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RESUMO  

 
Na conjectura atual da construção civil, uma das maiores prioridades dos gestores é a economia durante o 

processo construtivo das edificações residenciais. Para o mercado do Real Estate, a redução dos gastos 

com a execução dessas obras constitui uma vantagem para os homebuilders, pois os produtos tornam-se 

mais competitivos no mercado. O objetivo deste artigo consiste em definir alternativas visando a redução 

do custo total de edificações residenciais de alto padrão, mediante a análise do diagramas de Pareto, 

elaborado a partir do orçamento detalhado da obra, localizada em Uberaba-MG. Verificou-se que as 

etapas mais onerosas foram os revestimentos das paredes e pisos e superestrutura. Por outro lado, o 

diagrama mostrou que 18 serviços, de um total de 50 itens do orçamento, são responsáveis por 80% do 

custo da construção. Destes, apenas 8 tem uma significância maior que 50% do custo total. Verificou-se 

que é possível economizar cerca de 9,37% no valor total do imóvel, realizando composições de custos in 

loco dos itens mais significativos e investindo em tecnologia, por meio da aplicação de materiais de 

construção sustentáveis. Por fim, concluiu-se que essa economia representa uma grande vantagem no 

momento de comercialização do produto.  

 

 

Palavras-chave: Empreendimentos, imobiliários, gestão, Pareto 
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DETERMINING THE ABC CLASSIFICATION OF SERVICES OF A HIGH-
END RESIDENTIAL EDIFICATION 

 

ABSTRACT  

In the current conjecture of civil engineering, one of managers' top priority during the building process of 

residential edifications is sparing costs. To the real estate market, cutting expenses when executing those 

constructions stands as an advantage to homebuilders, because the products become more competitive in 

the market. This paper aims to define alternatives to reduce the total cost of high-end residential 

buildings, through analyzing Pareto chart diagrams, designed from the detailed budget of the 

construction, located in Uberaba - Minas Gerais. It was verified that the most expensive steps were wall 

and floor coverings, and the superstructure. On the other hand, the diagram showed that 18 services, out 

of 50 items on the budget, are responsible for 80% of the construction cost. From those, only 8 have a 

significance greater than 50% of the total cost. It was verified that it is possible to save about 9,37% of 

the total amount of the house making local compositions of the most relevant items and investing in 

technology, through the application of sustainable building materials. Finally, we concluded that such 

sparing represents a great advantage when marketing the product. 

Keywords: Enterprising, Real Estate, Management, Pareto 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No encontro Nacional da Indústria da Construção, em Florianópolis/SC, o coordenador 

do Banco de Dados do Sinduscon-MG, Daniel Furletti demonstrou que nos últimos quatro anos, 

a economia registrou queda de 5,5%.  Nesse cenário, a Construção Civil foi um dos setores mais 

penalizados, acumulando uma retração de 20,1% em suas atividades no período de 2014 a 2017. 

Para o economista, a redução dos investimentos, o desemprego, a elevação da taxa de juros, 

inflação e turbulências políticas, geraram um cenário macroeconômico instável e totalmente 

desgastado, inibindo as atividades da construção (SINDUSCON-MG, 2018). 

Diante da fase econômica desfavorável, atravessada pela economia brasileira, uma 

alternativa de segmentação segura para as empresas que atuam no setor imobiliário e buscam a 

manutenção e estabilidade no ramo, consiste em investir na construção de imóveis de luxo, 

caracterizados pelo alto valor, segurança e localização privilegiada (CARVALHO, 2007).  O 

autor ratifica a ideia, afirmando que as construtoras que trabalham nesse segmento, podem 

buscar mecanismos de produção e venda das construções que independem da ação do governo. É 

o caso, por exemplo, do autofinanciamento das obras, pelo qual as construtoras oferecem a venda 

de imóveis ainda na planta. 

Em contrapartida, atualmente, essas empreiteiras se deparam com elevados custos de 

execução. Aliado a isso, existe também a necessidade disponibilizar no mercado imóveis a 

preços de venda mais competitivos e atrativos ao público alvo (GATTI; FALCÃO, 2017).   Isso 

pode ser alcançado se as empresas construtoras (Homebuilders) estabelecerem estratégias para 

gestão de custos, uma vez que a melhoria do desempenho organizacional dessas instituições, 

favorece uma economia substancial no gerenciamento e, consequentemente, no custo final da 

obra (RASA; ARVYDAS, 2003).    

