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”Orçar não é um mero exercício de futurologia ou jogo de adivinhação. Um 

trabalho bem executado, com critérios técnicos estabelecidos, utilização de 

informações confiáveis e bom julgamento do orçamentista, pode gerar orçamentos 

precisos, embora não exatos, porque o verdadeiro custo de um empreendimento 

é virtualmente impossível de se fixar de antemão. O que o orçamento realmente 

envolve é uma estimativa de custos em função da qual o construtor irá 

atribuir o seu preço de venda – este, sim, bem estabelecido.”

Aldo Dórea Matos 







❑ Uso da Estimativa no lugar do Custo Detalhado;

❑ Orçamento ao mesmo tempo que a execução;

❑ Aceitação “absoluta de verdades relativas”;

❑ Mito do Software de Orçamento;

❑ Pressão comercial em detrimento da área técnica;

❑ Excesso de informalidade no levantamento de custos;

❑ Excesso de confiança

Problemas na Orçamentação



CONCEITOS
❑ Custo     e       Preço

❑ Natureza dos Custos

❑ Insumos

❑ Lucro

❑ Impostos

❑ Preço de Venda

DIRETOS

INDIRETOS
ACESSÓRIOS

Material    Mão-de-obra   Equipamento

 



ORÇAMENTO ORÇAMENTO

CUSTO
S

PREÇO

✓ 80% Técnico

✓ 20% Comercial

✓ 20% Técnico

✓ 80% Comercial



ORÇAMENTO DE CUSTOS
- Projeto

Levantamento de Quantidades
Identificação dos Serviços



ORÇAMENTO DE CUSTOS

- Custos Unitários

Fontes de Composições de Custos



Fontes de Composições de Custos



ORÇAMENTO DE CUSTOS
- Curva ABC de Insumos e Serviços



ORÇAMENTO DE PREÇO

- Lucro

- Impostos
MERCADO LUCRATIVIDADE

PIS

COFINS

ISS

CSLL

IRPJ



ORÇAMENTO DE PREÇO
 



ORÇAMENTO DE PREÇO

B.D.I  



ORÇAMENTO DE PREÇO

ITEM VALOR

Custos Indiretos R$ 500,00

Custos Acessórios R$ 100,00

Lucro 10%

Impostos 10%

   

 

 
 

 



ORÇAMENTO DE PREÇO



PRODUTOS
❑ Planilhas: Orçamento Sintético, Analítico e Detalhado;

❑ Cronograma Físico-Financeiro da Obra

❑ Planejamento Preliminar das Atividades

❑ Alocação de recursos dos serviços

❑ Estudos de viabilidade econômica do Projeto

❑ Ponto de partida para o Controle da Obra

❑ Valiosa memória de cálculo



SOFTWARES



”Orçar não é um mero exercício de futurologia ou jogo de adivinhação. Um 

trabalho bem executado, com critérios técnicos estabelecidos, utilização de 

informações confiáveis e bom julgamento do orçamentista, pode gerar orçamentos 

precisos, embora não exatos, porque o verdadeiro custo de um empreendimento 

é virtualmente impossível de se fixar de antemão. O que o orçamento realmente 

envolve é uma estimativa de custos em função da qual o construtor irá 

atribuir o seu preço de venda – este, sim, bem estabelecido.”

Aldo Dórea Matos 
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