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Crédito das imagens 

A expressão gráfica presente na capa tem autoria própria para este mestrado. As imagens 

são de projeto, construção e objeto finalizado da Residência dos Padres Claretianos em 

Batatais/SP, construída em 1982-84 pelo mestre-de-obras Benedicto Brunherotti e com 

projeto dos arquitetos José Mario Nogueira de Carvalho Junior e Affonso Risi Junior. As 

fotos e desenhos arquitetônicos originais foram cedidos pelos arquitetos para o projeto de 

pesquisa “A Obra como Texto” (Auxílio-Pesquisa FAPESP. Set. 2007) do qual participo 

como pesquisadora. Este projeto de pesquisa foi realizado pelo grupo de pesquisa ‘Quadro’, 

sediado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São 

Carlos – EESC – Universidade de São Paulo – USP, coordenado pelos Prof. Dr. Joubert José 

Lancha e João Marcos de Almeida Lopes. Para esta pesquisa maior, em trabalho coletivo, 

realizaram-se entrevistas, visitas as obra, exercícios – materiais cuja investigação resultou 

em análises geométricas, estruturais e formais dos projetos, além das análises sobre o 

processo de produção. Em trabalho individual, para a pesquisa específica deste mestrado, 

realizaram-se exercícios orçamentários preliminares para o embasamento prático, da análise 

dos custos da Residência dos Padres Claretianos que não se apresentam neste trabalho final 

pelo encaminhamento da pesquisa. 
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RESUMO 

CERON, L. C. Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura. 
2011. 153 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

O processo de projeto, em Arquitetura, busca a interdisciplinaridade entre 
diferentes áreas de conhecimento e pressupõe a interlocução de diversos profissionais no 
diálogo com as propostas idealizadas pelo arquiteto. Assim, é exigido do profissional o 
exercício de múltiplas aptidões para solucionar os problemas adequadamente, com 
criatividade e mínima racionalidade, por meio das ferramentas que lhe dão liberdade de 
soluções. Uma dessas aptidões, de relação intrínseca à produção, está no enfrentamento do 
projeto arquitetônico com os custos da construção: tema amplamente discutido como um 
campo ainda a se desenvolver na Arquitetura. Neste contexto, apesar da disponibilidade 
financeira trazer limitações construtivas que afetam os valores arquitetônicos, a 
expressividade dos custos da produção comumente não dialoga com as questões valorizadas 
no projeto; pois este, em sua maioria, privilegia a definição dos espaços e suas respectivas 
formas – para compreensão programática e volumétrica – e não necessariamente analisa as 
especificidades construtivas indispensáveis para a execução do objeto arquitetônico. Para tal 
dilema, a pesquisa se propõe a analisar o enfrentamento entre projeto arquitetônico e 
canteiro de obras a partir dos custos da produção, do preço de venda e do valor da obra 
arquitetônica nas áreas de conhecimento correlatas à Arquitetura, como a ‘Arquitetura dos 
Custos’(na procura por ‘orçar idéias’ a partir das correlações do espaço arquitetônico com 
os custos da construção), a ‘Engenharia dos Custos’ (orçamentação tradicional da 
economia da construção, a partir do objeto arquitetônico definido, para obtenção e 
maximização dos lucros) e a ‘Crítica da Economia Política’ que, ao trabalhar a teoria do 
valor-trabalho com investigação socioeconômica na produção, discute a possibilidade de 
incongruência entre o preço de venda – inserido no capital global, e o valor de produção – 
advindo do processo construtivo específico para a realização da mercadoria. 

Palavras-chave: valor na arquitetura, custos da construção, economia política. 



 

ABSTRACT 

CERON, L. C. Notes on conception of price and value in the cost of Architecture. 
2011. 153 p. Thesis (Master of Architecture and Urban Design) - School of Engineering of 
Sao Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2011. 

The process of design, in Architecture, searches for interdisciplinarity between 

different areas of knowledge and requires the interchange of various professionals in 

dialogue with the proposals devised by the architect. Thus, it is required of the professional 

exercise multiple skills to solve problems adequately with minimum rationality and 

creativity, using the tools that give him freedom of solutions. One of these skills, with 

intrinsic relation to the production, is the ability to deal with the architectural design in 

relation to the construction costs: theme widely discussed as a field yet to develop in 

Architecture, because the budgeting processes have little emphasis on the training of 

architects. In this context, despite the fact that the availability of finance bring constructive 

limitations that affect the architectural project, the importance of production costs do not 

dialogue with the issues valued in the project, for it mostly focuses on the definition of 

spaces and their shapes – in terms of programmatic and volumetric - and not necessarily 

examines the constructive specificitys needed to implement the architectural object. For 

this dilemma, the research aims to analyze the confrontation between architectural design 

and construction site from the costs of production, selling price and value of architectural 

work in the areas of knowledge related to architecture, such as' Architecture Costs '(in the 

search for ‘budget ideas' from the correlations of the architectural space with the costs of 

construction), 'Cost Engineering' (traditional budgeting economy of construction, from the 

architectural object defined for obtaining and maximizing profits ) and the 'Critique of 

Political Economy', while working theory of labor value to socio-economic research in the 

production, discusses the possibility of inconsistency between the sale price - inserted into 

the global capital, and production value - coming from the building process for the 

realization of specific goods.  

Keywords: value in architecture, construction costs, political economy. 
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[1] Introdução 

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente 

ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e a 

abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos 

favos de suas colméias. Mas o que distingue, de antemão, o pior 

arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, 

antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se 

um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, 

e portanto idealmente. (Marx. 1996: 298) 1 

A escolha do tema 

O ato de projetar, em Arquitetura, propõe a síntese de conhecimentos de diferentes 

áreas e pressupõe a interlocução de diferentes profissionais que deverão dialogar, detalhar e 

complementar as propostas idealizadas pelo arquiteto. Para tal, o aprendizado em Arquitetura 

e, particularmente, o aprendizado sobre sua produção material, sua construção, busca uma 

transitividade entre distintos campos de conhecimento. Como exemplo, é manifesta a 

interdisciplinaridade pretendida pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, com organização 

acadêmica estruturada a partir de uma complexa rede de conhecimentos e procedimentos 

pertencentes a temas essencialmente diversos como a Tecnologia, a História, a Estética e a 

aplicação objetiva de conhecimentos sintéticos presentes na prática de Projeto.  

Esta busca pela interdisciplinaridade também apresenta um entrelaçamento 

complexo de níveis de generalidades e especificidades que, inevitavelmente, necessitam ser 

agenciados nos diversos momentos de realização de uma obra arquitetônica, sendo exigido 

do profissional (ou do pesquisador, ou do estudante) o exercício de múltiplas aptidões para 

solucionar adequadamente, com criatividade e mínima racionalidade, os problemas 

apresentados. Esse processo criativo exige um domínio seguro no uso das ferramentas que 

lhe são dispostas, dos instrumentos que lhe darão liberdade na busca de soluções e, 

conseqüentemente, na conquista de uma efetiva capacidade de escolha. 

Ou seja, em diálogo com os elementos de composição em Arquitetura, o 

profissional deve manusear o desenho, programas de computação gráfica, diversos níveis 

de escala (das inserções urbanas aos componentes da edificação), o processo histórico da 

região estudada, a realidade dos moradores ou usuários do espaço, as técnicas e sistemas 

                                                 
1 MARX, Karl. “O Capital”.  Apresentação de Jacob Gorender. Coordenação e revisão de Paul Singer. Tradução de 
Regis Barbosa e Flávio R. Kothe.  Editora Nova Cultural. 1996. Pág. 298. 
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construtivos que permitirão executar a obra, os custos para sua execução, as alternativas 

disponíveis para soluções mais sustentáveis etc. São critérios de análise do projeto 

arquitetônico, não necessariamente voltados para definir funções e espaços, mas que 

permitem prever ações, seqüências e relações no processo de produção da Arquitetura, 

podendo vir a ser determinantes para a qualidade final da obra e, conseqüentemente, para a 

expressão construída das idéias propostas. Assim, poderíamos dizer que, neste caminho de 

decisões, há um diálogo permanente e permanentemente tenso entre Arte e Técnica cuja 

inter-relação não deixa escapar o trabalho arquitetônico como um proces so  de produção , 

dentro das suas três etapas – aqui consideradas como projeto, obra e uso. 

A primeira etapa, de projeto2, é caracterizada pela interlocução do arquiteto com o 

cliente, suas demandas (ou limites) e os “obstáculos” inerentes ao processo de produção 

em Arquitetura como o terreno, clima, tecnologia, mão de obra etc., além das referências 

arquitetônicas trazidas pelo projetista que serão trabalhadas no processo de criação. Esse 

caminho a trilhar entre as variáveis existentes é marcado por escolhas  (no diálogo 

arquiteto/cliente) e também por re s íduos de indef inição 3, isto é, indefinições presentes em 

cada etapa de projeto que se tornarão escopo e demandarão definições nas próximas etapas 

ou, se assim não forem, chegarão à obra e, à revelia do arquiteto e do próprio projeto, só lá 

serão resolvidas. 

Na etapa construtiva, no enfrentamento entre o projeto arquitetônico e canteiro de 

obras, estes resíduos de indefinição trazem em si diversos conflitos e permitem momentos 

pontuais de diálogos que ressaltam a atuação do arquiteto frente ao caminho enfrentado pelo 

seu projeto. Tais conflitos, na etapa de uso do objeto arquitetônico, poderão ser exacerbados, 

tanto de forma positiva – uma iluminação agradável não esperada, escolha de um material 

                                                 
2 Sérgio Ferro define o projeto, em sentido particular ou como reflexo de uma atitude global, como “a articulação 
intencional do campo das possibilidades abertas por determinada situação. No caso da arquitetura, o campo a ser 
articulado contém limitações, como o padrão técnico disponível e o programa a resolver, cuja maleabilidade é 
pequena, e uma região de opções mais livres que independem de determinações imediatas e que, por essa razão, 
são mais capazes de exprimir as flutuações ideológicas de cada momento”. Ver FERRO, Sérgio. Arquitetura e 
trabalho livre. São Paulo: Cosac Naify, 2006. Pág.47.  
3 A ideia de “resíduo de indefinição”, como aqui comparece, tem como origem a acepção do filósofo francês Gilbert 
Simondon para o que ele chama de “résidu d’abstraction” (ou “resíduo de abstração”), uma formulação que, dentro 
das concepções do filósofo, designa o conjunto de informações que são transferidas, de uma etapa a outra no 
processo de individuação de qualquer objeto técnico ou conjunto técnico – como o é o edifício e a cidade –, de um 
saldo de “divergências de direções funcionais” residuais, com maior ou menor grau de causalidades recorrentes, 
mas que permitem, na passagem de um sistema a outro, o rearranjo dos elementos técnicos que o compõe. O 
assunto é amplo e não caberia aqui qualquer aprofundamento deste aspecto. Tratamos apenas de situar a origem 
do termo – que será revisitado diversas vezes ao longo deste texto. (ver SIMONDON, Gilbert. Du mode d’existence 
des objets techniques. Paris: Aubier, 1989; e LOPES, João Marcos de Almeida. Em memória das mãos: o 
desencantamento da técnica na arquitetura e no urbanismo. Tese (Doutorado em Filosofia e Metodologia das 
Ciências). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006). 
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construtivo diferenciado, diálogo entre ambientes não previstos, como de forma negativa – 

uma iluminação exagerada, um chuveiro sem vazão etc. 

Nessa vertente de análise da Arquitetura, podemos sugerir múltiplas variantes desses 

diálogos entre o projeto arquitetônico e suas ressonâncias em obra e uso, a partir de seus 

instrumentos de elaboração e representação com linguagem universalizada e desprendida da 

experiência empírica. Por exemplo, um desses diálogos, que atravessa um ponto por demais 

conflituoso em qualquer modalidade de enfrentamento entre arquiteto e obra é: o s  c u s t o s  

d a  c o n s t r u ç ã o . 

Segundo literatura acerca do assunto – e, em muitos aspectos, um dilema 

habitualmente experimentado no nosso cotidiano profissional – os processos tradicionais 

de orçamento para projeto e obra comparecem com pouca expressividade no processo de 

formação dos arquitetos, sendo comum algum aprendizado e desenvolvimento mais 

sistematizado na formação posterior ao período acadêmico, já na prática profissional. E, 

particularmente na etapa de projeto, ‘os custos da produção’ transformam-se em uma das 

variáveis com as quais os arquitetos frequentemente se embaraçam, ora considerada 

obstáculo infeliz (Ghoubar. 1990) 4 por conta da ignorância e/ou falta de familiaridade com 

metodologias adequadas para enfrentamento do tema, ora considerada mal utilizada em 

virtude do habitual desconhecimento da influência relativa de cada uma das variáveis no 

custo total da obra ou mesmo na composição geral dos esforços produtivos. 

Essa falta de familiaridade com metodologias de composição de custos ou mesmo 

com algum conhecimento mais sistematizado no trabalho empírico da Arquitetura (Ghoubar. 

1987) 5 – o canteiro de obras – é fato comumente relatado entre arquitetos que acompanham 

todo o processo de produção. Alguns casos de vivência ou de experiências sobre a 

dificuldade de tomar decisões de projeto frente às disponibilidades financeiras do contratante, 

voltaram nossa atenção para as considerações iniciais desta pesquisa. Parece-nos relevante e 

revelador, portanto, expô-los num curto relato. 

                                                 
4 GHOUBAR, Khaled. “A politização do tema - custos da produção - para o projeto arquitetônico”. SINOPSE n°13. 
Maio 1990. 
5 Sobre, Ghoubar discorre: “Para a localização da microeconomia das construções e do projeto arquitetônico, fez-se 
necessária a distinção dos tipos de conhecimentos, em três grupos: 1. Conhecimento empírico – é aquele 
apreendido pela experiência cotidiana, é vulgar, ametódico e assistemático, e fica ao sabor das circunstâncias da 
vida e da investigação pessoal. É o início de qualquer processo de conhecimento. Antes de uma abordagem 
metódica, os estudos se fundam na curiosidade, na acidentalidade, na descoberta das potencialidades do tema, e 
das possibilidades de realizações pessoais num envolvimento mais profundo e conseqüente.” GHOUBAR, 
Khaled. Mila, Ariosto (orient). “Custe o que custar. Investigação sobre o conhecimento de custos da construção na 
criação projetual arquitetônica.” Tese de Doutorado. FAU-USP. São Paulo, 1987. Pág. 17. 
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Numa primeira situação, em uma habitação unifamiliar de padrão médio, uma 

colega arquiteta (informação verbal) 6 discutia com seu cliente a substituição da telha 

especificada em projeto – a tradicional cerâmica – por uma telha “mais leve”, resultando 

assim, conforme o seu discernimento, num madeiramento conseqüentemente mais “leve” – 

o que acarretaria em economia nas despesas com a cobertura. Sem argumentos que lhe 

dessem suporte técnico para sustentar uma recomendação contrária à substituição do tipo 

de telha, a arquiteta resolveu apostar naquela possibilidade. Posteriormente, acabaram 

ficando claras as conseqüências daquela tentativa de economia: a telha mais ‘leve’, cujo 

preço unitário era necessariamente mais caro, exigia uma mão de obra mais qualificada para 

sua aplicação e um processo mais demorado de adequação – tendo em vista a dificuldade 

de acabamentos em um telhado projetado com vários recortes. Assim, uma diminuição 

nada significativa nas estruturas de madeira era a contrapartida de um acréscimo 

significativo nos custos de telhamento e, de forma clara, uma modificação na expressão 

arquitetônica idealizada. 

Num segundo contexto, também no caso de uma habitação unifamiliar de padrão 

médio (informação verbal) 7, o objetivo do arquiteto (que exercia a função de arquiteto, 

calculista estrutural e administrador da obra) era construir o melhor projeto, com a maior 

área e o menor custo possível. Adotando como sistema construtivo a alvenaria estrutural de 

tijolos maciços de barro cozido, especificou os materiais que lhe garantiriam o menor preço 

possível sem perder de vista o horizonte de qualidade construtiva considerado 

minimamente adequado. Ao finalizar a obra, com expressiva qualidade arquitetônica e 

significativa economia na relação qualidade/custo, o arquiteto pontuou a seguinte questão: 

para economizar, especificou um tijolo maciço de qualidade bastante mediana, comumente 

utilizado para ser rebocado. Utilizou-o, contudo, como alvenaria aparente, realizando assim 

um metro quadrado de alvenaria de vedação e estrutural com custo expressivamente menor 

que numa construção tradicional. . Entretanto, na avaliação geral da obra, a economia entre 

o tijolo específico para a realização de uma alvenaria aparente – que custava algo em torno 

de 2 a 3 vezes o custo de um tijolo comum – e o tijolo utilizado em obra não chegava a 

uma porcentagem minimamente significativa em relação ao custo total da obra. Ou seja, 

apesar do tijolo ter sido utilizado em grande quantidade – toda a casa é construída com 

tijolos, inclusive boa parte das coberturas que são abóbadas e abobadilhas –, seu custo 

unitário em relação aos outros insumos era comparativamente baixo e, se o arquiteto 

                                                 
6 Experiência relatada pela arquiteta Profª. Ms. Elisangela de A. Chiquito, em conversa informal. Junho 2010. 
7 Experiência relatada pelo arquiteto Prof. Dr. João Marcos de Almeida Lopes, em conversa informal. Março 2010. 
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tivesse especificado o tijolo mais caro e de maior qualidade – adequado para uma alvenaria 

aparente – esse acréscimo de custo não afetaria em grandes proporções o custo final da 

obra, mas talvez afetasse em grandes proporções a qualidade da alvenaria aparente. 

Numa terceira situação, em um mutirão autogerido para a construção de 61 casas 

unifamiliares em assentamento rural acompanhado por um coletivo de arquitetos (informação 

verbal) 8, vivia-se a extrema necessidade de reduzir custos na produção das unidades, por 

vários motivos: a exiguidade dos financiamentos destinados para a habitação rural e sem 

possibilidades de aditamento; o aumento superlativo do preço dos insumos no período de 

obra; dificuldades no gerenciamento de obra em assentamentos rurais – onde as longas 

distâncias são resultado da própria relação entre moradia e atividade produtiva; além de, no 

caso, a proposta de projeto definir seis diferentes tipologias, consequência do processo de 

participação dos assentados e de atendimento às suas diferentes demandas (prevalecendo, 

porém, o mesmo custo final para todas). No processo de obra, contudo, surgiu uma 

significativa discrepância entre tipologias, já que uma delas – com área semelhante a das 

outras tipologias, mas com um longo perímetro externo (residência em U com pátio interno) 

– extrapolava a equiparação de custo acordada. Foi realizada uma discussão com os 

mutirantes que haviam escolhido tal tipologia sobre a necessidade de reduzir custos; porém, 

os arquitetos estavam sem muita saída: as fundações já estavam executadas (sem possibilidade 

de diminuir porcentagens da área dos cômodos), os acabamentos já estavam no limite 

mínimo de habitabilidade exigido e as famílias não aceitavam construir um número menor de 

cômodos (reduzir um quarto, por exemplo). Nesta encruzilhada, a proposta sugerida pelos 

arquitetos foi retirar algumas paredes internas, reduzindo assim a quantidade de material e 

chegando ao custo equivalente. Entretanto, ao encaminhar a sugestão para obra, observaram 

que a redução das alvenarias de vedação não resultaria em nenhuma economia, já que o 

sistema construtivo das unidades – a alvenaria estrutural – implicava no apoio da cobertura 

sobre as alvenarias portantes. Ou seja, ao eliminar uma parede – estrutural que segurava a 

cobertura – surgia a necessidade de se executar uma viga para cumprir essa função 

portante. Fazendo os cálculos a partir do projeto executivo para ambas as soluções, 

verificou-se que a parede estrutural retirada custava praticamente o mesmo valor que a viga 

necessária para a sua subtração, pois o custo unitário dos insumos para a parede de 

alvenaria estrutural (com maior quantidade de material que a viga) era relativamente mais 

baixo do que os insumos para a viga que, conseqüentemente, tinham menor quantidade de 

                                                 
8 Experiência vivida pela autora desta pesquisa como membro da equipe de assessoria técnica USINA – Centro de 
Trabalho para o Ambiente Habitado. Período de 2006 a 2008. 
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insumos, porém com preços unitários maiores. Assim, as unidades continuariam com o 

mesmo custo elevado em relação às outras tipologias, mas agora sem as paredes que 

dividiam os quartos, a sala e a cozinha. 

O tema em si 

Estes e outros variados casos ressaltam, por meio dos impasses gerados pelas 

limitações financeiras, as discrepâncias entre o projeto arquitetônico e sua materialização em 

obra. A expressividade que os custos máximos permitidos – ou custos mínimos exigidos – 

agregam no momento da decisão projetual dialoga diretamente com os elementos 

construtivos, ou seja, com os sistemas construtivos escolhidos e seus respectivos insumos. 

Isto é, este diálogo não necessariamente se relaciona com as questões valorizadas no processo 

de projeto que, na maior parte das vezes, privilegia a definição das funções dos espaços e suas 

respectivas formas – e quase invariavelmente restritas aos níveis das generalidades para 

compreensão programática e espacial. 

Assim, pode-se dizer que a disponibilidade financeira em si, tomada como parâmetro 

de produção, traz limitações construtivas que afetam os princípios valorados do projeto 

arquitetônico; mas também, por outro ângulo, podemos afirmar que a l imitação na 

dispon ibi l idade f inancei ra traz questões para o proj eto arquit etôni co  que poderiam ser 

utilizadas como argumento de discussão. Isto é, da mesma forma que um maior conhecimento 

das tecnologias e dos processos construtivos potencializa a expressão da arquitetura, o 

conhecimento dos custos permite aprofundar o interesse nos conhecimentos detalhados da 

produção, ou seja, permite verificar ou atribuir valores mais apurados aos diferentes passos e 

agentes presentes no processo e, conseqüentemente, potencializar as opções de escolha no 

projeto arquitetônico. 

As referências sobre o tema 

Entretanto, o uso da variável custo como ferramenta de projeto entre os arquitetos é 

amplamente discutido como um campo ainda a se desenvolver na Arquitetura. Sobre o 

assunto, Mascaró afirma que 

O arquiteto acha-se impossibilitado de controlar economicamente cada uma 

das decisões de projeto, porque desconhece não só sua influência no custo 

total, mas também suas inter-relações. Não pode, por exemplo, comparar 

economicamente, de forma simples, duas alternativas muito comuns para 

edifícios de vários andares em altura, como o uso de um corredor para acesso 

às unidades de habitação, empregando um vestíbulo de distribuição central com 
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outro edifício que tenha unidades habitacionais equivalentes, mas com várias 

colunas de circulação vertical, de forma que se elimine o corredor interior. Com 

o conhecimento convencional de custos, isso só pode ser feito pela comparação 

final dos orçamentos completos dos dois projetos. Essa análise requer um 

processo por demais trabalhoso e pressupõe a existência de projetos completos 

ou, pelo menos, de anteprojetos detalhados para que se possa realizar o 

cômputo métrico e o orçamento das duas alternativas. Se usássemos esse 

procedimento para cada uma das decisões arquitetônicas adotadas, o método 

seria muito lento e, o que é pior, limitado, porque permitiria comparar, de cada 

vez, apenas duas alternativas de seleção para determinada parte ou função do 

edifício. E se existisse mais de duas alternativas? E quando, no contexto de 

alguma delas, existem variantes ou combinações das alternativas básicas? 

(MASCARÓ. 2006: 10) 9. 

O conhecimento convencional de custos na construção civil, conforme citado por 

Mascaró, articula-se em tabelas de composição de serviços (TCPOs) que, agregando o 

conhecimento do preço dos materiais e mão de obra10, permite determinar o orçamento 

anal í t i co da obra , de modalidade estatística. Estes dados, por sua vez, permitem também a 

extração de índices por m² de construção (CUB), mais comumente utilizados entre arquitetos 

para uma est imativa  dos custos, isto é, uma compos ição global dos cus tos de  uma obra . A 

estimativa, ao utilizar indicadores como o CUB (R$/m²), possui uma diferença radical em 

relação à unidade de cálculo normalmente utilizada pelo construtor que, ao invés de se 

interessar pela visão global dos custos, perguntará a quantidade final de material, sua 

especificação exata, a tecnologia prevista (local ou não) e o tempo disponível para execução 

(variáveis avaliadas no orçamento analítico e que irão interferir nos custos finais, quando 

executados em obra). Esta incompatibilidade entre unidades de análise, resultado de 

processos metodológicos diferenciados de manipulação dos custos, gera também uma 

separação entre os campos semânticos do arquiteto e do construtor (Ansuategui. 1971 apud 

Ghoubar. 1981: 34) 11. E esses construtores, isoladamente ou fazendo parte de empresas 

                                                 
9 MASCARÓ, Juan L. - O custo das decisões arquitetônicas. 4° Edição. Editora Masquatro. Porto Alegre. 2006. 
10 Sobre a composição dos custos dos serviços construtivos, o manual TCPO - Tabela de Composição de Preços 
para Orçamentos – da Editora Pini, é hoje consensualmente aceito como um referencial confiável, que guarda certa 
independência em relação aos setores sindicais empresariais e operários. Já os preços unitários no mercado são 
normalmente atualizados pelas revistas semanais de insumos da construção existentes no mercado - como 
exemplo, a “Construção em São Paulo”, também da Editora Pini. Também é de uso bastante corrente o software de 
quantificação e orçamento Volare, novamente da Pini. 
11 ANSUATEGUI, I. Parício. No seminário internacional C.I.B.R. Conseil Internacional Du Bâtiment pour La 
Recherche – De la recherche àla oratique, Le défi de l’aplicattion. 5° Congresso. Paris. 1971. In: GHOUBAR, 
Khaled. Arquitetura e economia do edifício. São Paulo, Dissertação de Mestrado. Edição do Autor, 1981. Pág.33. 
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maiores, inteiramente inseridos no mercado imobiliário, acabam desenvolvendo 

metodologias particulares de utilização/planejamento dos custos, tanto na etapa de projeto 

como na de obra, servindo principalmente para orientar as decisões empresariais – além de 

agenciar acessos privilegiados que, alimentando seus bancos de dados particulares, também 

propiciam possíveis deformações interessadas na manipulação dos custos12.  

Essas características e limitações da variável custo no projeto arquitetônico têm sido 

tratadas por diversos autores 13, no intuito de abordar de diferentes formas o tema e 

aprofundar as questões quanto ao diálogo entre proj eto e disponibi l idades f inancei ras.  Tais 

estudos vêm apontando que a principal diferença que se pode construir em relação às 

metodologias de maior divulgação é que se faz necessário avaliar não só os custos pelo aspecto 

quantitativo, mas também tendo em vista a inter-relação custos-benefício (Ghoubar. 1981) 14 - 

ou a relação qualidade-custo (Mascaró. 2006) -, apoiados no conceito de ‘desempenho’ ou 

‘performance’ do projeto. Tendo como princípio a plena satisfação das necessidades humanas, 

tanto na escala individual como na coletiva, estes autores consideram necessário avaliar o 

projeto a partir das necessidades físico-ambientais (estabilidade, segurança, estanqueidade), das 

necessidades humano-fisiológicas (confortos ambientais internos - térmico, acústico, lumínico e 

eólico) e necessidades humano-psicológicas (aspectos que determinam a percepção do espaço: 

                                                 
12 Sobre empreendimentos de interesses rentáveis, Ghoubar diz: “As planilhas reais jamais serão socializadas, pois 
poderão indicar evasão fiscal, para a qual se tem mecanismos legais, para não caracterizar como tal os ganhos com 
as produtividades conseguidas.” GHOUBAR, Khaled. “Sobre a falta de visibilidade dos custos no projeto 
arquitetônico”. Tese de Concurso para Livre Docência. 1999. O recente trabalho de Shimbo, sobre empresas 
envolvidas com a produção habitacional para o setor econômico, explicita claramente o modo como são 
manipulados índices de custos como parâmetros de produção. SHIMBO, Lucia Z. “Habitação social, habitação de 
mercado: a confluência entre Estado, empresas construtoras e capital financeiro”.  Tese de Doutorado. EESC-USP. 
2010.  
13 São diversas as publicações que se dedicam a analisar os custos a partir dos projetos de arquitetura, como 
encontramos no seminário internacional C.I.R.B. 5° Congresso. As publicações de fundamentação teórica nesta 
área, na sua grande maioria, são títulos voltados para gestão enquanto planejamento da execução e organização 
em obra, como os presentes em KOSKELA, L. “Aplicattion of the new production philosophy to construction” 
Stanford, Stanford University – CIDE, 1992; FABRICIO, M, M. “Processos construtivos flexíveis: projeto de 
produção. Dissertação (Mestrado) – EESC, 1996. Há também uma parte da bibliografia que se dedica à avaliação 
do impacto dos custos no ciclo de vida do edifício, propondo um equacionamento das partes em função dos 
elementos de custos, pretendendo enfrentar uma freqüente limitação orçamentária, como CARDOSO, L.R.A.. 
“Metodologia de avaliação de custos de inovações tecnológicas na produção de habitações de interesse social” 
Tese (Doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 1999;  e a análise de desempenho funcional 
baseado na avaliação pós-ocupação do edifício, como em ORNSTEIN, S.W.; Cruz, A.O.  “Análise de desempenho 
funcional de habitações de interesse social em São Paulo” In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente 
Construído, 8. Salvador. 2000. 
14 GHOUBAR, Khaled. Arquitetura e economia do edifício. São Paulo, Dissertação de Mestrado. Edição do 
Autor, 1981.  
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segurança, liberdade, proximidade, coletividade, privacidade), modificando e ampliando assim 

os parâmetros mais imediatos de avaliação dos custos15. 

Essas pesquisas, por outro lado, apontam alguns aspectos negativos do não 

aprofundamento do tema no projeto arquitetônico. Ghoubar chama a atenção para a 

influência, na prancheta do arquiteto, do conceito de valor 16 definido como a ‘importância de 

determinada coisa’ e, na ausência de métodos mais complexos e eficientes de aferição, da 

existência de uma escala de avaliação pessoal do projetista – e portanto subjetiva – que 

hierarquiza as variáveis e define os parâmetros do projeto. Sobre esta ‘ausência de métodos 

mais complexos’ Mascaró ressalta que 

Em conseqüência do habitual desconhecimento da influência relativa a cada 

uma das variáveis no custo total da obra, quando, como é frequente, nos 

depararmos com limitações orçamentárias muito grandes, imediatamente 

tratamos de limitar e economizar em todos os itens possíveis, resultando, 

muitas vezes, perdas de qualidade sensivelmente mais significativas que a 

economia obtida, diminuindo, em lugar de aumentar, a relação qualidade-custo. 

(Mascaró. 2006: 10) 

Arquitetura dos Custos e Engenharia dos Custos 

Dentre as referências iniciais sobre o tema, a diferenciação entre Arquitetura dos 

Custos e Engenharia dos Custos, desenvolvida por Ghoubar (informação verbal) 17, 

mostrou-se como um ponto inicial de investigação – que, por fim, articulou os temas 

presentes nos capítulos a seguir. 

                                                 
15 Nesta área há, entre outros estudos nacionais e internacionais, um Projeto Temático em desenvolvimento, na 
FEC –UNICAMP, denominado “Atual Inovação de produção de conjuntos habitacionais de interesse social para 
redução de custos e aumento do valor entregue”, que parte da premissa de que decisões tomadas no processo de 
projeto determinam a qualidade do empreendimento e o seu custo medido ao longo do seu ciclo de vida;  tem como 
objetivo introduzir inovações no processo de produção de CHIS para reduzir custos e maximizar o valor aos 
diversos agentes envolvidos. Apesar da proposta de pesquisa deste mestrado aproximar-se topicamente desta 
temática, ou seja, dos instrumentos e tecnologias que aprimoram o processo de projeto e a otimização dos custos, o 
ponto de vista aqui pretendido procura orientar-se a partir de um aspecto mais circunscrito e particular, isto é, a 
partir da realização efetiva dos custos em obras já executadas e que agreguem referência significativa em termos 
arquitetônicos. Tendo em vista uma avaliação positiva das condições atuais das obras previstas como estudo de 
caso – apesar do relativo custo reduzido para sua produção – parece-nos possível assegurar que ali se realizou 
uma adequada operacionalização dos custos, permitindo também formularmos a hipótese de que ali ocorreu um 
justo equacionamento entre qualidade e custos. 
16 Ghoubar discute os conceitos de custo (valor intrínseco ao produto), preço (valor de mercado de utilidade) e valor. 
Na sua análise, Marx denomina “valor” de uma mercadoria a cristalização do trabalho social empatado na sua 
produção, e “preço” como sendo a expressão em dinheiro desse valor. As relações entre conceitos, seus diversos 
aspectos e suas implicações na investigação aqui proposta serão devidamente aprofundadas mais adiante. 
(GHOUBAR. 1987: 36) 
17 Trata-se de um neologismo elaborado, a partir dos trabalhos realizados nas disciplinas da graduação, pelos 
professores da FAU USP Jorge Oseki e Khaled Ghoubar. Informação concedida verbalmente por Ghoubar. 
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Ghoubar, de forma sucinta, descreve a ‘Engenharia de Custos’ como a engenharia 

que trata de forma muito competente a ‘economia da construção’ por meio do 

gerenciamento dos custos, desde o início da gestão dos empreendimentos até sua venda. 

Estabelece os critérios e metodologias gerenciais para a elaboração de estudos de 

viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos, sempre levando em conta a 

capacidade de endividamento dos usuários, seus gostos e necessidades, os custos da 

produção e o valor das vendas. Aqui o orçamento da construção é previsto, mas só é 

confirmado após a elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia. 

Já a ‘Arquitetura de Custos’, de forma complementar à Engenharia de Custos, mas 

com metodologias de abordagem distintas, trata das corre lações do espaço arquit etôni co  

com os seus custos  de produção.  Ela também está preocupada com os usuários e com o 

empreendedor, mas os seus critérios e metodologias manifestam-se através dos desenhos 

do projeto. Diz ele que 

Enquanto a Engenharia dos Custos trabalha sobre bases mais objetivas, a 

Arquitetura dos Custos, sem abrir mão das suas bases subjetivas, trabalha 

também com alguns dos instrumentos da Engenharia dos Custos, como a 

apropriação de orçamentos, com os indicadores espaciais e funcionais, 

metodológicos e referenciais, para empregá-los em projetos análogos. Aqui 

também o orçamento da construção é previsto e, sobretudo, ele é monitorado 

durante o desenvolvimento dos desenhos desde o início embrionário do 

projeto. Esse controle dos custos do projeto arquitetônico está cada vez mais 

sendo exigido dos arquitetos, cuja eficiência depende da colaboração da 

Engenharia dos Custos, embora essa relação ainda não esteja totalmente 

articulada com benefícios a ambos, como também do empresário e 

consumidores. (GHOUBAR. 2007) 18  

A Arquitetura dos Custos, como campo de conhecimento manipulado pelos 

arquitetos, constrói indicadores que permitem criar relações entre possíveis soluções 

formais, tecnológicas e construtivas: entre o todo do projeto e suas partes; entre a área total 

e as áreas de ambientes específicos; entre a quantidade de insumos necessários para as 

soluções construtivas e a área construída; entre sistemas tecnológicos específicos do projeto 

                                                 
18 GHOUBAR, Khaled: Curso de extensão - projeto de custos colocando a questão dos custos para projetos de 
arquitetura dentro da sua real importância e flexibilidade. Passo Fundo Universidade de Passo Fundo/Faculdade de 
Engenharia e Arquitetura. 2007. TERCEIRA AULA. 
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e o CUB (R$/m²); entre o preço final da obra e o processo de produção escolhido; entre 

componentes de mesma função construtiva e seus custos unitários etc.19  

Contudo, tanto a Arquitetura dos Custos quanto a Engenharia dos Custos utilizam 

como ferramenta básica de análise para a determinação dos valores financeiros, a 

orçamentação, subdividida em estimativa dos custos - realizada com informações 

iniciais do projeto preliminar ou básico - e orçamento analítico dos custos 20 - realizado a 

partir do projeto executivo. Essas ferramentas, metodologicamente, possuem objetivos 

diferenciados: a estimativa serve para uma avaliação preliminar do projeto e/ou 

empreendimento durante seu processo de idealização, trazendo valores aproximados para 

aferir sua viabilidade; enquanto que o orçamento analítico, realizado para a execução do 

projeto e/ou empreendimento, serve para delinear valores mais precisos – nunca exatos – 

dos custos e preços existentes no empreendimento, trazendo assim subsídios para o processo 

de trabalho no canteiro de obras tais como: o cronograma físico-financeiro, a curva ABC, a 

quantidade de homens-horas necessária para cada serviço e nas etapas de obra etc. 21 

Também se diferenciam pelas unidades, pois a estimativa basicamente se utiliza da relação 

custo por área (expresso por R$/m² - CUB: Custo Unitário Básico), enquanto a 

orçamentação já trabalha com as quantidades especificadas dos insumos  em projeto, sua 

composição e organização em serviços  e  a t iv idades , seus custos unitários e, 

conseqüentemente, os custos globais gerados por estes. 

Tal diferenciação não necessariamente quer afirmar que esses instrumentos são 

utilizados de forma independente, mas poderíamos dizer que são duas ferramentas que se 

mostram complementares em diferentes momentos de projeto. Como exemplo, atualmente 

o mercado da construção, com a crescente expansão da construção civil, está valorizando 

                                                 
19 Sobre os métodos de determinação dos indicadores, Solano (2007) afirma haver consenso entre os 
pesquisadores sobre a falta de padronização na obtenção dos dados, nos métodos para sua determinação e na 
forma de divulgação dificultando assim o gerenciamento da produção e a possibilidade de criação de séries 
históricas. Demonstra também que essa falta de padronização na coleta dos dados faz com que muitos 
pesquisadores e usuários dos indicadores utilizem conceitos de áreas que ou não são bem definidos, ou não são 
bem entendidos (como área real, área de construção, área útil, área construída, área de piso e área de tapete), 
dificultando assim a acessibilidade e estabilidade dos indicadores. Donde poderíamos inferir, por outro lado, a 
relativa flexibilidade interessada no uso dos dados e referências, sempre útil nos processos de orçamentação de 
projetos e obras públicas, por exemplo, como veremos mais adiante. 
20 Segundo Mattos: "Orçamento não se confunde com orçamentação. Aquele é o produto; este, o processo de 
determinação." MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras: dicas para orçamentistas, estudos de 
casos, exemplos. São Paulo: Editora Pini, 2006. 
21 O cronograma físico financeiro estrutura os serviços executados no tempo da obra, o que permite ao construtor 
prever ações (como compra de materiais e contratação de mão de obra etc.) e com isso obter produtividade e 
eficiência no gerenciamento. A Curva ABC hierarquiza, por ordem de grandeza, os insumos que mais custam dentro 
da obra, o que permite, com esta ferramenta, selecionar alguns itens para cotações de preço mais precisas e 
pontuais. 
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os estudos de viabilidade a partir de estimativas para garantir uma maior eficiência das 

construtoras, como fica explícito na reportagem da Revista Construção Mercado. 

