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ABSTRACT:   

The objective of this paper is to propitiate subsidies to the decision process of residential real estate 

enterprises, in the viability study stage, through parametric technique for the budget estimating of the 

direct costs of construction.   

The work results in the obtaining of a model of budget estimating, that  propitiates a appropriate degree 

of estimating precision for business decision, and make possible estimating with time of duration and 

appropriate technical quality, according to the characteristics of the project, in the stage of viability 

technical, economical and financial. 
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RESUMO: 

O objetivo deste artigo é propiciar subsídios ao processo decisório de empreendimentos imobiliários 

residenciais na fase de estudo de viabilidade através de técnica paramétrica para as estimativas 

orçamentárias dos custos diretos de construção. 

O trabalho resulta na obtenção de um modelo de estimativa orçamentária que propicie um maior grau de 

precisão de estimativa para a tomada de decisão empresarial e possibilite estimativas com tempo de 

duração e qualidade técnica adequada às condições disponíveis do projeto na fase de viabilidade 

técnica, econômica e financeira. 

 
I. INTRODUÇÃO: 

O objetivo deste trabalho é propiciar subsídios ao processo decisório de empreendimentos 

imobiliários residenciais na fase de estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira 

através de técnica paramétrica para as estimativas orçamentárias dos custos diretos da 

construção. 

Esta pesquisa se justifica pela representatividade do custo da construção nos estudos de 

viabilidade de empreendimentos residenciais e pela necessidade da apresentação da sua 

avaliação com uma precisão e tempo de duração de sua execução adequadas às necessidades do 

mercado imobiliário. 

A metodologia contempla a tipologia dos métodos de elaboração orçamentária mais 

empregados pelo mercado, as premissas para a sua execução, os graus de precisão 

considerados nas estimativas, e o levantamento de dados relativo a oito orçamentos detalhados 

de empreendimentos imobiliários residenciais no Rio de Janeiro nos anos de 2006 e 2007. 

A análise e a utilização dos dados destes orçamentos aplicados ao processo da técnica 

paramétrica, assim como os quadros e gráfico resultantes destas aplicações, contribuem para a 

formação de um modelo de orçamento por estimativas para empreendimentos residenciais. 

Ao final do artigo são apresentadas as conclusões e recomendações. 

 

II. TIPOLOGIA DOS MÉTODOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Classificamos as estimativas orçamentárias em orçamento por estimativas ou paramétricas; 

orçamento preliminar; e orçamento executivo ou detalhado. 
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O orçamento por estimativas ou paramétrico é um orçamento simplificado para o cálculo 

estimativo dos custos diretos da construção de um empreendimento imobiliário. Sua finalidade 

é a obtenção de uma avaliação do custo da construção levando em conta apenas os dados 

técnicos e financeiros disponíveis no momento deste estudo, cujo tempo de execução desta 

estimativa é expressivamente inferior ao tempo da realização de um orçamento preliminar ou 

orçamento executivo. 

O orçamento preliminar é elaborado com base no projeto arquitetônico preliminar ou projeto 

legal, no memorial de especificações técnicas, de acabamentos e de equipamentos do 

empreendimento, além das premissas básicas dos projetos complementares de cálculo 

estrutural, instalações prediais e projetos especiais, segundo as características da edificação. 

O orçamento executivo ou detalhado é elaborado com base no projeto arquitetônico executivo, 

no memorial completo de especificações técnicas, de acabamentos e de equipamentos, além 

dos projetos completos de cálculo estrutural, instalações prediais e projetos especiais. 

 

III. GRAU DE PRECISÃO DAS ESTIMATIVAS ORÇAMENTÁRIAS: 

O grau de precisão dos orçamentos varia de acordo com a quantidade e a qualidade das 

informações técnicas fornecidas para a realização do trabalho. As margens de erro dos 

orçamentos tendem a serem menores nos orçamentos executivos e maiores nos orçamentos por 

estimativas.  

A margem de erro aceitável é aquele passível de ocorrer em função da ausência de informações 

e imprevisibilidades com variação de mais ou menos 20%. 

A margem de erro desejável é aquela esperada pelos incorporadores para viabilizar seus 

empreendimentos, considerando o risco, com variação de mais ou menos 10%. 

