrão, foram denominadas “Empreendimento 1” e 
“Empreendimento 2” e foi feito um estudo de observação direta com análise dos documentos: 
orçamento discriminado, notas fiscais, relatórios que demonstrem os preços da mão de obra e 
dos insumos praticados e levantamentos quantitativos realizados pela produção da obra.

Para verificar, identificar e quantificar os possíveis erros cometidos no orçamento foi 
realizada uma comparação entre os orçamentos Inicial e Executivo. O Orçamento Inicial é o 
orçamento desenvolvido para aprovação do capital de investimento do empreendimento e data 
de junho de 2008 para o Empreendimento 1, e de julho de 2008 para o Empreendimento 2. O 
Orçamento Executivo foi elaborado para este trabalho, com atualizações de quantitativos e 
preços, além de terem sido inseridos itens que não constavam no Orçamento Inicial, e retirado 
os que não mais seriam executados. O novo orçamento tem sua data base em agosto de 2011 
para o Empreendimento 1 e junho de 2011 para o Empreendimento 2. Para efeito de 
comparação, portanto, o Orçamento Inicial foi corrigido pelo INCC (Índice Nacional de 
Custos da Construção) para a data dos respectivos orçamentos executivos. Assim foi possível 
comparar valores para um mesmo período, sem desvalorização devido a inflação.
Para identificação dos erros cometidos nos orçamentos, foi criado um padrão com Fatores de 
Identificação:

− Fator 1: são itens do orçamento que não puderam ser atualizados por falta de dados, 
assim, tanto no Orçamento Inicial quanto no Orçamento Executivo os valores foram 
corrigidos segundo o INCC para o período, para que nenhum desses itens 
influenciasse na comparação dos orçamentos;

− Fator 2: são itens cuja quantidade resultou diferente entre os orçamentos Inicial e 
Executivo, mas o custo unitário permaneceu inalterado;

− Fator 3: são itens em que o quantitativo permaneceu inalterado, mas o custo unitário 
foi reajustado a preços de mercado, que estão sendo praticados pela obra;

− Fator 4: são itens que tiveram seu custo reajustado e seu quantitativo é diferente do 
Orçamento Inicial;

− Fator 5: são itens que não constam no Orçamento Inicial;

− Fator 6: itens que foram retirados do escopo do orçamento da obra;

− Fator 7: itens cuja especificação técnica foi alterada.
Os resultados foram analisados utilizando as técnicas do Gráfico de Pareto e da Curva ABC. 
O Gráfico de Pareto permite estabelecer a prioridade com que os problemas na elaboração dos 
orçamentos devem ser tratados. Pelo princípio do gráfico, resolvendo a causas principais 
responsáveis por 80% dos problemas obtêm-se uma efetiva melhoria da situação existente.
(LEONEL, 2008). Já a Curva ABC estabelece a ordem decrescente com que os insumos que 
compõem os serviços interferem no desvio entre os orçamentos Inicial e Executivo, 
permitindo localizar os erros mais críticos (MATTOS, 2006).
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Procedeu-se também ao cálculo da multa total que deve ser paga aos proprietários devido a 
atrasos na entrega. A conta a ser efetuada para se chegar no valor da multa a cada mês por 
apartamento foi a da Equação 3.1:

(Eq. 3.1)

Onde:

− Mi = multa referente ao mês i;

− VIci = valor do imóvel corrigido pelo INCC da data de lançamento do 
empreendimento até o mês i.

A última análise feita é a comparação entre a MARGEM esperada e a MARGEM obtida 
considerando o Orçamento Executivo e a adição das multas aos custos do empreendimento. 
Essa comparação foi realizada com base na data do Orçamento Executivo. Todos os 
desembolsos e receitas foram reajustados pelo INCC para esta data base. Para tanto, foi 
utilizada a Equação 3.2:

 (Eq. 3.2)

4. RESULTADOS
Cada item do orçamento foi classificado segundo um Fator de Identificação e no Quadro 4.1 
está relacionado qual fator representa maior participação no desvio entre os orçamentos 
citados do Empreendimento 1.

Quadro 4.1 Relação entre a Diferença (Executivo-INCC) e os Fatores

Fator Executivo (R$)
% do total 
Executivo

Diferença 
(Executivo-INCC) 

(R$)
% do total da 

Diferença
1 12.507.238,27 28,80 - -
2 2.764.844,30 6,37 165.319,74 2,46
3 10.194.704,78 23,47 1.376.867,78 20,47
4 14.843.832,01 34,18 2.426.720,00 36,07
5 2.148.037,50 4,95 2.148.037,50 31,93
6 - - (31.339,16) (0,47)
7 970.286,42 2,23 642.271,59 9,55

43.428.943,28 6.727.877,45

A partir do Quadro 4.1 foi possível detectar que o Fator 4 é o principal responsável pelo 
desvio total, seguido dos fatores 5 e 3 respectivamente. A análise dos fatores 3 e 4 em 
conjunto permite verificar que o aumento do preço dos insumos foi mais representativo do 
que a diferença nos quantitativos, já que o Fator 2 é pouco representativo. Também é exposta 
uma grande falha do Orçamento Inicial através da forte influência do Fator 5: o não 
levantamento ou a inclusão tardia de serviços importantes para o Orçamento Inicial.
A Figura 4.1 traz o Gráfico de Pareto evidenciando que a correção dos fatores 4, 5 e 3 seriam 
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suficientes para sanar as deficiências do Orçamento Inicial do Empreendimento 1.