Erroneamente a estimativa pode ser interpretada como sendo um orçamento 

mal realizado, quando na verdade é uma etapa preliminar. A diferença essencial 

entre uma estimativa e um orçamento é o nível de detalhamento das 

informações disponíveis sobre o custo que se deseja avaliar do 

empreendimento. ‘Um orçamento, para ser feito, exige um projeto detalhado, já 

uma estimativa pode ser feita a partir de dados preliminares, não detalhados, 

sobre o empreendimento’, compara a Engenheira Mônica Spranger. Além da 

diferença entre as informações disponíveis, existem desigualdades marcantes, 

também, nos objetivos e nas metodologias empregadas, e o orçamento 

realizado no momento errado pode trazer prejuízos ao incorporador. Por isso, a 

recomendação do economista Sergio Conforto, especialista em projetos de 

investimentos e em estudos de viabilidade econômica de empreendimentos 

industriais, é de que o fluxo de caixa do empreendimento, que é a essência do 

estudo de viabilidade, comece pela estimativa e nunca pelo orçamento. 

‘Ninguém de bom senso, para fazer um estudo como este, investiria na 

elaboração de um projeto detalhado de engenharia, que tem custo elevado, para 

depois elaborar o orçamento e só com ele avaliar a rentabilidade de um dado 

empreendimento’, diz. ‘Pode acontecer de o empreendimento ser inviável 

economicamente e, nesse caso, o custo de execução do projeto terá sido um 

desperdício’, acrescenta. Isso porque, notoriamente, os custos da elaboração de 

uma estimativa são bem menores que os de um orçamento, que requer todos os 

projetos detalhados. (Revista Mercado e Construção. 2007) 22 

Para os arquitetos projetistas, o orçamento analítico torna-se útil no momento em que 

o próprio arquiteto atua como fiscalizador e/ou gerenciador da obra, ou quando ele, como 

pesquisador, o utiliza para retroalimentar suas análises sobre custos a partir de alguma obra 

construída, em particular. Para a fase de projeto, como visto em vários autores, o orçamento 

analítico se apresenta de difícil utilização por ser necessário detalhar cada alternativa (quantificar 

cada insumo, levantar os preços do mercado e comparar custos globais) para poder escolher 

uma. Sobre isso, Ansuategui e Mascaró trabalham da seguinte forma: 

É curioso notar que hoje os métodos que consistem em predimensionar a 

estrutura permitem conhecer exatamente as dimensões, seja qual for a peça. 

Enquanto que outras matérias, como a sociologia aplicada, ou o cálculo do custo, 

                                                 
22 Reportagem realizada por CARVALHO, Kelly. Cálculo expresso. Construção Mercado 72. Julho 2007. 
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ficam no domínio da mais vaga intuição. Os arquitetos não têm uma consciência 

exata da influência das variáveis da concepção sobre o custo. O arquiteto sob a 

pressão do empresário que deseja que o resultado seja o mais econômico 

possível, sem se referir a nada, nenhum sistema racional e rápido existe para que 

ele pudesse amarrar suas decisões. Sem conhecer o custo que implica cada 

decisão, as variáveis não são comparáveis. A única maneira, por exemplo, de 

saber se podemos aumentar a espessura de uma habitação consiste em estabelecer 

dois projetos completos, proceder as suas medições e enfim, calcular os custos 

respectivos. É grave que para controlar a influência sobre o projeto, de um dos 

mais fortes embaraços da construção, não possamos fazer chamada além das 

vagas intuições que resultam de experiências desordenadas. O nó do problema 

está no longo processo: projeto, medição e cálculo do custo. O projeto é uma 

seleção contínua, e ninguém pode ficar fazendo uma medição e um cálculo de 

custo para cada opção. (Ansuàtegui: 1971 apud Ghoubar. 1981: 33) 23 

A comparação de projetos alternativos por meio de orçamentos completos 

apresenta-se não só trabalhosa, mas também insuficiente. Para avaliar as 

decisões de projeto do ponto de vista econômico, devemos usar uma 

metodologia que nos permita analisá-la uma a uma, à medida que vão sendo 

adotadas. (Mascaró. 2006: 10) 24 

Nesta visão, o uso da estimativa orçamentária, como ferramenta de projeto, 

permite ter uma ‘ordem de grandeza’ da obra arquitetônica, sem a especificação dos custos 

para cada etapa de obra ou de cada serviço a ser executado. Entretanto, para se ter estes 

indicadores da estimativa orçamentária, são necessários os dados gerados nos orçamentos 

analíticos cujo objetivo responde aos preceitos da Engenharia dos Custos, ou seja, da 

‘economia da construção’ que procura a determinação do preço de venda  do objeto 

construído – relacionado à obtenção e maximização de lucro para as empresas executoras. 

Este preço de venda considera, para além dos custos da produção, uma infinidade de itens 

indiretos, como a administração da obra, as garantias para imprevistos, o lucro presumido 

etc. Nesta realidade, este preço de venda do mercado não necessariamente auxilia o 

arquiteto no seu processo de projeto, pois traz valores relacionados ou relativos às 

‘subjetividades’ da dinâmica imobiliária (localização, disponibilidade de infra-estrutura, 

                                                 
23 ANSUATEGUI, I. Parício. C.I.B.R. – De la Recherche à la Pratique, Le Défi de LÁpplication, 5° Congresso. Paris. 
Conseil Internacional Du Bâtiment pour La Recherche. 1971 In: GHOUBAR, Khaled. Arquitetura e economia do 
edifício. São Paulo, Dissertação de Mestrado. Edição do Autor, 1981. Pág.33 
24 MASCARÓ, Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. 4° Edição. Editora Masquatro. Porto Alegre. 2006. 
Pág.10 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO              Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura 

23   INTRODUÇÃO 

 

aspectos simbólicos etc.) e não ao preço de produção do objeto arquitetônico, o qual 

permitiria comparações entre soluções tecnológicas e construtivas, como objetivado na 

Arquitetura dos Custos – que, como dito anteriormente, trata das correlações do espaço 

arquitetônico com os seus custos de produção. 

Em resumo, estas duas visões - a da Engenharia dos Custos, que tem como 

objetivo a execução da obra arquitetônica e com ela a obtenção de lucro; e a da Arquitetura 

dos Custos, que visa auxiliar os arquitetos no processo de projeto para escolha das soluções 

mais adequadas financeiramente – apontam para focos diferentes e, conseqüentemente, 

valorizam de maneira diferenciada os vários aspectos da orçamentação da obra 

arquitetônica ou de engenharia. 

Conceitos de valor no tratamento dos custos da Arquitetura 

A partir desta visão geral sobre a est imativa  e o orçamento ana l í t i co  dentro do 

processo de orçamentação e da diferenciação entre objetivos da Arquitetura e Engenharia 

dos Custos, poderíamos tendenciosamente afirmar que o estudo dos custos soa como 

tarefa por demais importante para uma adequada valoração da Arquitetura e que deveria 

sobrepor-se aos demais temas, para uma abordagem mais responsável e crítica da 

problemática do projeto e da construção. Essa seria uma forma errônea e simplificadora de 

enfrentamento de tal problemática, tendo em vista, como já introduzimos, a necessária ou 

pretendida multidisciplinaridade que domina o campo de atuação do arquiteto e urbanista. 

No mundo interdisciplinar da Arquitetura, o concei to de valor  pode ser analisado 

por múltiplos pontos de vista – pela ecologia, pela historiografia, filosofia, engenharia, pela 

própria economia etc. –, determinando, a cada enfoque, as características relevantes de um 

projeto ou obra a partir dos parâmetros considerados fundamentais para cada abordagem. 

Se considerarmos que cada campo acaba criando um sistema diferente de valoração 

subjetiva, então como valorar objetivamente a Arquitetura? O que é necessário considerar 

neste processo de composição do valor em Arquitetura? 

Para um projeto com preocupação na sustentabilidade, é comum considerar que a 

determinação dos materiais adequados e a adequação de seus usos, o conhecimento 

profundo das características climáticas locais e a correta articulação de suas dinâmicas com 

o ambiente construído, a lógica de circulação (distância) dos materiais especificados etc., 

são pontos cruciais nas escolhas de projeto. Em outros casos, a expressividade, clareza ou 

exacerbação das formas arquitetônicas podem ser características de projetos que buscam a 

valoração do objeto construído como ícone de princípios arquitetônicos (um prédio como 
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o MASP ou o MAM), ou de um valor patrimonial histórico previamente demarcado (o 

prédio da Pinacoteca do Estado, por exemplo, e o projeto das intervenções ali realizadas), 

ou mesmo para a demarcação de um discurso comprometido com alguma dimensão 

objetiva da vida (uma igreja, uma escola, um museu etc. – em termos imobiliários, parece-

nos plausível imaginar quanto custa  construir uma igreja ou uma escola, mas não seria fácil 

avaliar quanto ela vale) 

Também podemos citar uma ampla linha de pesquisa na qual o momento da 

utilização do objeto construído, a satisfação ao utilizá-lo, seja o termômetro para a 

avaliação do valor de uma determinada arquitetura. Como exemplo, citamos os trabalhos 

realizados por pesquisadores da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo 

da Unicamp, que vêm propondo a introdução de novos conceitos e ferramentas para 

implementação de melhorias no projeto da habitação social, a partir de trabalho de campo 

realizado em conjuntos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo (CDHU), na região de Campinas (SP), quando desenvolveram 

‘indicadores de valor’ como uma forma alternativa ao ‘indicador de satisfação’.  

Kowaltowski (2009) 25, coordenadora do projeto, afirma que na maioria dos estudos 

direcionados a empreendimentos habitacionais de interesse social vêm sendo aplicado o 

conceito de ‘Satisfação’ dos usuários – especialmente por meio de APO: Avaliação Pós-

Ocupação; porém, os resultados, que em geral apresentam retorno positivo dos moradores, 

podem ser decorrentes da condição precária da moradia anterior destas famílias. Diz em 

entrevista: 

O indicador ‘Satisfação’ do usuário deve ser utilizado com reserva em questões 

relacionadas à habitação de interesse social. Nosso objetivo é verificar a 

potencialidade do uso da percepção de ‘Valor Desejado’, como forma de apurar 

de maneira mais detalhada e consistente a relação do homem com seu ambiente 

construído. (Kowaltowski. 2009) 26 

O ‘valor desejado’, como instrumento para coleta de dados, faz uso de uma 

analogia com as cartas de baralho que configuram quatro tributos para definir os valores 

desejados pelos usuários: perspectiva financeira, qualidade espacial, qualidade do ambiente 

                                                 
25 Kowaltowski, Dóris em entrevista na REVISTA HABITARE. Pesquisa da Unicamp propõe inovação no 
levantamento do valor desejado na habitação de interesse social. ANO 9. ABRIL 2009. 
http://www.habitare.org.br/ConteudoGet.aspx.CD_CONTEUDO=522  
26 Kowaltowski, Doris. Em REVISTA HABITARE. Pesquisa da Unicamp propõe inovação no levantamento do valor 
desejado na habitação de interesse social. ANO 9. ABRIL 2009. http://www.habitare.org.br/ConteudoGet. 
aspx.CD_CONTEUDO=522 
 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO              Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura 

25   INTRODUÇÃO 

 

interno e percepções socioculturais; e para sua interpretação foi utilizado o ‘Índice Geral de 

Importância’ que permitiu um ‘ranqueamento’ desses valores desejados. De acordo com o 

grupo de pesquisa, essa estratégia para avaliação subjetiva da moradia junto à população 

mostrou-se eficaz tanto em termos de rápida assimilação pelos moradores quanto pela 

qualidade das informações obtidas. Para os pesquisadores, os resultados parciais 

comprovam a relevância do conceito de ‘Valor Desejado’ pelos moradores, especialmente 

no contexto de habitação de interesse social e podem subsidiar o processo de projeto e 

eventuais políticas públicas.  

No que ser refere à conceituação para abordagem metodológica de avaliação pós-

ocupação, a discussão de valor aparece de forma estruturada e fundamentada. Entretanto, 

ao discutir os custos de produção  da obra arquitetônica – um tema ligado às engenharias, 

normalmente relacionado à economia da construção – não necessariamente trazemos a 

discussão do valor arquitetôni co  com ele. Isto é, quando uma arquitetura é dita, por 

exemplo, de ‘baixo custo’, trazemos uma acepção de valor implícita neste adjetivo que não 

necessariamente (e na maioria das vezes) é sinal de valor arqui te tôn ico , ou qualidade 

arquitetônica. 

Para exemplificar: em uma habitação de interesse social, em que o leque de opções 

é limitado e o poder de exigência do usuário na concepção do projeto quase sempre é 

reduzido a nenhum, a prerrogativa do baixo custo é valorizada ao extremo, tornando-se 

foco único e, consequentemente, demasiadamente detalhada, questionada, avaliada e 

reavaliada no seu processo de produção. Porém, este processo que garantirá o baixo custo 

não necessariamente traz termos considerados qualificadores no vocabulário arquitetônico. 

Ou seja, é comum entre arquitetos veicular a visão – explícita ou não – de que os custos 

controlados (ou a falta de dinheiro) é um limitador das idéias arquitetônicas, como se a 

liberdade necessária para uma boa arquitetura apenas se realizasse em regime de plena 

liberdade orçamentária. 

Pelo mesmo raciocínio, quando nos deparamos com uma obra arquitetônica 

considerada significativa segundo a perspectiva da crítica arquitetônica, porém realizada a 

um baixo custo de produção, se comparado ao preço comumente praticado pelo mercado, 

ela agrega um ‘valor extra’, um atributo que aparece de forma quase subliminar, explicitado 

pela pergunta: como eles conseguiram? Pensamento este que só reafirma a visão da 

liberdade arquitetônica relacionada à liberdade orçamentária que a posse do dinheiro traz. 

Assim, voltemos à questão: quais seriam os agentes  de custo  da construção que 

efetivamente valoram a Arquitetura? A liberdade necessária para a boa arquitetura está na 
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característica ilimitada do dinheiro? Quais são as noções e acepções de valor que emergem 

da prática de projeto, atravessam os canteiros de obras e se cristalizam no uso do objeto 

arquitetônico? 

Ghoubar (1987) verifica que, na linguagem leiga, popular, do canteiro de obras e do 

mercado de materiais de construção e até nos escritórios de projetos, os conceitos de custo,  

preço e valor  confundem-se como sinônimos de uma mesma coisa: ‘o quanto é em 

dinheiro’. Diz Ghoubar que, 

Sendo o custo de um produto o resultado de uma compilação detalhada dos 

custos totais de produção (instalações, equipamentos, matérias primas, 

componentes, capital de giro, mão de obra, energia e tecnologia) o preço final 

de venda é o justo valor para a efetiva transformação de mercadoria em 

dinheiro, da mercadoria em valor de uso e consequentemente do dinheiro em 

valor de uso. Em suma, o custo seria o ‘valor intrínseco de produção’ e o preço 

valor de mercadoria de ‘utilidade’ diante do desejo de demanda e da raridade do 

produto. (GHOUBAR. 1987: 34) 

Na sua visão, a ótica do projetista não faz distinção entre custo e pre ço , pois esta 

diferenciação não é objeto de preocupação, já que sua escala de importância é atribuída aos 

aspectos de valor cuja concepção não se refere à produção ou ao mercado, pois aqui o 

termo valor “é compreendido na sua justeza semântica como a ‘importância de 

determinada coisa’, importância igual a ‘consideração’ e não igual a dinheiro” (Ghoubar. 

1987: 35). Ou seja, na atividade de prancheta e na sua linguagem particular, “repleta de 

expressões corporais, onomatopaicas e ideológicas” (Ghoubar. 1987: 35), o conceito de 

‘valor’ baliza constantemente o projeto, dando-lhe uma escala de avaliação pessoal, de 

grande utilidade, na ausência de métodos mais complexos e eficientes de aferição.  

Nesse espírito, o projetista hierarquiza as variáveis e define os parâmetros do 

projeto pelos ‘valores’ que lhes atribui. Assim, quantificar o ‘valor’ de um objeto 

arquitetônico, seja ele o ‘custo’ (valor de sua produção), ou o ‘preço’ (valor de venda e 

compra deste objeto), ou aquele formulado pela abordagem marxista (valor do trabalho 

social cristalizado no produto), ou ainda aquele que decorre do ‘uso’ (valor utilidade) é para 

Ghoubar (1987), em todos os casos, estabelecer a equação matemática, empírica ou não, 

que estabelece a ‘escala de valor’ para comparação entre alternativas. Sobre a variação de 

valores, Ghoubar aprofunda o tema indagando que 

É relativamente fácil fazer uma simulação de um processo industrial 

convencional onde vai se ‘agregando valor’ à mercadoria durante todo o 
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processo de entradas e saídas das linhas de produção dos vários agentes, desde 

a mineradora inicial até a montadora final. Mas é difícil perceber ou arbitrar o 

‘Valor de Imagem’ atribuído à mercadoria pelo consumidor. E hoje, cada vez 

mais, as mercadorias, como é também o espaço construído, vêm impregnadas 

de um valor que não é só ‘Valor de Uso’ (a utilidade funcional, objetiva e real - 

uma casa tem a função de abrigo), nem é só ‘Valor de Troca’ (o interesse e 

liquidez que elas têm no mercado). Elas devem ter também ‘Valor de Imagem’ 

(aspectos subjetivos culturais, pessoais e de grupos) onde residem os conceitos 

da estética, identidade de classe, modernidade, sustentabilidade, originalidade, 

etc. Assim, esses três valores: de uso, de troca e de imagem, definem o que 

podemos chamar de ‘Valor de Negócio’, pois é este quem determina se é 

interessante e viável a sua produção para o consumo de uma demanda-alvo. 

(GHOUBAR. 2007: 9) 

Essas diferentes noções de valor, utilizadas conforme a multiplicidade de enfoques 

e metodologias existentes dentro da Arquitetura, trazem em si referências e princípios de 

diversos campos de conhecimento, o que poderia, por assim dizer, embaralhar a análise dos 

custos no processo de projeto e em sua passagem para a construção. Para simplificar a 

questão, como dito anteriormente, poderíamos crer que o custo da obra arquitetônica é o 

mais expressivo argumento para a valoração da Arquitetura e deveria se sobrepor às demais 

abordagens – como dissemos, esta seria uma forma  redutora de tratar a 

multidisciplinaridade que caracteriza a própria Arquitetura. É necessário, portanto, 

assegurar a amplitude da abordagem, sem perder a regulação mais precisa dos aspectos 

particulares de cada enfoque. Para podermos analisar a relação da Arquitetura dos Custos 

com o projeto arquitetônico e ainda assegurar seu diálogo com a Engenharia dos Custos de 

forma qualificada, esta pesquisa orientou sua atenção para os fundamentos de uma 

economia dos custos da obra arquitetônica, que estão atrelados à dinâmica microeconômica 

da construção civil, que por sua vez faz parte das regras gerais da Economia. Dentro deste 

contexto, como definir ‘valor’ e diferenciá-lo do ‘custo’ e do ‘preço’ a que ele se relaciona? 

Desta forma, determinamos como objetivos da pesquisa: 

• Aprofundar o conhecimento sobre a orçamentação tradicional, utilizada pela 

Engenharia dos Custos, cujo objetivo final é definir o preço da mercadoria – da obra 

arquitetônica. 

• Aprofundar os conhecimentos sobre as pesquisas existentes na Arquitetura dos Custos, 

com foco nas bases de dados utilizadas para definição de seus indicadores e para 
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aproximação do projeto arquitetônico com o processo de produção da obra 

arquitetônica. 

•  Discutir a definição de valor,  preço e cus to  dentro da Economia, mais especificamente 

a partir da Crítica da Economia Política, desenvolvida por Karl Marx que, por esforço 

de método, consegue explicitar os níveis de abstrações necessários para a determinação 

das regras de mercado, dos custos e preços das mercadorias, e conseqüentemente, a 

manipulação destes para a obtenção do lucro. 

• Indicar possíveis questionamentos sobre os diferentes objetivos presentes na 

Arquitetura dos Custos – que objetiva desenvolver ferramentas de auxílio aos 

arquitetos na análise das confluências entre espaço arquit etôni co e custo de  produção  

– e na Engenharia dos Custos – que objetiva a orçamentação da obra arquitetônica 

como mercadoria. 

O caminho de pesquisa 

De forma sucinta, iniciamos esta pesquisa com o levantamento bibliográfico e de 

informações gerais referentes à Arquitetura e Engenharia dos Custos, para análise das 

ferramentas utilizadas pelos arquitetos e orçamentistas. Tal material encaminhou a produção 

de dois capítulos complementares. No primeiro capítulo, detalham-se as ferramentas 

tradicionais da Engenharia dos Custos, assegurada a devida diferenciação entre a estimativa e 

o orçamento analítico27. No segundo capítulo, articulamos o levantamento, descrição e 

análise de metodologias de avaliação de custos desenvolvidas para auxílio ao projeto 

arquitetônico, elaboradas a partir de pesquisas aqui consideradas pertinentes a uma 

Arquitetura dos Custos. Com a sistematização desse material, pretendemos construir uma 

visão geral dos questionamentos e enfoques presentes nesta discussão.  

Contrastando os diferentes modos de abordar a orçamentação do objeto 

arquitetônico, fica clara uma distinção entre valor, preço e custo, tanto na Arquitetura 

quanto na Engenharia de Custos e como cada uma dessas concepções assume diferentes 

importâncias no processo de construção, na microeconomia da construção civil e, 

consequentemente, na lógica econômica mais geral. Essa conexão, que projeta a questão dos 

custos de seu universo mais particular – ferramentas e operações utilizadas para 

                                                 
27 Para todo esse estudo, algumas atividades práticas foram desenvolvidas para aprofundamento do tema, como a 
participação, em 2009, no curso ‘Orçamento de obras’, ministrado pelo Prof. Mozart Bezerra da Silva, na YCON – 
Formação Continuada, cujo objetivo era aprofundar o conteúdo sobre orçamento analítico para a execução de uma 
obra arquitetônica. Basicamente os participantes eram engenheiros orçamentista e construtores com o objetivo de 
reciclar seus conhecimentos ou tirar do campo empírico as informações sobre orçamento na construção civil. 
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orçamentação no projeto arquitetônico e sua construção – para se relacionar com aspectos 

mais próprios da dinâmica geral da economia da produção suscitou-nos aprofundar a 

discussão sobre esses conceitos, da forma como aparecem na Crítica da Economia Política de 

Marx – sendo este o material trabalhado no terceiro capítulo. 

Toda esta pesquisa deu-nos a fundamentação necessária para indicar 

questionamentos, presentes nas Considerações Finais, sobre a relação dos resultados 

obtidos com as pesquisas desenvolvidas no campo da Arquitetura dos Custos – preocupação 

entre arquitetos – com os objetivos da economia da construção, que se utiliza principalmente 

da diferenciação entre os conceitos de preço  e custo  para a obtenção do lucro na venda da 

obra arquitetônica – estratégia econômica que não necessariamente auxilia o arquiteto 

durante o processo de projeto (com todos os seus resíduos de indefinição) e na sua 

aproximação com o canteiro de obras. 
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[1] Engenharia dos custos: o orçamento analítico. 

 Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, 

o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, 

mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. 

(Marx. 1965: 75) 1 

O processo de orçamentação: da estimativa ao orçamento analítico. 

O objetivo do orçamento do objeto arquitetônico – realizado através da Engenharia 

dos Custos pelo ou para os seus construtores – é colher, compilar e sistematizar 

informações de caráter comercial e financeiro sobre insumos e serviços da construção civil, 

articulando-as como uma ferramenta que possibilite seu usuário alcançar as metas de seu 

empreendimento: se o construtor for uma empresa (desde as grandes construtoras ao 

pequeno empreiteiro), sua meta é explicitamente obter e maximizar o lucro auferido com 

este empreendimento. 

Este processo de orçamentação na construção civil é estruturado em etapas bem 

definidas, tendo em vista a adequada avaliação da viabilidade de empreendimentos no setor. 

Para os orçamentistas, segundo Mattos2 (2006), o orçamento pode ser dividido em três 

etapas: estimativa de custo (com base em custos históricos e comparação com projetos 

similares, resultando numa ordem de grandeza que orienta algumas decisões preliminares – 

inclusive a decisão de se levar o empreendimento adiante), orçamento preliminar (mais 

detalhado, pressupõe o levantamento de quantidades e requer a pesquisa de preços dos 

principais insumos e serviços, resultando num grau de incerteza bem menor) e orçamento 

analítico ou detalhado (com a composição de custos unitários, subsidiada por uma extensa 

pesquisa de preço dos insumos e serviços, é quando se procura obter um valor bem próximo 

do custo "real", com uma reduzida margem de incerteza). Na sua conceituação, a estimativa e 

o orçamento (preliminar e analítico) proporcionam a composição de custo no momento 

anterior da obra, enquanto que durante ou depois da obra, os procedimentos de aferição, 

acompanhamento e apropriação da realização orçamentária é instruída pelo que 

genericamente se chama instrumento de control e de custos .  

 

                                                 
1 MARX, Karl. “Salário, preço e lucro.” The Marxists Internet Archive. 1965.www.dominiopublico.gov.br/ 
download/texto /ma000077.pdf. 
2 MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras: dicas para orçamentistas, estudos de casos, 
exemplos. São Paulo: Editora Pini, 2006. 
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Nos termos utilizados por Silva3 (2009), a obra de construção civil, vista como um 

projeto ou empreendimento, pode ser decomposta em partes, que poderíamos interpretar 

aqui como momentos do seu processo de produção. Em primeiro, a sua v iabi l ização , na 

qual se analisa o interesse e a elaboração de uma proposta técnica e comercial, utilizando as 

ferramentas da estimativa de custos. Segundo, seu planejamento , quando se define a melhor 

forma de atingir as metas contratuais e se elabora um orçamento detalhado. Após, vem a 

etapa da execução , na qual os serviços técnicos de construção são executados para obtenção 

do produto final  – ocorre de modo concomitante à etapa de gerenciamento da execução , 

na qual são tomadas decisões e conduzidos processos de controle de todas as partes. 

A viabilização do empreendimento informa, para Mattos (2006), quanto a uma 

noção do seu custo total – o que não deixa de ser uma preocupação bastante 

compreensível pelo fato de que é dessa avaliação prévia que o empreendedor (público ou 

privado) irá optar pelo início, prosseguimento, cortes ou interrupção das obras. A 

estimativa preliminar do custo da obra é o primeiro ingrediente de qualquer estudo de 

viabilidade e é basicamente um exercício de previsão. 

Já o orçamento analítico envolve a identificação, descrição, quantificação, análise 

e valoração de uma grande série de itens, requerendo, portanto, muita atenção e, sem 

dúvida, alguma habilidade técnica. Para tanto, um dos requisitos básicos que identifica um 

bom orçamentista é que ele disponha de um conhecimento detalhado do serviço, apto a 

realizar uma interpretação precisa dos desenhos, planos e especificações da obra que lhe 

permita estabelecer a melhor maneira de atacar a obra e realizar cada tarefa, assim como 

identificar a dificuldade de cada serviço e conseqüentemente seus custos de execução. Diz: 

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

trabalho bem executado (de orçamentação) (...) 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 seu preço de venda - este sim, bem estabelecido.  

(Mattos. 2006: 22) 

Apesar do processo de elaboração de uma planilha de custos ser regido por 

pressupostos fundamentais do orçamento, ele deve ser capaz de retratar a realidade do 

projeto – isto é, deve ser possível a leitura do orçamento como se lê a partitura de uma 

                                                 
3 SILVA, Mozart Bezerra. Orçamento de Obras: notas de aula. Plano de Treinamento – Gerenciamento de tempo e 
custo na construção civil. Curitiba. 2009. 
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composição musical, onde o leitor reconhece, pelos elementos ali sistematicamente 

articulados, o resultado de sua execução. Por outro lado, por se tratar de um estudo feito a 

priori, há sempre uma margem de incerteza embutida no orçamento. Ou seja, por mais que 

todas as variáveis sejam ponderadas, há sempre uma estimativa associada. O orçamento 

não tem que ser exato, porém espera-se que seja preciso. Ao orçar uma obra, o 

orçamentista não pretende acertar o ‘valor’  4 em cheio, mas procura não se desviar muito 

do valor que efetivamente ela irá custar. Quanto mais criterioso for o processo de 

orçamentação, menor será sua margem de erro. 

Em geral, o orçamento analítico é obtido somando-se os custos diretos (mão-de-

obra operária, serviços, materiais, equipamentos etc.) com os custos indiretos (equipes de 

supervisão e apoio, despesas gerais do canteiro de obras, taxas etc.) e, por fim, com os 

custos relativos a impostos e os ganhos relativos estabelecidos pela taxa de lucro – para, ao 

final, informar o preço de venda. Essas aproximações residuais que as estimativas sempre 

deixam permanecer estão embutidas em diversos desses itens: mão-de-obra (produtividade 

das equipes, diferenças regionais dos encargos sociais e trabalhistas, variações decorrentes 

das inflexões entre oferta e procura de mão-de-obra etc.), material (variação regional e 

sazonal do preço dos insumos, diferenças nas alíquotas dos impostos, perdas, 

reaproveitamentos), equipamentos (custo-hora, distâncias entre fornecedor e canteiro, 

produtividade e qualidade do equipamento etc.), custos indiretos (pessoal, despesas gerais) 

e imprevistos (retrabalho por causa de chuvas, por serviço de má qualidade, por danos 

resultantes de fenômenos naturais, por danos decorrentes da ação de terceiros etc.). São 

estas imprecisões que, por seu turno, instruem uma boa parte daqueles res íduos de 

indef ini ção  que comentamos na Introdução deste trabalho e que obriga o empreendedor a 

dedicar permanente atenção ao monitoramento cotidiano dos custos praticados. Diz 

Mattos (2006) que, do ponto de vista do construtor 

(...) o orçamento é a descrição de todos os insumos, devidamente quantificados 

e multiplicados pelos respectivos custos unitários, acrescidos das despesas 

indiretas - cuja somatória define o custo total, ou seja, o desembolso do 

construtor - mais o lucro e os impostos, gerando então o preço total, que é 

quanto irá receber. Para o construtor, o orçamento encerra em seu bojo todas 

                                                 
4 Cabe esclarecer, neste ponto da dissertação, que a discussão sobre a definição dos termos: valor, preço e custo, 
segundo princípios da Economia, mais especificamente da Crítica da Economia Política, serão trabalhados no 
Capítulo 3 – Valor, preço e custo. Desta forma, até o Capítulo 3, estes termos serão apresentados conforme ‘o 
vocabulário’ utilizado pelos autores estudados, demonstrando assim a polissemia (ou até mesmo confusão) com 
que estes termos são utilizados nos diferentes campos de pesquisa. Como forma de análise, aprecia-se aqui 
principalmente a variação sobre o termo ‘valor’, que no campo da Arquitetura e construção civil, ora se aproxima 
mais com a definição de ‘preço’, ora se aproximando mais com a definição de ‘custo’. 
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as premissas que passam a ser metas de desempenho durante a obra. O preço 

de venda dos serviços é fixo, o custo é variável e precisa ser monitorado em 

função dessas metas. (Mattos. 2006: 26) 

1. Estimativa dos custos 

Em geral, a estimativa é feita a partir de indicadores genéricos, números 

consagrados que servem para uma primeira abordagem da faixa de custo de uma 

determinada obra. No caso de edificações, um indicador bastante usado é o custo por  

metro quadrado const ruído 5, existindo inúmeras fontes de referência para o 

estabelecimento desse parâmetro, além dos indicadores construídos pelas próprias 

construtoras a partir da sua organização e produtividade – sendo um aspecto relevante, 

neste caso, a apropriação pela tradição de uma determinada série de realizações 

orçamentárias. 

Por determinar uma ‘ordem de grandeza’ dos valores da obra, sua proximidade com a 

realidade depende diretamente do tipo de obra. Isto é, quando se trata de uma construção com 

sistemas construtivos conhecidos e pré-avaliados pela construtora, com projetos dentro dos 

programas e regras construtivas tradicionalmente utilizadas, de rápido detalhamento e poucos 

re s íduos de indef ini ção  transferidos para o processo de obra (o que gera poucas interferências 

posteriores), a estimativa pode produzir números bem próximos do que virá a ser realizado. 

“Mas, quando o projeto é pouco convencional, como uma indústria sem precedentes ou uma 

ponte de design inovador a ser feita com uma tecnologia construtiva poucas vezes aplicada, a 

estimativa de custos naturalmente carregará em seu bojo uma imprecisão maior.” (Mattos. 

2006: 34) 

CUB – Custo Unitário Básico da Construção. 

Uma das principais referências utilizadas na etapa da estimativa de custos é o cus to  

unitário bási co , o CUB, comumente conhecido como o ‘preço por m²’ da obra, 

estabelecido a partir de regras normativas específicas. Segundo Mattos (2006), a Lei 4.591, 

de 16 de dezembro de 1964 – a partir de entendimentos entre o extinto Banco Nacional de 

Habitação – o BNH e a ABNT – autorizou a realização de convênio específico para que a 

agência encarregada de formular as normas técnicas nacionais cumprisse a tarefa de 

padronizar critérios e normas para cálculo de custos unitários de construção, execução de 

                                                 
� Há diversos indicadores genéricos, desenvolvidos para suas respectivas áreas, como custo por metro linear de 
rede de drenagem e esgoto, custo por hectare de urbanização, custo por megawatt de energia instalada, custo do 
quilômetro de estrada, custo do quilômetro de linha de transmissão de alta tensão – entre inúmeros outros. 
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orçamentos e avaliação global de obra. A lei atribui aos Sindicatos da Indústria da 

Construção estaduais a responsabilidade de calcular e divulgar mensalmente os custos 

unitários da construção na sua base territorial, referentes a diversos padrões de construção. 

A norma criada pela ABNT (NB-140, posteriormente substituída pela NBR 12.721) define 

critérios de coleta, de cálculo, de indicação de insumos representativos e os seus pesos de 

acordo com três padrões de construção (baixo, normal e alto), cujos parâmetros são baseados nas 

condições de acabamento, na qualidade do material e nos equipamentos existentes. Sobre 

esta norma, Ghoubar diz que 

A utilidade dessa Norma é incontestável, ainda que a crítica aponte algumas 

falhas de conteúdos e métodos e o anacronismo dos projetos-padrão. A sua 

existência permite lançar um mínimo de racionalidade às discussões sobre os 

custos da construção, através da sua estrutura de parametrização dos custos. O 

seu enfoque detalhado cria um roteiro eficiente para a elaboração das peças 

objetivas – o orçamento e seu desmembramento – com definições, 

procedimentos e quadros de registros bastante completos.(Ghoubar. 2008: 4)  6 

O CUB7 representa o custo da construção por m² de cada um dos padrões de 

construção regularmente estabelecidos (baixo, normal e alto) e é calculado aplicando-se aos 

coeficientes constantes na NBR 12.721 e os preços unitários dos insumos (material e mão-

de-obra com seus encargos trabalhistas e sociais8) ali relacionados. Esses preços são 

resultantes de pesquisa mensal feita pelos Sindicatos da Indústria da Construção (boa parte 

deles reunidos no sistema SindusCon, composto pelos diversos sindicatos patronais 

regionais do setor) junto a expressivo número de construtoras, que mensalmente informam 

os valores praticados. Dessa forma, o CUB é o resultado da mediana de cada insumo 

representativo coletado junto às construtoras, multiplicada pelo peso que lhe é atribuído de 

acordo com o padrão calculado9. Na especificação dos padrões da Norma, os custos estão 

                                                 
6 GHOUBAR, Khaled. As tipologias habitacionais e seus padrões de acabamentos.  Material didático da disciplina: 
AUT. 0518 – Projeto de custos. FAU USP. 2008. 
7 Vale ressaltar a diferença do CUB com o Índice CUB que é a variação acumulada do CUB entre o mês anterior e o 
atual; trata-se, portanto, de um percentual, servindo como um parâmetro importante de comparação para 
monitoramento da alta dos preços da construção civil. 
8 Específico à mão-de-obra, é aplicado um percentual correspondente aos encargos trabalhistas e previdenciários, 
decorrentes da legislação própria e da Convenção Coletiva de Trabalho. 
9 Segundo o SindusCon, o CUB/m² é calculado com base nos diversos projetos-padrão estabelecidos pela ABNT 
NBR 12721:2006, levando-se em consideração os lotes básicos de insumos (materiais de construção, mão-de-obra, 
despesas administrativas e equipamentos) com os seus respectivos pesos constantes na referida norma.A 
metodologia de cálculo do CUB/m² é simples e permite a consecução de indicadores muito realistas. Os salários, os 
preços dos materiais de construção, as despesas administrativas e os custos com aluguel de equipamentos são 
pesquisados mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção de todo o país. A pesquisa, 
preferencialmente, é realizada junto às construtoras, mas também pode, eventualmente, ser realizada junto a 
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divididos de acordo com a unidade autônoma (tipo de construção e número de quartos), 

número de pavimentos e padrão de acabamento. Para exemplificar, o Padrão (H8-3N) 

significa: H - habitação, 8 pavimentos, 3 quartos, padrão normal, ou seja, edifício de 

habitação no padrão normal com oito pavimentos, sendo cada habitação com três quartos 

(Mattos. 2006)10.  

Outra opção à Norma é o Custo Unitário Pini de Edificações (CUPE) que serve 

como uma referência paralela ao CUB e apresenta valores distintos por estabelecer como 

parâmetro projetos-padrão diferenciados. Segundo Ghoubar (2008) a PINI Sistemas tem 

como suporte às suas especificações e quantificações de serviços construtivos, projetos que 

alcançaram algum consenso dentro da Engenharia de Custos e Avaliações, como os 

projetos tipológicos da ABNT NBR. 12721 ou as tipologias do Eng. João Rui Canteiro11. 