 

IV. LEVANTAMENTO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Este artigo utiliza como base de dados oito orçamentos executivos de empreendimentos 

residenciais abaixo identificados: 

No. EMPRESA ENDEREÇO BASE 

1 Rossi Residencial Estrada dos Bandeirantes - Recreio – RJ abr/07 

2 Agenco Construtora Reserva do Peró - Cabo Frio – RJ jul/06 

3 Construtora BEN. Rua Mário Faustino - Recreio – RJ abr/07 
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4 Mozak Engenharia Rua Joaquim Pinheiro- Jacarepaguá – RJ fev/07 

5 Link Construtora Rua Barros Junior - N. Iguaçu – RJ jan/07 

6 W3 Engenharia Rua Custódio Serrão - Lagoa – RJ nov/06 

7 DBF Rua Antônio Cordeiro - Jacarepaguá - RJ abr/07 

8 Predial F.L. Av. Visconde de Cabo Frio - Tijuca - RJ fev/07 

 

Os orçamentos executivos das obras foram desenvolvidos com base nos projetos 

arquitetônicos, projetos complementares, especificações técnicas e de acabamentos, e os 

processos construtivos informados pelas empresas construtoras. 

Os valores unitários por m2 de custos dos vinte itens principais de serviços constantes dos 

orçamentos de construção de cada empreendimento, assim como o gráfico das atividades em 

relação aos respectivos custos por m2 são apresentados no quadro I. A proposição de 

modelagem da estimativa paramétrica segundo o custo por m2 (1ª. Estimativa) leva em conta o 

padrão de acabamento da obra e a área equivalente de construção, adotando-se as equivalências 

nos pavimentos do empreendimento segundo a NBR 12721, que consta do quadro II. 

A proposição de modelagem da estimativa paramétrica pela avaliação dos vinte principais itens 

de serviços da construção (2ª. Estimativa), utiliza os resultados obtidos dos oito orçamentos 

analisados, e sintetizados no modelo constante do quadro III. 

 

V. ANALISE DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

1ª. Estimativa paramétrica pela área equivalente de construção: 

Os resultados dos custos unitários por m2 dos oito orçamentos variam de R$ 828,91 / m2 no 

padrão baixo / normal a R$ 1.462,84 / m2 no padrão alto, a custos rasos.   

As áreas equivalentes dos empreendimentos foram obtidas pelo projeto arquitetônico, pelas 

especificações de acabamentos,adotando a experiência empírica e os critérios da norma NBR 

12721. 

Na aplicação deste modelo nas novas estimativas, adotam-se os custos unitários de projetos já 

realizados com semelhantes tipologias, as informações de empresas especializadas e de 

entidades de classes do mercado imobiliário. 

2ª. Estimativa paramétrica pela avaliação dos vinte itens de serviços de construção: 
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Os resultados obtidos pelos orçamentos analisados fornecem subsídios relevantes para 

elaboração desta modalidade de estimativa. Os valores por m2 obtidos nos itens projetos e 

instalações no canteiro oferecem aproximação adequada para novas estimativas, levando em 

conta a tipologia da edificação. O item serviços gerais e operacionais tem como principais 

referências para a sua avaliação o prazo da obra, o dimensionamento da equipe operacional e 

administrativa, e o porte da obra. 

Os orçamentos analisados apresentam variações representativas quanto ao movimento de terra 

e fundações, tendo em vista as características do terreno e as soluções empregadas pelos 

projetistas. Nestas estimativas, a consideração da qualidade do terreno é relevante e quanto a 

execução das fundações, a estimativa deve contemplar as quantidades de forma em m2, de 

concreto em m3, das armaduras em kg, das estacas em metro, das escavações em m3, do 

rebaixamento do lençol d’água em dias, e de muro de contenção em m3. 

Os orçamentos para supra-estrutura apresentam os índices de consumos de 0,18 m3/m2 a 0,25 

m3/m2 de área construída para o concreto; de 8,3 m2/m3 a 17,8 m2/m3 de concreto para 

forma; e de 84 kg/m3 a 102 kg/m3 de concreto para armação, e oferecem subsídios para as 

novas estimativas considerando as semelhanças entre projetos. 

As instalações prediais dos orçamentos foram estimadas pelo critério de pontos hidráulicos, 

pontos de esgoto, pontos elétricos, pontos de gás. Os pesos representativos dos custos de 

elevadores variam de 3% a 4% em relação aos totais dos custos dos empreendimentos. 

As quantidades das alvenarias dos empreendimentos apresentam variações de 140 m2/ 

apartamento a 303 m2 / apartamento, possibilitando a adoção de índices ajustados segundo 

projetos semelhantes, para as novas estimativas. De forma semelhante às análises anteriores, os 

itens esquadrias, acabamentos, louças, metais e itens complementares apresentados nos 

orçamentos são parametrizados para o fornecimento de subsídios às novas estimativas levando 

em conta a semelhança dos projetos. 