Para garantir esses bons resultados, as corporações tem buscado desenvolver orçamentos 

precisos que constituem a principal referência para tomada de decisões e acompanhamento das 

construções (BARROS; FALCÃO, 2016). Para os autores, o orçamento é uma ferramenta 

fundamental para estimativa do custo da obra e também para tomada de decisão quanto à 

viabilidade econômica do negócio. Aliada a isso, vislumbrando a ainda mais a assertividade do 

custo final do imóvel, pode ser construído o diagrama de Pareto ao final do orçamento. A 

vantagem obtida com a aplicação dessa ferramenta de gestão da qualidade, reside no fato de ser 

possível identificar e quantificar os itens que contribuem de forma preponderante com custo 

final, atribuindo a eles maior atenção com o decorrer da obra. 

Nesse contexto, a motivação deste artigo consiste em identificar estratégias de 

gerenciamento da construção de uma edificação residencial unifamiliar de alto padrão, localizada 

em Uberaba-MG. Essas estratégias, visando a redução do preço total do imóvel, serão 

fundamentadas na análise do diagrama de Pareto, elaborado a partir do orçamento detalhado da 

obra.  

 

2. REFEERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Edificações Residenciais De Alto Padrão 

 

 Segundo a NBR 12721/2005 – Critérios para avaliação de custos de construção para 

incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios e edifícios (Procedimento), as 

edificações residenciais unifamiliares de alto padrão apresentam as características usuais dos 

projetos definidas pela norma, conforme evidencia Tab.1, apresentado abaixo. 
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Tabela 1:  Características principais do projeto de uma residência de alto padrão 

Residência unifamiliar de Alto Padrão (R1-A) 

Residência composta de quatro dormitórios, sendo um suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, banheiro 

social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda (abrigo para 

automóvel) 

Area Real: 224,82m² 

Fonte: NBR 12721/2005. Adaptado pelo Autor 

 

 Para Carvalho (2007), as residências unifamiliares de alto padrão, se enquadram no 

formato almejado pelas empresas atuantes no mercado imobiliário, pois buscam, cada vez mais, 

atender aos consumidores com elevado padrão de exigência e alto poder aquisitivo, oferecendo 

facilidades que transcendam meramente o aspecto habitacional.  

 

2.2. Orçamentos de obras 
 

 Independentemente da localização, recursos, prazo, cliente e tipo de projeto, uma obra é, 

iminentemente, uma atividade econômica e, portanto, o seu custo é de profunda importância 

(MATTOS, 2006). Nesse contexto, a preocupação com os custos se inicia antes mesmo da 

compra de materiais para construção, durante a orçamentação das obras.  

De modo geral, Limmer (1997) afirma que orçamento pode ser definido como a 

determinação dos gastos, em termos quantitativos, necessários para a realização de um projeto, 

de acordo com um plano de execução previamente estabelecido. Além disso, Tisaka (2007) 

ressalta que o orçamento deve conter, de modo fiel e transparente, todos os serviços e/ou 

materiais a serem aplicados na obra de acordo com o projeto básico e outros projetos 

complementares.  

A seguir é apresentada a Fig. 1 que se trata de um fluxograma que contém todas as etapas 

de um orçamento detalhado. 

 
Figura 1: Fluxograma de um orçamento de obras 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2018 
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Em síntese, a partir da análise da Fig. 1, percebe-se que um orçamento é constituído pela 

definição das condicionantes de contorno, levantamento quantitativo, cálculo dos custos diretos, 

indiretos e fechamento do orçamento, conforme descrito a seguir.  

 

2.2.1. Condições de Contorno 

 

 Para iniciar o orçamento o orçamentista, engenheiro, ou técnico responsável deve ter 

posse do acervo de projetos executivos e complementares da obra que incluem, o projeto 

arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico, de telefonia e lógica, de prevenção e combate a 

incêndio e de luminotécnica. 

 Posteriormente é feita a listagem de todos os serviços envolvidos, organizando-os em 

grupos, segundo uma ordem lógica de acordo com a execução no decorrer da obra. Após isso, é 

elaborada uma planilha que contém todos os serviços discriminados por etapas. Essa tabela é 

subdivida em colunas que contém a descrição do serviço, a unidade de mensuração (m, m², m3, 

Kg), o custo unitário e o custo do total do serviço. 

 

2.2.2. Levantamento de Quantidades 
 

Em seguida, é feito levantamento das quantidades dos serviços.  Para Santos et. al, 

(2014), essa etapa é essencial na estimativa de custos de obras da construção civil, uma vez que, 

antes que o custo da obra possa ser determinado, a quantidade de trabalho a ser feita deve ser 

mensurada. 

 O levantamento de quantidades requer leitura de projeto, medição de dimensões lineares, 

cálculo de áreas, volumes, tubulação de números, etc. A Tab.2 mostrada adiante fornece as 

dimensões calculadas e as respectivas unidades para alguns exemplos de serviços executados em 

obras residenciais.  