Entretanto, salienta o autor, os projetos referenciais não aparecem explicitados através de 

desenhos, mas somente como especificações dos serviços, restando como única referência 

tipológica, a quantidade de área total da construção. Assim, Ghoubar questiona: 

Este improducente descaso, dos orçamentos tipificados frente aos desenhos de 

arquitetura, é uma irônica simetria com o descaso que se diz terem os desenhos 

de arquitetura frente aos custos. E essa é uma das razões da pouca visibilidade 

nas relações que os desenhos têm inevitavelmente com os custos de 

construção. É um circuito vicioso. (GHOUBAR. 2008: 2)  12 

A diferença entre o CUB e o CUPE manifesta-se principalmente no fato de que, 

para a determinação do primeiro, parte-se de ‘padrões de acabamento’, sem que, 

necessariamente, estejam vinculados a t ipolog ias  projetualmente definidas – o que acarreta 

conflitos entre a estimativa orçamentária e o projeto arquitetônico que a informa. Ghoubar 

afirma que os três padrões adotados não podem ser efetivamente considerados como 

                                                                                                                                               
fornecedores da indústria, do comércio atacadista ou varejista, conforme prevê o item 8.3.3 da ABNT NBR 
12721:2006: “no caso dos materiais de construção, a coleta pode eventualmente ser realizada com informações 
levantadas junto a fornecedores da indústria, do comércio atacadista ou varejista, sendo que os preços dos 
materiais, posto obra, devem incluir as despesas com tributos e fretes”. A maioria dos Sinduscons tem adotado a 
mediana, ou até mesmo a média aritmética/geométrica, no cálculo do valor dos insumos. Todos os cálculos para o 
CUB/m² encontram-se informatizados, o que reforça ainda mais a confiabilidade dos mesmos. Sindicato da Indústria 
da Construção Civil no Estado de Minas Gerais. Custo Unitário Básico (CUB/m²): principais aspectos. Belo 
Horizonte: SINDUSCON-MG, 2007. Pág. 57. 
�� Por se tratar de um parâmetro médio, no seu valor não estão considerados os custos referentes às 
especificidades da construção, como o valor do terreno, fundações especiais, paisagismo, elevadores, instalações e 
equipamentos diversos, obras complementares, impostos, taxas, honorários etc. 
11 Canteiro, João Rui. “Breve Comentário sobre Tipos, Valores e Custo de Reprodução das Construções na Capital” 
Revista Engenharia no. 86. 1949 
12 GHOUBAR, Khaled. As tipologias habitacionais e seus padrões de acabamentos.  Material didático da disciplina: 
AUT. 0518 – Projeto de custos. FAU USP. 2008. Pág.2. 
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referidos a ‘acabamentos’, mas sim a ‘tipologias’ arquitetônicas, pois sabidamente a 

habitação que eventualmente possa ser classificada como ‘popular’, “pequena, modesta e 

espartana”, não se transforma em “fina” pelo uso de mármore em todas as suas paredes e 

pisos, mas sim pela ampliação do seu programa de uso, pelas dimensões dos seus cômodos, 

pelo superdimensionamento das suas janelas, pelo número de instalações hidráulicas e pelo 

número de pontos elétricos. É por esta razão que é metodologicamente importante os 

desenhos e projetos que referenciam esses padrões acompanharem os referenciais 

estabelecidos, algo raro nessa área de conhecimento. Diz Ghoubar: 

Assim, esses custos unitários, tipológicos, que têm atrás de si os desenhos 

arquitetônicos nem sempre claramente apresentados, e quando o são eles 

raramente correspondem aos realmente praticados pelo mercado. Haveria, 

portanto um discussão longa e problemática, que desnudaria os interesses e 

manipulações classistas e empresariais. Manobras estas que lhes é possível fazer 

protegidos pela sua importância estratégica na economia nacional e pelo sigilo 

empresarial. (GHOUBAR. 2008) 

 Para exemplificar – e para os efeitos de nosso trabalho –, consideramos importante 

reapresentar a tabela de comparação para as tipologias da PINI e da ABNT, elaborada por 

Ghoubar (2008), demonstrando quais são os insumos especificados para cada padrão de 

acabamento considerado. Apresentaremos a seguir alguns dos itens trabalhados pelo 

pesquisador, o que nos permitirá analisar as distorções entre tais referências e, 

conseqüentemente, avaliar o impacto negativo na referência dos valores utilizados nos 

custos unitários para uma estimativa de custos de um determinado projeto. 

Tabela comparativa das tipologias espaciais e de acabamento das habitações unifamiliares da PINI 
e da ABNT. PROJETO PADRÃO: CASA 

DADOS E SERVIÇOS FONTE FINO/ALTO MÉDIO/NORMAL 
POPULAR/BAIX

O 
Área construída 
(total) 

PINI Térrea – 250 m
2
 Assobradada – 215 m

2
 Térrea – 63 m

2
 

ABNT Térrea – 62,04 m
2
 Térrea – 62,04 m

2
 Térrea – 62,04 m

2
 

Cobertura PINI Laje impermeabilizada  Telhas cerâmicas francesas 
sobre estrutura de madeira  

Telhas onduladas de 
fibrocimento sobre 
estrutura de madeira  

ABNT Chapa ondulada de 
fibrocimento 6mm sobre 
estrutura de madeira  

Chapa ondulada de 
fibrocimento 6mm sobre 
estrutura de madeira  

Chapa ondulada de 
fibrocimento 6mm 
sobre estrutura de 
madeira  

Alvenaria PINI Tijolos comuns de barro  Tijolos cerâmicos furados  Blocos de concreto  

ABNT Tijolo baiano 8 furos 
(10x20x30)  

Tijolo baiano 8 furos 
(10x20x30)  

Tijolo baiano 8 furos 
(10x20x30)  

Pisos e rodapés  PINI Mosaico vidroso, assoalho 
de tábuas e carpete  

Cerâmica esmaltada, tacos 
de madeira e escada de 
granilite  

Cerâmica comum e 
tacos de madeira  

ABNT Laminado melamínico, 
cerâmica esmaltada (20x20), 
granito polido p/ piso 
(placa 40x40) e tábua 
corrida ou assoalho de 
madeira (2,00x0,15)  

Mármore, cerâmica 
esmaltada (20x20) e carpete 
6mm  

Cerâmica esmaltada 
(7,5x15) 
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Revestimento externo 
de paredes  

PINI Pintura látex acrílico sobre 
massa corrida e silicone 
sobre concreto aparente  

Pintura látex PVA sobre 
massa corrida  

Pintura com caiação 
sobre massa grossa 
desempenada  

ABNT Granito e cerâmica 
esmaltada  

Pastilha esmaltada 
2,54x2,54cm e pintura 
texturizada  

Tinta látex PVA  

Tabela 1: Tabela comparativa das tipologias e acabamento PINI e da ABNT. GHOUBAR, Khaled. 2008. 
 

Podemos observar que não é comum, na prática do projeto e construção, termos 

uma habitação de padrão fino de 62 m², com alvenaria de bloco baiano de 8 furos e 

cobertura de chapa ondulada de fibrocimento 6mm sobre estrutura de madeira como 

determina a Norma. Já os acabamentos se aproximam um pouco mais dos tradicionalmente 

utilizados e, de certa forma, também dialogam com as especificações da Pini. Ao que tudo 

indica, as especificações na Norma não relacionaram os ‘padrões de acabamento’ com os 

programas arquitetônicos, sendo que “os projetos-padrão se apresentam dentro da 

NBR.12721 como uma invenção do SINDUSCON, com critérios tão originais quanto 

irreais.” (GHOUBAR. 2008: 5). 

Pode-se afirmar que essas duas fontes de referência para o estabelecimento de 

custos médios da construção – o CUB, definido na norma NBR. 12721/2006, e o CUPE, 

na versão da PINI (cuja sintonia com o mercado é bastante expressiva) –, são aquelas que 

exercem maior influência na estruturação oficial dos custos do setor da Construção Civil. 

Porém, como visto, há certa dificuldade para adequar seus padrões e regras à flexibilidade 

exigida pelo setor – que busca informações diferenciadas para melhor articular seus 

interesses e adequar ao seu planejamento empresarial. Nestes casos, as construtoras que 

dispõem de maior organização para equacionar seus trabalhos de orçamentação, 

desenvolvem seus próprios indicadores a partir da apropriação em obra dos custos 

realizados, da produtividade de sua mão-de-obra, do desempenho de sua estrutura física 

(canteiro local e escritório central), conseguindo estruturar suas estimativas a partir do 

monitoramento das séries históricas desenhadas pela realização de seus sucessivos 

orçamentos analíticos. Mas, há também – e na maioria dos casos – obras que vêm sendo 

realizadas sem muita atenção a alguma precisão orçamentária ou cuidados de 

monitoramento específico, orçadas estimativamente a partir do CUB ou CUPE genéricos, 

sem preocupações quanto à correspondência ou não entre os preços por eles expressos e 

os desenhos e especificações técnicas que estão sendo executados, ou mesmo “como 

entender também o CUB, que está repleto de imprecisões, acredito, resultantes de 

orçamentos descuidados.” (GHOUBAR. 2008: 6). 

Com veremos no Capítulo 3, talvez seja este mais um dos diversos mecanismos 

estabelecidos pelas dinâmicas do capital, necessários para assegurar alguns apagamentos das 
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relações concretas entre produção e trabalho: partindo, sem mediações, de abstratos índices 

genéricos, sem nenhuma relação com o processo de produção ou mesmo o produzido 

(correlação entre índices e objeto arquitetônico construído), o valor adentra o vasto mundo 

da circulação e passa a referenciar-se a si mesmo para transfigurar-se em preço. 

2. Orçamento Preliminar  

O orçamento preliminar parte de uma quantidade um pouco maior de informação que no 

caso da estimativa, mas ainda não é detalhado como no orçamento analítico. Nele, trabalha-se 

com uma quantidade maior de indicadores, que servem para gerar ‘pacotes’ de trabalhos 

menores, que apresentam maior facilidade para os trabalhos de orçamentação e análise de 

sensibilidade de preços. Segundo Mattos (2006), as construtoras também geram seus próprios 

indicadores, mas agora correlacionados às diferentes unidades dos insumos aplicados: voltados 

ao processo de produção em si (como volume de concreto, peso de armação e área de forma), 

em situações próximas de construção – e apesar dos distintos projetos arquitetônicos e 

diversidade de acabamentos –, tais indicadores não flutuam de forma expressiva. 

Nesta etapa, um dos indicadores mais trabalhados é a est imativa de custos por  

etapa de obra , que opera como um percentual relativo ao quanto cada etapa da obra 

representa no custo total. Essa tabela de percentuais, exemplificada a seguir, geralmente é 

estruturada em faixas de valores, permitindo seu uso pelo orçamentista para rapidamente 

analisar, como exemplo, as cotações de subempreiteiros - se está dentro ou fora da faixa 

esperada. Da mesma forma que na estimativa, não são consideradas as situações atípicas, 

como uma implantação do edifício em aclive pronunciado, ou em terreno muito fraturado, 

ou com grandes balanços na estrutura, ou com sofisticada pele de vidro na fachada, que 

fariam os percentuais da tabela certamente não serem muito exatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAL

PRÉDIO 

COM 

ELEVADOR

PRÉDIO 

COM 

ELEVADOR

PRÉDIO 

SEM 

ELEVADOR

GALPÃO

FINO MÉDIO POPULAR FINO MÉDIO POPULAR FINO MÉDIO POPULAR

Serviços Preliminares 2,7 a 3,8 2,8 a 4,5 0,7 a 1,5 0,2 a 0,3 0,4 a 0,8 1,3 a 2,5 0 a 1 0,5 a 0,9 1,2 a 2,3

Movimento de Terra 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 

Fundações Especiais - - - 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 4 a 5

Infra-Estrutura 6,9 a 7,5 3,6 a 4,2 2,2 a 4,1 1,9 a 2,5 3,6 a 4,2 4,4 a 5 2,9 a 3,4 4,4 a 5,3 3,4 a 4,3

Superestrutura 15,9 a 18,7 13,2 a 18,3 11,5 a 14,6 29,2 a 35, 7 26,5 a 33,1 22,6 a 28,1 25,4 a 30,4 22,5 a 26,9 6,8 a 9

Vedação 3,9 a 6,5 6,7 a 10,5 6,9 a 12,2 2,7 a 3,8 3,7 a7,3 6,9 a 11,8 2,8 a 3,9 4,3 a 6,8 2,1 a 3,7

Esquadrias 2,6 a 5,2 7,3 a 13,5 8 a 13,3 6,9 a 12,7 4,2 a 7,5 2,8 a 4,9 7,1 a14,1 7,9 a 14,6 10,1 a 19,1

Cobertura 0 a 0,5 3,5 a 7,6 8,5 a 16,8 - 0,6 a 1,7 - - - 20,5 a 30,8

Instalações Hidráulicas 11,6 a 13,7 11,5 a 13,5 11,7 a 12,7 10,8 a 12,6 9,9 a 11,6 10,4 a 11,4 9,5 a 10,5 7,4 a 8,4 4,6 a 5,5

Instalações Elétricas 3,8 a 4,8 3,8 a 4,8 3,8 a 4,8 4,5 a 5,4 3,7 a 4,6 3,8 a 4,8 3,7 4,6 3,8 a 4,7 5 a 6

Impermeabilização e Isolação Térmica 10,1 a 13,1 0,3 a 0,7 0,4 a 0,8 1,3 a 2,6 1,3 a 1,9 5 a 6,4 1,9 a 2,6 6,4 a 7,8 1 a 1,5

Revestimentos (pisos, paredes e forros) 20,8 a 28,1 23,7 a 29,5 21,9 a 30,2 17,8 a 23,1 23,2 a 29,5 21,5 a 30,3 14,9 a 21 15,9 a 19,2 6,9 a 9,6

Vidros 1,9 a 3,5 0,5 a 1 0,9 a 1,8 1,5 a 3 0,5 a 0,9 0,4 a 0,8 1,7 a 3,1 1,5 a 2,9 0 a 0,4

Pintura 3,6 a 5,2 5,7 a 7,4 3,8 a 4,7 3,1 a 4 4,6 a 6,2 2,5 a 3,3 6,1 a 9,2 6 a 7,7 5 a 7,5

Serviços Complementares 1,9 a 2,9 0,5 a 0,6 0,5 a 1 0,2 a 0,8 0 a 1 0,5 a 1 0 a 0,9 0 a 7,7 9,6 a 13,8

Elevadores - - - 2,7 a 3,3 - - 5,2 a 6,4 - -

ETAPAS CONSTRUTIVAS RESIDENCIAL PRÉDIO SEM ELEVADOR

COMERCIALHABITACIONAL

Tabela 2: Exemplo de Orçamento Preliminar. Revista Construção Mercado (Mês de Ref.: Jun 2006) 
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De todo modo, em praticamente todas as situações, as cotações e informações 

sobre os preços de insumos, serviços e mão-de-obra para a construção civil, já 

consolidados em etapas de obra, são obtidos a partir de fontes oficiais (como a tabela SSO, 

divulgada pelo governo estadual, ou a tabela SINAP, de responsabilidade do governo 

federal) ou em publicações especializadas (como a Revista Construção, produzida e 

distribuída pela Editora Pini). 

3. Orçamento Analítico: o orçamento do projeto executivo 

Com os projetos técnicos detalhados, define-se o orçamento anal í t i co , cujo 

processo de elaboração demanda uma completa especificação dos serviços e insumos 

(material, mão-de-obra e equipamentos) para que se possa obter os custos diretos 

implicados na execução das obras que, somados aos custos indiretos inerentes a sua 

realização, aos impostos e ao lucro desejado, chega-se a um preço de venda mais preciso do 

empreendimento. Nas construtoras, esse processo é visto como um desafio, já que a adoção 

e manutenção de uma única metodologia, com princípios e parâmetros bem definidos, 

permite a criação de um banco de dados essencial para a definição dos indicadores de 

estimativas e para elaboração do orçamento preliminar, conforme descritos anteriormente. 

Para este fim, há diversas metodologias, passíveis de serem empregadas para a 

estruturação das informações necessárias. Silva (2009) descreve o processo do orçamento 

analítico como um processo de decomposição em partes de um projeto complexo: 

primeiro para definir o escopo dos serviços de elaboração do orçamento; depois, para a 

estruturação dos relatórios de apresentação do orçamento de obra, juntamente com a 

definição de critérios matemáticos para o cálculo de quantidades, além do estabelecimento 

da técnica de montagem de um banco de dados para documentação do resultado do 

trabalho. Na conceituação inversa, Mattos (2006) afirma que a elaboração do orçamento 

analítico vale-se de uma composição de custos unitários para cada serviço da obra, 

levando em consideração cada uma de suas partes: os custos diretos (mão-de-obra, material 

e equipamento) são somados aos custos indiretos (manutenção de canteiro de obras, 

equipes técnica, administrativa e de suporte de obra, taxas e emolumentos), chegando-se a 

um valor orçado ao menos preciso (e não exato , como vimos) e coerente. 

Neste tipo de orçamentação (ou seja, o processo de produção de um orçamento), 

há a etapa de levantamento de quantidade que é uma das que “intelectualmente mais 

exigem do orçamentista porque demanda leitura de projeto, cálculos de áreas e volumes, 
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consulta a tabelas de engenharia, tabulação de números.” (Mattos. 2006: 44) Além desta, há 

outras duas etapas de trabalho: uma anterior, que são estudos das condicionantes 

(cond ições de contorno); e uma posterior, de determinação do preço. Ou seja, no processo 

todo, primeiro estuda-se os documentos disponíveis, realiza-se visitas a campo e consultas 

ao cliente. Em seguida, monta-se o custo, que é proveniente das decisões técnicas, do plano 

de ataque da obra, dos quantitativos dos serviços, das produtividades pretendidas e da 

cotação de preço de insumos (custo direto). Por fim, soma-se o custo indireto, aplicam-se 

os impostos e a margem de lucratividade desejada, obtendo-se assim o preço de venda 

daquela obra. 

Para Mattos (2006) a orçamentação tem abrangência maior do que à definição do 

custo da obra, pois engloba o processo completo do empreendimento, servindo de 

subsídio para outras aplicações, tais como: 

• Levantamento dos materiais e serviços - ajuda o construtor a planejar as compras, identificar 

fornecedores, estudar formas de pagamento e analisar metodologias executivas. 

• Obtenção de índices para acompanhamento - o construtor pode usá-la para comparação entre 

o que orçou e o que está efetivamente acontecendo na obra. Serve também como meta de 

desempenho para as equipes de campo. 

• Dimensionamento de equipes - pela quantidade de homem-hora requerida, obtém-se, a partir 

dela, o número total de trabalhadores para uma dada duração do serviço. 

• Capacidade de revisão de valores e índices - com novos preços de insumos e índices de 

produção, o orçamento pode ser facilmente recalculado, já que é produto de operações 

aritméticas simples. 

• Realização de simulações – composição de cenários alternativos de orçamento com diferentes 

metodologias construtivas, produtividades, jornadas de trabalho, lucratividade etc. 

• Geração de cronograma físico-financeiro - o cronograma físico retrata a evolução dos serviços 

ao longo do tempo. O cronograma financeiro quantifica periodicamente os custos e receitas 

realizadas desses mesmos serviços - é a distribuição temporal dos valores. 

• Análise da viabilidade econômico-financeira - o balanço entre os custos e as receitas mensais 

fornece uma previsão da situação financeira da obra ao longo de um determinado período de 

tempo. 

Na diferenciação entre custo di reto  e indire to , Silva (2009) propõe, além da 

metodologia de quantificação dos serviços, adaptações necessárias, demandadas pelas 

construtoras, para otimizar o diálogo com os clientes e adequar o orçamento aos limites 

‘politicamente corretos’ 13 do mercado. Para tal, discerne metodologicamente os serviços da 

                                                 
13 SILVA, Mozart Bezerra. Orçamento de Obras: notas de aula. Plano de Treinamento – Gerenciamento de tempo e 
custo na construção civil. Curitiba. 2009. Pág. 10. 
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estrutura orçamentária como serviços da construção – que são identificados nos projetos 

de arquitetura e engenharia e nos memoriais descritivos, nas especificações dos materiais e 

nas normas de execução; e os serviços empresariais – relativos aos serviços de suporte 

administrativo, financiamento parcial da execução  e para garantia de entrega da obra 

(viabilidade empresarial, margem de segurança, riscos e incertezas) e que são conhecidos 

através da experiência da construtora e do exame dos editais, das minutas de contrato e do 

caderno de encargos. Diz: 

O serviço de elaboração do orçamento deve incluir explicitamente todos os 

serviços de construção e gerenciamento, obtendo-se o preço total da obra. No 

entanto, a apresentação do orçamento deve incluir apenas os itens de ‘serviços 

desejados’ pelo cliente, os serviços considerados politicamente corretos para 

constarem no orçamento oficial e no contrato. Surge então uma categoria especial 

de serviços do orçamento, o serviço formal. Cada cliente define sua classificação 

de serviços formais, que se diferencia das outras principalmente no tratamento 

dispensado aos serviços empresariais. (...) O custo de todos os serviços não 

formais deverá ser orçado e diluído sobre o custo dos serviços formais, obtendo-

se assim o preço total da obra (que já era conhecido). Este tipo de cálculo é 

conhecido como ‘margem bruta’. (SILVA. 2009: 12. grifo nosso) 

Nesta lógica, quando custo  é assim denominado por apenas agregar os custos diretos 

de produção, o autor define o cálculo como ‘margem técnica’, que deve ser usada 

apenas no âmbito interno da construtora. Porém, quando custo é definido pela soma dos 

custos diretos da produção com alguns ‘serviços empresariais’ – caso praticado por muitos 

contratantes – chega-se a uma ‘margem comercial ’,  que apresenta, na planilha, uma 

quantidade de serviços tal que resulte na margem que se deseja obter. Em outros termos, o 

custo  com margem t écni ca  conforma o orçamento interno da construtora, enquanto que o 

custo com margem comercia l  gera o orçamento denominado formal , ou seja, cabível de 

publicação e vista do cliente. Esses conceitos de ‘margem comercial’ e ‘margem técnica’ 

também estão presentes na TCPO 12° Edição do SISTEMA PINI, onde aparece a seguinte 

descrição do que seria a ‘margem comercial’: 

A taxa de BDI, sob o ponto de vista da apresentação do preço, deve atender 

aos interesses comerciais de contratantes e empresas construtoras. Eles se 

manifestam na criação do formulário de cada orçamento, no qual se define 

quais itens serão explicitamente orçados, e quais não serão mencionados. Os 
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serviços ocultos devem ter seus gastos orçados à parte e posteriormente 

diluídos sobre o custo dos itens listados. (TCPO. 2003: 19)  14 

Para deixarmos claros os critérios adotados nesta pesquisa e com o objetivo de detalhar 

os itens que aparecem no orçamento analítico, aproximamo-nos das categorias trabalhadas 

por Mattos (2006). Dessa forma, tratamos os custos dire tos  como sendo aqueles 

compostos pelas despesas necessárias para a produção direta da obra (material, 

equipamento e mão-de-obra); e custos indi re tos , aqueles relativos às despesas que 

indiretamente dão suporte para que a obra seja produzida (equipe técnica, administração do 

canteiro de obras etc.).15 

3.1. Custos Diretos 

Para a definição dos custos diretos – etapa que envolve grande esforço de 

detalhamento e pesquisa – é necessário discriminar todos os serviços previstos em projeto 

para agregá-los nas composições de seus custos unitários, os quais devem indicar todos 

os insumos necessários para a realização das obras – ou seja, a quantidade necessária de 

cada material, equipamento e mão-de-obra. Segundo Ghoubar (2007), os custos diretos 

envolvidos na construção de habitações na cidade de São Paulo apresentam uma 

composição média que destina de 50% a 70% dos seus gastos com os materiais, e 

correspondentemente de 30% a 50% com a mão-de-obra e seus encargos sociais. Bezerra 

da Silva (2009) descreve essa composição de forma mais detalhada, considerando que 55% 

dos gastos são realizados com materiais e equipamentos, 18% com horas efetivamente 

trabalhadas, 22% com tributos sobre as horas trabalhadas16 e 5% com outros encargos.  

Atualmente, uma das questões mais debatidas sobre os custos diretos refere-se à sua 

proporcionalidade com os custos indiretos – o que impacta, diretamente, na definição da 

taxa de BDI: Bonificação e Despesas Indiretas. Como visto, os custos diretos referem-se, 

                                                 
14 Tabela de Composição de Preços. SISTEMA PINI. 12° Edição. São Paulo. 2003. Pág. 19. 
�� Nesta discussão, também há uma modificação recente de BDI para LDI, com a mudança na composição dos 
custos diretos e indiretos. Para tal, ver: TISAKA, Maçahico. Reformar o BDI. 26/Novembro/2004. Em: 
PINIweb.com.br | Reformar o BDI | Construção Civil, Engenharia Civil, Arquitetura Página 7 de 11 (http:// 
www.piniweb. com.br /construcao/noticias/imprime79529.asp 01/02/2011) 
�� Parece-nos importante observar que, nos 22% indicados por Bezerra da Silva, despendidos com tributos sobre as 
horas trabalhadas, caberia distinguirmos, ainda, a parcela relativa a benefícios sociais diretos, isto é, auferidos 
imediatamente pelo trabalhador (contribuição para décimo terceiro, férias, descanso semanal remunerado – quando 
o caso – etc.) e aqueles que apenas indiretamente chega, digamos assim, ao bolso daquele que aquelas horas 
vendeu (contribuição para a seguridade social, para o fundo de garantia, para o sistema 
INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE, provisão para multa de FGTS etc.). Isto porque cabem distintas estruturas de gestão 
dos fundos públicos gerados por estes últimos recursos, implicando numa possibilidade remota de verificação do 
quanto efetivamente, do montante gerado, retorna para os domínios da relação entre capital e trabalho. 
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primordialmente, a insumos e serviços, ficando toda a estrutura de canteiro de obras e 

despesas com administração para os custos indiretos.  Entretanto, algumas propostas vêm 

sendo veiculadas, pretendendo a transferência de certos custos indiretos para o rol dos 

custos diretos, modificando desta forma a proporcionalidade entre eles – o que também 

modificaria o BDI para LDI17: Lucro e Despesas Indiretas. Essa discussão, aparentemente 

de ordem inadvertidamente técni ca , traz a tona o debate sobre o BDI e sobre a 

lucratividade prevista nos empreendimentos imobiliários e obras públicas, que será 

trabalhado a seguir. 

Também, a variação da proporcionalidade entre o valor da força de trabalho e o total 

dos cus tos di re tos  é um tema recorrente, já que, por um lado, a discussão de falta de 

formação técnica dos profissionais da construção civil tradicionalmente justifica a 

existência de elevado desperdício nos canteiros de obra, contabilizando perdas significativas 

produzidas pelo próprio canteiro. Por outro lado, a formação técnica destes profissionais 

possibilitaria um aumento da produtividade do trabalho, promovendo uma produção com 

custos menores, o que permite, ao empreendedor, melhor alcance na posição entre 

concorrentes, frente a redução relativa – e aparente – das taxas de lucro atualmente 

praticadas. Caberia, no entanto, relativizarmos tais argumentos, uma vez que, com o atual 

aquecimento do mercado de construções, a escassez de mão-de-obra vem promovendo 

significativas defasagens entre custos pretendidos e efetivamente realizados quando se trata 

da compra de trabalho. Assim, defesas acaloradas da formação dos trabalhadores e de 

vigorosos implementos no contingente de trabalhadores aparecem muito mais em função 

da elevação do custo da mercadoria trabalho no atual contexto econômico do país, do que 

em virtude de significativas alterações ou avanços nas práticas construtivas – que, aí sim, 

demandariam reciclagens e formação técnica suplementar da mão-de-obra para a 

construção civil. 

Composição de Custos Unitários 

Segundo Mattos (2006), custo unitár io 18 é o custo correspondente a uma unidade 

de serviço (exemplo: 1 m² de alvenaria)  e é descrito pelos seguintes elementos: os insumos  

                                                 
17 Para abordar o assunto, ver: TISAKA, Maçahico. Reformar o BDI. 26/Novembro/2004. Em: PINIweb.com.br | 
Reformar o BDI | Construção Civil, Engenharia Civil, Arquitetura Página 7 de 11 (http://www.piniweb.com.br/ 
construcao/ noticias /imprime79529.asp 01/02/2011) 
�� Segundo Ghoubar, “os custos unitários dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra, bem como a 
composição dos encargos sociais são encontrados nas revistas “Construção Mercado” da PINI Sistemas, com as 
cotações para as várias regiões do país que ela pesquisa. As composições dos custos unitários dos serviços de 
construção mais usuais se encontram na “TCPO - Tabelas de Custos Para Orçamentos”, que em 2008 se encontra 
na versão 13. Como a sistematização e processamento dos cálculos manualmente é uma tarefa muito árdua e 
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(material, mão-de-obra, equipamento), suas unidades (para mão-de-obra, hora-homem; para 

equipamento, hora-máquina), o índice  (é a incidência de cada insumo na execução de uma 

unidade de serviço), custo unitário  e custo total . Os índices aqui referidos podem ser 

compreendidos como o inverso dos índices de produtividade (no caso da armação, como 

o índic e  do armador é 0,10h/kg, a produtividade é de 10 kg/h). De qualquer modo, sua 

importância e utilidade é revelar, além da produtividade da força de trabalho, o rendimento 

dos equipamentos e o consumo dos materiais adotados no orçamento. 

Como é de se esperar, a verificação da produtividade é demanda contínua e 

adquire grande importância no processo de gestão de obras porque permite o 

monitoramento de toda a produção do objeto construído, buscando alcançar o menor 

tempo consumido na produção possível, além de assegurar que estará sendo realizado 

dentro dos custos previstos ou mesmo em nível inferior – o que pode significar uma maior 

taxa de lucro, se o preço de venda já estiver fechado. Assim, a análise dos custos unitários a 

partir do que está sendo produzido em obra permite aos construtores obter parâmetros 

para comparação entre o orçado e o realizado, visualizar o limite entre atividade lucrativa e 

deficitária, detectar desvios de materiais dentro do canteiro de obras e o estabelecer metas 

de desempenho para as equipes. Não poderíamos deixar de referir, aqui, o quanto tais 

mecanismos de monitoramento e gestão e mesmo a idéia de veri f i cação de  produtividade , 

recolocam permanentemente o problema da regulação dos “poros” do trabalho, os 

“orifícios” por onde escapam esforços de produção19.  

De qualquer forma, o gerenciamento da produção de uma obra, segundo Mattos 

(2006), tem relação intrínseca com os índices adotados no orçamento e a meta do gerente 

de obra transforma-se em buscar permanentemente a melhoria dos índices, a fim de 

maximizar o lucro oriundo da realização de cada serviço, já que quanto menor o índice, 

maior a produtividade relativa. Entretanto, a produtividade depende de inúmeras variáveis, 

fazendo-se necessário conhecer muito bem o que é preciso levar em conta para monitorá-

la: as interrupções e oscilações na produção do trabalhador (deslocamento entre frentes de 

trabalho, paradas necessárias, falta de material, espera por equipamento etc. – isto é, os tais 

“poros na produção”, como os chama Ferro), o tempo improdutivo que depende do 
                                                                                                                                               

imprecisa, a TCPO tem a sua versão informatizada através do programa de orçamentos “Volare” que facilita 
enormemente o processo de orçamento a partir de listagens em planilhas eletrônicas, cujos resultados estão 
sintetizados em uma grande gama de listagens; que agora já dispõe de conexão com o programa de desenho 
PROCAD que assim permite imprimir o orçamento automaticamente a partir do desenho devidamente customizado.” 
GHOUBAR, Khaled. Os custos de conjuntos habitacionais populares de produção pública. Material didático da 
disciplina: AUT. 0518 – Projeto de custos. FAU USP. 2008.s/n.  
19 Ver FERRO, Sérgio. “O canteiro e o desenho” in Arquitetura e trabalho vivo. São Paulo: Cosac Naify. 2006, pp.118 
a 125 (particularmente p. 121).  
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indivíduo, da supervisão, das condições climáticas, complexidade do serviço, urgência etc. 

e, por último, o conhecimento dos ciclos de produtividade, pois é sabido que nos primeiros 

estágios de qualquer serviço de construção, as produtividades tendem a ser baixas; com o 

passar do tempo, a organização das tarefas e o melhor conhecimento das diversas 

atividades envolvidas promovem um aumento da produtividade – o que vulgarmente se 

denomina como uma atividade que ‘entrou em regime’ –; e, nos estágios finais do serviço, 

experimentam-se novamente índices mais baixos de produtividade em decorrência da 

realização simultânea de uma grande quantidade de serviços de acabamento. 

Também, há variáveis que oscilam conforme o porte e complexidade da obra: em 

obras pequenas, onde os prazos são pequenos e as quantidades de serviço são reduzidas, 

não há tempo hábil para que as equipes atinjam alguma ‘plenitude’ em termos de 

desempenho, o que acarreta a ocorrência de produtividades menores do que aquelas 

verificadas em obras de longa duração, em que o operário permanece em uma mesma 

atividade por muito tempo e sem tantas interrupções. Além disso, a produtividade também 

depende intrinsecamente das circunstâncias em que o serviço é realizado: ela varia com a 

tipologia do produto, o nível de conhecimento da equipe, a tecnologia empregada, o apoio 

logístico oferecido etc. 

Nesta lógica, segundo Mattos (2006), a adoção de valores  médios de produt ividade  

é uma simplificação que traz sérias distorções: atualmente, algumas construtoras vêm 

trabalhando com o conceito de produtividade variável , pelo qual, a partir de observações 

em canteiros, pode-se obter uma faixa de produtividade (e não mais um índice fechado), 

uma escala que registra os índices máximos e mínimos da eficiência do serviço – além da 

mediana20 – definindo, em última instância, os limites entre atividade lucrativa e deficitária. 

Este raciocínio pode também ser utilizado pelos orçamentistas no momento da estimativa 

ou do orçamento preliminar, considerando assim diferentes situações de obra que podem 

estar dentro dos limites desta faixa, ou seja, numa situação alta, média ou baixa de 

produtividade, conforme a realidade inicialmente prevista. 

Tabelas de Composição de Preços e Orçamentos 

Tais composi ções de  custos uni tár ios  podem ser obtidas a partir de várias fontes, 

dependendo do grau de organização e registro da construtora: ou a partir de apropriações 

dos próprios serviços executados no campo; ou a partir de consultas à literatura 

especializada, como revistas técnicas e livros especializados – em versão consagrada, as 

                                                 
20 Mediana não é média - é o valor central no universo das amostras coletadas. 
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Tabelas de Composição de Preços e Orçamentos, denominadas TCPOs, não são 

propriamente estruturadas como composições de custos unitários e sim composições de 

insumos e serviços. Isso porque não são apresentadas as colunas de custos, uma vez 

omitidas porque variam conforme as diferenças regionais dos preços de venda dos 

materiais a serem consumidos, reservando ao orçamentista a tarefa de inseri-la e preenchê-

la (Mattos, 2006). Dessa forma, o TCPO indica um registro aproximado de práticas 

construtivas mais frequentes e uma média – que não deixa de ser interessada ou, no 

mínimo, relativamente aleatória21 – do consumo de materiais e mão-de-obra. 

Assim, estas fontes especializadas orientam-se por metodologias específicas para 

determinar o consumo de materiais (considerando perdas), a produtividade da força de 

trabalho e o rendimento dos equipamentos. Ghoubar (2007), para exemplificar essas 

especificidades, compara os índices dos insumos descritos no mesmo serviço por diferentes 

autores22, salientando a questão da variação existente tanto nos valores como na inserção 

(ou não) dos equipamentos no custo unitário do serviço (não comum na construção civil 

brasileira), sendo “exatamente essas contextualidades, que aparecem ao compormos as 

TCPO (...) que dão uma significativa flexibilidade na definição dos Custos Totais dos 

Serviços Construtivos.” (GHOUBAR. 2007. AULA 3) 

Atualmente, a tabela que alcançou mais ampla divulgação é a TCPO da Pini 

Sistemas. Segundo Ghoubar (2007), a TCPO da Pini goza de um justo consenso no 

mercado, reconhecida como um confiável ‘Banco de Dados Referencial’ para os Custos da 

Construção Civil, elaborada a partir de pesquisas regionais e fundamentada em publicações 

técnicas especializadas. E, apesar disso, como todas as demais fontes oficiais de custos do 

setor da construção civil, a TCPO da Pini também sofre da mesma “doença” que tantas 

outras fontes de composição de serviços e custos: a falta de uma arbitragem que não seja 

classista e corporativista. Para Mattos, a versão da TCPO Pini referente a 2006 traz faixas 

de produtividade em alguns serviços e atribui indistintamente o termo produtividade para 

                                                 
21 Como assegurar – a não ser pela experiência – que o consumo de cimento num determinado traço de concreto é 
o indicado naquela composição de serviços? 
22 GHOUBAR, Khaled: Curso de extensão - projeto de Custos colocando a questão dos custos para projetos de 
arquitetura dentro da sua real importância e flexibilidade. Passo Fundo Universidade de Passo Fundo/Faculdade de 
Engenharia e Arquitetura. 2007. AULA 3. Descrição do serviço: 1 m² de alvenaria de tijolos furados baianos de 
10x20x20, esp. 10 cm, para várias fontes de dados. Valores descritos por: Goldman. Introdução ao planejamento e 
controle de custos na construção civil, pg 92-97. SP. PINI 1986. Caviglia – Analises de costos y presupestacion de 
obras. Pg 137. Montevideo, Ed do autor, 1994. LNEC – Lisboa, LNEC, 1968. Vol 1 composição 400003 3 Vol 2 
composição 40007. TCPO10 – códigos 070137 e 150404. DOP – Manual de Composição de Preços. SP 1971. 
Códigos 5.8.2. e 12.18.1.2) 
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mão-de-obra e para material – o que demarca uma falha na definição pois, no caso do 

material, não há como se falar em produtividade, mas em consumo. 

Um outro problema sério com o qual nos deparamos ao lidar com a TCPO foi 

experimentarmos a dificuldade de compor custos para obras não convencionais – ou 

mesmo, obras que lancem mão de materiais ou sistemas tradicionais pouco usuais no 

mundo das empreiteiras. Por mais estranho que possa parecer, é impossível – pelo menos a 

partir das últimas versões do TCPO Pini – orçarmos uma construção erigida integralmente 

com tijolos maciços – o vulgar ‘tijolinho de barro’ –, aplicados em paredes portantes, isto é, 

em alvenarias estruturais. Muito maior dificuldade, portanto, se pretendêssemos orçar 

abóbadas ou cúpulas em tijolo maciço23. 

As especificidades dentro dos custos diretos 

O campo que não aparece nas TCPO’s é o do custo dos materiais. Para a sua 

composição, é necessária a cota ção de preços , uma atividade não muito ágil, trabalhosa e 

suscetível às instabilidades do mercado, mas de irredutível importância para a efetividade 

do trabalho de orçamentação. De forma simplificada, há duas formas de aquisição dessas 

informações: através dos serviços pagos, disponibilizados pelo mercado, ou através das 

cotações dos orçamentistas, atuando dentro das construtoras – dos quais se espera a 

capacidade de homogeneizar as cotações para fazer as devidas comparações, frente as 

enormes variedades de produtos e serviços que devem ser analisados como frete, carreto, 

impostos de venda, taxas e tarifas de importação, além das características específicas de 

cada fornecedor  (especificações técnicas, unidade e embalagem, quantidade, prazo de 

entrega, condições de pagamento, validade da proposta, local de entrega etc.). Dentro desta 

gama de variáveis, nem sempre o menor preço  é o melhor preço , ou seja, embora o menor 

preço exerça uma atração irresistível, cabe ao comprador avaliar a idoneidade do 

fornecedor, a qualidade do material, as reais condições de entrega etc. 

Ao obter os custos de cada insumo presente nos serviços detalhados, há como 

avaliar o número de vezes – isto é, a incidência – que este aparece no total dos custos 

diretos. Por exemplo, o cimento (um insumo) está presente em vários serviços como na 

argamassa da alvenaria, no piso de cimento queimado, no concreto, em algumas 

modalidades de rejunte etc. 24 Para tal, utiliza-se como ferramenta a Curva ABC de 

                                                 
23 Como visto na contracapa, realizaram-se alguns exercícios orçamentários preliminares para o embasamento 
prático, da análise dos custos da Residência dos Padres Claretianos que não se apresentam neste trabalho final 
pelo encaminhamento da pesquisa.  
24 A mão-de-obra, como mercadoria, também é considerada insumo, sendo que o trabalho do servente aparece 
quase como um insumo universal, presente em todos os serviços. Para uma caracterização bastante eloqüente 
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Insumos que os relaciona em ordem decrescente de custos: ocupando o topo, aparecem os 

insumos da obra que, ou porque apresentam maior incidência e acabam somando maiores 

custos (como o cimento, ilustrado acima), ou porque efetivamente apresentam maior custo 

(por exemplo, esquadrias de alumínio) impactam proporcionalmente com maior 

intensidade os custos globais da obra. Dessa forma, ocupam a faixa A os insumos que 

englobam 50% do custo total; na faixa B os insumos que englobam entre 50% e 80% do 

custo total; e na faixa C, os restantes.  