 

VI. CRIAÇÃO DO MODELO DE ESTIMATIVA PARAMÉTRICA: 

A análise dos dados dos orçamentos possibilita a elaboração de um modelo de estimativa 

paramétrica apresentado no quadro III acrescido de comentários e referências sobre os itens de 

serviços. A montagem é iniciada pela descrição dos vinte grandes itens relevantes na 

construção. É montada de forma “cronológica” pelas atividades ao longo do tempo, que facilita 
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a montagem orçamentária, a elaboração do cronograma físico e financeiro e as avaliações das 

atividades no canteiro da obra. 

As metodologias das estimativas por serviço estão descritas de forma sucinta na coluna de 

observações e servem apenas como uma referência. As metodologias das estimativas são 

dinâmicas e devem contemplar as características dos projetos e dos processos construtivos. 

 

VII. CONCLUSÕES E SUGESTÕES: 

- Em função da margem de incerteza da estimativa recomenda-se a adoção da metodologia de 

orçamento por estimativa paramétrica, conforme apresentado neste trabalho, além da 

estimativa de custos da área equivalente de construção pelo custo unitário por metro quadrado. 

Os resultados dos dois métodos criam um intervalo de valores auxiliando os empreendedores 

na tomada de decisão. 

- A estimativa orçamentária será tão mais precisa quanto maior a quantidade e a qualidade das 

informações técnicas relativas ao empreendimento. 

- A retro-alimentação dos orçamentos detalhados e das apropriações dos serviços de 

construções já realizadas oferecem subsídios relevantes para a realização de futuros 

orçamentos por estimativas. 

- As estimativas orçamentárias na fase de estudo de viabilidade, pelas suas restrições, não 

fornecem dados e precisões adequadas para o gerenciamento na fase da produção do 

empreendimento, quando são realizadas as compras e contratações de serviços. Na fase de 

produção do empreendimento, recomenda-se a elaboração do orçamento executivo. O 

comparativo entre o orçamento estimativo paramétrico e o orçamento executivo possibilita 

avaliar os desvios entre as estimativas e fornece elementos à retro-alimentação para o 

aperfeiçoamento do processo orçamentário. 

- A elaboração da estimativa paramétrica por item de serviço, em relação à estimativa do custo 

unitário pela área de construção, propicia uma maior precisão das estimativas para a tomada de 

decisão na fase de viabilidade técnica, econômica e financeira de empreendimentos 

imobiliários. 

- O modelo resultante da aplicação da técnica paramétrica em orçamentos imobiliários fornece 

subsídios para novas pesquisas relacionadas a esta disciplina. 
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Quadro I: Valores de custos dos serviços por m2 de área equivalente. 
 1 2 3 4 5 6 7 8     

 R$/m2 R$/m2 R$/m2 R$/m2 R$/m2 R$/m2 R$/m2 R$/m2     

Padrão de acabamento:  Normal  Normal/alto 
normal / 

alto Normal baixo/normal alto normal normal     
Área equivalente de 

construção: 32.497,00 53.435,00 1.698,76 3.548,00 5.653,00 1.308,00 5.166,00 1.662,00     

             

Projetos 23,68 39,38 28,42 38,54 14,93 55,62 26,63 37,38     

Instalações da obra 37,25 36,34 33,46 15,70 9,17 51,00 13,04 28,65     

Serviços Gerais 109,74 97,98 195,18 223,88 83,43 302,55 169,48 130,51     

Trabalhos em terra 4,62 3,30 1,63 35,53 8,10 26,78 5,48 1,42     

Fundações 47,41 37,05 59,63 63,53 91,58 120,41 27,39 65,67     

Estruturas 193,84 253,56 217,56 220,33 114,70 203,45 203,10 190,88     

Instalações 179,52 139,65 130,49 171,19 109,58 173,71 148,76 152,22     

Alvenarias 16,92 28,23 37,95 37,22 44,83 38,99 36,13 42,84     

Cobertura 0,00 73,88 0,00 0,59 41,52 0,00 1,93 2,79     

Impermeabilizações 26,52 16,70 36,58 22,31 3,26 43,32 10,06 17,10     

Esquadrias 44,31 102,85 59,50 69,84 53,20 71,65 61,96 42,38     

Revestimentos 83,50 79,95 125,13 137,29 110,88 131,96 117,10 126,88     

Pavimentação 62,77 115,76 70,94 59,73 54,49 88,28 53,29 46,02     
Rodapés, Soleiras e 