 
Quadro 2 – Natureza dos elementos envolvidos em um levantamento de quantidades 

         Dimensão Un. Exemplo 

Lineares M Tubulação, meio-fio, rodapé 

Superficiais ou de área m² 
Limpeza e desmatamento, forma, reboco, alvenaria, forro, esquadria, 

pintura, impermeabilização, paisagismo  

Volumétricos m³ Concreto, escavação, aterro  

De peso Kg Armação, estrutura metálica 

Adimensionais - 
Referem-se a serviços que não são pagos por medida, mas por simples 

contagem: postes, portões 

Fonte: Mattos, 2016. Adaptado pelo Autor 

 

Também é conveniente ressaltar que um levantamento de quantidades preciso quase 

sempre vem acompanhado da experiência e vivência no canteiro de obras do responsável pelo 

orçamento.  

 

2.2.3. Cálculo dos Custos Diretos 

 

Após o levantamento de quantidades, são calculados os custos diretos correspondentes a 

cada um dos serviços discriminados. De acordo com Tisaka (2007), custos diretos são aqueles 

diretamente envolvidos na produção da obra, que são os insumos constituídos por materiais, 

mão-de-obra, equipamentos auxiliares, e toda a infraestrutura necessária para a sua execução no 

ambiente da obra. 
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 Inicialmente, é necessário executar uma listagem de todos os insumos do serviço 

(quantidade de materiais, quantidade de horas requeridas pelos operários, equipamentos 

auxiliares, etc.) para execução de uma unidade do serviço.  

Após isso, devem ser obtidos os coeficientes de consumo de cada insumo.  É importante 

salientar que, geralmente, esse processo tem por base as tabelas de composições de custos, 

revistas, empresas de consultoria ou a Tabela de Composição de Preços para Orçamento (TCPO) 

(ALVES; ARAÚJO, 2010). A Tab. 3 exemplifica a discriminação dos insumos necessários para 

a execução de uma janela em vidro temperado, as unidades e os coeficientes de consumo para 

cada insumo.  

 
Tabela 3: Custos diretos de uma janela em vidro temperado, 10mm, de correr com estrutura de alumínio – unid.: m² 

Componentes Unid. Consumos 

Montador H 3,5 

Servente H 3,5 

Vidro temperado (espessura: 10,00 mm/cor: incolor/ textura: lisa) m² 1,05 

Fonte: TCPO, 2013. Adaptado pelo autor 

 

Depois disso, é realizada a cotação de preços para cada um dos insumos (materiais, mão 

de obra, equipamentos, etc.) necessários para a realização do serviço. Primeiramente, deve ser 

elaborada a relação de materiais que constam na composição de custos unitários. Posteriormente, 

deve ser feita uma pesquisa de mercado para cotar seus preços. Todavia, esse processo deve 

visar, principalmente, sempre a redução do custo e outros fatores intervenientes, como a 

proximidade dos fornecedores com o canteiro de obras, por exemplo.  

 Para determinar o custo horário do trabalhador em cada especialidade é considerado, no 

mínimo, o piso salarial. Além disso, devem ser definidas as taxas correspondentes as leis sociais 

e encargos complementares (TISAKA, 2007). Em seguida, é calculado o preço do aluguel dos 

equipamentos presentes na composição de custo, para obter o valor do seu custo unitário. 

 No entanto, na maioria dos casos as empresas de pequeno e médio porte, adotam custos 

unitários de referência. Para o estado de Minas Gerais, os preços unitários de referência podem 

ser retirados da planilha SETOP – Secretaria de Estados de Transporte de Obras, em que 

constam mais de 2 mil itens de composições de custos, com preços regionalizados e atualizados 

para garantir melhores condições de execução e maior resultado econômico das obras (SETOP, 

2018). De modo geral, para qualquer região do Brasil, existe o SINAPI – Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil que estabelece custos de referência, regras e 

critérios para elaboração do orçamento de obras e serviços de engenharia (Decreto 7983, 2013). 

 

2.2.4.  Cálculo dos Custos Indiretos 

 

 Para que a execução de uma obra seja viabilizada, além dos gastos com materiais, 

equipamento e mão de obra, é necessária uma série de atividades complementares que incluem 

administração geral, canteiro de obras, alojamento, transporte, hospedagem e alimentação do 

pessoal da equipe, impostos, treinamento de funcionários, custos de comercialização, etc. (PIUS; 

BRUNSTEIN, 1999). Essas atividades são contabilizadas como custos ou despesas indiretas, 

porque não estão associadas diretamente ao serviço de campo em si, mas são requeridas para que 

tais serviços possam ser feitos (MATTOS, 2006).  