A característica marcante da curva ABC está na ordem decrescente de quantidade 

de insumos nas faixas, ou seja, a faixa A tem menos insumos que a faixa B e esta menos do 

que a faixa C. Nesta lógica, a faixa A e B juntas respondem por 80% do custo da obra e 

geralmente compreendem apenas 20% dos insumos e, conseqüentemente, a faixa C 

geralmente compreende em torno de 80% dos insumos, embora represente apenas 20% do 

custo da obra25. Esta relação demonstra que, na análise de custos, não se pode considerar, 

para efeito de economia, no momento da compra, os materiais que serão utilizados 

somente pela sua quantidade, já que seu valor no mercado, por sua complexidade de 

produção (quantidade de trabalho acumulado para a sua produção) pode não ser expressivo 

em relação ao todo dos custos da obra, e vice-versa. Nesta lógica, ao adquirir a ‘ordem de 

grandeza’ do valor total de cada insumo, ou seja, a relação entre quantidade e valor 

agregado em cada unidade, pode-se priorizar as cotações de preços, definir as negociações 

mais criteriosas e canalizar melhor as energias dos responsáveis pelas compras. 

Outra trabalhosa análise é aquela relativa aos custos dos equipamentos26: por não 

constituírem matérias-primas em si, isto é, são meios de produção que não serão 

consumidos por completo na obra, devem ser considerados pelo tempo de vida que deles 

será consumido numa determinada obra. Cabe, portanto, avaliar se é o caso de se optar 

pela locação destes equipamentos ou pela sua aquisição. Ao considerá-los como parte dos 

                                                                                                                                               
quanto a este papel do trabalho do servente, veja-se, novamente, as páginas 89 e 90 de “A produção da casa no 
Brasil”, dentro de “Arquitetura e trabalho livre”, de Sérgio Ferro (FERRO. 2006. Pág. 89-90) 
25 Segundo Mattos (2006), em obras de edificação são utilizados cerca de 500 insumos, e nota-se historicamente 
que, com 40-50 deles, perfaz-se 80% do custo total da obra. Com isso, o orçamentista pode buscar descontos 
preferencialmente nos insumos da faixa A, pois de nada adianta um dispêndio enorme de energia para conseguir 
um abatimento de 20% no preço do arame ou do saco de estopa, se 1% de redução no preço do elevador ou do aço 
já basta para alcançar igual melhoria. Os principais programas de orçamento geram a curva ABC automaticamente. 
26 Segundo artigo da Revista PINIweb, existem cerca de 192 tipos de equipamentos disponíveis para locação no 
Brasil. Uma série de equipamentos novos estão entrando no mercado, tais como plataformas aéreas de trabalho, 
balancins motorizados e mecânicos para acessos especiais, além de elevadores de cremalheira e plataformas de 
cremalheira e hidráulicas. Todos esses equipamentos estão em estudo ou tiveram recentemente revisões na NR-18 
da Portaria 3214 (e de suas revisões) de 1978 do Ministério do Trabalho. Fonte: Departamento de Informações 
Estruturadas da Editora PINI.(http://www.axionconstrucoes.com.br/arquivos_downloads/reportagens/ 
mecanização decanteirosdeobras.pdf) 
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custos diretos, Mattos (2006) avalia que os equipamentos frequentemente representam uma 

parcela considerável do custo de um serviço e, por extensão, da obra; e exemplifica com a 

terraplanagem, um serviço em que a representatividade do equipamento atinge o seu 

ápice27. Ao considerá-los como parte dos custos indiretos, Ghoubar (2007) chama a 

atenção para essa dualidade: da mesma forma que os custos do canteiro de obras 

(tradicionalmente tratados como custos indiretos, mas atualmente pretendidos como custos 

diretos, com vimos), esse é um dos itens que exigiria rigorosa arbitração para a definição do 

BDI, já que modifica a relação entre os custos diretos e indiretos do empreendimento e 

permite uma falsa redução desta taxa. 

Entretanto, a análise dos custos da força de trabalho apresenta-se como a de 

maior complexidade, pela discrepância entre seu preço e sua produtividade, ou seja, a 

relação do quanto e la custa  para obra e o quanto de va lor e la é capaz de produzir  a 

partir do controle dos custos unitários no canteiro de obra. Na atual discussão sobre como 

lidar com custos de construção crescentes e margens de lucro ainda mais apertadas, Ubiraci 

Espinelli Souza, professor da Poli-USP, afirma com clareza: 

Conhecendo a produtividade! Se o custo por homem-hora e os preços dos 

insumos estão subindo, tenho que diminuir o indicador de uso da unidade, 

sendo produtivo. Quanto você acha que a Cytec ou a Cyrela economiza por 

comprar grandes volumes de materiais? Quase nada. Mas quantas horas uma ou 

outra gasta para fazer o revestimento de fachada pode variar de 0,4% a 2,5%. A 

produtividade é o que faz a diferença no mercado hoje. E para conhecê-la é 

preciso medir. (SOUZA. Construção Mercado 84. Julho 2008) 28 

 Segundo Ghoubar (2007), a mão-de-obra da construção – que corresponde 

aproximadamente a 40% dos custos diretos – é sumariamente classificada como 

‘espec ia l izada ’  – aquela que corresponde a um ofício ou habilitação formalmente ou 

oficialmente reconhecida (arquiteto, engenheiro, pedreiro, encanador etc.) – e aquela 

‘não espec ia l izada’ – que é composta por todos os serventes e ajudantes da mão-de-obra 

especializada, que somam um pouco mais do que a metade dos operários dos canteiros 

tradicionais semi-artesanais. Quanto ao seu status dentro do canteiro de obras, ela é 

classificada como vinculada à ‘produção’ – quando está envolvida diretamente com os 

                                                 
��O custo de um equipamento comprado é a soma de três parcelas: custo de propriedade (depreciação e juros), de 
operação (pneus, combustível, lubrificantes, energia elétrica, operador) e de manutenção. Também seria necessário 
considerar à hora produtiva e hora improdutiva, pois nelas se consideram diferentemente os custos, isto é, na hora 
improdutiva só se consideram os custos de propriedade e a mão-de-obra de operação enquanto que na outra, os 
custos são completos. Com tantos fatores envolvidos, não é tarefa das mais fáceis. 
28 SOUZA, U. E. Construção Mercado 84. Julho 2008. s/n. 
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serviços (pedreiro, carpinteiro, serventes etc.); ou vinculada à ‘administração’ – quando 

implicada com todo o apoio técnico necessário: mestres, encarregados, arquitetos, 

engenheiros, advogados, contadores, vigias, controladores de qualidade, almoxarifes, 

gerentes, secretárias etc.). Quanto à sua capacitação tecnológica, ela poderá ser ‘artesanal’ – 

a que emprega exclusivamente a habilidade manual; ‘semi-artesanal’ – quando sabe 

empregar equipamentos eletro-mecânico e pneumáticos; ‘mecanizada’ – quando trabalha 

com a medição de equipamentos, como os guincheiros, motoristas, tratoristas etc.; e a 

‘industrializada’ –quando trabalha dentro de plantas industriais em linhas de produção 

seriada: pré-moldados de todo tipo, indústria de equipamentos e materiais em geral. 

Todas essas categorias de mão-de-obra possuem, segundo Mattos (2006), os 

encargos sociais e trabalhistas que, em uma obra, pode chegar a ter 50% a 60% de seu 

custo composto, sendo fácil perceber a importância de uma estimativa correta dessa 

categoria. O custo  de um operário é um valor  bastante superior do que o preço 

correspondente de sua força de trabalho, do quanto lhe é pago como salário-base, pois 

neste custo estão inclusos os diversos encargos sociais e trabalhistas. Para a definição dos 

encargos em sentido estrito, Mattos (2006) pautou-se29 pela isenção no cálculo dos 

percentuais, pela busca da legislação atual, pela utilização de parâmetros estatísticos aferidos 

e de procedência conhecida, e pela participação ativa de técnicos dos setores público e 

privado. Dessa forma, define-se que os encargos dos horista contêm: sociais básicos 

(36,8%), trabalhistas (50,43%), indenizatórios (20,24%) e incidências acumulativas 

(23,26%), totalizando: 130,74%. Já, os encargos dos mensalistas e encarregados (geralmente 

a equipe da administração local, mestres, encarregados) têm um percentual menor, pois o 

salário mensal pactuado já cobre alguns custos trabalhistas, chegando ao total de 80,93%. 

Esta expressiva parcela também demonstra o motivo para a tentativa de não ser pago seu 

valor completo. Diz: 

O percentual de encargos sociais e trabalhistas a aplicar no custo da mão-de-obra 

tem sido motivo de debate e de gritante discrepância entre empresas, embora assim 

não devesse ser. O que realmente influi é a ignorância acerca dos parâmetros 

constituintes dos encargos e a aposta que muitos fazem na impunidade, ou seja, a 

certeza de que não precisam embutir todos os encargos nos cálculos porque 

sempre há margem para um 'jeitinho'. Como o patamar de encargos pode sofrer 

variações de uma empresa para outra, o difícil consenso leva a divergências de 

entendimento, podendo chamar essa questão de “caixa-preta”. (Mattos. 2006: 78) 

                                                 
29 Mattos segue o trabalho do Comitê Gestor do QUALIOP - Programa da Qualidade das Obras Públicas da Bahia. 
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O valor da mão-de-obra, como toda mercadoria comprada para a obra, depende 

basicamente da lei de oferta e procura, constituindo-se tarefa permanente das construtoras 

fazer com que seu preço  de mercado seja inferior ao seu valor , através da adoção de várias 

artimanhas e subterfúgios. No conjunto dos encargos sociais e trabalhistas, algumas partes 

são fixas e outras são variáveis. As fixas, presentes nos encargos sociais e estabelecidas por 

legislação, não consideram questões extras como porte da companhia ou sua capacidade 

gerencial. As variáveis, presentes nos encargos trabalhistas e indenizatórios, entretanto, 

correspondem à realidade da empresa e das premissas de cálculo adotadas, sendo 

justamente nessas que uma construtora pode chegar a um total de encargos menor e 

conseqüentemente tornar-se mais competitiva do que suas concorrentes. 

Sobre as ‘Leis Sociais e Riscos do Trabalho’, Ghoubar afirma que, apesar de todo 

trabalhador ter o direito, e todo empregador ter a obrigação, elas não são regularmente 

respeitadas, sendo muito comum, na construção civil, o trabalhador e o empregador 

acordarem entre si o descumprimento dessa legislação. Pode parecer estranho, mas o 

trabalhador ao abrir mão (sob risco de não ter o emprego) desses direitos exige em 

contrapartida uma melhor remuneração direta. Aparentemente o trabalhador se sente de 

alguma forma beneficiado, pois aproximadamente mais da metade dos trabalhadores da 

Construção Civil, no Brasil, não têm registro em Carteira de Trabalho ou são falsos 

‘autônomos’. Nos acordos informais, de sonegação dessas taxas, um oficial recebe pelo seu 

dia de trabalho, em média, o dobro do que receberia se estivesse registrado. Isso equivale 

dizer que ao invés de no fim do mês o trabalhador registrado receber R$700, ele recebe 

R$1.400, abrindo mão dos seus direitos. O trabalhador está ali trocando a garantia de um 

futuro mais previsível e assistido, pela garantia de uma melhor renda mensal, seguramente 

efêmera. O empregador afirma que as taxas são muito altas, e o trabalhador diz que mais 

do que os direitos, ele precisa de trabalho, pois nunca lhe darão a garantia de que 

continuará empregado. Trata-se, portanto de “ministrar o curto prazo, morando em 

favelas, autoconstruções, ou ainda voltando para a sua cidade natal e aguardar que chamem 

para um trabalho efêmero novamente” (Ghoubar: 2007). 

Só a presença deste tipo de acordo demonstra a dificuldade da força de trabalho em 

manter seu preço de mercado próximo ao seu valor. Esta realidade advém, entre outros 

motivos, de situações em que a oferta da mão-de-obra (em vários serviços, com pouca 

formação profissional e, na realidade brasileira, em abundância) se apresenta maior do que a 

demanda existente e a dificuldade das organizações trabalhistas (como sindicatos) em garantir 

os deveres e obrigações, dos dois lados. Por outro lado, em momentos de grandes 
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investimentos no setor da construção civil, constata-se uma sobre valorização desta força de 

trabalho e a persistente discussão sobre a falta de qualificação presente neste setor da indústria. 

 3.2. Custos Indiretos 

De forma sintética, Mattos (2006) descreve os custos indiretos como sendo aqueles 

que ocorrem independentemente das quantidades produzidas pela obra e que não foram 

incluídos nas composições de custos unitários dos serviços. São de ocorrência inevitável e a 

denominação ‘indireto’ advém do fato de se tratar de um custo que não está diretamente 

associado às atividades de produção em campo. O termo ‘despesas indiretas’ é sinônimo de 

custos indiretos e normalmente correspondem aos custos de manutenção do canteiro de 

obras, com salários dos trabalhadores administrativos, despesas administrativas, taxas, 

emolumentos, seguros, viagens, consultoria, fatores imprevistos e todos os demais aspectos 

não-orçados nos itens de produção. 

Vale a pena aqui descrever rapidamente todos os itens, definidos por Silva (2009), 

que participam dos custos indiretos a fim de verificar a complexidade de informações que 

os determinam. Silva divide as despesas indiretas30 em despesas administrativas: 

administração local do canteiro, terceirização da estrutura desta administração local, 

administração do escritório central da empresa, compartilhamento dos recursos das 

estruturas local e central; despesas tributárias: impostos que incidem diretamente sobre a 

receita e sobre a movimentação bancária; despesas comerciais: gastos com divulgação, 

preparo da proposta, representação comercial, seguros especiais ou outras exigências 

contratuais; despesas financeiras31: as despesas que a construtora tem para financiar a 

execução da obra como a perda de rendimento de capital retirado da aplicação, juros dos 

empréstimos bancários necessários, reajuste anual da inflação variando diferentemente das 

faturas do contrato; e despesas por incertezas e riscos: que na construção consiste em 

não conseguir fazer a obra no prazo, custo e qualidade preestabelecidos, aqui consideradas 

                                                 
30 Mattos divide essas despesas com outras categorias. Diz: “Ao lado dos custos indiretos, há também os custos 
acessórios que complementam o orçamento da obra como: rateio da administração central (pela existência dos 
custos do escritório central da construtora há a necessidade do rateio desse custo pelas obras, sendo cobrada uma 
taxa que fica entre 2 a 5 %), imprevistos e contingências (ocorridos pelas casualidades da obra que acarretam 
atrasos na obra, fica entre 1 a 3%) e custo financeiro (ocorridos pela defasagem entre o momento do desembolso e 
do recebimento existe inevitavelmente uma perda monetária; esse custo depende do tempo do dinheiro pago e 
recebido).” Mattos. 2006. Pág. 208. 
31 Mattos discute a questão das despesas financeiras colocando que muitos órgãos federais, estaduais e municipais 
contratantes de obras, assim como vários Tribunais de Contas, repudiam a prática da introdução do custo financeiro 
nos orçamentos. Eles alegam que o custo faz parte do risco da atividade econômica e adotam a premissa que as 
empresas possuem capital de giro para aplicar na obra ou para pagar os juros dos financiamentos necessários. 
(Mattos. 2006: 216) 
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as situações previsíveis que, embora não mencionados explicitamente no contrato, já são 

conhecidas e previstas pelos construtores, os riscos como eventos aleatórios advindos 

de questões técnicas construtivas e as incertezas cuja probabilidade de ocorrência é de 

difícil previsão sendo, mesmo assim, de responsabilidade do construtor. Assim: 

Aqui entramos no mundo da ‘probabilidade subjetiva’, os fenômenos são 

complexos demais para se calcular probabilidade de eventos históricos. 

Utilizando informações disponíveis, muita experiência acumulada e muita 

intuição, arbitramos as probabilidades subjetivas. Esses eventos devem ser 

relacionados com fatores de mercado (incertezas de natureza econômica e 

política) e, se existentes, absorvidos pela margem de lucro. (Silva. 2009: 61) 

A imensa lista das despesas indiretas, segundo Mattos (2006), varia com o porte da 

obra, sua duração, localização e particularidades. Contudo, não se relaciona diretamente com 

o ritmo de produção. Enquanto o custo direto é função direta da quantidade produzida, o 

mesmo não se pode dizer do custo indireto. O salário do mestre, alimentação da equipe e o 

custo da vigilância do canteiro vão ser o mesmo, quer a obra produza 200 m² de concreto em 

um mês, quer produza 30 m². Essa flexibilidade dos custos indiretos demonstra sua grande 

variação – que fica na faixa de 5 a 30% do custo total da obra. Tal oscilação deve-se à 

localização geográfica, à política da empresa (quantidade de engenheiros e supervisores, faixa 

salarial, qualidade da empresa), aos prazos (despesas administrativas proporcionais ao tempo 

de obra) e complexidade (elevado grau de dificuldade exige maior supervisão e consultoria). 

Segundo Ghoubar (2007), essa extrema variação dos custos indiretos é 

especificamente relativa à escala de produção, à estrutura gerencial e à cultura industrial e 

comercial de cada empresa de construção, podendo uma empresa ter um ‘custo indireto’ 

baixo se for de perfil familiar (onde os seus custos operacionais são bastante reduzidos); 

ou, se a empresa for de tal porte que necessite de instalações especiais, que exigem grandes 

áreas para abrigar seus estoques e equipamentos, e que investem em tecnologia e 

treinamento do seu pessoal. Na realidade das construtoras, segundo Mattos (2006), não é 

raro encontrar construtores que estimam o custo indireto a partir de um percentual do 

custo direto, desconsiderando as reais demandas que podem ocorrer anterior, simultânea e 

posterior à obra (desmobilização do canteiro, taxas e emolumentos como o ‘habite-se’, 

confecção de memoriais e ‘as built’), causando grandes omissões ou excessos que poderiam 
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ser evitados32. Afirma que uma planilha de serviços completa, com a maior quantidade 

possível de itens, termina por reduzir em muito a quantidade de itens do custo indireto. 

Isso não alterará o custo total da obra, mas terá impacto direto sobre o BDI, junto com 

todos os outros itens descritos anteriormente – o que acaba contribuindo para um melhor 

posicionamento da empresa frente à concorrência. 

3.3. BDI – Bonificação e Despesas Indiretas 

Dá-se a designação de Benefícios (ou Bonificação) e Despesas Indiretas (BDI)33 à 

taxa resultante do quociente da divisão do custo indireto (DI) acrescido do lucro (B) pelo 

custo direto da obra. Assim, o BDI, taxa utilizada para a formação do preço de venda de 

serviços de engenharia (ou preço global, como se conhece na administração pública) e 

aplicada no ramo da construção civil brasileira desde meados da década de 197034, agrega 

em sua composição: as despesas indiretas do funcionamento da obra, dos custos da 

administração central, dos custos financeiros, dos fatores imprevistos35, dos impostos (só 

entram os impostos que incidem sobre a receita) e finalmente do lucro.  

Em termos práticos, o BDI apresenta-se como o percentual que deve ser aplicado 

sobre o custo direto dos itens da planilha da obra para se chegar ao preço de venda. Para 

tal, diluem-se os custos indiretos nos custos diretos, gerando uma percentagem que é 

aplicada sobre os custos unitários, obtendo assim os preços unitários. Com isso, dentre os 

tipos de custo da obra, os mais difíceis de quantificar e de avaliar – e de se auditar, inclusive 

                                                 
32 Sabe-se, contudo, que, maioria das vezes, tais omissões ou excessos são, paradoxalmente, ‘planejados’, uma 
vez que integram estratégias de sobrevaloração de ingressos, justificadas pela exatidão aparente dos índices de 
referência. 
33 “BDI é uma sigla de origem anglo-saxônica que significa “Budget Diference Income”. A expressão, traduzida para 
o português, quer dizer ‘Orçamento Diferença Renda’, termo difícil de relacionar com o seu real uso no cotidiano. No 
Brasil, as definições mais comuns para a sigla BDI são: Benefícios e Despesas Indiretas; Bônus e Despesas 
Indiretas. As duas opções dão a entender que a sigla BDI significa apenas o Lucro mais as Despesas Indiretas de 
um determinado Preço de Venda. (...) É fundamental, então, que a definição de BDI seja mais clara e específica. 
Como o “B” significa Bônus, Benefícios ou Lucro, torna-se fácil a correlação, pois são palavras similares e, 
dependendo do contexto, têm o mesmo significado. Ou seja, o valor ou percentual que um proponente ou 
contratado pretende ganhar após a conclusão de uma prestação de serviço ou fornecimento. O “DI”, Despesas 
Indiretas, é um pouco mais abrangente e pode ser interpretado ou caracterizado de diversas formas, dependendo 
do ambiente onde for citado.” Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais. Bonificação e 
despesas indiretas nas obras industriais. 2°Edição. Belo Horizonte: SINDUSCON-MG, 2010. 
34 FREIRES, Alecio Pinheiro; PAMPLONA, E. O. Um Enfoque no BDI de Empresas Construtoras de Pequeno Porte 
Com a Utilização das Ferramentas de Custeio ABC/ABM. In: IX Congresso Internacional de Custos, 2005, 
Florianópolis 
35 Diz Mattos: “Em obras, é sempre comum aparecerem serviços novos, que não estavam previstos na planilha de 
preços. A omissão pode ter sido por ser impossível de prever o serviço (remoção de uma tubulação errada, 
necessidade de muro de arrimo para conter terreno instável etc.) ou porque o contratante decidiu alterar 
especificação ou incluir algum novo componente.” Nestes casos, para definir o preço unitário do novo serviço, faz-se 
sua composição de custos unitários e multiplica pelo BDI previamente conhecido, sem discutir seu valor. (Mattos. 
2006: 248). 
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– são os custos indiretos e o lucro, pois, geralmente não são detalhados nos orçamentos, 

aparecendo sempre “embutidos” nos preços dos serviços, juntamente com os tributos36. 

Dessa forma, as considerações sobre o BDI e as estratégias para estabelecê-lo passam a 

ser assunto relativo à realidade de cada construtor e canteiro de obras, pois nem toda obra 

possui a mesma taxa, já que é uma relação entre custos diretos e indiretos. Isto é, segundo 

Mattos (2006) enquanto obras grandes, longas e simples tendem a ter um BDI reduzido, as 

obras complexas, rápidas e pequenas trabalham com valores mais elevados para essa taxa. Já, 

segundo Tisaka (2001)  37, quanto mais baixo o BDI, mais eficiente é a construtora: se ela 

consegue trabalhar e preservar seus lucros com BDI menores, torna-se mais competitiva e 

certamente possui melhores controles administrativos, como já comentamos anteriormente. 

Nos últimos anos, com o apoio da informática e da gestão informatizada, as empresas têm 

garantido suas margens operacionais com maior facilidade, já que a competição cresceu muito e 

as taxas de BDI vêm sendo reduzidas. Em outros tempos altas taxas de BDI absorviam, 

relativamente, problemas de má administração, quando estas permitiam maiores folgas 

operacionais, pois um BDI mais elevado compõe margens de segurança maiores, úteis para 

absorver eventuais desajustes de contrato – desastrosos no caso de empresas de menor porte. 

Percebe-se assim que o BDI possui composição variável – e é interesse da empresa 

construtora assegurar seu arbítrio, justificando, por um lado, ser este um dado relativo à sua 

realidade operacional e, por outro, que a prática destas taxas seria sempre contingenciada 

pelas relações de mercado (concorrência). No entanto, o argumento não prospera 

plenamente e a adoção de uma taxa única de BDI de referência, utilizada pela 

administração pública através de legislações específicas, aparece sempre como inadequada 

para as especificidades de cada empresa. De outra forma: a realidade de cada construtora 

demonstra taxas de BDI diferenciadas e, para a participação em licitações públicas, essas 

empresas precisam adaptar seus orçamentos – como dito anteriormente, formais  

(diferentes dos orçamentos internos) – para poder adquirir uma taxa de BDI média. 

Segundo Mattos (2006), para a administração pública, a legislação impõe a orçamentação 

interna de uma obra antes de licitá-la: 

De posse da planilha de quantitativos oriunda da área técnica ou de projetistas 

terceirizados, o setor de orçamento das instituições públicas lança o custo direto 

de cada serviço, obtido a partir das composições de custos ou cadernos de 

                                                 
36 Rocha, Márcio Soares.  Análise de BDI de obras públicas pelo método da estimativa Intervalar. Artigo Técnico. 
(http://www.ibraop.org.br/site/media/sinaop/10_sinaop/analise_bdi.pdf). 
37 TISAKA, Maçahico. O enigma do BDI. 31/Agosto/2001. (http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/ 
imprime79529.asp 01/02/2011). 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO              Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura 

56   [1] ENGENHARIA DOS CUSTOS 

 

encargos e, por fim, num lance de simplificação, aplica o percentual de BDI para 

ter o preço referencial da obra. E em geral, esse BDI é o mesmo para toda e 

qualquer obra do órgão, seja na capital, no interior, reforma, construção, simples, 

complexa, grande ou pequena. O percentual mais difundido é 25%: o porquê, 

ninguém sabe – parece ter sido estabelecido por decreto. (Mattos. 2006: 248) 

Do outro lado, na visão dos auditores públicos, há toda uma discussão de como 

verificar a taxa de BDI, já que 

(...) uma das grandes dificuldades encontradas (...) no campo da análise de 

preços é que, nas propostas orçamentárias, normalmente não é apresentado o 

BDI de forma detalhada. Os auditores não possuem os dados para poder 

calculá-lo analiticamente. Por isso, muitos passam então a adotar valores 

considerados médios (como o conhecido “30%”) e aplicá-los como se fosse 

uma jurisprudência. (Rocha. 2010: 3) 38  

Segundo Aristóteles Silva (2010)  39, para a administração pública, essa inclusão de 

limites de BDI na contratação de obras públicas, como forma de estabelecer isonomia 

entre os agentes participantes dos processos licitatórios – embora seja uma prática não 

correta do ponto de vista técnico de cálculo do BDI – considera-se que é pequena a 

variabilidade dos seus componentes (taxa de lucro, impostos, seguros etc.), com exceção 

dos demais custos indiretos – que são os componentes mais sensíveis quanto ao nível de 

complexidade da obra. Esta prática já é adotada pela União através da LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias) em vigor, que estabelece uma variação máxima de 30% sobre os 

preços referência do SINAPI 40. 

Na prática, não se procede a nenhuma dissecação dos custos indiretos da obra e a 

simplificação do BDI na faixa entre 20% a 30% embute graves distorções no orçamento, 

com significativo impacto nos custos finais, caso não se realize o contrato dentro dos valores 

originalmente acordados. Segundo Mattos (2006), não é raro os orçamentos das construtoras 

atingirem um valor referencial impraticável, que torna inexeqüível a realização dos contratos, 

tendo em vista exclusivamente vencer a concorrência – , quando, presumidamente, aquele 

seria o ‘preço ótimo’ para a realização da obra em contratação. O que sabemos é que, depois 
                                                 

	� Rocha, Márcio Soares.  Análise de BDI de obras públicas pelo método da estimativa Intervalar. Artigo Técnico. 
(http://www.ibraop.org.br/site/media/sinaop/10_sinaop/analise_bdi.pdf) 
	
 SILVA, Aristóteles Lemos; FREIRE, Andre Escovedo. “Análise econômica do BDI: Desmitificando os custos 
indiretos. TCE-R. 2010. 
�� A LDO de 2004 especifica, no seu artigo 101, que os custos de materiais e serviços de obras executadas com 
recursos dos orçamentos da União não poderão ser superiores a mediana daqueles constantes do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil- SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal. 
Idem. Ibidem. 
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de contratada, a empresa arregimenta inúmeros argumentos e motivos para alegar algum 

‘desequilíbrio econômico-financeiro’ do contrato que justifique seus aditivos. De qualquer 

forma, mesmo quando o preço contratado atinge o ‘preço ótimo’ ou até o supera, não há 

como aferir esta quantificação, já que se parte de uma taxa média, estabelecida por lei. 

Ghoubar (2007) demonstra que o BDI resulta de uma composição que pretende ser racional. 

Mas, na verdade, ele camufla todo o tipo de manipulação para a ampliação dos lucros, sem 

deixar muitos vestígios. Dessa forma, 

(...) os consumidores e os projetistas, de um modo geral, não têm garantia 

alguma de que as informações sobre as produtividades do setor da construção 

civil estejam sob uma severa metodologia científica de sua arbitragem, que não 

deveria ser ideológica e corporativista. (...) Mas como os dados têm de ser 

colhidos no canteiro ou recebidos das mãos dos próprios empreiteiros, é 

natural a dúvida sobre as isenções destes sobre o significado estatístico dos 

dados, da escala da compra dos insumos, da escala da produção, das condições 

do mercado etc. que divulgam através das suas organizações patronais de classe. 

Informalmente sabe-se da existência de instrumentos que se tem para 

superfaturar ou subfaturar serviços e mercadorias e assim manipular a 

contabilidade dos seus lucros mostrando os balanços da forma que lhes 

convier. Mas essas manobras são comercialmente e eticamente aceitas como 

materiais dentro do jogo nas relações capitalistas, prejudicando a tributação 

governamental que diante disso tudo é ambígua ou omissa, diante desse tipo de 

habilidade empresarial. (Ghoubar. 2007: 19) 

A parte do Lucro, Benefício ou Bonificação. 

O lucro está incluso no BDI e é um número absoluto que expressa a diferença 

entre as receitas e as despesas e vem no final do processo de orçamentação. O lucro por si 

só não diz muito, pois é um valor absoluto. Já, a medida que estabelece relatividade a este 

valor está na lucratividade que é a relação entre o lucro  e a re ce i ta , expresso em 

percentual, e dá uma idéia do quanto do contrato que se transformará em ganho para a 

empresa. Também há a rentabilidade que é o percentual de remuneração do capital 

investido na empresa, ou seja, o grau de rendimento proporcionado por determinado 

investimento, expressa pela percentagem de lucro em relação ao investimento total e serve 

como termo de comparação com a rentabilidade que o dinheiro teria se, por exemplo, fosse 

aplicado no mercado financeiro. 

O nível de lucratividade almejado em um empreendimento é normalmente 

determinado pelo estado da economia, pelas forças de mercado e pelo nível de risco. Seu 
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valor final é, tal como o orçamento de custo, uma aproximação e obviamente será 

determinado em função dos custos reais da obra. Quanto mais preciso o processo de 

orçamentação, tanto maior a confiança de que a lucratividade arbitrada será efetivamente 

alcançada. Segundo Tisaka (2004), a questão da expectativa de lucro é uma questão que 

depende da política comercial e administrativa da empresa para recompensar os seus 

esforços numa atividade empresarial, distribuir benefícios entre seus sócios ou acionistas e 

permitir reinvestir parte dos resultados no seu crescimento e no aprimoramento dos seus 

recursos humanos. A base tradicional para o lucro do mercado da construção civil oscila de 

5,0% a 15,0% do valor de venda41. Cabe lembrar, contudo, que são diversos os mecanismos 

e estratégias, raramente explícitos, que permitem a proliferação indireta dos lucros e da 

lucratividade. 

Histórico do BDI e da lucratividade das construtoras. 

Benefício da empresa construtora é a recompensa final pela prestação de seus 

serviços, o prêmio a que ela deve ser creditado pela superação das incertezas da 

construção através da entrega da obra. A construtora é uma pessoa, uma pessoa 

jurídica, que deve receber o seu ‘salário’. Não considerar lucro na composição 

do preço, equivale, numa comparação com a relação trabalhista, a impor ou se 

submeter a trabalho escravo. (TCPO 12. PINI. 2003: 26) 

Ao considerar o lucro  como uma das partes integrantes do BDI, cuja estrutura 

engloba a mais variada gama de custos e compromissos – que se apresentam sempre como 

uma ‘margem de manobra’ no orçamento, como um ‘coringa’ das empresas, como uma 

‘moeda de negociação’ – torna a operação de definição da taxa o ponto crucial de análise da 

lucratividade entre os construtores no setor da construção civil. Nos últimos trinta anos, 

segundo Silva42 (2002), a realidade brasileira trouxe grandes alterações na economia, no 

poder de compra e na remuneração do capital. Neste contexto, o setor da construção civil 

                                                 
41 “A Secretaria de Governo e Gestão Econômica do Estado de São Paulo, com base em estudos da Fipe 
(Fundação de Pesquisas Econômicas) a partir da média aritmética das relações Lucro/Vendas das demonstrações 
de resultados financeiros e contábeis de 309 maiores empresas de construção civil, admite uma margem de lucro de 
7,2 % (fonte: TCU). O DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), em recentes estudos realizados 
para a atualização do Sicro (Sistema Nacional de Custos Rodoviários) considera um lucro de 8,49% na composição 
do BDI (TCU). A CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços) adota o percentual de lucro de 7,50% na sua 
composição de BDI. A Caixa Econômica Federal, no seu Programa PAR, de construções habitacionais, adota o 
lucro de 8,00% na composição do BDI. O Tribunal de Contas da União, em um denso trabalho apresentado por dois 
de seus ilustres auditores, recomenda uma taxa da ordem de 8,0% na composição do BDI”. TISAKA, Maçahico. 
Reformar o BDI. 26/Novembro/2004. Em: PINIweb.com.br | Reformar o BDI | Construção Civil, Engenharia Civil, 
Arquitetura Página 7 de 11 (http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/imprime79529.asp 01/02/2011) 
42 SILVA, Mozart Bezerra. 30 anos de BDI. A evolução da margem bruta e do resultado econômico na construção 
civil brasileira. PINIWEB. 2002. http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/30-anos-de-bdi-80791-1.asp 
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vem ‘jogando’ com a taxa do BDI para se adaptar à realidade econômica e às faixas de  

lucratividade vigente em cada período. Para sustentar tal análise, Silva (2002) desenvolveu 

uma pesquisa sobre a taxa de BDI realizada desde a década de 1970, através do estudo de 

contratos de edificações, no regime de empreitada global, com valores em torno de um 

milhão de reais (cifra atualizada), examinando os preços de obras, de insumos e alguns 

índices relativos às obras43. 

Outra fonte que permite acompanhar esta evolução no contexto do mercado da 

construção civil brasileira foram as edições da TCPO – Pini Sistemas, que através da análise 

dos índices de suas publicações, desde seu lançamento em 1955 (1° Edição) até a atual 

(2010) em formato digital na sua 13° Edição, é possível considerar as expressões de 

relevância do orçamento nos momentos vividos pelo mercado da construção civil. No 

prefácio da 2° Edição (1961) do TCPO, esse papel fundamental do orçamento é valorizado 

pela rapidez com que essa tabela foi apropriada pelo mercado – um fato advindo da 

premente necessidade de compilações que oferecessem informações corretas e completas. 

Seguindo rigorosamente o mesmo sistema adotado na primeira edição, que se 

caracteriza – mercê de sua perfeita seqüência funcional – pela facilidade, rapidez 

e exatidão nos cálculos, possibilitando ainda o controle exato das quantidades 

dos materiais necessários para cada serviço, este novo livro reafirmará mais 

ainda a excelência de suas diretrizes básicas, fundamentadas objetivando a mais 

perfeita racionalização da difícil arte de orçar. (...) uma simples contribuição (...) 

ao trabalho do ENGENHEIRO, tão nobre quão complexo, tão importante 

quanto indispensável ao Mundo Civilizado. (TCPO. Prefácio. 2° Edição. 1961) 

Neste período de necessidade de informações corretas e completas, mais 

especificamente entre janeiro de 1972 a julho de 1979, Silva (2002) afirma que o BDI girava 

em torno de 75% e a inflação alcançava cerca de 50% ao ano, oscilando entre 25% e 75%. 

A construção civil era muito lucrativa, pelo menos para o tipo e porte de obra considerado, 

com uma taxa de lucratividade média, que ajudou a enriquecer o setor, em torno de 

17,1% de lucro líquido em relação ao faturamento, e com o lucro líquido sobre o custo 

direto em torno de 30%, resultando assim num preço 36,4% superior ao praticado hoje. 

Essa grande variação de números, tanto da inflação como das taxas e de lucros 

líquidos, demonstra a dificuldade de compreensão, no setor, da diferenciação entre esses 

                                                 
43 Para tal, os custos diretos foram identificados, quantificados e isolados dos demais gastos; e as despesas 
indiretas com benefícios foram contabilizadas, tendo como resultado apurado a taxa de BDI não necessariamente a 
apresentada oficialmente, mas a obtida pela análise. E, para trabalhar de forma parametrizada, o autor dividiu este 
período de trinta anos em cinco categorias conforme as características econômicas marcantes de cada período, 
sendo: Período Inicial, Era da Inflação, Era do Overnight, Era do Real e Era da Qualidade. SILVA. Idem, Ibidem. 
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elementos. Da mesma forma, também os questionamentos sobre a lucratividade são 

atravessados pela ambiguidade, já que o BDI que muitos defendem hoje parece-se muito 

mais com o lucro líquido dos anos 1970. Ou seja, com taxas tão distintas da realidade 

contemporânea, muitos construtores questionam: 

Para onde foi a lucratividade da construção? Essa pergunta é feita 

constantemente por meus alunos nos cursos de treinamento profissional. Eles 

partem do pressuposto de que a construção civil é uma atividade rentável. ‘Meu 

pai enriqueceu com isso’, afirmam alguns. ‘Diretores de construtoras médias e 

grandes possuem carros de luxo’, dizem outros. Mas ao constatar o baixo 

ganho apurado nos contratos por empreitada estudados em nossos seminários, 

a pergunta surge naturalmente.  (SILVA. 2002. s/n.) 

Segundo Tisaka (2004) naquele período, em que se vivia alta taxas da inflação, o BDI 

praticado pelos órgãos públicos era da ordem de 40% a 50%, dependendo do tipo de obra, 

prazo, circunstâncias locais e os custos financeiros – muito elevados, por sinal, devido a 

atrasos habituais nos pagamentos e outras contingências. Todos esses custos indiretos eram 

calculados na "ponta do lápis" e as concorrências eram disputadas com base nas estratégias 

de composição do BDI, cujo cálculo era mantido em segredo absoluto pelo alto comando da 

empresa até o fechamento da proposta, pois era ali que seria definido o vencedor. Por não 

haver legislação vigente sobre o tema, os órgãos públicos admitiam descontos ou acréscimos 

de 10% a 20% nos seus preços, a fim de evitar os problemas previsíveis de contratos 

fechados com preços inexeqüíveis. 

Estas variações e determinações do BDI relacionam-se como a reação do setor 

frente às mudanças cambiais do país.  Na era da inflação, que Silva (2002) determina como 

o período de Agosto de 1979 a Abril de 1987, com uma taxa média inflacionária de 150% 

ao ano, com flutuações entre 50% e 280%, caracteriza-se um período demarcado pela 

transferência de parte da lucratividade operacional para a área financeira. Isto é, com a 

perda diária do poder de compra da moeda, o empresário da construção, gerenciando um 

grande volume de recursos financeiros, começou a obter uma crescente lucratividade com 

o planejamento e investimento de seu fluxo de caixa. Negociando antecipações de receitas 

e postergações de despesas, boa parte do mercado conseguia aplicar diariamente um grande 

volume de recursos de terceiros em trânsito por seu caixa, a taxas altíssimas, o que 

possibilitou reduzir a margem bruta e o preço, com aumento do lucro. Assim: 

A taxa de BDI média caiu de 75% para 51%. A taxa de benefícios foi reduzida 

de 30% para 18% sobre o custo direto. Mas a receita financeira manteve a 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO              Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura 

61   [1] ENGENHARIA DOS CUSTOS 

 

lucratividade total no mesmo nível do período anterior. O lucro líquido total 

sobre o preço aumentou de 17,1% para 19,8%, pois o preço dos contratos de 

empreitada passou a ser menor. (Silva. 2002. s/n.) 