Figura 4.1 Gráfico de Pareto para o Empreendimento 1

A elaboração da Curva ABC para o Empreendimento 1 mostrou que os itens mais 
representativos correspondem a mão de obra, além de confirmar os dados do Gráfico de 
Pareto: os itens mais expressivos nos desvios são os classificados com os fatores 3, 4 e 5.

O Quadro 4.2 resume as despesas e receitas do Empreendimento 1 corrigidos para a data base. 
A partir destes valores foi possível calcular a MARGEM com os novos valores: 19,97%. 
Comparando-se com a MARGEM esperada, de 25,72%, há uma redução de aproximadamente 
26%. O Quadro 4.3 relaciona qual fator representa maior participação no desvio entre os 
orçamentos citados do Empreendimento 2.

Quadro 4.2 Despesas e Receitas corrigidas para o Empreendimento 1

QUADRO RESUMO TOTAL CORRIGIDO (R$) TOTAL (R$)
Receitas 71.797.158,20 71.797.158,20

Terreno 4.300.104,19
Promoção e publicidade 2.871.886,33
Comissões de venda 2.871.886,33
Incorporação 1.170.702,08
Construção 43.428.943,28
Instalação, decoração e paisagismo 1.022.413,14
Impostos e taxas 2.620.596,28
Contingência 1.560.936,11

Despesas

Multas 494.793,07

60.342.260,82

A partir da análise do Quadro 4.3 detectou-se que o Fator 4 também é o principal responsável 
pelo desvio total, seguido dos fatores 3 e 2, respectivamente. O Fator 3, em conjunto com o 4, 
mostrou que o problema mais importante enfrentado pelo Empreendimento 2 foi a 
desatualização dos preços dos insumos. Os fatores 5, 6 e 7 não foram identificados na análise.
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Quadro 4.3 Relação entre a Diferença (Executivo-INCC) e os Fatores

Fator Executivo (R$)
% do total 
Executivo

Diferença 
(Executivo-INCC) 

(R$)
% do total da 

Diferença
1 19,772,279.70 53.36 -  -  
2 1,991,231.62 5.37 1,826,952.94 20.78 
3 6,133,172.03 16.55 2,540,314.52 28.89 
4 9,157,624.36 24.71 4,425,396.42 50.33 
5 -  -  -  -  
6 -  -  -  -  
7 -  -  -  -  

37,054,307.71 8,792,663.88 

A Figura 4.2 evidencia através do Gráfico de Pareto que a correção dos fatores 3 e 4 é 
imprescindível para tratar as deficiências da elaboração do orçamento do Empreendimento 2.
A elaboração da Curva ABC colaborou para ratificar a importância de se atentar para os erros 
compreendidos pelos fatores 3 e 4, principalmente no que se refere a custo de mão de obra.

Figura 4.1 Gráfico de Pareto para o Empreendimento 2

O Quadro 4.4 resume as despesas e receitas para o Empreendimento 2 corrigidos para a data 
base do Orçamento Executivo. Foi possível, então, calcular a nova MARGEM: 7,65%. A 
MARGEM esperada era de 26,43%, havendo uma redução de 71,06% da lucratividade 
esperada.
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Quadro 4.4 Despesas e Receitas corrigidas para o Empreendimento 2

QUADRO RESUMO
TOTAL CORRIGIDO 
(R$) TOTAL (R$)

Receitas 60,910,915.92 60,910,915.92
Terreno 7,659,804.17
Promoção e publicidade 2,436,436.64
Comissões de venda 2,436,436.64
Incorporação 401,845.60
Construção 37,054,307.71
Instalação, decoração e paisagismo 568,809.61
Impostos e taxas 2,223,248.43
Contingência 1,131,959.43

Despesas

Multas 2,668,051.44

56,580,899.67

5. DISCUSSÕES
O objetivo principal deste trabalho foi possível ser alcançado com a utilização dos Fatores de 
Identificação para identificar e quantificar os erros cometidos no Orçamento Inicial através da 
comparação do Orçamento Executivo. Ordenando os itens do orçamento partindo dos que 
mais impactaram na diferença entre os orçamentos Inicial e Executivo foram identificados os 
erros mais significativos, permitindo expor a prioridade de correção destes erros na 
elaboração de futuros orçamentos.

A análise dos dois empreendimentos em conjunto traduz um resultado importante para este 
trabalho: o maior problema enfrentado na elaboração do orçamento de ambos está na 
defasagem dos preços dos insumos. Essa diferença também foi agravada pelo atraso das 
obras, decorrendo muito tempo entre a concepção dos orçamentos e a execução dos serviços.
Esse atraso ainda foi relacionado com a lucratividade dos empreendimentos através do cálculo 
das multas pagas, o que afetou consideravelmente a MARGEM, principalmente referente ao 
Empreendimento 2.
Como a empresa tem seus preços formados principalmente a partir de preços de mercado de 
imóveis semelhantes, a receita dos empreendimentos não tem a capacidade de atenuar os 
efeitos negativos dos erros dos orçamentos, já que permanece inalterada durante a execução.
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