 Nesse sentido, para contemplar essas atividades e também o lucro das corporações é 

aplicada, ao orçamento, uma taxa denominada BDI – Benefícios ou Bonificações e Despesas 

Indiretas.  Formalmente, segundo o Tribunal de Contas da União (1999), o BDI é definido como 

um percentual aplicado sobre o custo direto para chegar ao preço de venda a ser apresentado ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7983.htm
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cliente. De outra maneira, Mendes e Bastos (2001) esclarecem que, conceitualmente, o BDI 

denota à taxa correspondente às despesas indiretas e ao lucro que, aplicada ao custo direto de um 

empreendimento (materiais, mão-de-obra, equipamentos), eleva o a seu valor final. 

 
2.2.5. Fechamento do Orçamento 

 

 Após determinar os custos diretos e indiretos, que se manifestam por meio da aplicação 

do BDI, a empresa construtora está apta a definir o preço de venda da edificação residencial. Em 

outras palavras, o preço final do produto imobiliário é obtido, somando-se aos custos diretos, a 

parcela correspondente ao BDI, ou seja para se obter o valor total da obra deve ser empregada a 

seguinte relação matemática (MENDES; BASTOS, 2001). 
 

     PV = PC x (1+BDI)                                                                                                                          (1) 

 

 Onde, PV = preço de venda, PC = custo direto, BDI = benefício e despesas indiretas.  

 

2.3. Diagrama de Pareto  

 

 Segundo Vago, et al (2013), o método da curva ABC foi idealizado pelo economista, 

sociólogo e engenheiro italiano, Vilfredo Pareto, em 1897, cuja origem derivou de estudos 

estatísticos sobre a renda de pessoas de diversos países. Segundos os autores, Pareto observou 

que 80% das riquezas desses países estavam concentradas em uma pequena parcela de 20% da 

população. Além disso, o engenheiro observou que havia também uma regularidade na 

distribuição de renda nesses países que não dependia dos regimes econômicos – feudalismo ou 

capitalismo – vigentes nessas nações.  

 A curva ABC é considerada uma ferramenta de gerenciamento de qualidade e para a 

supervisão da produção que, na prática, pode ser usada para resolver os resolver problemas 

cruciais em uma dada empresa (SKOTNICKA, 2011). Pinheiro (2005) destaca que a partir da 

classificação ABC os gestores podem visualizar itens que carecem de maior atenção, no tocante 

à relação entre a quantidade e representatividade financeira. Para complementar a ideia, ressalta 

a necessidade de investimento pelas empresas, em sistemas de informações para o controle dos 

custos de produção.  

 

2.4. Medidas Gerenciais Estratégicas 

 

 A partir do orçamento assertivo de uma obra é possíveis definir inúmeras alternativas 

para reduzir o custo total da construção e, consequentemente, o preço de venda do imóvel.  

 No século XXI, torna-se cada vez mais recorrente a preocupação com sustentabilidade 

nos canteiros de obras. De acordo com Ferreira e Falcão (2017) o produto imobiliário que 

possuir características sustentáveis passa a ser diferencial em relação aos demais, sendo estes 

mais atrativos ao morador e, principalmente, ao investidor.  

 Nesse contexto, a arquiteta Márcia Mikai, do Conselho Brasileiro de Construção 

Sustentável (CBCS) mostra que existem diversas soluções sustentáveis e economicamente 

viáveis que podem ser implementadas nos canteiros de obra.  Para a autora, é possível 

economizar muito, utilizando até mesmo um tijolo chamado solo-cimento, que impacta menos o 

meio ambiente (SINDUSCON-MG, 2008).  

 A etapa referente a alvenaria em uma edificação representa cerca de 10% do total de 

uma obra. Optando por essa substituição, é possível dizer que o uso do tijolo de solo-cimento 

pode representar uma economia de até 60% com a compra de materiais para a execução dessa 

etapa. (SINDUSCON- MG, 2008). 
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 Além disso, é possível colocar em prática uma solução mais simples aplicada ao 

processo de orçamentação. Essa solução associa-se ao fato de que, a maior parte das empresas, 

sobretudo as de pequeno e médio porte, não possuem as próprias composição feitas in loco. 

Além disso, também empregam em seus orçamentos os preços pré-definidos e majorados das 

tabelas de referência, como é o caso das planilhas SETOP e SINAPI, contribuindo ainda mais 

pela distorção do custo final orçado.  

 Sabendo disso, Santos e Araújo (2010) fizeram em estudo comparativo em uma obra 

vertical em João Pessoa-PB.  A análise se baseada na comparação entre os indicadores de 

consumo do TCPO e o consumo real destes no canteiro de uma, mostrou que 64,71% dos 

coeficientes, cuja composição foi feita in loco, apresentaram consumo abaixo do indicados pelo 

TCPO.   
 