É importante ressaltar que a lucratividade financeira não era obtida por todos os 

empresários do setor indistintamente: fazia-se necessário não só a disponibilidade de altas 

somas de capital, como também um bom relacionamento comercial e político. Esses 

empresários conseguiam receber créditos com uma antecedência média de nove dias em 

relação aos respectivos pagamentos, cumulativamente até o final da obra, reinvestindo o 

lucro operacional. Ou, simplificando, recebiam suas faturas com 30 dias de antecedência em 

relação aos seus débitos retirando mensalmente o lucro e conquistando um ganho 

equivalente à taxa mensal de inflação, considerada nessa fase 7,93% ao mês. 

Na reação do governo federal à crise inflacionária, com os pacotes econômicos, criou-

se um cenário de alto risco (1986) e mesmo com a promessa que não haveria mais inflação no 

Brasil, esta continuou aumentando até atingir valores estratosféricos, interferindo na 

lucratividade da construção e trazendo até algumas seqüelas para a área de orçamento de obras. 

Este período subsequente, segundo Silva (2002), denominado como a “Era do Overnight” 

que abrange o período entre Maio de 1987 e Junho de 1994, foi marcado pela perda do 

poder de compra da moeda em taxas de até 7.000% ao ano e destaca-se pela transferência, 

de forma total, da lucratividade das empresas para a área financeira. 

Os fatores econômicos que determinaram o período anterior continuaram atuando, 

só que em doses muito maiores e o preço médio praticado foi reduzido ainda mais. A taxa 

de BDI média caiu de 51% para 30%, a margem de lucro operacional diminuiu de 18% 

sobre o custo para zero. Entretanto, a receita era obtida por meio de aplicações financeiras 

de curto prazo44 que aumentou a lucratividade em relação ao custo de 30% para 37,5%. 

Nesta lógica financeira, o lucro líquido total sobre o preço aumentou de 19,8% para 28,9%, 

pois o preço dos contratos de empreitada passou a ser ainda menor. 

A taxa mensal de inflação considerada nessa fase foi de 28,88% ao mês, sendo 

conhecido como o período quando se podia ganhar muito dinheiro de um dia para o outro 

– caso se dispusesse de algum dinheiro. Ou seja, o preço reduzido dessa época colocou em 

dificuldade as empresas menores e as de menor influência política, que dependiam apenas 

do lucro operacional e se submetiam a todos os riscos e incertezas do mercado para tentar 

                                                 
44 Sobre as adjacências deste expediente, conta-nos Silva: “Não esqueço de como o diretor fazia para levar toda a 
equipe técnica para almoçar em uma churrascaria de luxo sem pagar a conta: ligava um pouco antes prorrogando 
por um dia o pagamento de algum fornecedor.” (Silva. 2002. s/n.) 
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sobreviver. Popularizou-se a frase "trocar seis por meia dúzia", referindo-se ao lucro do 

pequeno construtor.  

Nessa modificação dos números em ritmo diário, a preparação do orçamento e o 

cálculo da taxa de BDI, ligados à produção, tinham pouco valor já que o que interessava era o 

percentual financeiro, negociado para o adiantamento do recebimento e o prazo médio de 

pagamento aos fornecedores. Silva (2002) exemplifica citando o livro ‘Critérios para Fixação 

dos Preços de Serviços de Engenharia’, da Editora Pini e do Instituto de Engenharia de São 

Paulo, publicado em 1993, onde se encontra o cálculo de uma taxa de BDI para contratação 

de obras por empreitada: 70,41%, com 17,05% de lucro líquido em relação ao custo direto. 

Esses valores estavam bem próximos dos obtidos na sua pesquisa para as construtoras 

lucrativas, com uma margem bruta efetiva de 67,54%, com 37,50% de benefício. 

Este contexto de predomínio da lógica financeira modifica-se com a era do Plano 

Real – segundo Silva (2002) considerado como o período entre Julho de 1994 e Dezembro 

de 1996. É quando se estabiliza o poder de compra da moeda e modifica-se drasticamente 

o benefício da construção civil por empreitada, trazendo como sua principal característica o 

fim da obtenção preferencial da lucratividade pela via financeira, em um momento em que 

não havia lucro operacional com taxa de BDI em 30%. Nesta nova realidade: 

Algumas construtoras conseguiram praticar de imediato uma margem bruta 

mais elevada em novos contratos, pois sabiam que não há como se manter no 

mercado sem incluir no preço um prêmio que recompense a empresa pelo seu 

trabalho e pela superação de incertezas e riscos. Mas a maior parte do mercado, 

incluindo contratantes e construtores, achou interessante manter a margem 

bruta tradicional. E essa taxa não incorporava margem de segurança para o 

contratante, nem benefício para o construtor de pequeno e médio porte. Esta 

foi a seqüela decorrente da Era do overnight. (Silva. 2002. s/n.) 

A manutenção dos valores de BDI, correspondentes à lógica de ganhos através de 

vias financeiras e num período econômico de controle inflacionário, desestruturou a 

possibilidade de lucro líquido na faixa de 17%. A solução encontrada pelas construtoras, para 

manter a margem bruta, consistiu em aumentar o preço via aumento artificial do custo 

dire to :  um artifício contábil, sustentado seja por meio da elaboração de levantamentos de 

custos superestimados, seja pela classificação da maior quantidade de itens possível como 

custo , discriminando-os na planilha orçamentária e excluindo-os da taxa de BDI. Esse artifício 

permitiu a manutenção da margem bruta, mas gerou algumas dificuldades técnicas óbvias. 
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Segundo Silva, o período entre Janeiro de 1997 e Julho de 2002, batizado de Era da 

Qualidade, é a época em que começaram a ser praticadas com mais intensidade as 

atividades direcionadas à obtenção da qualidade na indústria da construção civil e ao 

atendimento às normas internacionais (ISO) e às nacionais (NR-18). Pela abordagem 

econômica, porém, a implementação da qualidade gera um preço menor, por conta da 

redução do custo direto em uma proporção superior ao aumento das despesas indiretas, já 

que todo investimento em mão-de-obra ou maquinário significa uma modificação na 

relação entre os custos. 

A redução de custo direto por si só já aumenta relativamente a taxa de BDI. As 

despesas indiretas maiores na estrutura da administração local e central, tais como melhores 

instalações, equipamentos, funcionários e sistema gerencial, aumentam ainda mais a 

margem bruta. O preço da Era da Qualidade volta assim aos níveis reduzidos de preço 

vividos na Era do Overnight. Contudo, este valor agora financia a obtenção de serviços de 

qualidade, reduz significativamente o nível de incertezas e oferece ao construtor um lucro 

líquido de cerca de 1/3 do que foi obtido no Período Inicial e na Era da Inflação. No 

prefácio da 10° Edição (1996) do TCPO, este período já é enunciado como “era da 

competitividade”, demonstrando a preocupação de que: 

Nunca foi tão importante conhecer os processos de formulação de custos e 

preços de insumos e serviços de construção. O mercado exige intensa pesquisa 

para identificar pequenas variações no preço dos insumos, pois são grandes os 

reflexos nos custos finais das obras e na apuração dos resultados operacionais 

das empresas. A competitividade está na capacidade de as empresas 

(re)encontrarem suas verdadeiras margens, agora livres do pernicioso encargo 

dos tempos de inflação galopante. (TCPO. PINI. 10° Edição. 1996) 

O orçamento volta a ter o papel fundamental para a obtenção do lucro para as 

empresas. Ou melhor, o processo de produção torna-se novamente a chave  para o setor 

construtivo alcançar seus objetivos. E a preocupação com o detalhamento e seqüência de 

serviços, presente desde a primeira edição do TCPO, junto com várias novas modificações, 

apresenta-se como necessidade incontornável para responder a uma importante demanda 

do setor, que vivencia, agora, a “Era da Gestão dos Serviços” nos seus empreendimentos. 

Assim, torna-se 

(...) imprescindível (...) um entendimento mais profundo das atividades de 

construção. Cada empresa construtora precisa conhecer seus limites de 

desempenho, analisar sua produtividade, aprimorar recursos e comparar-se com 
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empresas concorrentes, gerando subsídios para a tomada de decisões 

estratégicas na gestão da obra. (TCPO. 12° Edição. Prefácio. 2003) 

Nesta nova realidade de composição dos serviços orçamentários, a estrutura do 

TCPO modifica-se com uma proposta que, segundo prefácio da 13° Edição do TCPO 

(2010), visa o melhor entendimento e o aprimoramento de seu uso dentro das necessidades 

atuais da construção civil brasileira. Esta mudança da estrutura, item que especificamente 

nos chamou a atenção, era originalmente baseada em etapas de obra, ou seja, diretamente 

vinculada ao processo de produção (infra-estrutura, superestrutura, paredes e painéis, 

coberturas etc.) e modificou-se para uma lógica que estabelece os materiais construtivos 

como referência e espinha dorsal: apesar da maior parte das categorias estar ordenada na 

seqüência dos serviços executados, confunde-se com as suas funções nos sistemas 

construtivos45. Ou seja, esse raciocínio valoriza os insumos, os materiais, em detrimentos de 

suas funções dentro dos sistemas construtivos selecionados para a obra. É como se a 

TCPO pretendesse o poder de predeterminar toda e qualquer opção construtiva, elencando 

apenas os insumos que considera regularmente aplicáveis. 

Por outro lado, pode-se, de certa forma, indicar que a exacerbada preocupação com 

os custos diretos demonstra a necessidade de que suas quantificações sejam mais 

valorizadas em relação aos custos indiretos, contribuindo assim para a redução da taxa de 

BDI, já que esta, segundo Silva (2002), na Era do Real, consegue ser menor que na Era da 

Qualidade, ainda que o preço de venda ali fosse maior46. 

3.4. Preço de Venda. 

Tendo orçado todos os custos, diretos e indiretos, definido o percentual de lucro 

almejado e identificado todos os impostos com suas respectivas alíquotas, o orçamentista 

está em condições, finalmente, de calcular o preço de venda da obra. Segundo Mattos, essa 

passagem de custo  para preço  exige cuidados e está certamente entre as maiores fontes de 

erro dos orçamentos, pois o raciocínio matemático para sua definição é: o preço de venda é 
                                                 

45 Exemplifiquemos essa modificação na organização da TCPO: em sua 13° Edição (atual), as atividades de obra 
vêm assim descritas– canteiro de obras e materiais básicos (onde estão os serviços da fundação); concreto (onde 
está a maioria dos serviços relacionados à superestrutura); vedações internas e externas (onde estão todas as 
alvenarias – não sendo assim consideradas como elementos estruturais); componentes metálicos, madeiras e 
plásticos, impermeabilização, isolação térmica e cobertura, portas, janelas e vidros, acabamentos etc. Assim, 
desaparecem, ainda mais, as relações entre serviços e processo de produção como um todo, restando um índice 

relativo que tem que se submeter às lógicas fechadas de processos construtivos específicos, articulados como 
insumos. Isto é, no item concreto, obviamente não cabe alvenaria de tijolos e todos os serviços necessários à sua 
consecução. 
46 Com um cálculo atual, Silva (2002) afirma que, para o porte das obras citadas, as empresas precisariam 
atualmente trabalhar com uma taxa de BDI em torno de 45%, com um benefício de 10% já considerado. 
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tal que, descontados a porcentagem de lucratividade e a porcentagem de impostos, sobram 

exatamente o valor que é o custo da obra (direto e indireto). 

Por esta lógica, no processo de orçamentação, a inclusão dos impostos deverá vir no 

final, pois eles incidem sobre o preço da venda da obra (sobre o faturamento – a receita bruta 

do contrato). Os impostos cuja incidência não se dá sobre o faturamento já foram levados 

em conta no custo do material ou mão-de-obra, fazendo parte dos custos diretos, como 

descrito nas especificidades da força de trabalho. De forma bem resumida, os impostos – 

federais, estaduais e municipais – giram em torno de: Confis (3%), PIS (0,65%), ISS (depende 

da prefeitura e empresa), LO - lucro operacional (12,12%) que dará como lucro líquido de 

8%. E, quando realmente há lucro, cobram-se mais dois impostos: IRPJ e CSLL, 

respectivamente, imposto de renda e contribuição social. 

3.5. A produtividade e a manipulação dos custos unitários. 

Define-se produtividade como a taxa de produção de uma pessoa ou uma equipe ou 

equipamento, isto é, a quantidade de unidades de trabalho produzida em um intervalo de 

tempo especificado – normalmente, a hora . A produtividade indica a eficiência em 

transformar energia  (e tempo) em produto . Quanto maior a produtividade, mais unidades do 

produto são feitas num determinado período de tempo, isto é, mais valor é gerado com o 

mesmo tempo e a mesma infraestrutura. É óbvio notar que, quanto mais produtivo um 

recurso, menor quantidade de tempo será gasta na realização da tarefa. Porém, produtividade  

é diferente de produção , pois esta representa a quantidade de unidades feitas num certo 

período; enquanto que a produtividade é a rapidez  com que essa produção foi atingida. 

Um exemplo atual desta discussão no setor da construção civil pode ser observado na 

fala do diretor operacional da Gafisa (construtora), Mario Rocha Neto.  Responsável por uma 

mudança drástica no cronograma de obras da empresa, devido ao crescimento na velocidade de 

venda e da disponibilidade de financiamento, Neto descreve as intervenções necessárias. 

Começamos a mudar o cronograma a partir do projeto. Vimos que dava para 

executar todos os trabalhos em 150 dias, ao invés de 180, como fazíamos, sem 

perder a qualidade. Também percebemos que era possível criar uma sistemática que 

desse condição para que a obra fosse iniciada mesmo antes de o projeto ser 

finalizado. Com isso reduzimos em cerca de três meses o nosso cronograma. (...) A 

idéia era reduzir o prazo da obra de 22 meses para o menor tempo possível. (...) 
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Com isso vimos que no quarto mês já tínhamos 90% do retorno do investimento. 

Antes era 40%. (Techne. 2010. s/n.)  47 

Enquanto o consumo de material necessário para um serviço pode ser 

matematicamente levantado a partir dos desenhos, onde as dimensões são exatas, o 

estabelecimento da produtividade da mão-de-obra é um processo empírico e depende de 

uma série de fatores, tais como experiência, grau de conhecimento do serviço, supervisão, 

motivação etc. Por tudo isso, a produtividade demanda continuamente, das empresas, a 

aferição no campo e informação ao setor de orçamento48. 

 Com essa metodologia de aquisição de dados reais advindos do canteiro de obras, 

Ghoubar (2008) chama a atenção para a dialética existente entre as bases dos custos dos 

serviços construtivos de fontes estatísticas genéricas (PINI Sistemas) e fontes empíricas 

específicas advindas das construtoras ou dos órgãos públicos (como a pesquisa realizada 

pelo autor em obras municipais e estaduais em mutirões auto-geridos). Mattos (2006) 

afirma que a melhor forma para um orçamentista trabalhar dentro das construtoras é a 

realização do controle e desenvolvimento do banco de dados com essas informações, que 

acabam por descrever a capacidade de produção daquela empresa: uma informação valiosa 

no mercado de trabalho e, portanto, de pouca ou nenhuma divulgação. 

A dificuldade de pesquisadores, arquitetos, engenheiros trabalharem com esse tipo 

de informação está em não participarem diretamente destes bancos de dados, sobrando 

como alternativa as fontes estatísticas. Ghoubar descreve que uma das raras oportunidades 

que pesquisadores tiveram para discutir os custos da produção habitacional, de forma direta 

e sem intermediação das bases de dados convencionais (PINI Sistemas, Sinduscon, etc.), 

foram os “mutirões autogeridos”, financiados pela administração municipal paulistana, 

entre 1989-92. Como exemplo, demonstra a especificação do serviço de alvenaria com os 

índices estatísticos da Pini e com os índices adquiridos nos mutirões, visto a seguir: 

 
 
 
 
 

                                                 
47 Techne. Notícia (http://construtoratechne.com.br/noticias/10.html. 09-05-2010) Fonte: Pini. 
48 Para criar um histórico de produtividade de obras similares, as obras geralmente criam formulários de apropriação 
de horas onde é registrado o número de pessoas empregadas no serviço, a quantidade de horas consumidas, a 
quantidade de unidades realizadas naquele período de tempo e dados descritivos de clima, fatores de ineficiência, 
imprevistos, e qualquer outra informação julgada importante. Os registros têm intervalos de tempos relativamente 
curtos, de preferência diariamente. 
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Código PINI 070160 (TCPO. 10) – Alvenaria de vedaçã o para revestimento, com blocos de 

concreto, dimensões: 14 x 19 x 39 cm, assentados co m argamassa (mista de cimento e 

areia média, traço 1:0,5:8); espessura das juntas 1 0 mm; espessura da parede sem 

revestimentos = 14 cm; unidade em m2, em R$ de 01/2 007.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da comparação desses dois quadros, principalmente nos seus preços totais finais, 

observamos que os custos administrados pelos mutirões podem ser mais reduzidos que os 

processos convencionais de gestão em aproximadamente 50%. Essa economia, nos 

                                                 
49 Ghoubar, Khaled. Seminário do Ministério das Cidades: Plano Nacional de Habitação. Brasília, 18 de Março de 
2008. 

Figura 3: Estudo comparativo de custo unitário. GHOUBAR. 2008  
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mutirões, reverte-se para a própria produção da habitação, ou seja, para benefício do 

administrador que é, ao mesmo tempo, o construtor e beneficiário final.  

Entretanto, como visto anteriormente, para as construtoras (que não são os 

beneficiários finais, obviamente) o objetivo da produtividade está no lucro através da 

redução do tempo da força de trabalho com a maior produção possível. No prefácio da 10° 

Edição (1996) do TCPO, a produtividade é demonstrada, na ‘era da competitividade’, 

como o caminho para se chegar 

definitivamente à era da qualidade industrial aplicada às ações das empresas de 

construção. Com a estabilidade da moeda, a liberação do mercado para a 

presença de empresas internacionais de engenharia e a internacionalização da 

economia, é hora de buscar a produtividade e, principalmente, custos 

competitivos. (PINI. 1996. s/n.)  50 

Uma das manobras matemáticas utilizadas para a definição da taxa de BDI é 

preestabelecer seu valor para posteriormente inferi-la sobre os custos unitários básicos, 

chegando assim aos preços dos serviços. Essa manipulação modifica não só o preço dos 

insumos, como também a valor da mão-de-obra e dos equipamentos. Porém, em obras 

para administração pública, segundo legislação vigente, os preços dos insumos devem 

corresponder aos parâmetros determinados – como aqueles estabelecidos pelo SINAP – 

não havendo muita margem para esse tipo de subterfúgio. 

Dessa forma, quando há a impossibilidade de se elevar os preços dos custos 

unitários através da inversão da taxa do BDI sobre os custos diretos, resta ainda como 

recurso a manipulação da produtividade de cada serviço, já que esta depende de variáveis 

que dificultam sua parametrização. Como exemplo, Silva (2009), na comparação entre 

orçamento interno e orçamento formal, utiliza a ‘produtividade da mão-de-obra’ para, em 

suas palavras, ‘maquiar’ itens ou valores que devem ser ocultos no orçamento formal.  

Primeiro – e no raciocínio contrário ao tradicional –, como exercício, propõe um 

orçamento formal com cliente que pede um desconto para poder fechar contrato. A 

partir dos critérios difundidos na tabelas ‘oficiais’ de composição, para a execução de 106 

m² de alvenaria de bloco cerâmico com 14 cm, agregando encargos sociais de 126% e 

taxa de BDI de 29% – conforme demonstrado na planilha a seguir – o preço inicial do 

serviço no mercado era de R$5.691,14. A construtora consegue dar o desconto, chegando 

ao preço do serviço em R$4.077,78 que internamente não compromete os seus custos 

(diretos e indiretos), tributos e lucros. Mas como dizer que esse serviço pode ser 

                                                 
50 Tabela de Composição de Preços. SISTEMA PINI. 10° Edição. São Paulo. 1996. s/n. 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO              Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura 

69   [1] ENGENHARIA DOS CUSTOS 

 

executado por esse valor tão mais baixo (quase 30%), sem abrir flancos de conflito com o 

cliente, já que este poderia considerar que a construtora está prevendo uma quantidade 

insuficiente de material (não sendo competente no orçamento) ou está considerando a 

aplicação de material de baixa qualidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A margem de manobra, apresentada pelo orçamentista a construtora, está na 

produtividade da força de trabalho .  Pode-se observar nas planilhas que as quantidades 

determinadas nos índices para material e os preços unitários, determinados pelo mercado, 

não foram alterados. A única alteração ocorreu no índice da mão-de-obra, dita como 

treinada pela construtora, que se apresentou 54% mais rentável que o especificado pela 

tabela inicial, o que pode ser defendido pela construtora sem muitos questionamentos, pois 

os trabalhadores podem ter sidos treinados pela própria empresa, já que a mão-de-obra da 

construção civil é ‘tradicionalmente’ considerada ‘desqualificada’ e eterna responsável pelos 

índices de baixa produtividade nos canteiros de obras.  

Segundo, invertendo o exercício, dentro do raciocínio tradicional de manipulação 

da produtividade para aquisição de maior lucro, poderíamos considerar que a primeira 

tabela (com maior valor) seria a tabela aprovada pelo cliente, através do ‘orçamento formal’ 

e dentro dos parâmetros do mercado (29% de BDI, 126% de Encargos Sociais), e também 

já estaria ‘maquiada’ com os itens ocultos necessários no orçamento, com margem 

comercial etc. A segunda tabela, com a mão-de-obra com boa produtividade, seria a 

planilha interna, real, que vai ser executada. Assim, tem-se uma diferença financeira, que 

ficará para a construtora; e esta parcela não precisa ser explicada, já que a produtividade é 

de difícil parametrização. 

Porém, fica uma questão: como a produtividade da mão-de-obra poderia ser 

realmente alta (no exemplo: 54% mais rentável que o especificado pela tabela inicial) se, 

segundo a visão geral sobre a força de trabalho da construção civil, esta se caracteriza por 

Descrição Un. Qtd/Coef. Preço Unit.(R$) Preço Total(R$) Descrição Un. Qtd/Coef. Preço Unit.(R$) Preço Total(R$)

BLOCO CERÂMICO 14 CM m² BLOCO CERÂMICO 14 CM m²

Bloco cerâmico un 47 R$ 0,32 R$ 15,04 Bloco cerâmico un 47 R$ 0,32 R$ 15,04

Cimento Portland kg 5,5 R$ 0,38 R$ 2,09 Cimento Portland kg 5,5 R$ 0,38 R$ 2,09

Cal hidratada kg 5,5 R$ 0,35 R$ 1,93 Cal hidratada kg 5,5 R$ 0,35 R$ 1,93

Areia m³ 0,04 R$ 51,00 R$ 2,04 Areia m³ 0,04 R$ 51,00 R$ 2,04

Betoneira h 0,2 R$ 1,30 R$ 0,26 Betoneira h 0,2 R$ 1,30 R$ 0,26

Pedreiro h 1,3 R$ 8,81 R$ 11,45 Pedreiro h R$ 8,81 R$ 4,76

Servente h 1,3 R$ 6,78 R$ 8,81 Servente h R$ 6,78 R$ 3,70

CUSTO UNITÁRIO R$ 41,62 CUSTO UNITÁRIO R$ 29,82

R$ 12,07 R$ 8,65

PREÇO UNITÁRIO R$ 53,69 PREÇO UNITÁRIO R$ 38,46

Valor BDI: 29%

Preço unitário FORMAL de um contratante: Preço unitário FORMAL com desconto:

Valor BDI: 29%

Figura 4: Exercício para definição do custo unitário. SILVA, Mozart Bezerra. Material de Aula. 2009 
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ser desqualificada e com alto índice de desperdício? Ghoubar, sobre essa visão da mão-de-

obra da construção civil questiona: 

E se não bastassem as declarações improcedentes de que a mão-de-obra é 

encarecedora dos preços de venda dos serviços da construção civil, ela também 

é acusada precipitadamente de responsável por cerca de 30 % de perdas e 

desperdícios em materiais e tempo, que estariam ocorrendo nos canteiros de 

obras convencionais. Essa informação foi divulgada sem a sua correta 

contextualização. E ela foi repetida estranhamente com poucas contestações, e 

por gente séria e relativamente bem informada. Se essa escala de 30 % de 

desperdícios estiver genericamente sendo praticada para todos os materiais, o 

que sensatamente é impossível de ocorrer. Seguramente estará ocorrendo um 

erro de interpretação ou uma mentira dirigida. (...) É óbvio que nenhum 

trabalhador se interessa em ver a sua produtividade rebaixada pois ali ele perde 

os argumentos e condições nas negociações para sua melhor remuneração. 

(GHOUBAR. 2007) 

Além da manipulação na produtividade, outra forma de adquirir ‘margens 

financeiras’ está na manipulação dos insumos presentes nos custos unitários que, como 

vimos, tem menor maleabilidade para variar, por ter controle mais preciso dentro dos 

bancos de dados públicos sobre os preços de materiais para a construção civil. Como 

exemplo, os materiais no orçamento formal a partir da TCPO PINI SITEMAS, estão 

especificados como de primeira qualidade, adquiridos no varejo e em unidades, e a mão-de-

obra com as horas anotadas com um rendimento relativamente pessimista. Ghoubar 

(2007), sobre o tema, desenvolve exemplo de quais seriam os pontos que poderiam ser 

trabalhados dentro dos custos unitários pelas construtoras, a partir dos custos unitários do 

serviço de alvenaria de vedação para revestimento, com blocos de concreto (Janeiro/2007). 

Modificando as especificações inicialmente propostas, Ghoubar incorpora todas as 

melhorias factíveis da administração do canteiro de obras, tendo: cimento (menos 15%), cal 

(menos 15%), areia (menos 15%), bloco (menos 20%) e Leis Sociais sobre a mão-de-obra 

(menos 30%). Só com esses itens, tem-se uma economia de 18%. 

Ou seja, numa representação em valores absolutos, temos que “regularmente” o 

construtor gastaria, com esses serviços de alvenaria, aproximadamente R$ 20,12 e cobraria 

R$ 30,81. Essa diferença é o valor extra adquirido e estaria sendo passado dos custos 

indiretos para os custos diretos, diminuindo de forma expressiva a taxa do BDI. E, para 

saber qual é o BDI “real” do construtor (o original somado do extra) deve-se confrontar o 

que ele cobra como preço total final “convencional” e o que ele efetivamente tem como 
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gastos totais “racionalizados”, o que dá, do exemplo anterior, 53 % de BDI real, portanto 

bem diferente dos 25% declarados. Ghoubar conclui:  

É este fato: a existência de uma boa “gordura” (quantidades 

superdimensionadas) na composição dos consumos dos serviços, destes 

contextos mercadológicos capitalistas, que permite a criação de um sobre-

ganho para o construtor tirar proveito quase que automaticamente. O 

construtor, informado e hábil, assim aumenta substancialmente seus lucros 

através desse expediente do aumento na produtividade da mão-de-obra e na 

redução dos custos de aquisição dos materiais. (Ghoubar. 2007) 

As questões implícitas no processo de orçamentação. 

Como visto nas informações trabalhadas acima, há uma enorme quantidade de 

aspectos, de extrema expressão no processo de trabalho do canteiro de obras, que vêm 

implíc i tos  nos orçamentos formais, apresentados aos clientes, sejam eles instâncias do 

poder público ou particulares; e expl í c i tos  para os orçamentistas, nos orçamentos internos 

que serão adotados, de modo preciso, pelas construtoras, objetivando a obtenção e 

maximização dos lucros. 

Esta manipulação orçamentária pode ocorrer na composição dos insumos, através 

da transformação dos seus custos reais em preços ‘maquiados’, como se fossem comprados 

pelo preço mais caro (no varejo, em unidades independentes etc.); e na composição dos 

custos com a mão-de-obra, através da sua produtividade: ao ser considerada de baixa 

eficiência – mas com melhor rendimento na realidade da obra – o que gera um valor extra, 

um mais valor que pode servir para encobrir custos indiretos ou simplesmente para uma 

maior taxa de lucro. 

Tais expedientes são apenas dois exemplos de uma série de recursos disponíveis 

para a adequação dos custos ao objetivo de maximização dos lucros. Ou seja, o enfoque 

dos orçamentistas, na Engenharia dos Custos, está na utilização e manipulação das 

ferramentas para aquisição da maior taxa de lucro real, que não necessariamente é a mesma 

taxa de lucro geral determinada no mercado (como visto no histórico do BDI) e como 

demonstrado na manipulação dos custos unitários através dos insumos e da especificidade 

da força de trabalho ao produzir mais valor – portanto um número que não é estritamente 

configurado ou estabelecido, passível de transparentes comparações no mercado da 

construção civil.  

É a partir deste raciocínio que os orçamentos divulgados pelas construtoras – que 

servem de base para os indicadores (como os indicadores da Pini) – são realizados e 
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utilizados no mercado como referência: estes indicadores acabam por definir um preço de 

mercado para as construções, que são independentes dos custos reais dos sistemas 

construtivos especificados em projeto e do valor individual do processo de produção. Isto é, 

os indicadores de estimativa para projeto são construídos a partir das informações coletadas 

neste processo de orçamentação que possui objetivos claros e, ao mesmo tempo, utilizando 

ferramentas orçamentárias que trabalham para não deixar esses objetivos assim tão claros. 

Porém, os objetivos dos projetistas não necessariamente se aproximam desta lógica, 

e as ferramentas – como advém de sua função – são manipuladas conforme a necessidade 

de quem as usa. Ghoubar, ao discutir as percentagens variantes do BDI, demonstrando 

claramente a possíveis manipulações e, conseqüentemente, a dificuldade de visualização da 

concretude dos orçamentos, diz: 

Esse BDI nominal pode ser ampliado para um BDI real bem superior a esses 

20% que pode chegar aos 100%. Sempre que se discute o tamanho do BDI real 

aparece uma polemica enorme, pois as empresas temem ser flagradas nas suas 

informalidades e serem socialmente condenadas pela eventual evasão fiscal. 

Mas esses tipos de investigações e inconfidências não nos interessam, não é o 

nosso papel como profissionais, nem como acadêmicos. O que nos interessa, 

de verdade, é ter uma clareza sobre a real composição dos custos da construção 

para poder racionalizá-la e planejar os empreendimentos com mais liberdade e 

eficiência como parte dos grandes problemas nacionais, onde a habitação 

popular se encontra em permanente destaque. A ausência de auditorias 

conseqüentes e freqüentes, e a falta do desenho de tipologias espaciais 

referenciais mais realistas, resultam ser negligentes com que a metodologia 

empregada pelo setor na análise dos seus próprios custos. (Ghoubar. 2007) 
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[2] Arquitetura dos custos: metodologias e enfoques 

A relação do projeto arquitetônico com a orçamentação 

Como já defendido anteriormente, é sabido, por meio da literatura e pelo cotidiano 

profissional, que o modo tradicional de orçamentação para projeto e obra tem pouca 

expressividade no processo de formação dos arquitetos. Entretanto, ao analisar a 

bibliografia acerca do assunto, percebe-se uma quantidade significativa de pesquisas e 

estudos sobre o tema, boa parte dela realizada por pesquisadores arquitetos, contemplando 

os mais variados enfoques e abordagens. 

Neste contexto, pretendemos apresentar neste capítulo os resultados de um breve 

levantamento das pesquisas acadêmicas que vêm sendo realizadas, colocando em relevo os 

diversos enfoques propostos para o problema dos custos no processo de produção da obra 

arquitetônica, conforme relacionadas a seguir: a ‘Interface digital para análise dos 

custos no projeto arquitetônico’, desenvolvida pela Prof. Dr. Silke Kapp no grupo de 

pesquisa MOM (Morar de Outra Maneira), da Universidade Federal de Minas Gerais; a 

‘Aplicação do custeio-meta na habitação de interesse social’, pelos pesquisadores 

Jacomit e Granja desenvolvida na Unicamp; o ‘Custo das decisões arquitetônicas’, 

desenvolvida pelo Prof.Dr. Juan Luis Mascaró, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul- UFRGS; e o ‘projeto arquitetônico dos custos’, desenvolvida pelo Prof. Dr. Khaled 

Ghoubar, da Universidade de São Paulo. 

O foco mais recorrente nas pesquisas sobre a avaliação dos custos no projeto 

arquitetônico está na habitação de interesse social o que, de certa forma, apresenta-se 

compreensível pela limitação orçamentária que incide sobre tal programa arquitetônico. 

Além disso, mesmo partindo deste foco em específico, as pesquisas analisadas 

demonstraram distintas abordagens como: a investigação sobre materiais e técnicas 

construtivas alternativas para redução dos custos e a avaliação na repetição do projeto; o 

gerenciamento e industrialização da produção para maior padronização e produtividade no 

processo; a construção de indicadores geométricos e construtivos a partir de casos pré-

executados; o desenvolvimento de ferramentas digitais para a interligação do projeto com a 

sua produção. Desta forma, esta seleção de pesquisas acadêmicas sobre os custos 

relacionados ao projeto arquitetônico propõe-se a demonstrar a amplitude do tema, dos 

diversos focos de abordagem e, de certa forma, das diferentes abordagens cabíveis nesta 

interligação entre distintos campos de conhecimento. 
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Dentre os temas, a “interface digital para análise dos custos no projeto 

arquitetônico” desenvolve uma ferramenta que possibilite trabalhar com os componentes e 

sistemas construtivos em fase de projeto, aproximando assim o ‘vocabulário’ do canteiro de 

obras com o processo de projeto. A “aplicação do custeio-meta na habitação de interesse 

social” analisa, para a HIS, a utilização de metodologia específica para a produção da 

manufatura, executada pelo órgão público estadual responsável (CDHU) – a empresa que 

desenvolve o produto. O “custo das decisões arquitetônicas” trabalha com o tema da 

habitação multifamiliar e analisa as relações geométricas advindas do projeto com as 

variações nos custos unitários, possuindo grande ênfase na expressão gráfica das soluções. 

O “projeto arquitetônico dos custos”, com análise crítica das ferramentas convencionais à 

Engenharia de Custo, também trabalha com habitação em geral, ao demonstrar a inserção 

dos custos indiretos – ou fatores de custo na produção que interferem no preço final da 

obra; e, mais especificamente, para habitação de interesse social, na elaboração de 

indicadores de consumo e de custos tipológicos.  

2.1. Interface digital para análise dos custos no projeto arquitetônico – UFMG 

Pesquisadores do Grupo de Pesquisas MOM (Morar de Outras Maneiras), da 

Escola de Arquitetura da UFMG, desenvolveram o sistema: IDA - Inst rumentos de apoio 

ao proj eto de habi tação com sis temas cons trut ivos al t ernat ivos , resultado de um projeto 

de pesquisa amparado pela FINEP1. Segundo seus autores2, o objetivo proposto é 

desenvolver um instrumento de apoio ao projeto arquitetônico para habitação de interesse 

social que auxiliará nas decisões projetuais sobre o uso de componentes e sistemas 

construtivos alternativos, industrializados e pré-fabricados. Para tanto, o instrumento 

consiste em um banco de dados, articulado a uma interface digital e disponibilizado via web, 

que permite simular a aplicação de opções tecnológicas a situações concretas de projeto, 

                                                 
1 Com financiamento da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia) e do 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 
2 KAPP, Silke; LIMA, Flávio L. N. de; MARCANDIER, Rodrigo; MOREIRA, Larissa. Interface digital IDA: apoio ao 
projeto com sistemas construtivos alternativos. Núcleo de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Departamento de Projetos Escola de Arquitetura. Universidade Federal de Minas Gerais. 2004. 
 http://www.arquitetura. ufmg.br /mom/ 05_biblioteca/acervo/kapp_interface_digital.pdf 
KAPP, Silke; NASCIMENTO, Denise Morado. Sistema IDA: informação colaborativa para a produção autônoma. III 
Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção Civil. 2007. 
http://www.arquitetura.ufmg.br/mom/05_biblioteca/acervo/kapp_ida_informacao.pdf  
Relatório disponibilizado pela Prof. Silke Kapp em Janeiro de 2011. KAPP, Silke.  Grupo de Pesquisa MOM (Morar 
de Outras Maneiras) Relatório Técnico Final Projeto FINEP REF. 104098500 INTERFACE IDA - Instrumentos de 
apoio ao projeto de habitação com sistemas construtivos alternativos Belo Horizonte Departamento de Projetos da 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. 2008. 
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construindo variadas conjunções de componentes, estimativas de custo e indicações de 

condicionantes operacionais. 

As premissas que nortearam este estudo partiram da constatação que há o emprego 

expressivamente ampliado dos processos construtivos denominados ‘convencionais’ na 

produção habitacional brasileira, como estrutura de concreto armado moldada in loco e 

vedações de blocos cerâmicos ou cimentícios, se comparado ao uso de processos 

denominados ‘alternativos’ cuja definição os considera como aqueles em que o próprio 

material ou seu modo de utilização implicam um custo humano, ambiental e financeiro 

mais baixo do que nos processos convencionais, sendo adquiridas tais características pela 

reutilização, reciclagem, racionalização de materiais tradicionais e até o uso de componentes 

não produzidos especificamente para a construção. 

Para demonstrar a existência dessas possibilidades construtivas alternativas, os 

pesquisadores trazem como referência os periódicos nacionais de Engenharia e Arquitetura 

do século XX (FERREIRA, ARREGUY, 2004), em que esses sistemas construtivos já 

estão presentes desde os anos 30, contemporâneos às primeiras divulgações maciças sobre 

o concreto armado. Divulga-se o tema nos anos 60 com a discussão sobre emprego de 

sistemas pré-fabricados em grande escala; difunde-se nos anos 70 através de processos 

artesanais e vernaculares; e ganha forte expressão na década de 90 a partir do ressurgimento 

das críticas ao processo convencional, juntamente com a AGENDA 21 e as inovações 

tecnológicas oferecidas pelo próprio mercado. Atualmente, há número expressivo de 

projetos de pesquisa relacionados ao tema e há inúmeras instituições públicas e privadas 

empenhadas em desenvolvê-lo. Assim, “tudo isso evidencia um contexto acadêmico, 

profissional e comercial aberto a processos alternativos” (KAPP. 2004: 2)  

Entretanto, o desconhecimento das possibilidades tecnológicas e sua aplicação 

durante projeto e obra se assemelham aos dilemas dos custos da construção no projeto 

arquitetônico, pois  

(...) um obstáculo importante à difusão do uso dessas alternativas na habitação 

seria a pouca familiaridade de projetistas, construtores e usuários com 

componentes e processos não convencionais e com suas implicações práticas. 