Peitoris 14,62 6,50 11,07 14,30 10,62 19,86 18,87 10,10     
Ferragens das 

Esquadrias 4,78 9,23 3,81 5,12 5,79 4,47 5,02 4,96     

Pinturas 43,84 35,07 29,36 32,26 35,91 42,96 37,12 41,64     

Vidros 3,04 6,47 5,81 9,93 3,96 11,00 8,35 2,87     

Louças e Metais 23,53 17,55 21,06 25,88 19,00 21,49 31,45 24,75     
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Complementação 1,35 30,93 0,66 14,45 4,03 30,07 5,87 2,77     

Limpeza 3,59 2,81 2,83 3,04 5,31 3,67 5,03 4,33     

 
 

         
    

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 
Quadro II: Modelagem - 1a. Estimativa do custo/m2 área equivalente: 
Obra: Modelo   Data: 
BASE ESTIMATIVA: Data base    
    

    
CÁLCULO DAS ÁREAS :       
        
DESCRIÇÃO DOS PAVIMENTOS ÁREA REAL ÁREA EQUIVALENTE   
        
        
        
        
        
        
TOTAL DAS ÁREAS:  m2   m2    
        
        
ESTIMATIVA DE CUSTOS:       
R$ / m2 na data base: R$  /m2   
Área construção estimada :     m2   
        

Cálculo do Custo Global :  R$     
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Quadro III: Modelagem - 2a Estimativa paramétrica por itens de serviços 
Obra: Modelo   Data: 
     
BASE ESTIMATIVA: Data base    
Prazo da obra: Meses    
     

Descrição  Valor ( R$ )   TOTAL  
  

% Observações 
          

Projetos       
R$/m2 do item projetos pela área equivalente de 
construção 

Instalações do canteiro       
R$/m2 do item instalações do canteiro pela área 
equivalente de construção 

Serviços Gerais, Operacionais       
Prazo da obra  pela  área equivalente  pelo  
R$/(m2.mês) do item 

Trabalhos em Terra       
Estimativa em m3 de escavação mecânica, manual, 
reaterro, rebaixamento lençol, muro contenção 

Fundações       

Estimativas de forma (m2), concreto (m3), armação 
(kg), estacas (ml), pelos custos unitários 
correspondentes 

Estrutura       

Estimativas de forma (m2), concreto (m3), armação 
(kg), controles tecnológicos (un), pelos seus custos 
unitários 

Instalações prediais       
Estimativas de  inst. elétrica (pt), inst. hidráulica (pt),  
inst. esgoto (pt), inst. gás (pt), equip incêndio (pt), 
elevadores(pard), exaustão mec.(un), especiais (un), 
pelos preços unitários 

Alvenaria       
Estimativa do m2 alvenaria por apartamento  pelo 
preço unitário 

Cobertura       Estimativa de área de telhado  X  preço unitário 

Tratamentos       
Estimativas do m2 de impermeabilização nos 
compartimentos nos sistemas rígido, flexível 4mm,  
argamassa polimérica, flexível 3mm, Epóxi, pelos 
preços unitários 

Esquadrias       

Estimativas de portas de madeira (un), esquadria de 
alumínio (m2), esquadrias de ferro (m2), pelos preços 
unitários 

Revestimentos       
Estimativas com base nas áreas de alvenarias (m2) e 
tetos (m2), pelos preços unitários das especificações 

Pavimentações       
Estimativa das áreas de pisos pelos preços unitários 
das especificações. 
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Rodapé ,Soleira e Peitoris       
Valor obtido por percentual correspondente ao item 
pavimentação 

Ferragens das esquadrias       
Estimativa da quantidade das esquadrias pelos preços 
unitários das especificações 

Pinturas       

Áreas estimadas de paredes, tetos, esquadrias, 
rodapés, madeiramentos, pelos preços unitários das 
especificações 

Vidros       
Estimativas das quantidades de esquadrias pelos 
preços unitários das especificações. 

Aparelhos       
Estimativa das quantidades de louças e metais, pelos 
preços unitários das especificações 

Complementação        
Estimativas dos itens componentes tais como 
equipamentos de piscina, luminárias, paisagismo. 

Limpeza       
Estimativa de custo com base em percentual do item 
pintura 

Subtotal         

Remuneração Construtora(%)         

Total Geral          
Área Equivalente :  m2       
Custo /m2 :  ( R$/m2 )       

 
 