3.0. METOLOGIA 
 

 O presente artigo se trata de uma pesquisa aplicada, gerando conhecimentos que podem 

ser utilizados diretamente no planejamento das obras civis. Por outro lado, também pode ser 

classificado como um estudo de caso, pois a análise é pautada no orçamento de uma edificação 

residencial de alto padrão localizada na cidade de Uberaba-MG.  
 

3.1. Elaboração do Orçamento 
 

 Inicialmente, foi escolhida uma residência unifamiliar de alto padrão para o estudo de 

caso, com metragem quadrada de 236,45 m², localizada em Uberaba/MG, cuja planta baixa e 

fachadas são mostradas nos anexos 1 e 2, respectivamente. É necessário salientar que o sistema 

construtivo da residência é o convencional de concreto armado, cujas características condizem 

com aquelas definidas pela NBR 12721, referentes à residência unifamiliar de alto padrão.  

Depois disso, elaborou-se um acervo, contendo os projetos executivos, complementares e 

memoriais descritivos existentes para estudo e interpretação.  A partir disso, os serviços 

referentes a cada uma das etapas das obras foram levantados, descritos e organizados, conforme 

as especificações, segundo a ordem cronológica de execução da obra.   

Em seguida, com auxílio da plataforma CAD, contabilizaram-se eletronicamente as 

medidas lineares, áreas e volumes para a determinação das quantidades dos serviços, visando 

acelerar o processo de quantificação.  

 Para calcular o custo total de cada serviço, obtiveram-se os preços unitários da última 

atualização (Janeiro,2018) da planilha SETOP, para a região do Triângulo Mineiro, onde se 

localiza a cidade de Uberaba.  

 Almejando simular a ocasião real de uma incorporadora especializada na venda de 

imóveis de alto padrão, os preços de referência dos serviços foram consultados da planilha sem 

desoneração. De acordo com o SINDUSCON-MG, as incorporadoras não são beneficiadas pela 

desoneração da folha de pagamento, pois deixam de pagar 20% sobre a folha de pagamento para 

serem tributadas com alíquotas que variam de 1% a 4,5%, sobre o faturamento bruto.  
O fechamento do orçamento foi feito aplicando às despesas diretas o BDI. Essa taxa 

também obtida por meio da planilha SETOP, que fornece o demonstrativo de cálculo de acordo 

com o ISS do município de interesse, conforme evidencia a Tab.4. 
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Tabela 4: Demonstrativo do cálculo do BDI 

 
Fonte: SETOP, 2018 

 

 De acordo com a Lei Municipal de Uberaba Nº 4.388, de 27 de dezembro de 1989, para 

execução, por administração, empreita ou ou subempreitada de obras de construção civil, a taxa 

de ISS corresponde a 5%. Portanto, partir da consulta da Tab.4, o BDI aplicado ao orçamento foi 

de 25%.  

 
3.2. Traçado da Curva ABC 

 

 Primeiramente, após o levantamento das quantidades, discriminaram-se os custos 

unitários execução dos serviços. Depois disso, foi possível definir o custo total de cada atividade. 

 Em seguida, agruparam-se os custos totais dos serviços que se repetem na planilha 

orçamentária, organizando-os de forma decrescente em relação ao custo total. Para elaboração do 

diagrama de Pareto, calcularam-se as porcentagens individuais e acumuladas desses itens para 

determinação das classes, conforme a margem definida na Tab.5.  
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Tabela 5:  Margem das classes 

Classe Margem 

A 80% 

B 95% 

C 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

 É pertinente salientar que para a elaboração do orçamento, algumas etapas foram 

consideradas como verbas quando não foi possível considerar os serviços em relação a uma 

unidade física mesurável, ou diante da ausência de informações pertinentes e/ou projetos para 

contabilização dos custos. Sendo assim, para elaboração do diagrama, esses itens foram 

desconsiderados.  