Vantagens e desvantagens muitas vezes não chegam nem sequer a ser avaliados 

objetivamente, nem tampouco se sabe quais são as habilidades efetivamente 

necessárias ao seu emprego. (KAPP. 2008: 4) 

O processo de orçamentação da Engenharia dos Custos apresenta-se de forma similar à 

análise realizada nesta pesquisa sobre as alternativas construtivas, pois, para utilizar um sistema 
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construtivo, é necessário ter conhecimento suficiente para poder definir, de forma precisa, seus 

componentes e relacioná-los. Ademais, essa verificação se demonstra por demais complexas 

para comparação dos sistemas, pois “(...) embora as informações sobre componentes e 

processos alternativos estejam disponíveis ao público (...) a verificação de sua pertinência em 

cada caso específico e a comparação das alternativas entre si e com os processos convencionais 

exigem um trabalho moroso de processamento, transposição e apresentação de dados (...)”. 

(KAPP. 2008: 4) 

Nesta situação, os obstáculos considerados “mais banais” resumem-se sob a 

expressão "inércia no projeto", isto é, a tendência de projetistas, clientes, órgãos públicos e 

usuários participantes aderirem a rotinas já instituídas, sem o movimento de comparar 

processos alternativos aos tradicionais. Sobre a questão, indagam 

Como se isso não bastasse, falta no setor da construção no Brasil a tradição de 

catálogos técnicos dos países de industrialização mais antiga, de modo que a 

escolha de produtos e processos que não seja derivada diretamente da 

experiência prévia dos agentes, dependerá de informações muito heterogêneas, 

extraídas de publicações acadêmicas ou de catálogos comerciais. O 

levantamento de dados, a verificação de sua pertinência para cada caso 

específico, e a comparação das alternativas, nessas circunstâncias, exige um 

trabalho moroso de processamento que raramente é considerado na 

contratação de uma equipe de projeto. (KAPP. 2004: 2) 

Essas informações, consideradas heterogêneas, significam não só as características 

básicas do material para construção (sua análise físico-química), mas incluem dados sobre 

os custos ambientais e financeiros, as possibilidades de combinação com outros materiais, 

com economia de escala, com a forma de aquisição, transporte e armazenagem, com 

alterações na programação geral da obra, com efeitos espaciais e plásticos, com 

manutenção e modificações posteriores. Assim, sem uma base de dados, sistematizada e 

aplicada à situação concreta de projeto, torna-se ‘não objetiva’ a comparação entre soluções 

construtivas, colocando a opção por processos não convencionais na posição de ‘incerteza’, 

o que favorece o uso continuado dos sistemas tradicionais cujas informações possuem 

meios de divulgação e pesquisa minimamente estruturados.  

Sobre, Kapp (2008) afirma considerar que ainda não existe no Brasil trabalhos de 

sistematização de processos, componentes ou sistemas construtivos dos diversos 

fabricantes e centros de pesquisa; e as investigações acadêmicas existentes costumam se 

centrar nos materiais de construção, sendo relativamente raras as articulações de diversas 
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instituições em torno de um mesmo problema. Ademais, o universo de normas e 

certificados tem como princípio padronizar e universalizar as informações necessárias 

sobre os componentes construtivos para proteger os usuários de produtos de má qualidade, 

mas, ao invés disso, tendem a constituir um instrumento econômico e político de exclusão 

e reserva de mercado. 

Frente a esses dilemas existentes sobre o uso de alternativas tecnológicas, e dentre 

as referências teóricas trabalhadas, vale ressaltar especificamente a análise do processo 

histórico da construção civil brasileira que, distanciada da interpretação mais frequente de 

atraso da indústria da construção, baseia-se na lógica de que, a partir das considerações de 

Farah (1996), numa economia capitalista, “a existência de setores de produção trabalho -

intensivos é indispensável à geração da massa de mais-valia que garante as taxas de lucro 

médias não daquele setor específico, mas, pelo efeito de perequação, de todos os capitais” 

(KAPP. 2008: 11) 

Além desta característica, considera-se a especificidade do capital de construção em 

se associar historicamente com o capital imobiliário e de incorporação, setores não 

produtivos que incorporam uma valorização do objeto arquitetônico a partir da dinâmica 

geral de preços dos imóveis urbanos (lotes e edificações), compensando amplamente a 

pouca produtividade da construção propriamente dita. Dessa forma, os lucros obtidos pelo 

capital global acabam por subordinar o capital produtivo ao capital promocional, 

desestimulando a busca de ganhos de produtividade por meio de inovações tecnológicas ou 

da racionalização do trabalho, o que vem reforçar a manutenção da estrutura manufatureira 

presente no setor. Para tal questão, referenciam-se a Farah. 

Diante dos lucros obtidos com o terreno e na comercialização, a redução de 

custos, na produção, tende a se tornar algo secundário. Estimativas relativas à 

margem de lucro na atividade de incorporação ilustram até que ponto pode 

chegar a disparidade de remuneração nos dois casos: enquanto a incorporação 

obtém uma margem de lucro de 100%, num prazo de um ano e meio, na 

atividade de construção, no mesmo período, a margem de lucro é de 10%. 

(Farah. 1996 apud Kapp. 2008: 11) 

Na lógica da economia da construção, segundo Kapp (2008), a estrutura baseada na 

manufatura com suas técnicas semi-artesanais não foi simplesmente fruto de uma falta 

crônica de investimentos em pesquisa e desenvolvimento; mas fruto de uma dinâmica 

econômica diante da qual tais investimentos para racionalização e produtividade não 

demonstrariam maior lucratividade ao setor. Com as mudanças históricas na economia 
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brasileira, contudo, constata-se que essas vantagens auferidas na manufatura da construção 

começam a se transformar a partir da década de 1980, obrigando as empresas a fazer 

revisões nos processos produtivos, além de ocasionar uma transferência dos capitais de 

construção e imobiliários para outros setores. Consequentemente, a década de 1990 é 

marcada por tentativas de aumento de produtividade no setor, como visto no capítulo 

sobre Engenharia dos Custos acerca do histórico do BDI. 

Dentro deste contexto sobre as características da construção civil brasileira, analisa-

se que as questões gerais do processo, que poderiam ser muito vantajosas do ponto de vista 

do usuário, do construtor direto, do meio ambiente ou do contexto urbano, não são 

realizadas por não trazerem vantagens para o capital de construção. Com isso, ainda 

prevalece, entre os grupos que comandam a cadeia produtiva da construção habitacional 

formal, a tendência de suprimir a autonomia dos autoprodutores informais frente às 

decisões de maior importância econômica: desde o acesso à terra urbana, as formas de 

marketing, o processo de elaboração de projetos, as técnicas construtivas escolhidas, até a 

forma de organização dos canteiros, aquisição de insumos, recrutamento da mão de obra, 

aprovação em órgãos públicos, estatuto jurídico dos empreendimentos, modalidades de 

financiamento etc. Nesta lógica, “as inovações que são efetivamente realizadas são aquelas 

que aumentam a produtividade para aumentar a lucratividade dos empreendimentos e se 

concentra nos aspectos gerenciais. Mesmo inovações tecnológicas só são bem-vindas se 

atendem a essa premissa, direta ou indiretamente.” (KAPP. 2008: 15) 

Em contraposição, avalia-se que a ‘produção autônoma futura’, setor extremamente 

favorável a mudanças nos processos de trabalho, nas tecnologias e na forma de abordagem 

do meio ambiente e do contexto urbano pela construção civil, tem objetivos diferentes da 

produção de massa por se fazer em grupos pequenos e não ser previamente determinada 

por um aparato técnico consolidado. Com isso, entende-se que as pesquisas dedicadas a 

esse setor não devem apenas vir a reboque de resultados obtidos para a produção 

heterônoma, com suas premissas e objetivos, pois 

 Entendemos que a identificação do desenvolvimento social com o 

desenvolvimento das empresas de capital privado há muito se mostrou ilusória. 

O capitalismo inclusivo do período fordista deu lugar à produção flexível de 

cunho toyotista, que passa ao largo de um contingente imenso de pessoas 

simplesmente excluídas dessa formação econômica e que não mais a interessam 

nem mesmo como “exército industrial de reserva” (ver Neuwirth, 2006; Davis, 

2006). O fomento público à pesquisa não deveria, a nosso ver, reproduzir a 

mesma forma de exclusão. Por essa razão, o desenvolvimento do projeto IDA 
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se deu, ao menos em alguns aspectos, numa direção diversa da que resultaria da 

simples estruturação de um banco de dados de processos e componentes 

construtivos destinado a um público de técnicos proveniente dos elos mais 

fortes da cadeia produtiva habitacional existente. (KAPP. 2008: 16) 

Assim, o desenvolvimento do sistema IDA parte de um banco de dados interativo e 

colaborativo de componentes e processos da construção, para ser ampliado paulatinamente 

pelos seus usuários – todas as pessoas interessadas nas possibilidades e alternativas da 

construção civil, sejam profissionais da área ou não. Ele tem por objetivo o 

compartilhamento e a discussão de informações para auxiliar nas decisões de projeto e 

construção, especialmente aquelas da construção habitacional de pequeno ou médio porte e 

geridas participativa ou autonomamente. Para tal, realizou-se com um levantamento sobre 

sistemas construtivos através de referências bibliográficas (livros, catálogos, periódicos, 

anais, relatórios técnicos, bem como dissertações e teses), referências documentais via web, 

contatos com outros pesquisadores e profissionais sobre processos construtivos não 

convencionais, busca sistemática por fornecedores e fabricantes, visitas a laboratórios, 

fábricas e obras, registro dos processos de fabricação e montagem e, no caso das visitas a 

obras prontas, registro da conservação dos sistemas e alterações feitas pelos usuários. 

Esse levantamento permitiu testar a interface e o banco de dados, sendo 

selecionados componentes encontrados no mercado para compor uma amostragem, e sua 

análise demonstrou concretamente pelo menos quatro características do atual mercado de 

insumos para a construção civil em Minas Gerais, que muito provavelmente se aplicam 

também a outras regiões do país: 

• A comercialização de componentes construtivos se faz, em muitos casos, sem que 

esses componentes constituam famílias completas, sem que o processo de sua 

aplicação seja devidamente esclarecido e sem que sejam recomendados e 

disponibilizados assessórios e ferramentas adequados. 

• Os fabricantes, fornecedores e vendedores desconhecem boa parte dos dados 

técnicos acerca de seus próprios produtos. Não é costume, no mercado, o 

questionamento por parte de compradores (sejam eles técnicos ou leigos) acerca 

desses dados. 

• As informações sobre produtos e processos disponíveis evoluem numa velocidade 

que torna um levantamento desse gênero obsoleto em poucos meses. Isso não diz 

respeito somente a determinados componentes e sua comercialização, mas também 

aos já citados assessórios, às pesquisas de processos de aplicação, aos testes 

realizados e às certificações. 
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• Centros de pesquisa também trabalham as informações relativas a materiais, 

componentes e processos construtivos apenas parcialmente, investigando aspectos 

específicos, mas não necessariamente envolvidos com o cotidiano da construção.  

Neste contexto, os conceitos fundamentais da interface IDA são: primeiro, pretender 

ser uma maneira de disponibilizar e trocar informações, sendo a veracidade dos dados 

técnicos nela contidos de responsabilidade de quem os tenha fornecido, isto é, dos 

fabricantes, pesquisadores ou usuários que participarem de sua composição; segundo, 

permitir a interatividade real cuja programação é orientada ao objeto. Ou seja, o programa é 

estruturado como uma coleção de entidades ou objetos capazes de interagir, e não como uma 

lista hierárquica de instruções ou funções o que, no caso da construção civil, significa uma 

organização do banco de dados centrada em duas classes de objetos, que são os 

componentes construtivos (objetos passíveis de modelamento 3D, manipuláveis pelo usuário 

e relacionados a um conjunto de parâmetros) e os processos construtivos que têm estrutura 

mais simples, pois sua descrição se dá na forma de textos e imagens. Em conjunto: 

(...) as características de compartilhamento de responsabilidades e de 

interatividade real possibilitam que os dados acerca de componentes e 

processos sejam inseridos na interface paulatinamente e a partir de diferentes 

fontes. Isso é crucial porque o levantamento preliminar que realizamos junto a 

fornecedores de insumos para a construção em Minas Gerais demonstrou 

claramente que são enormes as lacunas nos dados de que os fornecedores 

dispõem, inclusive sobre seus próprios produtos. (KAPP. 2004: 4) 

Sendo um instrumento de apoio ao projeto arquitetônico de habitação de interesse 

social, especialmente àquele elaborado em processo participativo, pretende-se com o 

sistema IDA ser capaz de facilitar as discussões e decisões concernentes ao emprego de 

componentes e processos construtivos alternativos. Ademais, tendo como horizonte a 

democratização do acesso aos recursos técnicos e a intenção de facilitar e estimular a 

produção autônoma, isto é, uma produção do espaço no qual os usuários e construtores 

diretos têm, ao mesmo tempo, autonomia de decisão (à diferença da produção formal 

heterônoma) e acesso a recursos técnicos avançados (à diferença da produção informal) 3.  

                                                 
3 Segundo Relatório Final de Pesquisa Finep, em 2008, o sistema IDA está sendo ampliado para incorporar os 
conteúdos relacionados à coordenação modular, incluindo-se explicações gerais e, sobretudo, a indicação da 
existência ou não dessa coordenação nos componentes construtivos. A partir disso, o sistema será testado pela 
Rede cooperativa de pesquisa FINEP, intitulada Desenvolvimento e difusão de tecnologias construtivas para a 

Habitação de Interesse Social (HABITARE - 01/2006), composta por oito equipes de diferentes universidades de 
todo o Brasil. O Grupo MOM se integrou à rede com o objetivo de testar, ampliar e aperfeiçoar o sistema IDA, e 
discutir suas formas de gerenciamento quando de sua disponibilização ao público em geral. 
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Estas características do sistema IDA em relação à Engenharia dos Custos 

confrontam de forma propositiva a falta de informações mais precisas sobre os serviços e 

insumos dos construtores que, como visto, constroem essas ferramentas dentro da 

economia da construção com objetivo de obtenção e maximização dos lucros. Além disso, 

a possibilidade de relacionar o projeto arquitetônico com o processo de fabricação, 

claramente necessita de bases de dados qualificadas que, ao inserir o preço local dos 

insumos, permite obter os ‘valores reais’  4, próximos aos custos da produção, e não 

próximos aos preços de mercado que engloba nos serviços os custos inerentes à 

comercialização. Há uma clareza na diferenciação entre objetivos das ferramentas a serem 

utilizadas pela Arquitetura dos Custos e pela Engenharia dos Custos, tendo uma proposta 

prática para o auxílio no projeto. 

2.2. Aplicação do custeio-meta na habitação de interesse social – UNICAMP 

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp têm trabalhado 

na linha temática sobre o uso do sistema - custeio-meta (‘target costing’) para a redução de 

custos e aumento de valor entregue a clientes e usuários finais das habitações de interesse 

social, sendo este sistema visto como uma abordagem de extremo potencial para 

desenvolvimento de produtos com alto valor agregado a um custo razoável para 

empreendedores. Segundo GRANJA e JACOMIT5, o dilema enfrentado pelas políticas 

                                                 
4 Cabe esclarecer, como dito no capítulo anterior, que a discussão sobre a definição dos termos: valor, preço e 
custo, segundo princípios da Economia, mais especificamente da Crítica da Economia Política, serão trabalhados no 
Capítulo 3 – Valor, preço e custo. Desta forma, até o Capítulo 3, estes termos serão apresentados conforme ‘o 
vocabulário’ utilizado pelos autores estudados, demonstrando assim a polissemia (ou até mesmo confusão) com 
que estes termos são utilizados nos diferentes campos de pesquisa. Como forma de análise, aprecia-se aqui 
principalmente a variação sobre o termo ‘valor’, que no campo da Arquitetura e construção civil, ora se aproxima 
mais com a definição de ‘preço’, ora se aproximando mais com a definição de ‘custo’. 
5 Ariovaldo Denis Granja também é coordenador-adjunto do projeto: ‘Inovação no processo de produção de 
conjuntos habitacionais de interesse social para redução de custos e aumento do valor entregue’, com apoio do 
Programa de Tecnologia de Habitação da Finep HABITARE. Com a pesquisa em andamento, os resultados parciais 
divulgam as atividades realizadas com moradores de quatro conjuntos da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), na região de Campinas (SP). Com objetivo de introduzir 
novos conceitos e ferramentas para implementação de melhorias no projeto da habitação social, os pesquisadores 
desenvolveram um instrumento para coleta de dados que usa analogia com as cartas de um baralho, adotando o 
modelo de valor com quatro atributos: perspectiva financeira, qualidade espacial, qualidade do ambiente interno e 
percepções socioculturais. Segundo a coordenadora do projeto, Doris Kowaltowski, a questão dos indicadores de 
valor vem aplicando o ‘conceito de satisfação’ de seus usuários, especialmente por meio de APO – a Avaliação Pós-
Ocupação, mas os resultados, que em geral apresentam retorno positivo dos moradores, podem ser decorrentes da 
condição precária da moradia anterior destas famílias. Diz a coordenadora do projeto: “O ‘indicador Satisfação’ do 
usuário deve ser utilizado com reserva em questões relacionadas à habitação de interesse social. Nosso objetivo é 
verificar a potencialidade do uso da percepção de ‘Valor Desejado’, como forma de apurar de maneira mais 
detalhada e consistente a relação do homem com seu ambiente construído”. Com essa coleta de informações, 
desenvolveram o Índice Geral de Importância (IGI), destinado a aferir a importância de cada item dentro de seu 
respectivo naipe do baralho. Esse índice permitiu um ranqueamento dos valores desejados. Para os pesquisadores, 
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públicas habitacionais para a redução o déficit habitacional brasileiro está na maximização 

do número de unidades habitacionais construídas, atribuindo priorização secundária a 

fatores como a qualidade do produto entregue à população e o preenchimento de seus 

requisitos. Sobre a HIS 

De fato, quando se tem um montante determinado para a execução de uma 

unidade habitacional, quanto menos se gastar em cada uma delas, mais unidades 

habitacionais poderão ser construídas. Entretanto, postula-se a questão: o 

montante que está sendo gasto em cada unidade habitacional está de acordo com 

os padrões de qualidade dos EHIS (edifícios de habitação de interesse social) 

entregues? Ou seja, não seria possível entregar moradias com mais qualidade e 

com mais valor agregado pelo mesmo custo ou menos? (Granja; Jacomit. 2010)  6 

Segundo Jacomit (2010) 7, o setor da construção civil está associado, mundialmente, 

a elevados índices de desperdício – das mais diversas naturezas – ou de custos considerados 

desnecessários por não estarem associados a nenhuma função que represente valor para o 

cliente ou para o processo produtivo. Nesta realidade, o uso do ‘custeio-meta’, baseado na 

engenharia de valor e na mentalidade enxuta, auxiliaria na maximização dos lucros através 

do gerenciamento proativo dos custos. Ademais, este sistema atua de forma integrada ao 

Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP), determinando metas (de custo, 

funcionalidade e qualidade) para nortear o processo de projeto. Esta abordagem é 

amplamente aplicada na manufatura e representa uma inovação no desenvolvimento de 

produtos, em que o custo, a qualidade e a funcionalidade não são consequências do 

projeto, mas são considerados parâmetros iniciais para o seu processo.  

Como referência teórica para a aplicação do sistema, adota-se a definição de 

Rozenfeld et al. (2006) que considera o custeio-meta como um conjunto de atividades – a 

partir das necessidades do mercado e das possibilidades e restrições tecnológicas, 

considerando as estratégias competitivas e de produto da empresa – para se chegar às 

                                                                                                                                               
os resultados parciais comprovam a relevância do conceito de “Valor Desejado” pelos moradores de habitação de 
interesse social, podendo auxiliar o processo de projeto e eventuais políticas públicas. Informações coletadas em 
Revista Habitare. Pesquisa da Unicamp propõe inovação no levantamento do valor desejado na habitação de 
interesse social. Ano 9 Abril 2009. (http://www.habitare.org.br/ConteudoGet.aspx?CD_CONTEUDO=522) e Obras 
24 horas. Pesquisadores propõem melhorias no projeto da habitação de interesse social. Matéria veiculada em: 
29/06/2009 (http://www.obra24horas.com.br/materias/index.cfm?fuseaction=dsp_materias_exibir&materia=865.) 
6 GRANJA, Ariovaldo Denis; JACOMIT, Ana Mitsuko. Análise crítica da aplicação do custeio-meta no 
desenvolvimento de empreendimentos de habitação de interesse social. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, 
n. 1, p. 143-162, jan./mar. 2010.  
� Jacomit, Ana Mitsuko. “Modelo para incorporação do custeio-meta ao processo de desenvolvimento de produtos 
em edificações.” Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo. Campinas, SP. 2010. 
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especificações de projeto de um produto. E, na análise histórica da bibliografia, 

consideram-se as origens da abordagem custeio-meta como fortemente ligadas ao 

desenvolvimento da indústria automobilística japonesa no início da década de 1960. Após 

seu início no Japão, seus conceitos fundamentais foram desenvolvidos nos EUA, 

transformando-se em outra teoria conhecida como ‘design to a cost’ ou ‘projetar para um 

custo’. A diferenciação entre estas abordagens está em que o custeio-meta apresenta uma 

destacada orientação mercadológica, com a definição do custo permissível a partir do preço 

de mercado; e a teoria americana foca nos custos ao longo do ciclo de vida.8  

A estruturação do sistema ‘custeio-meta’ parte da discussão sobre valores máximos e 

mínimos para o produto, a partir das definições de Cooper e Slagmulder (1997, 1999), em que 

os valores máximos de funcionalidade e qualidade na manufatura são determinados pelo valor 

mais alto que a empresa pode suportar; e os valores mínimos são estabelecidos pelo menor 

valor de cada característica que o cliente está disposto a aceitar. Como exemplo do primeiro 

caso, o número exagerado de funções em um produto como uma máquina fotográfica pode 

comprometer sua qualidade e inviabilizá-la economicamente. Como exemplo do segundo caso, 

abaixo de certo nível de qualidade, poucos clientes estarão propensos a comprar um produto, 

independentemente de seu preço ou das funções que pode desempenhar. Nesta lógica, o preço 

máximo  é determinado pelo valor máximo  que o cliente se dispõe a pagar, e o preço 

mínimo  está atrelado aos custos acrescidos da margem de lucros. 

Numa aplicação da abordagem custeio-meta, o primeiro estágio é a determinação 

do padrão mínimo de qualidade e funcionalidade que um produto deve contemplar para ser 

aceito pelo cliente e o preço máximo que ele se dispõe a pagar. No caso de uma aplicação 

no contexto de edificações, nessa etapa já devem estar definidos o local, a finalidade da 

edificação (comercial, residencial, etc.), o padrão (de interesse social, classe econômica, 

média, etc.), o conceito (condomínio clube, “verde”, etc.), o número de unidades 

habitacionais que farão parte da edificação e demais características que podem influenciar 

substancialmente o preço  de venda . Uma pesquisa junto aos clientes em potencial e 

corretores que atuam na região onde o empreendimento é previsto pode apontar itens que 

agregam valor adicional desejado ao produto. A partir daí, têm-se pelo menos duas opções 

para a determinação do preço de venda : por meio de conhecimento de mercado com 

informações colhidas de corretoras de imóveis, de produtos concorrentes e de produtos 

                                                 
8 Segundo autores, essa diferença de foco evidentemente se deve aos diferentes contextos nos quais as duas 
teorias foram desenvolvidas: o custeio-meta foi desenvolvido para o gerenciamento de lucros em mercados 
competitivos; já a teoria americana foi desenvolvida para reduzir os custos de manutenção e operação dos 
armamentos para o governo. 
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desenvolvidos anteriormente pela empresa, aliado a estudos preliminares, como estudos de 

massa e quadro de áreas; ou através de sistemas estratégicos de informação aliados ao 

conhecimento de mercado. 

Conhecendo-se o preço de mercado  e estabelecendo-se a margem de  lucro  desejada, 

o custo permissíve l  é determinado pela subtração do lucro do preço do mercado. Na 

maioria das vezes, o custo permissível é impossível de ser alcançado com as capacidades 

produtivas atuais da empresa em questão. Dessa forma, os gerentes de cada parte do 

projeto e de suprimentos são convocados para estabelecer quais são as reais capacidades de 

redução de custos de cada área, estabelecendo, assim, o custo-meta . Paralelamente a esse 

processo, faz-se uma primeira est imativa para o cus to de produção  mediante a comparação 

das características do produto (como padrão, localização, atributos de projeto) com dados 

históricos de obras executadas anteriormente pela empresa. 

Normalmente, a primeira estimativa para o custo de produção é superior ao custo-

meta. Então, inicia-se um processo de recalcular ou reavaliar os modelos até que se 

obtenha um custo de produção menor ou igual ao custo-meta, ou seja, até que se tenha um 

produto rentável, que o mercado deseje e com o preço que ele possa pagar9. Para isso, é 

necessário o emprego de conceitos de engenharia de valor, como análises funcionais e sistema 

de gerenciamento de custos10. Para esse sistema é necessário desmembrar o custo-meta de um 

produto em seus sistemas funcionais, subsistemas e componentes. Nessa fase, que coincide 

aproximadamente com a conclusão do anteprojeto, o nível de incerteza já é menor em relação 

àquele no qual foi determinada a primeira estimativa do custo de produção. Dessa forma, à 

medida que as informações de projeto se tornam disponíveis, é possível elaborar versões mais 

precisas do orçamento, que irão determinar as novas estimativas. 

Com isso, há como determinar o cost  gap  ou “lacuna entre custos”, ou seja, em 

quanto o custo de produção tem de ser reduzido para se atingir o custo-meta. A partir 

desse ponto, surge a necessidade do envolvimento da cadeia de suprimentos e torna-se 

necessário o comprometimento dos fornecedores/prestadores de serviços-chave em 

aperfeiçoar seus próprios processos produtivos, para que os custos do componente e, 

consequentemente, do produto possam baixar. Na manufatura, para que esse 

aperfeiçoamento ocorra, produtores e fornecedores/prestadores de serviços trabalham em 

                                                 
9 JACOMIT; GRANJA; PICCHI, 2007 apud GRANJA, Ariovaldo Denis; JACOMIT, Ana Mitsuko. Análise crítica da 
aplicação do custeio-meta no desenvolvimento de empreendimentos de habitação de interesse social. Ambiente 
Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 143-162, jan./mar. 2010. 
10 NICOLINI et al., 2000 apud GRANJA, Ariovaldo Denis; JACOMIT, Ana Mitsuko. Análise crítica da aplicação do 
custeio-meta no desenvolvimento de empreendimentos de habitação de interesse social. Ambiente Construído, 
Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 143-162, jan./mar. 2010. 
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cooperação e adotam uma prática aberta de preços (open book ou livro aberto), ou seja, o 

produtor tem acesso ao processo produtivo, sistema de custos e política de preços do 

fornecedor. Com isso, o fornecedor implantará também o custeio-meta dentro de seu 

próprio processo produtivo e, com isso, inicia-se um processo de engenharia de valor 

contínuo até que se obtenha o produto com os atributos certos ao preço que se espera que 

o mercado vá absorver. Ou seja, entra-se num ciclo que se atinja o custo-meta e só então o 

projeto é finalizado e o produto pode ser fabricado, iniciando-se um processo de melhoria 

contínua, chamado custeio-kaizen, em que metas de redução de custos são estabelecidas 

para cada departamento ou parte da linha de montagem, a fim de se continuar a redução de 

custos e de aumentar o valor agregado ao produto .  

Entretanto, segundo autores, a aplicação deste sistema na construção, 

especificamente no sub-setor de edificações, ainda levanta controvérsias e carece de um 

método que auxilie a sua implementação, apresentando-se ainda em estágio inicial de 

maturação11 para a construção civil. Nesta pesquisa, as hipóteses e relacionamento entre 

variáveis foram avaliadas no estudo de caso exploratório realizado na CDHU (Companhia 

Estadual de Provisão Habitacional- SP) que executa programas habitacionais de interesse 

social. Para tal, as fontes de evidências utilizadas foram entrevistas com responsável da área 

de orçamentos da companhia de provisão habitacional analisada e da área de projetos, 

análise de documentos (plantas, memoriais, planilha orçamentária, contratos, termos de 

referência), reuniões com representantes da companhia habitacional e pesquisa sobre a 

companhia via web. 

Segundo levantamento, o processo para implementação de HIS nesta companhia se 

inicia com a identificação da demanda, a definição da solução de atendimento e os 

contratos de contrapartida com as prefeituras municipais (doação do terreno e execução 

das obras de infra-estrutura urbana). A partir daí, inicia-se o processo de análise interna do 

empreendimento, com a identificação das necessidades dos usuários, a definição de metas 

para o empreendimento, a destinação de verbas, a contratação da empresa para o 

levantamento topográfico e sondagens e, finalmente, a elaboração do termo de referência 

para contratação de projetos completos e serviços de aprovação. Depois de realizada a 

contratação da empresa terceirizada com aceitação dos projetos, o orçamento básico é 

elaborado e, com este, inicia-se o processo licitatório para a execução das obras para regime 

de empreitada a preço global. Por último, no decorrer da execução da obra, ocorre o 
                                                 

11 Comentam trabalhos desenvolvidos por Ansari, Bell e Okano (2007). GRANJA, Ariovaldo Denis; JACOMIT, Ana 
Mitsuko. Análise crítica da aplicação do custeio-meta no desenvolvimento de empreendimentos de habitação de 
interesse social. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 143-162, jan./mar. 2010. 
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cadastro das famílias, a realização de sorteio para a determinação dos mutuários e, por fim, 

as unidades habitacionais são então comercializadas.  

A adaptação do custeio-meta para a companhia habitacional não se enquadra no 

formato original do sistema, pois este traria mais benefícios se fosse realizado na empresa 

que desenvolve os produtos. Entretanto, as características consideradas de maior 

interferência nos custos da habitação com aplicação do custeio-meta, foram: a empresa sem 

fins lucrativos; elaboração da primeira estimativa do custo de produção após o 

desenvolvimento do projeto; a existência de processo licitatório para a execução da obra 

(contratado único); o processo de elaboração do projeto terceirizado; a forma de 

remuneração do projeto por preço fechado ou por metro quadrado; os usuários não serem 

incluídos no processo de projeto; o alto nível de padronização do projeto; a alta 

repetitividade do projeto; o baixo nível de utilização de peças pré-fabricadas; a utilização de 

mão de obra terceirizada; a forma de remuneração do projeto por preço fechado ou por 

metro quadrado e o alto nível de padronização dos componentes.  

Para uma empresa sem fins lucrativos, sem objetivo de lucro, há a primeira 

discordância frente ao sistema do custeio-meta, já que este é estruturado para auxiliar no 

gerenciamento de lucros em mercados competitivos12. Ademais, a elaboração da estimativa 

do custo de produção após desenvolvimento do projeto não permite a ação de forma 

proativa, pois boa parte dos custos já é considerada comprometida.  

Dessa forma, considerou-se que os custos devem ser definidos na etapa de 

concepção e detalhados durante o processo do empreendimento. Mas, para garantir 

estimativas confiáveis, as empresas necessitariam de dados históricos de outros modelos já 

fabricados pela empresa.  Esta característica se aproxima da orçamentação na economia da 

construção, trabalhado nos capítulos sobre Engenharia dos Custos, em que os estudos de 

viabilidades, por meio de estimativa do custo de produção acrescidos do BDI, baseiam-se 

em dados históricos e referenciais produzidos pelas construtoras; e, à medida que os 

projetos se aproximam da execução, o orçamento analítico determina com precisão o preço 

de venda do empreendimento.  

Outra discordância frente ao sistema do custeio-meta é a existência de processo 

licitatório para a execução da obra (contratado único) já que este diminui as oportunidades 

de negociações para redução de custos na cooperação entre o produtor e fornecedores; e 

inibe o diálogo entre o projeto arquitetônico e o processo de produção. Além disso, tal 
                                                 

12 COOPER; SLAGMULDER, 1997; MONDEN, 1995.apud apud GRANJA, Ariovaldo Denis; JACOMIT, Ana Mitsuko. 
Análise crítica da aplicação do custeio-meta no desenvolvimento de empreendimentos de habitação de interesse 
social. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 143-162, jan./mar. 2010. 
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estrutura genérica de contratação exige a utilização de composições padrão de custos (por 

exemplo, TCPO da PINISistema) na elaboração do orçamento para a determinação do 

custo de produção e determina regras gerais, pelo poder público, para a definição do preço 

global do empreendimento (por exemplo, taxa média fixa de BDI). 

Esta estrutura segmentada de contratação desfavorece a aplicação do sistema, pois, 

num contexto de projeto terceirizado, que não tem conhecimento de todo o processo de 

produção, aumenta-se a complexidade da análise sobre valor e balanceamento das 

dimensões custo, qualidade e funcionalidade. Ademais, aos escritórios interessa reduzir ao 

máximo o tempo associado à elaboração de cada empreendimento para minimização de 

seus custos, já que a forma de remuneração do projeto é realizada por preço fechado (ou 

por metro quadrado) não havendo incentivos para a participação do usuário no processo 

de projeto, para o desenvolvimento de soluções mais adequadas às necessidades dos 

usuários, inovadoras, ou que visem à redução de custos. Assim, as discordâncias que 

surgirem, entre projeto e custos, só podem ser percebidas ou avaliadas na etapa de 

construção ou durante o uso – fases em que já não cabe mais a participação dos escritórios 

de arquitetura terceirizados responsáveis unicamente pelo projeto. 

Questões sobre o sistema custeio-meta 

Em relação à Engenharia dos Custos, as concepções do ‘custeio-meta’ trazem uma 

proximidade lógica com a orçamentação analítica por objetivar o máximo detalhamento da 

produção para a redução de custos. Para aquisição dos lucros, esse sistema do custo-meta 

procura se aproximar ao máximo do custo permissível cuja fórmula para cálculo considera 

o preço de mercado (preço de venda) e admite a margem de lucro desejada – itens não 

relacionados diretamente à produção, mas determinados por regras advindas da circulação 

da mercadoria. Isto é, o preço de mercado está relacionado diretamente com a taxa média 

de lucro no sistema global da mercadoria, com as necessidades sociais e com as regras da 

oferta e procura dos produtos, aqui relacionados com o valor máximo  pago pelo cliente e 

o preço mínimo  relacionados aos custos acrescidos da margem de lucros. 

Também é valorizada a relação existente entre projeto e custos, com a utilização da 

estimativa a partir de levantamento histórico de dados nas empresas para se obter 

parâmetros reais frente à produção específica de cada empresa. Entretanto, ao considerar a 

necessidade da prática aberta de preços (open book ou livro aberto) entre produtores e 

fornecedores/prestadores de serviços, não há a problematização de que esta não é a 

realidade avaliada na economia da construção. Ao contrário, os levantamentos sobre a taxa 
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de BDI e todos os custos indiretos e lucro inseridos nela, sem detalhamento de suas 

porcentagens, demonstram o ‘mistério’13 existente no sistema tradicional da construção civil 

e a valorização dessa informação como um verdadeiro ‘tesouro’. 

Nesta realidade, ao analisar como estudo de caso a produção de HIS pelo poder 

público, chama-nos a atenção a segmentação da produção com a contratação terceirizada, a 

contratação distinta do projeto e da construção realizada por licitação com preços médios 

de mercado. Este tipo de estrutura permite que os benefícios adquiridos a partir da redução 

dos custos, por meio da negociação entre produtor e fornecedores, da repetição de 

projetos, da padronização de componentes, não sejam adquiridos pela empresa contratante 

– a companhia de habitação; mas pela empresa contratada – as construtoras. As formas 

como isso é praticado está desenvolvido no capítulo anterior da Engenharia dos Custos, 

em que as construtoras, cada qual com sua composição orgânica do capital, adquirem seus 

lucros a partir do processo de produção, frente ao preço fechado de venda nas licitações 

públicas, com taxas médias de BDI, podendo adquirir ou não a margem de lucro desejada.  

Com essa segregação entre projeto e produção e com a orçamentação para a 

redução de custos sendo realizada pelas construtoras (que não são nem o escritório de 

arquitetura contratado, nem a empresa contratante), dificulta-se a discussão dos custos de 

produção no processo de projeto e, consequentemente, a possibilidade de avaliação e 

melhoria contínua do projeto para que as futuras obras públicas de habitação de interesse 

social sejam dignas e de qualidade. 

2.3. O custo das decisões arquitetônicas – Mascaró – UFRGS 

Pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Prof. Juan 

Luis Mascaró desenvolve seu estudo sobre os custos das decisões arquitetônicas há três 

décadas14, tendo em sua primeira publicação, em 1985, reconhecida análise sobres 

edificações habitacionais multifamiliares realizadas com componentes e sistemas 

construtivos tradicionais. No seu trabalho, Mascaró discute a visão tradicional da economia 

                                                 
13 Ver Capítulo 3 – valor, preço e custo. Pág. 127. 
14 MASCARÓ, Juan L. “O Custo das decisões Arquitetônicas” 1° Edição: Nobel, São Paulo, 1985. Nesta pesquisa foi 
utilizada a 4° Edição realizada pela Editora Masquatro. 2006. O autor também desenvolveu pesquisa em três 
hospitais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e seus resultados confirmaram a hipótese de que as 
conclusões apresentadas no livro podem ser estendidas para o caso dos hospitais, apesar de certa diferenciação 
dos elementos de composição de custos, estando basicamente no item ‘instalações’ que, dependendo do porte e 
complexidade do hospital, pode alcançar participação nos custos bastante diferenciada. MASCARÓ, Juan Luiz. O 
custo das decisões arquitetônicas no projeto de hospitais. Série Saúde & Tecnologia. Secretaria de Assistência à 
Saúde. Ministério da Saúde. Brasília. 1995. 
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da construção que, por meio das estimativas como síntese, se concentra nos aspectos de 

área construída e da qualidade dos materiais especificados, sem se ater aos aspectos de 

configuração das soluções arquitetônicas e sua influência nos custos de construção. Nesta 

lógica, com objetivo de complementação do enfoque tradicional, propõe-se a subdivisão do 

edifício em categorias - geométricas e de componentes, que se relacionam com os 

indicadores orçamentários (como o CUB - R$/m²) no projeto de arquitetura. Dessa forma, 

podem-se comparar soluções geométricas e construtivas, e exemplificá-las com riqueza 

visual: um tipo de expressão não usual nas análises dos custos que paulatinamente 

trabalham projeto por intermédio de planilhas, sem muito demonstrar em desenho o que 

está em discussão. 

Outra proposta que se destaca na referente pesquisa é a construção de uma base de 

dados a partir de informações produzidas por ‘práticos’ e coletadas de forma aberta, sem 

que sejam produzidas nos canteiros das construtoras e divulgadas no ‘orçamento formal’, 

por meio das tradicionais planilhas do mercado. Trabalha-se com a lógica do orçamento 

preliminar, tendo um detalhamento maior dos valores expostos com a produção em si, em 

relação às estimativas baseadas em indicadores como na análise do edifício por categoria. 

Estes dados 

 (...) foram desenvolvidos através da compilação e adequação de uma série de 

tabelas preparadas por diversos autores, alguns deles anônimos e que circulam 

entre os ‘práticos’ da edificação, às vezes manuscritas. O conjunto dessas 

tabelas constitui uma excelente ferramenta prática para que os projetistas e 

construtores façam diversas avaliações. Serão somente aproximações 

particularmente úteis em projetos/obras de porte pequeno, nas quais seria 

antieconômico usar métodos mais precisos e complexos de avaliação. (Mascaró. 

2006: 124) 

Subdivisão do edifício em seus componentes 

Com a subdivisão do edifício em categorias, uma construção pode ser analisada em 

duas partes básicas: os espaços cons truídos  e os equipamentos nece ssários . Analisadas cada 

uma dessas, demonstra-se que há categorias com forte relação construtiva, mas se 

comportam economicamente de forma diferente, pois os espaços têm função direta com 

suas medidas, enquanto que os equipamentos dependem de sua quantidade e valor unitário. 

Como exemplo, o custo da circulação vertical varia fundamentalmente se o projeto prevê 

(ou não) o uso de elevadores; e o custo das instalações sanitárias é função direta do número 

de banheiros etc. 
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Assim, pode-se dizer que o custo desses espaços const ruídos  dependerá, 

fundamentalmente, das decisões dimensionais adotadas para o edifício: comprimento, 

largura, altura, número de pavimentos etc. Em todos esses itens pode-se admitir a variação 

de custos como sendo contínua e dependendo essencialmente do custo da construção. 

Ademais, seus custos de manutenção e uso são bastante pequenos; dessa forma, podendo 

ser previstos e programados com bastante facilidade os trabalhos de manutenção, 

necessários para que se alcance realmente a vida útil da construção.  

Já o cus to de equipamentos , ao contrário, depende principalmente de decisões 

dicotômicas (sim ou não) e dos seus custos de manutenção e uso, por serem mais 

expressivos economicamente do que os custos de construção e instalação dos 

equipamentos. Além disso, trabalhos de manutenção necessários são difíceis de serem 

previstos, pois na maioria dos casos, estes não se realizam de forma preventiva e sim 

corretiva, ou seja, efetua-se o reparo somente quando se apresentam os defeitos. A falta de 

manutenção dos espaços construídos levará, em longo prazo, o edifício a deixar de cumprir 

suas funções, enquanto que um equipamento sem conservação permanente e reparação, 

pode tornar-se não só inabitável rapidamente, como também causar danos muito mais 

significativos que o simples custo da reparação da instalação deteriorada.  

Enfocando o problema a partir do ponto de vista quantitativo, afirma-se que em 

média, nas edificações, 60% dos custos correspondem à parte civil (espaços) e 40% 

correspondem às instalações; enquanto que 70% dos custos de manutenção correspondem 

às instalações e 30% correspondem aos espaços. Nesta lógica, recomenda-se que o projeto 

de um edifício com grande porcentagem de instalações deve tentar, na parte civil, 

minimizar o custo de construção; e nas instalações: minimizar os custos de manutenção15, 

sendo evidente que esta recomendação, mesmo sendo genérica, não pode ser tomada 

cegamente, mas serve com um ponto de partida nas decisões de um projeto. Em resumo, 

sobre a categorização entre espaços construídos  e equipamentos  nece ssários , indica-se que 

                                                 
15 Mascaró demonstra esse raciocínio no caso do edifício hospitalar, dizendo que na parte civil deve-se minimizar a 
quantidade de materiais utilizados assim como seus custos unitários, sem nos preocuparmos tanto com seus 
possíveis custos de manutenção que sempre serão pequenos frente aos de construção. E nas instalações ocorre o 
contrário, a escolha de sistemas, elementos e materiais deverá ser visando minimizar os custos de manutenção, 
sem se preocupar demais com os custos iniciais da implantação de uma instalação. E, para que cada caso atinja a 
máxima economia global, será necessário não se preocupar demais com a vida útil de um revestimento, de um piso 
ou de uma tinta (o que não quer dizer que recomendamos usar materiais de baixa qualidade), materiais e elementos 
que fazem parte da obra civil, mas nas instalações, deverá ser exatamente o contrário. Deveremos procurar aqueles 
que apresentem a menor probabilidade de falha, mesmo que sejam mais caros que suas alternativas. 
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as decisões sobre equipamentos e instalações são essencialmente dicotômicas; e, quanto 

maior os gastos com instalação, maiores serão com sua manutenção e uso.  

Análise geométrica do edifício 

Há também outra forma de conceituação do edifício que, do ponto de vista 

geométrico, pode-se subdividi-lo em planos hor izontais  e em planos vert i ca is . Nos planos 

horizontais, o custo maior cabe à estrutura resistente e, para sua economia, será importante um 

adequado ajuste do tipo estrutural escolhido com os vãos a serem vencidos e as cargas a serem 

suportadas. Nos planos verticais, a situação é completamente diferente, pois a maioria do custo 

está associada a materiais de acabamento e de aberturas em que existe uma enorme quantidade 

de materiais e elementos alternativos. Entretanto, 

(...) nem todos os planos verticais e horizontais têm os mesmos custos: aqueles 

que envolvem o edifício normalmente são mais caros que os equivalentes 

internos. (...) Os planos exteriores sofrerão a agressividade do clima e do meio 

ambiente, devendo estar preparados para perdurar e conservar através do 

tempo as qualidades que garantem a segurança e a habitabilidade do edifício. O 

preço do último plano horizontal, a cobertura, é certamente, 20 ou 30% maior 

do que o custo dos planos interiores e alguns tipos de edifícios, enquanto o 

custo dos planos verticais externos chega, em muitos casos, a ser de três a cinco 

vezes maior do que o dos verticais internos. (Mascaró. 2006: 36) 

Sobre os planos verticais, o pesquisador afirma poder obter importante economia 

nos custos de construção com relativa facilidade, sem prejudicar a função. No caso dos 

edifícios hospitalares, Mascaró detalha que os acabamentos constituem um dos 

componentes de custo mais importante dos planos verticais, custando somente eles entre 9 

e 22% do custo total, sendo um dos itens mais caros do edifício. Ademais, há nestes 

componentes três grandes conjuntos: os revestimentos exteriores, os interiores e os 

impermeáveis (laváveis). Na escolha adequada, do ponto de vista econômico-funcional de 

cada um destes, garante-se expressiva economia. Por exemplo,  

(...) a quantidade de alvenaria influirá diretamente nos custos de ambos os 

revestimentos. Alvenaria de baixa qualidade, com blocos ou tijolos irregulares, 

obrigará a emboços muito mais grossos, levando a um encarecimento geral da 

obra. Normalmente é mais econômico ter algum gasto adicional para obter uma 

alvenaria de alta qualidade, permitindo conjuntos emboço-reboco de pouca 

espessura e de baixo custo, do que fazer uma alvenaria de baixa qualidade. 

Mesmo mais barata, obtida com materiais e mão de obra de menor custo, 
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encarecerá o conjunto pelo maior custo dos emboços e rebocos necessários. Os 

revestimentos impermeáveis e laváveis merecem uma análise a parte. Eles vão 

custar normalmente entre 15 e 30% dos planos verticais que em média atingirão 

34% do custo total. Serão, portanto, uma das rubricas de maior peso econômico 

no custo do edifício. No entanto, o seu valor pode variar fortemente em função 

das decisões que venham a ser tomadas. (Mascaró. 1995: 28) 

Dimensionando os itens mais expressivos economicamente, adquire-se o 

conhecimento necessário para optar por soluções diferenciadas. Assim, sobre os 

revestimentos impermeáveis, Mascaró (2006) exemplifica com a variação da quantidade, 

pois, se em banheiros e cozinhas colocamos azulejos somente até 1,50 ou 1,80 metro de 

altura, que é a zona onde mais os necessitamos, economizaremos entre 40 e 50% dos 

custos deste tipo de revestimento. A eliminação de azulejos em algumas paredes menos 

expostas, e sua substituição por uma tinta impermeável, pode também ser outra fonte 

importante de economia que poderia ser adicionada à anterior. O conjunto de ambos os 

critérios de economia, sem dúvida, pode diminuir o custo dos revestimentos impermeáveis 

em mais de 60%. 

Em percentagens médias, planos horizontais correspondentes a 25% do custo do 

edifício, planos verticais a 45%, instalações a 25% e instalações provisórias a 5%, o que 

evidencia a importância assumida pelos planos verticais do edifício (paredes, fachadas, 

divisórias etc.) dentro do custo da construção. Na maioria dos casos, afirma Mascaró que 

ao se preocupar com a redução de custos, diminuí-se a qualidade através da escolha de 

materiais e do tipo de execução do prédio e, pouquíssimas vezes, por meio da forma e 

tamanho dos locais. Ao supor que a simples diminuição do tamanho de um compartimento 

(ou conjunto de compartimentos) reduza seu custo na mesma proporção de seu tamanho, a 

análise dos custos ocorre de maneira equivocada, como por exemplo: 

(...) é muito comum pensar que uma redução de 10% de superfície construída 

representa redução equivalente no custo total da construção. Isso não é 

verdade, já que as instalações (25% do custo) praticamente não sofrem 

modificações nem tampouco as divisórias, as quais não diminuem seu custo 

proporcionalmente à redução da superfície. (Mascaró. 2006: 42) 

O que se pretende demonstrar aqui é que a influência do tamanho médio dos locais, 

nos custos de construção, é relativamente fácil de intuir e calcular, necessitando apenas de 

alguma prática. Mas, torna-se mais difícil imaginar a influência que a forma dos locais e do 

edifício exerce sobre os custos. Afirma-se ser muito comum pensar que a redução da 
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superfície de um compartimento, ou de um edifício com “X” compartimentos, leva a uma 

redução de custos na mesma proporção que a superfície foi reduzida. Assim, uma redução 

de, por exemplo, 10% na superfície de um conjunto de compartimentos levaria a uma 

suposta redução de custos de 10%. Para demonstrar o erro nesta lógica superficial, 

Mascaró traz como exemplo, um quadrado de 1m x 1m (área de 1 m² e perímetro de 4 m) 

que é reduzido em 10%. Sua área reduzida resultará em 0,9 m², porém seu perímetro se 

resultará em 3,8 m, ou seja, 5% a menos que o perímetro original.  

Ao relembrar as percentagens médias responsáveis por cada categoria – planos 

verticais, horizontais; e, supondo que no edifício os custos se distribuem na mesma 

proporção, tem-se que a redução em 10% de área significa uma redução nos custos, na 

seguinte proporção:  

(...) nos planos horizontais, uma redução de superfície de 10% faz reduzir seu 

custo na mesma proporção, mas como eles participam com 25% no custo total, 

a influência é de 2,5%. Nos planos verticais, sua redução será proporcional à 

redução do perímetro. Originalmente, tinham 4 metros de perímetro que são 

reduzidos para 3,8 metros. A redução será então de 5%. Como os planos 

verticais participam com 45% no custo total, a influência será de 2,2%. Nas 

instalações a redução é tão pequena que se pode supô-la nula. Apenas quando 

houver redução nos comprimentos de algumas tubulações, sendo sua influência 

nos custos muito pequena (próxima de 0%). Em resumo, a economia global 

nos custos será de 4,7%. (Mascaró. 2006: 54) 

O exemplo mostra que para uma diminuição de área de 10% há uma previsão de 

pouco mais de 5% em diminuição de custos, e isto define o que Mascaró denomina de ‘l e i  do 

tamanho nas edi f i cações ’: em média as diminuições de custo serão aproximadamente iguais 

ou menores à metade das áreas; e os custos por unidade de área serão sempre decrescentes 

com o aumento da superfície construída por compartimento, mas com valores diferentes.  

Com esta definição, algumas análises geométricas muitos simples e aparentemente 

triviais são apresentadas para demonstrar que várias formas alternativas em planta de um 

edifício com um só compartimento. A forma mais compacta seria a de planta circular, 

seguindo-se a planta quadrada, até chegar àqueles com planta retangular alongada. Levando 

em conta os problemas práticos e de execução, deve-se deixar de lado a forma circular para 

considerações econômicas e as formas hexagonais, pouco estudadas e menos ainda 

aproveitadas na construção econômica, realizando-as a partir do quadrado. Em planilha, 

demonstra-se a relação geométrica e, em gráfico, a relação econômica: 
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Pode-se observar o resultado da análise das relações entre a superfície, o perímetro 

e os lados de uma série de figuras, todas elas com 100m² de superfície. O perímetro que, no 

exemplo, representa a quantidade de paredes, cresce segundo a forma, ou seja, para 

envolver uma forma circular, necessita-se de 0,35 metros lineares de parede por metro 

construído, e 2,02 metros lineares de parede por metro quadrado para o retângulo de forma 

mais alongada. As formas intermediárias restantes necessitam de quantidades de paredes 

compreendidas entre dois valores extremos para fechar a superfície. Ao considerar que os 

custos das instalações e dos planos horizontais do edifício, pelo menos em princípio, são 

independentes da relação lado maior / lado menor da planta do prédio, chega-se a uma 

variação de custos totais como indicada na figura. 

A partir deste raciocínio, para medir e avaliar com certa objetividade a 

proporcionalidade entre as paredes que envolvem o edifício e sua superfície horizontal, 

Mascaró (2006) discute o ‘índic e de compacidade’  cuja definição parte da relação 

percentual existente entre o perímetro de um círculo de igual área do projeto e o perímetro 

das paredes exteriores do projeto. Matematicamente, o índice máximo de compacidade é 

ÁREA PERÍMETRO Perímetro Lado Maior

m2 m Área Lado Menor

CIRCULAR 100 35,44 0,35 -

QUADRADA 10 x 10 100 40,00 0,40 1,00

5 x 20 100 50,00 0,50 4,00

4 x 25 100 58,00 0,58 6,25

2 x 50 100 104,00 1,04 25,00

1 x 100 100 202,00 2,02 100,00

RELAÇÕES

FORMA DA PLANTA

RETANGULAR

ANÁLISE GEOMÉTRICA

Gráfico 1: Relação econômica entre área e 
perímetro da construção. E este gráfico, 
segundo autor, não possui escala nas 
ordenadas, pois ela depende de uma série de 
circunstâncias, como, por exemplo: o tipo de 
parede de fechamento adotada, tipo de 
estrutura resistente, etc., mas é indicativo de 
como podem variar os custos de construção 
em função das formas projetadas. 

 

Tabela 5: Análise geométrica e 
relações de áreas e perímetros. Esta 
tabela foi redesenhada para facilitar 
leitura, estando em acordo com a 
original. Ver: MASCARÓ. 2006 
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100% e corresponde a um projeto de planta circular. Entretanto, este e todos os projetos 

com índices acima de 88,5% serão em princípio considerados antieconômicos por 

necessariamente terem plantas curvas ou ângulos entre paredes superiores a 90%, cuja 

execução é categorizada como difícil na lógica construtiva tradicional. Nesta lógica, abaixo 

desse valor, mas o quanto mais próximo dele, menores serão os custos de construção e as 

variações térmicas indesejáveis e, consequentemente, tenderão a diminuir os custos de 

manutenção e uso do edifício. 

O índice de compacidade é analisado por estudos realizados em diferentes 

instituições e, a título de exemplo, Mascaró (2006) transcreve uma experiência realizada 

pela Building Research Station (Inglaterra). O estudo foi desenvolvido com as seguintes 

determinações: desenhou-se uma série de edifícios de maneira que tivesse um grau de 

compacidade Ic decrescente e calculou-se o custo de construção de cada um dos edifícios e 

comparado com o índice Ic; e a distribuição interna de cada projeto foi estudada de 

maneira que cada um, tendo toda a mesma função, cumprisse-a com o mesmo grau de 

eficiência, para assim poderem ser comparáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Variação de construção em função do 
índice de Compacidade do edifício. 
Mascaró.2006. 

 

Gráfico 2: Variação do custo de construção em 
função do Índice de compacidade. MASCARÓ. 2006 
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Conforme o gráfico16, a variação do custo de construção em relação ao índice de 

compacidade não é linear: o custo cresce com mais intensidade na medida em que afasta do 

índice considerado ótimo (próximo a 88%), pois esta relação se apresenta em curva. Esta 

informação é demonstrada como relevante, pois, ao obter no projeto um afastamento 

relativamente baixo do índice de compacidade ótimo, os acréscimos de custos serão 

pequenos. Mais especificamente, na faixa entre 70 e 88%, os custos variam poucos 

(somente 2 a 3%), enquanto que na faixa entre 30 e 40%, os custos variam muito (entre 8 e 

12%), o que significa: para fazer um edifício econômico não é imprescindível fazer um 

edifício de planta quadrada ou quase quadrada. Dentro de certos limites, considera-se 

necessário, para uma boa ventilação, iluminação ou para se adequar a desníveis do terreno, 

sair do quadrado, tendo pequenos acréscimos nos custos que poderiam ser 

desconsiderados. O importante seria não cair na outra faixa extrema, em que, como as 

compacidades serão muito baixas, os custos tenderão a se incrementar sensivelmente. 

Outro raciocínio para análise dos custos com relação à geometria é feito a partir da 

altura dos edifícios, sendo consideradas simplistas, por Mascaró, as análises que fazem 

parecer que o único problema condicionante para a determinação da altura do edifício é o 

custo da terra. Segundo autor (Mascaró. 2006), apesar deste tipo de análise, do ponto de 

vista econômico, considera-se válido onde a terra possui um valor imobiliário exacerbado, 

mas considera-se errado, de modo geral, este fator ser o único determinante para o custo 

final do empreendimento. Na sua análise, a variação do custo de construção em função da 

altura diferencia-se em uma série de componentes, tendo duas categorias principais: a 

varia ção de  al tura do pé-dire i to  e a varia ção da quantidade de pavimentos .  

Sobre a influência da altura do pé-direito no custo, a modificação está na 

quantidade de planos verticais, mas esta possibilidade não se apresenta relevante, pois a 

obtenção de economia nos custos de construção será muito pequena, e, em consequência, 

há uma possível perda de qualidade, colocando em risco o nível de habitabilidade dos 

locais. Já sobre a influência da quantidade de andares no custo, há um jogo matemático 

intrigante entre as incidências dos componentes, sendo crescentes – aquelas que aumentam 

os custos ao aumentar o número de pavimentos como a estrutura resistente, os elevadores, 
                                                 

��
 Tanto Mascaró quanto Ghoubar trabalham com informações do C.S.T.B. de Paris, um Centro tecnológico fundado 

pós 2° Guerra Mundial, para auxílio na execução e análise dos materiais e projetos a serem realizados na 
reconstrução da França. Com dados produzidos com metodologia única, em grande escala e de forma continuada, 
há variados indicadores a partir deste material para habitação. Também vale ressaltar os indicadores produzidos por 
Ansuátegui (1971) que desenvolve uma adaptação da metodologia do C.S.T.B. para o contexto espanhol, 
denominando de método A.R.C. (avaliação racional dos custos). Ele chama esse seu método adaptado, de ‘pré-
dimensionamento de custos da habitação’. A pesquisa que melhor detalhou este material está na tese de doutorado 
de Ghoubar (1987). 
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as fachadas, as instalações em geral, a duração da obra e o insumo de mão de obra; e as 

decrescentes – aquelas que diminuem os custos ao aumentar o número de pavimentos 

como o movimento da terra, os subsolos do edifício (quando existirem), a cobertura, o 

vestíbulo dos elevadores e outros espaços comuns e o terreno ocupado.  

Um dos melhores exemplos deste caso é a cobertura: se o edifício tivesse um só 

andar, o custo da cobertura deveria ser amortizado somente por esse andar. Se o edifício 

tivesse vários pavimentos, a participação da cobertura no custo de cada metro quadrado 

construído será, assim, inversamente proporcional à quantidade de andares construídos. 

Combinando todos os itens de custo variável em função da altura, com os sistemas 

construtivos tradicionais do mercado (ou seja, estrutura resistente construída por lajes, 

vigas e pilares, com vedações em alvenaria), surge uma curva de variações de custo, como 

demonstra a ilustração a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico, observa-se que as incidências decrescentes de itens, como a cobertura, 

combinados com as incidências crescentes de itens, como a estrutura resistente, tendem a se 

compensar em alturas intermediárias. Ademais, vê-se que as alturas que obrigam o uso de 

elevadores formam uma curva que se desenvolve acima da curva correspondente aos edifícios 

sem elevadores. Ao analisar nos termos de projeto, tem-se que os edifícios mais econômicos 

seriam os de sete ou oito andares, sem elevador, mas obviamente, isto não é possível. 

Opções construtivas e seus componentes 

Saindo do vocabulário de formas geométricas, como descrito inicialmente, Mascaró 

(2006) discute os componentes dos seus edifícios a partir de comparações entre soluções 

Gráfico 3: Variação do custo da 
construção  em função da altura dos 
edifícios. Mascaró. 2006. 
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construtivas de mesma função estrutural. Assim, sobre o custo das coberturas, relaciona os 

três casos mais frequente s (trazendo os valores dos custos unitários em dólares): telha de 

fibrocimento em estruturas de madeira apoiadas em laje, telha cerâmica ou de concreto 

assentadas em estrutura de madeira em laje e sistema de impermeabilização com manta 

mais piso de lajota cerâmica e isolamento térmico sobre laje. Como exemplo, nas suas 

análises, as coberturas com telhas cerâmicas apresentam 20% de custo maior do que a 

solução de telha de fibrocimento; porém, a laje impermeabilizada se aproxima do custo da 

cobertura com telha de fibrocimento e, consequentemente, tem um custo menor que a 

cobertura com telha cerâmica. 

Este raciocínio é desenvolvido para cada componente, como as paredes que variam 

de material e espessura (tijolos cerâmicos furados, blocos de concreto e tijolos maciços), as 

portas que variam em relação aos vãos (internas e externas), as janelas que variam 

conforme material e tipo (fixo, basculante, correr e abrir), os tipos de pisos que variam 

conforme uso mais recomendado, e os revestimentos que apresentam grande diferença a 

partir do uso (interno e externo). A partir dessas comparações unitárias, Mascaró (2006) faz 

algumas análises correlacionando materiais, como  

(...) os custos do tipo de janelas de madeira que são da mesma ordem que os de janela 

correr metálica; portanto, a escolha por uma ou outra dependerá de outros fatores. 

Por exemplo, entre janelas em alumínio, em ferro e em madeira, as primeiras são as 

que têm menores custos de manutenção. As janelas em ferro têm o custo de 

manutenção intermediário e a manutenção mais cara se dá em janelas de madeira. (...) 

cinco tipos alternativos de piso. Para quartos, o carpete aparece com custo muito 

menor que suas alternativas; para salas, os de madeira são os mais caros. O assoalho 

de tábuas corridas é uma alternativa de luxo e deveria ser reservado para ambientes 

onde o requinte também apareça em outros aspectos. Os pisos vinílicos são uma 

opção interessante em habitações econômicas, particularmente para salas e pisos frios 

(banheiros e cozinhas). (Mascaró. 2006: 134 -135) 

Avaliações econômicas e de produção simplificadas 

Ao se aproximar do orçamento preliminar, seguindo a proposta da 

proporcionalidade econômica do componente construtivo com o custo global do 

empreendimento, Mascaró (2006) trabalha com duas ferramentas de simples apreensão: (1) 

relaciona as etapas construtivas e suas porcentagens com o valor total da obra e (2) 

relaciona as áreas programáticas em projeto com o CUB referencial. Esta última é a 

chamada ‘área equivalente’, isto é, coeficientes que permitem reduzir cada área de uma 
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edificação à sua área equivalente em relação à área correspondente ao valor de 1 CUB. Para 

detalhar, Mascaró (2006) traz a tabela de áreas equivalentes e demonstra em um exemplo: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando o instrumento da ‘área equivalente’ dos custos para projeto pode-se 

fazer indagações genéricas de comparação sobre o edifício, pois, ao utilizar do mesmo 

referencial – o CUB – adquirem valores passíveis de correlação. Ademais, com essa ordem 

de grandeza sobre os custos do edifício, há como utilizar o instrumento sobre a 

percentagem de cada elemento construtivo, obtendo assim valores por etapa construtiva, 

sendo úteis, como visto no processo de orçamentação na Engenharia dos Custos, como 

referência para as contratações ou discussões das etapas consecutivas em obra. 

ELEMENTO

Padrão médio 

com elevador

Padrão simples 

sem elevador
Padrão Médio Padrão simples

Instalações provisórias 2,60 2,82 3,00 4,10

Fundações 5,00 6,55 6,68 9,99

Alvenarias 8,00 10,95 11,82 19,95

Estrutra 18,00 17,45 7,13 8,39

Telhado 2,50 5,91 9,52 10,81

Instalações Elétrica e Telefônica 7,10 6,62 6,68 5,26

Instalações sanitárias e gás 8,40 8,12 8,42 6,55

Pisos 6,84 6,55 6,53 5,15

Aparelhos sanitários 4,38 4,30 4,42 4,30

Aberturas 8,55 8,20 10,45 7,35

Revestimentos Internos 9,50 8,28 9,50 6,93

Revestimentos Externos 6,36 6,10 6,80 4,65

Pintura 5,48 5,02 5,55 3,44

Vidros 1,42 1,54 1,70 1,78

Acabamentos e outros 1,42 1,59 1,80 1,35

Elevador 4,45 - - -

TOTAL 100 100 100 100

Participação de cada rubrica (em %) no custo total de uma edificação residencial

EDIFÍCIO CASA TÉRREA/SOBRADO

N° Tipo de área
Coeficiente de 

equivalência

1 Área privativa dos apartamentos 1

2 Garagem descoberta 0,1 a 0,2

3 Garagem coberta fora do prédio 0,2 a 0,3

4 Área coberta sobre pilotis 0,3 a 0,5

5 Garagem coberta 1° subsolo 0,4 a 0,6

6 Garagem coberta 2° subsolo 0,6 a 0,9

7 Garagem coberta 3° subsolo 0,8 a 1,2

8 Casa de máquina, depósito lixo, medidores 0,5 a 0,8

9 Terraços acessíveis descobertos 0,2 a 0,4

10 Hall de entrada 1 a 1,3

11 Escada geral 1,4 a 1,8

12 Sacada simples 0,4 a 0,6

13 Sacada nobre 1,2 a 1,6

14 Lojas comerciais 0,5 a 0,7

15 Salão de festas, sala de ginástica e similares 0,6 a 0,8

16 Floreiras não incluídas em outras 0,4 a 0,6

17 Jardins em geral 0,07 a 0,2

Tabela 7: Participação de cada etapa de 
obra no custo total do edifício 
residencial. Estas tabelas foram
redesenhadas para facilitar leitura, 
estando em acordo com a original. Ver: 
MASCARÓ. 2006. 

 

Tabela 8: Coeficientes de equivalência. Estas tabelas foram
redesenhadas para facilitar leitura, estando em acordo com a 
original. Ver: MASCARÓ. 2006. 
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Questões sobre os custos das decisões arquitetônicas 

A pesquisa sobre os custos das decisões arquitetônicas demonstra clareza no intuito 

de construir indicadores orçamentários – na fase da estimativa, para serem utilizados no 

momento do projeto preliminar, quando ainda há enorme poder decisório frente às 

variáveis econômicas do edifício. Este objetivo também é demonstrado pela expressão 

visual presente no material gráfico, com imagens e exemplos que se aproximam das 

ferramentas mais tradicionais utilizadas pelos arquitetos. 

Estes indicadores para projeto trabalham diretamente com a proporcionalidade 

entre opções, sendo elas de componentes (construção ou equipamento), geométricas 

(planos verticais e horizontais), de serviços e insumos (soluções construtivas para 

determinada função estrutural) etc. E, para a criação de indicadores, se faz necessário um 

levantamento expressivo de dados, como os realizados no ‘orçamento analítico’ da 

Engenharia de Custos (analisada anteriormente). Esta demanda por detalhamento de cada 

item até seus insumos e preços unitários fica clara no estudo sobre o ‘índice de 

compacidade’ realizado pela Building Research Station (Inglaterra) cuja metodologia 

necessitou o cálculo do custo de construção de cada um dos edifícios para assim poder 

comparar diferentes índices. 

Como outra forma de adquirir os dados necessários para a construção dos 

indicadores, quando não há os valores advindos de bases abertas de dados, apresentou-se a 

utilização dos índices tradicionais do mercado, como o CUB – custo unitário básico 

padrão. Nestes casos, os indicadores relacionam os componentes (como etapa de obra) por 

meio de sua percentagem frente um determinado referencial. Entretanto, como visto na 

análise sobre a orçamentação realizada pela economia da construção, estes indicadores 

advindos dos orçamentos formais, produzidos pelas construtoras, possuem uma 

indeterminada quantidade de custos que não estão diretamente relacionados à produção do 

objeto arquitetônico. Isto é, estes indicadores tradicionais do mercado não necessariamente 

trazem os valores da produção e não consideram a composição orgânica de capital de cada 

construtor, podendo ser considerados uma aproximação orçamentária genérica – útil para 

comparações dentro da mesma base de dados; porém, sem conexão com a realidade 

construtiva de uma obra em específico. 

Ademais, da mesma forma que se levantou a questão sobre um custo externo à 

produção – como o valor da terra, durante a análise econômica sobre da utilização (ou não) 

de um componente construtivo – como o elevador; parece-nos de extrema valia o 

esclarecimento e divulgação dos dados referenciais para a criação dos indicadores, como 
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também a problematização dos custos ‘indiretos’ embutidos na construção cujos valores 

interferem de forma decisiva nas decisões financeiras globais e nas limitações disponíveis 

para a produção, variando assim o processo de obra e a expressão arquitetônica. 

2.4. O projeto arquitetônico dos custos – FAU USP 

Em Seminário do Ministério das Cidades para o Plano Nacional de Habitação, 

Khaled Ghoubar, Prof. Titular do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da FAU 

USP descreve a pesquisa realizada sobre os custos na micro-economia das construções e no 

projeto arquitetônico como ‘o projeto arquitetônico dos custos’17. Sobre essa inversão da 

posição dos termos ‘projeto’ e ‘custos’, do tema clássico ‘Os custos do projeto 

arquitetônico’, diz o pesquisador que 

Não se trata de um jogo de palavras, mas sim de uma colocação dos custos 

numa posição efetivamente conseqüente diante dos desenhos espaciais, como 

são também o programa de usos, a orientação solar, as dimensões do lote, a 

legislação etc. Equivale dizer que uma vez definidos os desenhos, a inserção dos 

custos vão lhes ser críticos e provavelmente demolidores da hipotética 

economia, pois esta não foi desejada durante a concepção do plano e 

desenvolvimento dos desenhos. Portanto defendemos que os ‘custos’ tenham 

um status de insumos dos desenhos do projeto, desde os estágios mais 

embrionários, até os mais detalhados. É esse espírito que conduz as pesquisas 

do tema dentro de AUT da FAUUSP. (Ghoubar. 2008) 

Dentro do campo de pesquisa da Arquitetura dos Custos, Ghoubar desenvolve 

indicadores para o projeto arquitetônico, em fase preliminar, a serem utilizados como 

estimativas orçamentárias. Tais indicadores procuram relacionar as áreas totais construídas, 

a capacidade econômica familiar para financiamentos habitacionais, os consumos e custos 

tipológicos a partir de estudos de caso (como o antigo embrião habitacional da COHAB). 

 Mais próximo a Engenharia dos Custos, de forma fundamentada e crítica, 

aprofunda a pesquisa sobre as ferramentas do ‘orçamento analítico’ cujo objetivo direto é, a 

partir do projeto executivo já pronto, dimensionar os custos diretos e indiretos do processo 

                                                 
17 Tendo como referência o relato realizado pelo Prof. Titular Khaled Ghoubar, em 11 Maio 2011, o surgimento do 
termo ‘projeto de custos’ advém das atividades em sala de aula com os alunos da FAU USP, realizadas pelo 
respectivo professor, em conjunto com o Prof. Dr. Jorge Oseki,  a partir da discussão sobre a HIS Fazenda da Juta, 
cujo projeto e obra foi realizado em processo de mutirão e autogestão pela assessoria técnica Usina – Centro de 
Trabalho para o Ambiente Habitado. Colocando como exemplo de obra com controle financeiro e qualidade 
arquitetônica, analisava-se sobre como os arquitetos faziam projeto, o que acarretou, como um ‘insite’, a idéoa de 
que tudo que faz parte do projeto – do trabalho do arquiteto – é projeto, portanto, torna-se ‘projeto de custos’. E, a 
partir desta idéia, tudo que Mascaró havia desenvolvido anteriormente, trabalhado conjuntamente com ambos os 
professores, não deveria ser chamado de Engenharia de Custos, mas de Arquitetura dos Custos. 
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construtivo para obtenção e maximização de lucro. Para tal, dialoga sobre a interlocução 

entre esses dois momentos do projeto arquitetônico - preliminar e executivo, e sua relação 

com a produção, visto que a interdisciplinaridade é considerada como intrínseca à 

Arquitetura. Pois, 

Se é sabido pelos arquitetos que o projeto se expressa substancialmente através 

das formas gráficas onde as funções, a estabilidade e a estética, são os 

elementos principais, para uma análise imediata e objetiva; sabem também que 

essas expressões gráficas trazem implicitamente um outro enorme conteúdo 

complementar, tão importante quanto as funções, estabilidade e estética, que 

compreende disciplinas tais como: filosofia, tecnologia, saúde, sociologia, 

ergonomia e economia. (...) Em outras palavras, é o conhecimento de todas as 

causas e efeitos dos agentes no projeto, o interessante no estudo da arquitetura; 

e a nós especificamente é o conhecimento da micro-economia das construções 

que nos tomará as atenções. (GHOUBAR. 1987:18) 18 

Para melhor encaminhamento, a pesquisa de Ghoubar sobre a manipulação das 

ferramentas do orçamento analítico utilizadas pela ‘micro-economia das construções’ está 

problematizada no capítulo anterior sobre Engenharia dos Custos. Já, sobre a linha de 

análise da Arquitetura dos Custos, aqui descrita, vale ressaltar algumas ferramentas 

desenvolvidas para o auxílio do projeto arquitetônico em processo. Dessa forma, segue os 

pontos considerados de maior relevância para essa pesquisa19. 

O custo da construção e as modalidades de produção 

Para uma habitação, além da necessidade de financiamento para sua aquisição, há 

muitos fatores de custo necessários para sua produção, que não são contemplados pelos 

materiais ou mão de obra, mas determinam o custo global da obra . Para análise de tais 

fatores, Ghoubar (2008) desenvolve indicadores que os consideram como um gasto extra à 

produção, sendo relacionados, em percentagem, aos custos diretos inseridos no CUB - 

custo unitário básico. Assim, metodologicamente, definem-se as percentagens de cada fator 

de custo externo à produção, determinam-se quais são as modalidades de produção para, 

com isso, analisar quais fatores se enquadram em cada modalidade. 

                                                 
18 GHOUBAR, Khaled. Mila, Ariosto (orient). Custe o que custar investigação sobre o conhecimento de custos da 
construção na criação projetual arquitetônica. São Paulo, 1987. 
19 GHOUBAR, Khaled: Curso de extensão - projeto de Custos colocando a questão dos custos para projetos de 
arquitetura dentro da sua real importância e flexibilidade. Passo Fundo Universidade de Passo Fundo/Faculdade de 
Engenharia e Arquitetura 2007. 93 pg. 
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Como fator de custo , tem-se inicialmente o custo dos projetos técnicos (10% do CUB) 

de arquitetura, estrutura e fundações, instalações prediais, sondagens, topografia, 

paisagismo e projetos legais. Para grandes investimentos, há também o custo com o 

planejamento do empreendimento (2% do CUB), necessário para os estudos de viabilidade 

econômico-financeira, assessorias, marketing etc. Para a etapa de obra, há o custo de 

fiscalização (10% do CUB) para remunerar o responsável técnico pelo acompanhamento da 

construção, o custo do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas: 20% do CUB) que corresponde 

ao lucro nominal do construtor e as despesas indiretas. Mesmo com todas as despesas 

necessárias para a produção, administração e gerenciamento já estarem aí previstas, há 

ainda a taxa de interesse do incorporador (25% sobre o ‘custo do empreendimento’20), destinada a 

atender os interesses do promotor do empreendimento e a taxa para corretagem e promoção 

das vendas (6% sobre o ‘custo da incorporação21’), chegando assim, finalmente, ao preço de 

venda22.  

Quando o empreendimento é uma produção de instituição governamental (na 

RMSP está representada pela COHAB-SP municipal e pela CDHU estadual) há os custos 

gerais de gerenciamento e comercialização (10% do CUB) que substituem os custos de 

fiscalização e planejamento e deixam o empreendimento isento das taxas do incorporador e 

da corretagem. Alguns desses custos, além de agirem sobre o CUB, dependendo da 

modalidade de produção da habitação, também são aplicados sobre o valor do terreno, 

sendo elas: custo com planejamento do empreendimento, taxa de interesse do 

incorporador, taxa para corretagem e, quando for o caso, os custos gerais de gerenciamento 

e comercialização. Ademais, não pode esquecer-se dos ju ros prat i cados pelo s is tema 

f inance iro espec í f i co  à  habitação  que variam conforme os diversos planos de 

financiamento existentes para cada padrão de renda familiar. Para a definição destes, 

considera-se a renda mensal bruta familiar (em salário mínimo) e o comprometimento de 

até 30% da renda com a prestação mensal23, podendo disponibilizar o valor completo ou 

porcentagem do valor total necessário para o empreendimento24 e podendo variar a taxa de 

                                                 
20 Engloba os custos de projeto, fiscalização, BDI e planejamento. 
21 Engloba os custos de projeto, fiscalização, BDI, planejamento e incorporador. 
22 Engloba os custos de projeto, fiscalização, BDI, planejamento, incorporador e corretagem. 
23 Essas informações foram adquiridas do material trabalhado pelo pesquisador em Setembro de 2007, sendo 
anterior ao Programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal atual. Para clareza do raciocínio e do exercício de 
indicadores a seguir, utilizamos os dados exatos trabalhados pelo pesquisador, portanto com as informações de 
financiamento habitacional de 2007. 
24 Em 2007, se usava dois tipos de recursos: do SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que 
correspondem à soma dos recursos disponibilizados pelo agente financeiro, mais a contrapartida antecipada pelo 
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juros. Dessa forma, os recursos totais para o imóvel, que correspondem ao financiamento 

com o adicional da contrapartida, devem acatar todos esses custos acima e também, 

dependendo da modalidade, os custos com o terreno para a construção. 

Como modalidade de produção , considera-se cinco categorias, detalhadas a seguir: 

1. PRODUÇÃO PELO MERCADO (Pm), com o imóvel a ser adquirido pronto no mercado 

convencional através da produção e comercialização por empresas privadas. Neste caso, se pagam todos 

os custos diretos da construção (materiais e mão de obra com seus Encargos Trabalhistas e Sociais) mais: 

o terreno urbanizado, os projetos técnicos, o BDI do construtor, a fiscalização, o planejamento do 

empreendimento, a taxa do incorporador e a corretagem de venda. 

2. PRODUÇÃO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL (Pi), com o imóvel a ser adquirido pronto, 

produzido por instituições governamentais, que reduzem o preço dos imóveis para famílias de rendas 

populares (as rendas médias baixas e as de interesse social). Neste caso se pagam os custos da construção, 

mais: o terreno, os projetos técnicos, o BDI do construtor e a comercialização pelo agente público. Fica-

se isento da incidência dos custos referentes à taxa do incorporador e da corretagem, enquanto os custos 

da fiscalização e do planejamento do empreendimento são substituídos pelos do “gerenciamento e 

comercialização”. 

3. PRODUÇÃO POR ENCOMENDA (Pe), com o imóvel a ser construído por administração indireta 

por meio de uma empresa construtora. Neste caso, pagam-se os custos da construção, mais os projetos 

técnicos, o BDI do construtor e a fiscalização independente. A condição necessária é já ter a propriedade 

do terreno. Neste tipo de produção está a maioria da clientela dos arquitetos, quando o cliente fica isento 

dos custos de planejamento do empreendimento, da taxa do incorporador e da corretagem. O 

proprietário é o incorporador de seu próprio empreendimento. 