4. RESULTADOS  

 Após o fechamento do orçamento, foi obtida a Tab. 6, na qual se encontram 

relacionados os custos totais de cada etapa da obra 

 
Tabela 6: Orçamento do imóvel por etapas 

Item Etapa 
Custo total % 

[R$] Individual 

1 Serviços iniciais 10000,00 2,80% 

2 Movimento de terra 12708,54 3,56% 

3 Fundação superficiais  8053,99 2,26% 

4 Vigas baldrames 18609,61 5,22% 

5 Impermeabilizações 5360,79 1,50% 

6 Superestrutura 40624,02 11,39% 

7 Lajes 21403,80 6,00% 

8 Paredes e painéis 20806,61 5,83% 

9 Contrapiso 10906,82 3,06% 

10 Revestimentos de paredes 45395,00 12,72% 

11 Revestimento de pisos 21430,57 6,01% 

12 Revestimento de tetos 11204,61 3,14% 

13 Coberturas 21758,40 6,10% 

14 Esquadrias e divisórias 18483,01 5,18% 

15 Vidros e plásticos 1569,34 0,44% 

16 Instalações elétricas 10000,00 2,80% 

17 Instalações hidráulicas 15000,00 4,20% 

18 Acabamentos 7113,77 1,99% 

19 Lousas e metais 8519,13 2,39% 

20 Pintura 20549,19 5,76% 

21 Complementos 24038,00 6,74% 

22 Outros serviços 3283,08 0,92% 

Total 356818,27 100,00% 

TOTAL COM BDI (25%) 446022,84 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

 A partir do exame da Tab.6, verifica-se que as etapas mais onerosas da obra são a de 

revestimentos paredes, pisos e superestrutura, contabilizando em conjunto, 20,11% do custo total 

do imóvel.  Esse resultado corrobora com a afirmação feita pelo engenheiro Roberto Matozinhos 
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de que a estrutura e acabamento de uma edificação são as etapas mais caras de uma obra 

(SINDUSCON, 2008). 

 No Apêndice A, constam detalhados todos os serviços, excetuando-se aqueles cuja 

unidade de mensuração foi definida como verba. Para facilitar a análise dos dados, construiu-se a 

Tab. 7, a qual informa a porcentagem de itens pertencente a cada classe, e também quanto cada 

classe representa em termos de valor.  

 
Tabela 7: Resumo 

Classe Margem 
Nº de 

itens 
Proporção 

Proporção de 

Valor 

A 80% 18 36% 233636,80 

B 95% 9 18% 32244,72 

C 100% 23 46% 30536,75 

Total 50 100% 296418,27 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 
 Para ilustrar o diagrama de Pareto utilizou-se dos resultados dispostos no Apêndice, conforme 

mostra a Fig.2 abaixo: 

 
Figura 2: Diagrama de Pareto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

  A partir da análise dos resultados mostrados no Apêndice A, Tab. 7 e Fig. 2 observa-se 

que 18 serviços pertencem à classe A, representando cerca de 80% do custo total contabilizado. 

Além disso, também se constata que o percentual total de itens que pertence a essa classe 

corresponde a 36%.  

 Para reduzir os gastos e almejando o viés sustentável seguiu-se a recomendação de 

Márcia Mikal, referente à adoção de tijolo solo-cimento em substituição ao tijolo cerâmico, uma 

vez que a alvenaria é um serviço que participa em 5% do valor total, consoante ao Apêndice A. 

Em contrapartida, baseando nos resultados obtidos por Santos e Araújo (2010), verificou-se a 

economia ao final da obra, garantida caso as composição de custos dos serviços que respondem 

80% da obra, fossem feitas in loco. O efeito dessas duas propostas é apresentado na Tab.8 

abaixo: 
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Tabela 8: Economia adquirida com as estratégias de gestão 

Medida gerencial Economia no montante da obra 

Substituição da alvenaria convencional pela de tijolo solo-cimento 1,51% 

Composição de custo in loco dos 18 serviços 7,86% 

Total 9,37% 

Valor de venda original 446022,84 

Valor de atualizado 404230,50 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

 Nota-se, por intermédio da análise da Tabela 8 que a redução de 60 % na etapa de 

alvenaria em tijolo cerâmico, com substituição pelo tijolo solo-cimento, representou uma 

economia de 1,51%. Além disso as composições próprias executadas pela empresa, chega a 

representar uma economia que equivale a cerca de 12% em cada um dos serviços, diante da 

majoração dos valores feita pelo TCPO. Dessa forma, aplicando esse desconto a todos os 

serviços que perfazem 80% do custo total, obtém-se uma economia de 7,86%.  
 

7. CONCLUSÕES  
 

 A partir do estudo de caso do orçamento de um imóvel de alto padrão, localizado em 

Uberaba-MG, pode se concluir que orçamento de obras é uma fase do planejamento que merece 

atenção especial, uma vez que a sua previsão assertiva permite viabilizar negócios bem-

sucedidos e redução de custos. Por outro lado, certificou-se que o diagrama de Pareto pode ser 

utilizado como uma ferramenta para a gestão da qualidade de uma obra. 

 Verificou-se, a partir da implementação dessa ferramenta ao final do orçamento, que na 

construção da edificação residencial de alto padrão, os itens que mais significativos, aos quais 

deve ser demandado um tratamento adequado, superam 20%, perfazendo 36%. Além disso, por 

meio do diagnóstico dos dados levantamos foi possível definir estratégias gerenciais aplicáveis 

ao canteiro de obras que foram responsáveis por uma economia de 9,37% em relação ao custo 

final da obra.  

 Todavia, para implementar as duas propostas as incorporadoras devem investir na 

melhoria organizacional da empresa para otimizar ad composições de custo in loco e o estudo da 

viabilidade econômica dos materiais sustentáveis. Além dessas medidas, outras de caráter 

gerencial poderiam ser adotadas, dentre as quais se destacam: investimento em softwares de 

orçamentos, em sistemas de modelagem 4D (BIM), priorizar cotações de preços e negociações 

mais criteriosas, gerenciamento de resíduos nos canteiros de obra, mecanização do canteiros de 

obras, etc.  

 Portanto, a análise do orçamento com auxílio do diagrama de Pareto auxilia o gestor da 

empresa e o engenheiro no processo de tomada de decisões para redução do custo do 

empreendimento. Dessa forma, será possível construir imóveis mais competitivos no mercado 

imobiliário frente as empresas que carecem de investimento e controle nesses segmentos. 
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APÊNDICE A – PORCENTAGEM DOS ITENS POR ETAPA 
 

 

Item Serviços Un. Qtd. 

Custo 

Unit. 

[R$] 

Total 

[R$] 

% 

Indiv. 
% Acm Classe 

S17 
Reboco com argamassa 1:2:8 

(cimento areia e cal) 
m² 1056,00 29,22 30856,32 10,41% 10,41% A 

S06 
Forma e desforma em tábuas de 

pinho (3x) 
m² 449,00 62,21 27932,29 9,42% 19,83% A 

S10 

Laje pré-moldada, a revestir, 

inclusive capeamento, E=4cm, 

SC=100Kg/m², L=5,0m 

m² 235,00 91,08 21403,80 7,22% 27,05% A 

S07 
Corte dobra e armação de aço 

CA50, D < 12,5 mm 
kg 2417,00 7,88 19045,96 6,43% 33,48% A 

S08 
Fornecimento e lançamento de 

concreto, Fck=20 Mpa, 
m³ 39,00 366,42 14290,38 4,82% 38,30% A 

S31 
Engradamento para telha de 

fibrocimento ondulada 
m² 208,00 66,10 13748,80 4,64% 42,94% A 

S21 

Revestimento com porcelanato 

60x60 cm, extra, assentado, com 

argamassa pré-fabricada, 

inclusive rejuntamento 

m² 152,00 89,84 13655,68 4,61% 47,55% A 

S11 
Alvenaria de tijolo cerâmico 

furado, E=10 cm, a revestir 
m² 353,00 38,06 13435,18 4,53% 52,08% A 

S48 
Pintura látex PVA, em paredes e 

tetos, 2 demãos 
m² 1056,00 11,44 12080,64 4,08% 56,15% A 

S19 

Contrapiso desempenado, com 

argamassa 1:3, sem junta E=5 

cm 

m² 283,00 38,54 10906,82 3,68% 59,83% A 

S18 

Revestimento com azulejo 

branco 20x20 cm, junta à prumo, 

com argamassa pré-fabricada, 

inclusive, rejuntamento 

m² 150,00 67,78 10167,00 3,43% 63,26% A 

S47 
Emassamento de paredes e tetos 

com 2 demãos de massa acrílica 
m² 615,00 13,77 8468,55 2,86% 66,12% A 

S26 

Portas de abrir, madeira de lei 

especial, com revestimento nas 

duas faces, inclusive ferragens e 

maçaneta tipo alavanca 

m² 17,85 462,75 8260,00 2,79% 68,91% A 

S15 
Chapisco com argamassa 1:3 

(cimento e areia), a colher 
m² 1206,00 5,74 6922,44 2,34% 71,24% A 

S02 

Escavação manual de solo em 

vala, incluindo remoção para 

bota-fora, com altura inferior a 

1,50 m. 

m³ 122,00 54,24 6617,28 2,23% 73,47% A 

S27 
Portas de vidro temperado, 

colocado em caixilho, E=10 mm 

Unid

. 
17,01 335,10 5700,00 1,92% 75,40% A 

S32 
Cobertura em telha de 

fibrocimento ondulada, E=5cm 
m² 208,00 26,45 5501,60 1,86% 77,25% A 

S03 
Aterro compactado manualmente 

com soquete 
m³ 102,00 45,53 4644,06 1,57% 78,82% A 

S29 

Fornecimento e assentamento de 

janelas de alumínio, linha 

suprema, acabamento anodizado, 

m² 10,08 409,13 4123,01 1,39% 80,21% B 
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de correr com contramarco 

S12 
Alvenaria de tijolo cerâmico 

furado, E=20 cm, a revestir 
m² 60,00 66,44 3986,40 1,34% 81,56% B 

S09 
Corte dobra e armação de aço 

CA60 
kg 508,00 7,84 3982,72 1,34% 82,90% B 

S16 
Emboço com argamassa 1:6 

(cimento e areia) 
m² 150,00 25,18 3777,00 1,27% 84,17% B 

S23 Deck de Madeira Cumaru m² 13,60 250,00 3400,00 1,15% 85,32% B 

S38 
Peitoril em granito cinza 

andorinha, E= 3cm  
14,00 242,31 3392,34 1,14% 86,47% B 

S24 
Revestimento de paredes 

internas e teto em gesso 
m² 181,00 18,35 3321,35 1,12% 87,59% B 

S34 

Impermeabilização de vigas 

baldrames em pintura com 

emulsão asfáltica 

m² 143,00 22,65 3238,95 1,09% 88,68% B 

S36 Rodapé de granito H=10 cm m 105,00 28,79 3022,95 1,02% 89,70% B 

S13 Brises de concreto m² 18,00 155,88 2805,84 0,95% 90,64% C 

S39 

Vaso sanitário louça branca, 

inclusive válvula de descarga e 

assento 

Unid

. 
4,00 639,12 2556,48 0,86% 91,51% C 

S33 
Calha em chapa galvanizada Nº 

22, desenvolvimento = 50 cm 
m 38,00 66,00 2508,00 0,85% 92,35% C 

S22 

Piso cimentado feltrado, 

argamassa 1:3, juntas PL 17x30, 

E= 2,5cm, com junta 2x2 m 

m² 66,00 35,99 2375,34 0,80% 93,15% C 

S35 

Impermeabilização da lajes e 

contrapiso com argamassa traço 

1:3, E=2,5 cm com aditivo 

m² 72,00 29,47 2121,84 0,72% 93,87% C 

S46 

Bancada em granito cinza 

andorinha E=3cm, apoiada em 

alvenaria 

m² 6,50 311,18 2022,67 0,68% 94,55% C 

S20 

Piso cerâmico PEI 4, 

antiderrapante (preço médio), 

assentado com argamassa pré 

fabricada, inclusive rejuntamento 

m² 29,00 68,95 1999,55 0,67% 95,23% C 

S49 Limpeza geral e calafetes m² 360,00 4,55 1638,00 0,55% 95,78% C 

S30 

Vidro temperado, colocado em 

caixilho com ou sem baguetes, 

com gaxeta de neopreme, E =10 

mm 

m² 6,62 237,06 1569,34 0,53% 96,31% C 

S25 Colocação de Moldura de Gesso m 183,00 8,50 1555,50 0,52% 96,83% C 

S40 

Cuba de louça branca de 

sobrepor, oval, inclusive, válvula 

sifão e ligações cromadas 

Unid

. 
4,00 370,34 1481,36 0,50% 97,33% C 

S01 
Limpeza do terreno, capina e 

queima 
m² 360,00 4,02 1447,20 0,49% 97,82% C 

S04 Locação da obra (gabarito) m² 181,00 6,91 1250,71 0,42% 98,24% C 
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S44 Torneira para lavatório 
Unid

. 
4,00 282,34 1129,36 0,38% 98,63% C 

S05 Lastro de concreto magro m³ 2,00 392,78 785,56 0,27% 98,89% C 

S37 
Soleira em granito cinza 

andorinha, E= 3cm 
m 2,85 245,08 698,48 0,24% 99,13% C 

S14 
Vergas e contravergas retas de 

concreto Fck=15 Mpa 
m³ 0,33 1755,12 579,19 0,20% 99,32% C 

S43 
Torneira de parede para pia de 

cozinha 

Unid

. 
2,00 220,13 440,26 0,15% 99,47% C 

S28 
Portão em tubo galvanizado 1/2" 

e cadeado 

Unid

. 
1,00 400,00 400,00 0,13% 99,60% C 

S42 
Tanque de louça branca com 

coluna, 22 l 

Unid

. 
1,00 371,09 371,09 0,13% 99,73% C 

S50 Gramado das áreas permeáveis m² 28,00 10,11 283,08 0,10% 99,83% C 

S41 
Pia de embutir retangular de aço 

inoxidável média 

Unid

. 
2,00 130,03 260,06 0,09% 99,91% C 

S45 Torneira para tanque Unid 3,00 85,95 257,85 0,09% 100% C 

TOTAL 296418,27 100% 
  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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