4. PRODUÇÃO DOMÉSTICA PARA AS RENDAS ALTAS (Pda), com o imóvel a ser construído por 

administração direta, pelo proprietário. Neste caso, pagam-se somente os custos da construção e dos 

projetos técnicos. A condição necessária é já ter a propriedade do terreno além do proprietário ter 

condições e estar disposto a ele mesmo administrar a construção (autogestão), contratando a mão de 

obra, comprando os materiais, coordenando e orientando todos os serviços. É nestas condições que os 

arquitetos e engenheiros regularmente constroem as suas próprias residências. 

5. PRODUÇÃO DOMÉSTICA PARA AS RENDAS BAIXAS E DE INTERESSE SOCIAL (Pdb), 

com o imóvel a ser construído também por administração direta pelo proprietário. Mas aqui se pagam 

somente os custos dos materiais de construção. As condições necessárias são já se ter a propriedade do 

terreno e o interessado estar disposto a ele mesmo administrar a obra (autogestão) e ele mesmo construí-

la em regime de mutirão (autoconstrução) contando com a mão de obra gratuita e voluntária de familiares 

e amigos e eventualmente a contratação de alguma mão de obra especializada. É a principal alternativa 

que as rendas populares mais baixas têm para construírem suas habitações, mais adequadas e com áreas 

superiores ao que o mercado convencional lhes oferece. 

 

                                                                                                                                               
financiado, para integralizar os 100% dos “recursos totais pra o imóvel”; e os recursos do CCFGTS – Conselho 
Curador do Fundo de Garantia por tempo de Serviço, que dispensava a contrapartida. 
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Pm em m² Pi em m² Pe em m² Pda em m² Pdb em m²

1 1.400 (4) 603,00 50.000,00 31,98 45,23 75,38 138,20 1 : 4,3

2 2.800 (8) 603,00 70.000,00 37,66 55,67 105,53 193,48 1 : 5,1

3 5.600 (16) 806,00 145.833,00 55,75 129,24 164,49 1 : 3,0

4 11.200 (32) 1.105,00 280.000,00 79,74 168,93 230,36 1 : 2,9

5 22.400 (64) 1.105,00 571.428,00 146,49 344,75 470,12 1 : 3,2

Resultados dos cálculos para se obter as áreas construídas das habitações dos cinco casos e modalidades de 

produção

CASO
R.F. em R$ e 

(s.m.)

Relação entre área 

menor e a maior

Construção 

em R$/m²

Recursos 

totais em R$

MODALIDADES DE AQUISIÇÃO

1 2 3 4 5

20 20 20 20 15

6 8,16 11,39 11,39 12,28

4 S.M. 8 S.M. 16 S.M. 32 S.M. 64 S.M.

R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 R$ 5.600,00 R$ 11.200,00 R$ 22.400,00

popular popular médio fino fino

R$ 603,00 R$ 603,00 R$ 806,00 R$ 1.105,00 R$ 1.105,00

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,25 0,25

0,1 0,1 0,1 0,15 0,15

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 45.000,00 R$ 75.000,00 R$ 180.000,00

Dados para a simulação de cinco casos de renda, para as cinco modalidade de produção                                 

(com valores de 01/2007)

CASOS (01/2007)FATORES DE CUSTO PARA A PRODUÇÃO 

DA HABITAÇÃO

Participação dos custos de PROJETOS, sobre 

os custos da construção

Participação do custo do BDI,  sobre os custos 

da construção

Participação do custo da FISCALIZAÇÃO, sobre 

os custos da construção

Participação do custo do PLANEJAMENTO, 

sobre os custos da construção

Custo da construção/m² (01/2007) por padrão 

de acabamento

Participação do custo do INCORPORADOR, 

sobre o custo do empreendimento

Participação do custo da CORRETAGEM, sobre 

o custo da incorporação

Participação do custo do GERENCIAMENTO-

COMERCIALIZAÇÃO, sobre os custos da 

Custo do terreno

Prazo de financiamento, em anos

Juros ao ano, em %

Renda famil iar, em S.M. e R$ (S.M. = R$350,00)

Participação dos MATERIAIS por m² de 

construção 

Nas correlações possíveis entre os fatores de custo e modalidades de produção, como 

exercício, Ghoubar (2007) propõe cinco casos de famílias com diferentes rendas, diferentes 

aquisições de terrenos e diferentes modalidades de produção da habitação. Com essas 

informações, questiona-se: com essa renda bruta, qual o valor de financiamento adquirido; 

qual o desconto com o terreno; e consequentemente, qual o valor restante para ser analisado 

nas modalidades de produção, objetivando-se ter a maior metragem de construção. 

Tabela 9: Dados para simulação de exercício orçamentário e resultados dos cálculos. 
Esta tabela foi redesenhada para facilitar leitura, estando em acordo com as originais. Ver: GHOUBAR, Khaled: 
Curso de extensão - projeto de Custos colocando a questão dos custos para projetos de arquitetura dentro da sua 
real importância e flexibilidade. Passo Fundo Universidade de Passo Fundo/Faculdade de Engenharia e Arquitetura 
2007. PRIMEIRA AULA. Pg.15-16. 
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FATORES DE CUSTO                           

(percentagem sobre o CUB)
(unid) (valor base) 1. MERCADO 2. GOVERNO 3. ENCOMENDA

4. DOMÉSTICA 

alta renda

5. DOMÉSTICA 

baixa renda

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -

Participação dos custos de PROJETOS, sobre os 

custos da construção % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -

Participação do custo do BDI,  sobre os custos 

da construção % 0,2 0,2 0,2 0,2 - -

Participação do custo da FISCALIZAÇÃO, sobre 

os custos da construção % 0,1 0,1 - 0,1 - -

Participação do custo do PLANEJAMENTO, 

sobre os custos da construção % 0,02 0,02 - - -

Participação do custo do INCORPORADOR, 

sobre o custo do empreendimento % 0,25 0,25 - - - -

Participação do custo da CORRETAGEM, sobre 

o custo da incorporação % 0,06 0,06 - - - -

Participação do custo do GERENCIAMENTO-

COMERCIALIZAÇÃO, sobre os custos da 

construção
% 0,1 - 0,1 - - -

1,89 1,43 1,4 1,1 0,6

89% 43% 40% 10% -40%

CUSTO por m² TOTAL R$/m² R$/m² R$/m² R$/m² R$/m²

Padrão Popular R$/m² 603,00 1.140,94 862,29 844,20 663,30 361,80

Padrão Médio R$/m² 806,00 1.525,03 1.152,58 1.128,40 886,60 483,60

Padrão Fino R$/m² 1.105,00 2.090,77 1.580,15 1.547,00 1.215,50 663,00

ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE DOS FATORES DE CUSTO SOBRE O CUSTO DA PRODUÇÃO HABITACIONAL

MODALIDADES DE PRODUÇÃO HABITACIONAL

CUB da construção'  (CUB: 100%), considerado: 

(60% de material e 40% de mão de obra)
%

* Dados de Janeiro de 2007. por padrão de acabamento.

CUB: jan/07

* Nestes casos, não há a inclusão dos fatores de custo sobre o terreno, pois referenciam-se ao preço do terreno, e não ao CUB de produção. 

Estes fatores estão presentes na modalidade 1. mercado - chegando à 35% do valor do terreno, e na modalidade 2. governo, chegando a 10% 

do valor do terreno.

 'CUB de venda': o custo total em relação ao 'CUB da produção' 

(% dos 'FATORES DE CUSTO' em relação ao CUB  - R$/m²)

As observações feitas por Ghoubar sobre os resultados do exercício salientam que as 

famílias com renda entre quatro a oito salários mínimos conseguem, através da 

autoconstrução, uma habitação com área, em média, quatro a cinco vezes maior do que 

aquela produzida no mercado convencional e três vezes maior do que a produzida pelas 

instituições governamentais, sem se esquecer que a autoconstrução já deve possuir o 

terreno, ficando este fora da equação. Isso expõe as principais razões e vantagens da 

autoconstrução e autogestão por meio dos mutirões. 

Para este estudo, a partir do material produzido pelo pesquisador, realizou-se a 

seguinte planilha com objetivo de visualizar a proporcionalidade existente entre, por assim 

dizer, o ‘CUB da construção’, que considera somente a mão de obra e os materiais, e com o 

‘CUB da venda’ – o preço por m² do empreendimento conforme seu processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabela 10: Comparação entre o ‘CUB de produção’ e o ‘CUB de venda’, a partir do exercício anterior desenvolvido 
por Ghoubar. Planilha realizada para esta pesquisa a partir das informações originais trabalhadas anteriormente. (há 
a verificação de resultados frente o exercício anterior). 
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Na nossa análise, tendo clareza que o CUB da construção (R$/m² do material e 

mão de obra) como indicador para projeto não representa o valor global do 

empreendimento, avalia-se que a diferença existente entre o ‘preço de venda’ e o ‘custo de 

produção’ depende diretamente do processo escolhido para se realizar a obra. Como visto, 

na modalidade 1 - Produção pelo mercado (Pm), o ‘CUB de venda’ cujo valor advém da 

somatória de todos os fatores de custos existentes, chega a ser 89% maior que o ‘CUB da 

construção’. Isso quer dizer que, ao desenvolver um projeto preliminar, com análise de 

áreas a partir de estimativas sobre o CUB - o indicador sobre preço da construção, é 

necessário esclarecer a ausência – e a importância, dos custos externos, ou ‘fatores de 

custo’, definidos por meio do processo produtivo. 

Indicadores de projeto a partir da estimativa 

Segundo Ghoubar (2007), uma forma rápida de adquirir uma ordem de grandeza 

nos custos da construção para uma habitação, mesmo sem o projeto preliminar totalmente 

idealizado está no programa preliminar com o pré-dimensionamento dos espaços inerentes 

ao programa especificado. Ou seja, pode-se não saber quais serão as escolhas dos materiais, 

o tamanho das aberturas ou até mesmo como os ambientes se relacionam, mas pode-se ter 

uma estimativa de tamanhos para cada ambiente como sala, quartos, banheiro etc. Para tal, 

como exercício, didaticamente subdivide-se estes itens inerentes ao programa arquitetônico 

em tipos de ambientes: áreas secas, áreas molhadas e áreas complementares, já que poderão 

ser detalhados futuramente por meio de indicadores de custos diferenciados a cada um 

deles (é sabido que as áreas molhadas têm um custo maior). Ademais, segundo Ghoubar, 

para esse tipo de previsão na habitação, estima-se que as “perdas”, com as circulações 

(corredores, escadas, rampas, halls) e com o contato das paredes com o piso, 

correspondam 20% da área construída total, sendo 5% para as circulações e 15% para os 

contatos das paredes com o piso.  

Com essas informações, há como estimar os custos diretos a partir do CUB da 

construção (dependendo do padrão de acabamento) e, ao ter esta planilha como ferramenta 

projetual, há como modificar as dimensões ou quantidades de ambientes, obtendo assim 

novos valores totais para comparação. Posteriormente, a fim de analisar o desembolso total – 

‘o preço de compra’ para o cliente, há como avaliar a modalidade de produção da habitação 

desenvolvida no exercício anterior. Como exemplo desta correlação, se a pretensão é de uma 

unidade de 200 m² construída pelo mercado com padrão fino de acabamento, o custo da 

habitação para o comprador ficaria por volta de R$418.150,00 (Referente ao CUB da planilha 
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DESCRIÇÃO DOS 

CÔMODOS
QTDES %

Dormitórios 3 3 x 3 m 27,00 m²

Sala de Estar 1 4,5 x 6 m 27,00 m²

Sala de Jantar 1 3 x 3 m 9,00 m²

Escritório 1 3 x 3 m 9,00 m²

Cozinha 1 4,5 x 3 m 13,50 m²

Lavanderia 1 1,5 x 3 m 4,50 m²

Banheiros 2 1,5 x 3 m 9,00 m²

Lavabo 1 1,5 x 1,5 m 2,25 m²

Banheiro de Serviço 1 1,5 x 1,5 m 2,25 m²

Quarto de Empregada 1 3 x 3 m 9,00 m²

Garagem 1 7,5 x 6 m 45,00 m²

Depósito 1 1,5 x 3 m 4,50 m²

ÁREA SUB-TOTAL 162,00 m² 80,00%

10,13 m²

ÁREA TOTAL 202,50 m² 202,50 m² ÁREAS COBERTAS 100,00%

PROGRAMA PRELIMINAR DE USOS, com suas dimensões também preliminares.

DIMENSÕES ÁREAS TIPOS DE AMBIENTE

72 m² Áreas Secas 36%

29,25 m² Áreas Molhadas 14%

60,75 m²
Áreas 

Complementares
30%

20,00%GERALm²40,5Circulações e contato piso x parede 6,25%

anterior – Jan 2007). Ou se esta será feita por encomenda com construtora, o custo da 

habitação para o comprador ficaria por volta de R$309.400,00; ou mesmo se a pretensão é 

somente uma produção doméstica para renda alta quando o proprietário assume várias 

funções frente o empreendimento, o custo da habitação para o comprador ficaria por volta 

de R$243.100,00. Pode-se considerar que, nesta lógica, dependendo do proces so de produção 

da obra arqui tetôni ca , o custo de uma habitação pode variar de R$418.000,00 a 

R$243.100,00 (58%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de projeto a partir do orçamento analítico. 

Outra forma de definir indicadores de custos é a partir de uma tipologia 

arquitetônica específica, conjuntamente com o projeto executivo e orçamento analítico, 

sendo comumente utilizada pela Engenharia de Custos cuja orçamentação produz, a partir 

de informações advindas do canteiro de obras, estimativas próximas a realidade produtiva 

das construtoras. Entretanto, Ghoubar trabalha com esse tipo de indicadores, mas para 

habitação de interesse social produzida na modalidade ‘ institucional governamental’, a 

Tabela 11: Programa de usos da habitação com suas dimensões preliminares.  
Esta tabela foi redesenhada para facilitar leitura, estando em acordo com a original. Ver: GHOUBAR, Khaled: Curso 
de extensão - projeto de Custos colocando a questão dos custos para projetos de arquitetura dentro da sua real 
importância e flexibilidade. Passo Fundo Universidade de Passo Fundo/Faculdade de Engenharia e Arquitetura 
2007. PRIMEIRA AULA. Pg.18 
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5 6

Custo total 

em R$, sem 

BDI em 

01/2002

%

1 FUNDAÇÕES 1,295 m²de fundação/m² total 26,13 m² 33,83 m² R$ 26,53 /m² R$ 897,40 8,99%

2 ALVENARIAS 2,413 m²de alvenaria/m² total 26,13 m² 63,04 m² R$ 21,57 /m² R$ 1.359,77 13,62%

3 PORTAS 1,000 U/CH 2 CH 2,00 unid R$ 195,34 /unid R$ 390,68 3,91%

4 JANELAS 0,106 m²de janelas/m² total 26,13 m² 2,76 m² R$ 103,37 /m² R$ 285,29 2,86%

5 VIDROS 0,106 m²de vidro/m² total 26,13 m² 2,76 m² R$ 35,28 /m² R$ 97,37 0,98%

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1,912 m²de revest. parede/m² total 26,13 m² 49,96 m² R$ 9,05 /m² R$ 452,14 4,53%

7 FORROS 0,407 m²de forro/m² total 26,13 m² 10,64 m² R$ 15,99 /m² R$ 170,13 1,70%

8 REVESTIMENTOD DE PISOS 0,873 m²de revest. pisos/m² total 26,13 m² 22,80 m² R$ 29,54 /m² R$ 673,61 6,75%

9 PINTURAS 5,404 m²de pintura/m² total 26,13 m² 141,20 m² R$ 7,40 /m² R$ 1.044,51 10,46%

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,500 pt/CH 2 CH 7,00 pts R$ 343,75 /pt R$ 2.406,24 24,11%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,330 pt/CG 3 CG 25,00 pts R$ 46,61 /pt R$ 1.165,31 11,67%

12 COBERTURA 1,187 m²de cobertura/m² total 26,13 m² 31,02 m² R$ 30,87 /m² R$ 957,59 9,59%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,000 m²de serv. Compl./m² total 26,13 m² 26,13 m² R$ 3,14 /m² R$ 82,16 0,82%

14 R$ 9.982,20 100,00%

15 382,02 %

LEGENDA:

26,1 m² total Act  = àrea construída total CH = cômodos hidráulicos

2 CH = cômodos hidráulicos pts = pontos de uso das instalações CG = cômodos gerais = secos + hidraulicos

3 CG = cômodos gerais

Área total construída  e n° total de 

cômodos DA HABITAÇÃO: 'embrião' 

COHAB-SP.

4

MATRIZ TIPOLÓGICA DE ORÇAMENTO DO EMBRIÃO "COHAB-SP"

CUSTOS TOTAIS
Geral

Total por m² de Act (Área construída total = 26,13 m²)

Neste quadro foram cruzados os dados obtidos nos orçamentos, com as quantidades e custos 'total izados', para empregar numa projeção estimativa prel iminar de 

custos tipologicamente referenciados nesse padrão habitacional  popular. Esra modelagem mostra a aplicação dos INDICADORES DE CONSUMOS E DE CUSTOS 

TIPOLÓGICOS que permitem obter um orçamento estimativo sem a necessidade de desenhar a solução, e que orientará o desenvolvimento dos desenhos junto com os 

demais dados do projeto. 

0

ESPECIFICAÇÕES

Total dos 

consumos 

totais

Custo unitário 

em R$
Consumo por m² Act ou por cômodo

Act em m² e n° 

de cômodos

1 2 3

partir de alguns estudos de caso como o antigo embrião habitacional da COHAB, os 

conjuntos habitacionais da COHAB-SP e os conjuntos habitacionais da CDHU.  

Para desenvolver estes indicadores, consideram-se os desenhos arquitetônicos, 

estruturais e complementares (planta e corte), tabela de área construída, quadro de 

programa com áreas, tabela de serviços construtivos mais importantes, indicadores de 

consumos construtivos (concreto, alvenaria, caixilharia), descrição dos serviços com seus 

custos médios, tabela síntese dos consumos de mão de obra, resumo do orçamento 

sintético global. Com isso, pode-se desenvolver a matriz tipológica de orçamento com uma 

projeção preliminar de custos tipologicamente referenciados nesse padrão habitacional 

popular, obtendo assim ‘indicadores de consumo e  de custos  t ipológ icos ’ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com estes indicadores, é possível relacionar sistemas, serviços e insumos 

(elementos construtivos) com a área construída total ou a quantidade de componentes 

(como o número de cômodos hidráulicos), o que permite um diálogo entre as decisões 

programáticas do projeto arquitetônico com as soluções construtivas do canteiro de obras. 

Ademais, há um profundo detalhamento, em planilha aberta, de todos os serviços e 

Tabela 12: Matriz tipológica de orçamentação do embrião COHAB –SP. 
 Esta tabela foi redesenhada para facilitar leitura, estando em acordo com a original. Ver: GHOUBAR, Khaled: Curso 
de extensão - projeto de Custos colocando a questão dos custos para projetos de arquitetura dentro da sua real 
importância e flexibilidade. Passo Fundo Universidade de Passo Fundo/Faculdade de Engenharia e Arquitetura 
2007. SEGUNDA AULA. Pg.15. 
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insumos considerados para o orçamento analítico, o que demonstra a metodologia 

orçamentária relacionada com os custos diretos advindos do processo de produção. 

Questões sobre o projeto arquitetônico dos custos 

Na análise de Ghoubar, a procura por construir indicadores orçamentários para 

serem utilizados no projeto arquitetônico, como ferramentas de comparação entre opções 

programáticas e tecnológicas, apresenta-se de forma similar aos objetivos desenvolvidos 

por Mascaró. Entretanto, há uma expressiva consideração dos custos indiretos da 

construção civil, não só por meio de instrumentos projetuais, mas também na discussão 

teórica sobre a micro-economia da construção civil, analisada em conjunto com outros 

autores no capítulo anterior sobre a Engenharia dos Custos. 

Nesta preocupação com o custo global, ao trabalhar com os fatores do custo para 

além dos já inseridos no CUB (material e mão de obra), há a relevante constatação que o 

preço da habitação pode variar expressivamente, dependendo da modalidade de produção 

da obra arquitetônica. Nesta lógica, desenvolvem-se instrumentos para trabalhar com os 

custos da construção, mas também, analisam-se esses fatores de custos que atuam sobre os 

custos de construção, deixando, às claras, a diferenciação entre esses elementos. 

Ademais, a discussão realizada no capítulo anterior sobre: o ‘orçamento formal’ das 

construtoras na Engenharia os Custos, a incerteza sobre os custos indiretos dentro da taxa 

de BDI e possibilidade de manipulação dos custos diretos por meio dos materiais com seus 

preços de compra, e da mão de obra com sua produtividade, é trabalhada nos indicadores 

de projeto a partir do orçamento analítico. Com uma base de dados aberta, propõe-se 

construir indicadores de consumo e de custos tipológicos para habitação de interesse social, 

com potencial comparativo para programas tradicionais de interesse público. 
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[3] Valor, preço e custo 

E é a economia, em particular, que aqui nos preocupa. A economia e a 

arquitetura, dois temas de grande interdisciplinaridade definem conjuntamente 

uma outra interdisciplinaridade – a que correlaciona seus dados e objetivos 

concorrentes. É uma de tantas outras correlações que a disciplina arquitetura – 

guarda com o restante do conhecimento humano, devido a sua universalidade. 

(Ghoubar. 1987: 17) 

Tanto no campo da Arquitetura dos Custos – que busca correlações 

qualitativamente mensuráveis entre o espaço arquitetônico e os custos envolvidos em sua 

produção – como no da Engenharia dos Custos – em sua preocupação com os custos para 

obtenção e maximização dos lucros na produção da obra construída –, aparece, 

objetivamente e em relativo acordo, um claro campo comum de investigação: os custos de  

produção da obra  arqui t etônica.  

Mas como os custos de produção seriam então definidos? Qual a relação desses 

com o seu preço de venda? Seriam eles a expressão do valor econômico da obra? Como 

visto, Ghoubar (1987), na discussão sobre esses conceitos e sobre a avaliação econômico-

funcional, analisa que tanto na linguagem leiga, popular, passando pela do canteiro de obras 

e do mercado de materiais de construção, até naquela utilizada nos escritórios de projetos, 

as definições sobre custo ,  preço  e valor  confundem-se como sinônimos de uma mesma 

coisa: ‘o quanto é o produto em dinheiro’. Será que a forma dinheiro  expressaria todos 

esses conceitos da mesma forma?  

A questão inicial demarcada por esta pesquisa transitava pelos diferentes conceitos 

de valor que direcionam as decisões arquitetônicas. Neste campo, tem-se o processo de 

produção como um importante elemento para a correlação entre custos e espaço 

arquitetônico. Mas seria somente nesse momento, o momento da produção, o campo de 

batalha onde estes intercâmbios ocorreriam? Como todos estes conceitos – ligados ao 

processo de produção, ou melhor, da produção dentro do sistema econômico vigente – 

relacionam-se com os valores arquitetônicos? Em suma: como colocar em diálogo e como 

construir um campo de interlocução entre distintas abordagens do problema dos custos de 

produção do edifício e da cidade? 
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Como visto1, muitas pesquisas no campo da Arquitetura dos Custos levam a análise 

para além dos questionamentos quantitativos, preocupando-se com as inter-relações entre 

custo-benefício (Ghoubar. 1981) ou qualidade-custo (Mascaró. 1985), apoiados no conceito 

de ‘desempenho do projeto’2. Nesta linha, parte-se da premissa que a plena satisfação das 

necessidades humanas, tanto na escala individual como coletiva, seria o principal objetivo a 

ser atingido, sendo necessário avaliar o projeto a partir das necessidades físico-ambientais, 

humano-fisiológicas e humano-psicológicas. De certa forma, esse ponto de vista traz como 

foco a aval iação qual i tat i va dos custos  – as necessidades sociais, a utilidade da 

Arquitetura. Mas, será que a qualidade deve entrar na contabilidade dos custos? Estaria a 

qualidade expressa no ‘valor’ da obra arquitetônica? Por outro lado, a Engenharia de 

Custos traz, em seu método, uma dimensão objetiva exacerbada pelo pragmatismo e pelo 

compromisso com os mecanismos de extração de lucro, de tal forma que consiste sua 

principal meta formular uma adequada interação entre todas as partes do processo de 

produção (extração, processamento, circulação, aplicação e uso) de modo a obter o melhor 

desempenho f inance iro da razão lucro/invest imento . 

Ora, se o campo comum entre Arquitetura dos Custos e a Engenharia dos Custos é 

o campo dos cus tos de produção , como tratar as referências polissêmicas de valor ,  pre ço e  

custo  que as duas abordagens utilizam para a formulação de seus pressupostos?  

Tais indagações trouxeram para esta pesquisa a necessidade de abordarmos as 

concepções e definições destes conceitos em área de conhecimento particular – na 

Economia e, mais especificamente, na Economia Política – que nos permitisse aprofundar 

a problematização dos modos como são apreendidas e utilizadas estas noções nos campos 

da Arquitetura e da Engenharia de Custos. Para tanto, a pesquisa investigou alguns 

aspectos dos questionamentos sobre valor,  preço  e custo , identificáveis no conjunto de 

teorias, reflexões e críticas sobre o sistema econômico vigente, o processo de produção 

capitalista. Ressalte-se, contudo, que não se trata de um estudo aprofundado e exaustivo: 

esta empreitada tem aqui o estrito objetivo de levantar alguns aspectos que, porventura, 

poderão auxiliar na compreensão de como um mesmo objeto, quando levado para distintos 

campos de referência, pode instruir percepções e métodos bastante distintos – ainda que 

conciliáveis, como pretendemos verificar. 

                                                 
1 Na Introdução desta dissertação (p.6) e no Capítulo 2. 
2 Atualmente, sobre o tema do ‘desempenho de projeto’, há, em vigor pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) a NBR 15.575 - Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho. O objetivo desta norma é 

ser uma ferramenta legal para verificação dos requisitos mínimos de desempenho ao longo de uma determinada 

vida útil, dos sistemas que compõem os edifícios, como instalações hidrossanitárias, pisos, estruturas, fachadas e 

coberturas. 
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A Economia e suas referências 

Com a pretensão de situar o leitor de um trabalho de Arquitetura – muito 

provavelmente pouco acostumado a referências e inferências da Economia e a aspectos um 

pouco mais recônditos deste corpo teórico específico – articulamos breves considerações 

gerais sobre a Economia Política e, ao longo dele, ensaiamos algumas possíveis articulações 

que poderão auxiliar na construção de um entendimento sobre as concepções de valor ,  

preço  e custo  estabelecidas pelos campos de abordagem a que nos referimos anteriormente 

– a Arquitetura e a Engenharia de Custos. 

A disciplina que se dedicava ao estudo das leis que regem a economia das 

organizações sociais, isto é, o campo de pesquisa designado para análise dos problemas 

econômicos de um âmbito maior que a restrita esfera da economia doméstica, foi 

originalmente denominada Economia Política – posteriormente estabelecida como 

Economia Política Clássica, para diferenciá-la das conseguintes etapas de sua evolução e 

constituição como ciência. Presente como expressivo campo de pesquisas desde o século 

XIX3, a Economia Política é uma ciência voltada para a análise da vida econômico-social, 

trazendo, como forte característica, polêmicas, tensões e oposições frontais, muito em 

virtude do fato de esta ciência lidar com interesses invariavelmente determinados por 

classes e grupos sociais que militam por interesses antagônicos. 

Historicamente, o comprometimento sociopolítico da Economia Política Clássica – 

que, segundo Netto (Netto. 2007), condensara os interesses da burguesia revolucionária – 

era orientado pela defesa de um amplo liberalismo na condução da atividade econômica, 

utilizado como arma ideológica contra os benefícios da feudalidade concedidos à nobreza 

fundiária e à Igreja, no Estado Absolutista e nas instituições do Antigo Regime4.  Porém, a 

concretização da Revolução Burguesa não viria conduzir a humanidade à completa 

emancipação humana, isto é: a igualdade jurídica – o estatuto que asseguraria todos iguais 

perante a lei – não viria assegurar nem poderia se traduzir em igualdade econômico-social. 

                                                 
3 Segundo Teixeira (2000), autores do séc. XVI e XVII estavam criando os fundamentos de uma nova ciência, mas 

que só adquirirá o status de um ramo autônomo do conhecimento com Adam Smith e o seu “A riqueza das nações: 

investigação sobre sua natureza e suas causas” (conforme tradução de Luis João Baraúna para a coleção “Os 

Economistas”, da Editora Nova Cultural) – que representa a ruptura entre o mundo da política e o da economia. A 

Economia Política considerada ‘clássica’ cobre um período de cerca de duzentos anos, em que o tratamento dado 

aos problemas econômicos foi-se tornando cada vez mais sofisticado, até adquirir status de um campo científico 

autônomo. Para Marx, a Economia Política "começa na Inglaterra, com Petty e na França com Boisguillebert" e 

"termina com Ricardo na Inglaterra e Sismond na França" (MARX, 1982: 47 apud Netto, 2007:16). 
4 Diz Neto: “(...) a Economia Política clássica expressou o ideário da burguesia no período em que esta classe 

estava na vanguarda das lutas sociais, conduzindo o processo revolucionário que destruiu o Antigo Regime" - e não 

por acaso o filósofo húngaro Georg Lukács considerou-a a "maior e mais típica ciência nova da sociedade 

burguesa" (NETTO, 2007: 18). 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO              Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura 

114         [3] VALOR, PREÇO E CUSTO 

 

Após 1848, os fundamentos teóricos da Economia Política Clássica - a teoria do 

valor-trabalho e a investigação socioeconômica estabelecida a partir da análise da produção 

- foram considerados ‘extra-científicos’ por uma nova modalidade de abordagem das 

ciências econômicas que então se fazia prevalecer, denominada puramente ‘Economia’: a 

partir da segunda metade do século XIX, esta ‘nova’ ciência substituiria a Economia 

Política na cultura burguesa e, especialmente, nos meios acadêmicos5. Como resultado, 

articular-se-iam duas linhas de desenvolvimento teórico divergentes: aquela dos pensadores 

considerados vinculados à ordem burguesa, que consagra o novo termo ‘Economia’6; e a 

dos pensadores vinculados aos interesses do proletariado, com Karl Marx à frente com a 

sua Crítica da Economia Política. 

A primeira linha7, segundo Netto, “vai se desenvolver no sentido de uma disciplina 

científica estritamente especializada, depurando-se de preocupações históricas, sociais e 

políticas.” (Netto. 2007: 22). A Economia transforma-se, então, em expressivo campo 

científico-acadêmico ao institucionalizar-se como uma disciplina particular, desenvolvendo 

um enorme arsenal técnico com base em modelos matemáticos. Como maior expressão do 

seu afastamento da Economia Política Clássica, aparece a renúncia à compreensão do 

conjunto da vida social também como real idade produtiva  e à adoção de procedimentos 

analíticos que partem da produção.  Desta forma, a Economia ajustaria seu foco 

preferencialmente nos fenômenos da c i rcu lação , isto é, no campo da distribuição dos bens 

produzidos entre os agentes econômicos. 

A segunda linha, a Crítica da Economia Política8 – desenvolvida originalmente por 

Karl Marx – aproximava-se historicamente do protagonismo revolucionário do 

proletariado. Tal protagonismo dependeria, em larga medida, do conhecimento rigoroso da 

                                                 
5 Para todos os efeitos, o exílio de relações como a estabelecida entre valor e trabalho no debate sobre questões de 

economia não é uma operação em desuso: segundo Netto, nos últimos trinta anos, a própria centralidade do 

trabalho vem sendo questionada por algumas correntes de peso das Ciências Sociais, com o discurso do "fim da 

sociedade do trabalho", discurso geralmente associado às várias correntes ideológicas ditas pós-modernas 

(NETTO, 2007:50). 
6 Com a publicação, em 1890, dos 'Principles of Economics', de Alfred Marshall (1842-1924). 

7 Segundo Teixeira, (2000: 86) há uma terceira linha que passou a ser usada por cientistas políticos com 

preocupações econômicas ou por economistas com preocupações políticas, com objetivo de produzir um 

entendimento mais amplo dos processos sociais em curso em nossa época e para os quais os acanhados 

instrumentos das ciências sociais compartimentadas não vêm dando conta. Porém, a interessante coletânea de 

ensaios organizada por Edward J. Amadeo (1989) não chegou a constituir uma tentativa de re-conceituação da 

Economia Política, ficando a meio caminho entre a primeira e a segunda linha. 
8 A crítica marxista à Economia Política clássica não significou sua negação teórica, mas sim pretender a sua 

superação, incorporando suas conquistas, mostrando seus limites e procurando desconstruir alguns de seus 

equívocos. Marx historicizou as categorias manejadas pelos clássicos, rompendo com o que apontava como 

recalcitrante naturalização do fato econômico; e pode fazê-lo porque lançou mão, como recurso analítico, do método 

‘crítico-dialético’, mais comumente conhecido como materialismo histórico. (NETTO, 2007:24). 
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realidade social e do movimento real e objetivo da sociedade capitalista. A partir deste 

programa, Marx elabora uma ‘teoria social’ que procura reconstruir as relações entre 

mercadoria,  d inhei ro e  t rabalho  e, com isso, constituir um estatuto teórico do conceito de 

valor .  Segundo Teixeira, 

Marx rompe com essa ciência e a supera, realizando uma análise do movimento 

do capital e da sociedade burguesa que, em seus delineamentos básicos, tem 

muito a dizer até hoje. Até porque o capital – objeto do seu programa de 

pesquisa – continua dominando as relações sociais. (Teixeira. 2000: 98) 

Neste contexto, os fundamentos teóricos da Economia Política Clássica - a teoria 

do valor-trabalho e a investigação socioeconômica a partir da análise da produção - que são 

retrabalhados por Marx nesta segunda linha teórica, apresentam-se como conceitos 

relevantes para a especulação interdisciplinar pretendida nesta pesquisa – investigando 

alguns nós de articulação entre Economia e Arquitetura –, já que seu objeto – o custo da 

produção da obra arquitetônica – está diretamente ligado ao processo produtivo e, para 

todos os efeitos, sempre aparece como decorrência de sua análise. É por esta razão que o 

atual capítulo procura dedicar a atenção à conceituação de valor, preço e custo no campo de 

análise realizada pela Crítica da Economia Política. 

Conforme Jacob Gorender (1996), é “O capital: crítica da economia política”, o principal 

momento de articulação da teoria marxista. Segundo o apresentador da obra, “O Capital” 

tem sua estrutura – pela perspectiva de conjunto dos três volumes que o compõe – 

montada de acordo com um plano: parte-se do nível mais alto de abstração, do “capital em 

geral”, no qual se focalizam fatores isolados9. A partir daí, à medida que se acrescentam 

novos fatores – como a concorrência entre os capitais concretos, diferenciados pela função 

específica e pela modalidade de apropriação da mais-valia –, há uma aproximação cada vez 

maior e multilateral da realidade factual, fazendo com que a evolução das reflexões 

palmilhe metodicamente uma análise por concretização progressiva. 

Segundo Teixeira (2000), diferentemente dos economistas – que tomavam os dados 

diretamente da realidade e os formulavam imediatamente como conceitos –, Marx não se 

cansava de repetir que toda ‘ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre 

a aparência e a essência das coisas’. Uma visão naturalizada e determinista da vida social 

impediria, portanto, compreender em essência a natureza das relações que a configuram. 

Partia ele da abstração  como argumento central de sua pesquisa, ou seja, como recurso 

                                                 
9 GORENDER, Jacob. Apresentação d’O Capital. 1996: 27. 
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capaz de se fazer distinguir os elementos essenciais de um determinado fenômeno analisado, 

afastando toda e qualquer influência que pudesse perturbar sua análise em estado puro. 

Dessa forma, no nível da abstração em que Marx elabora sua conceituação, seu 

objetivo não é a realidade da ‘sociedade atual’, tal como existia em seu tempo, mas a 

sociedade capitalista em essência, que existiria em todos os países civilizados, mais ou 

menos livre de complementos medievais, mais ou menos modificada pelas particularidades 

do desenvolvimento histórico de cada país, mais ou menos desenvolvida.10 Esta 

conceituação demonstrará que se está construindo, desde o início, um ‘modelo abstrato de 

sociedade’, “em que o capital impera total ou plenamente e em que pode ser estudado livre 

das influências perturbadoras das sobrevivências de modos de produção anteriores ou das 

peculiaridades do desenvolvimento histórico de cada país”. (Teixeira. 2000: 102) 

Essa análise em nível mais abstrato e, de certa forma, a apresentação dos principais 

‘agentes atuantes’ na sociedade capitalista como a mercadoria – seu valor, seu preço, seu 

custo –, o capital, o dinheiro etc., acontece nos capítulos iniciais do Livro Primeiro e servirão 

tanto como base para a explicação do processo de produção da mercadoria, como também 

para o desenvolvimento do processo de circulação do capital. Já a passagem para uma análise 

que se faz mais próxima da realidade do sistema como um todo – adentrando o universo 

material das contradições da sociedade capitalista – acontece no Livro Terceiro, sendo que os 

conceitos de valor ,  preço  e custo , especificamente ganham uma atenção maior, quando 

Marx questiona quanto à incongruência entre preço de produção  e valor da  mercadoria .  

Para melhor fundamentar essas considerações iniciais, este capítulo dedica-se a, 

primeiramente, contextualizar esses ‘agentes atuantes’ no sistema capitalista a fim de 

visualizar o processo de produção da mercadoria11; e, segundo, a partir da aproximação 

dessas conceituações teóricas com a realidade social, desenvolvida por Marx no Livro 

Terceiro, averiguar como as concepções de preço  e custo  acabam articulando sentidos 

polissêmicos quando em uso na Engenharia e na Arquitetura dos Custos. 

                                                 
10 Diz Marx: “Entretanto, os diferentes Estados dos diferentes países civilizados, em que pese a confusa diversidade 

de suas formas, têm de comum o fato de que todos eles repousam sobre as bases da moderna sociedade 

burguesa, ainda que em alguns lugares esta se ache mais desenvolvida do que em outros: no sentido capitalista. 

Têm também, portanto, certos caracteres essenciais comuns.” MARX, Karl. “Crítica ao Programa Gotha”. The 

Marxists Internet Archive. www.marxism.org.br Acesso em Jan/2010. 
11 E aqui não perderíamos de vista o primeiro parágrafo de “O canteiro e o desenho”, de Sérgio Ferro: “Porque, na 

verdade, a figura que transita é outra [para além de sua condição de utensílio]: o objeto arquitetônico, assim como a 

pá ou a arma, é fabricado, circula e é consumido, antes de mais nada, como mercadoria” (FERRO. 1982: 9). 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO              Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura 

117         [3] VALOR, PREÇO E CUSTO 

 

Processo de produção no sistema capitalista 

No sistema capitalista, de forma genérica, podemos considerar que o objetivo 

primário de todo o arranjo social, econômico e mesmo cultural é produzir mercadorias – 

objeto em que a obra arquitetônica se enquadra –, porém com o determinado propósito de 

obtenção do lucro12. Segundo Marx, no palco dessa sociedade regida pelos mecanismos do 

modo de produção capitalista, as relações sociais são como uma vivência marcada pela ‘lei 

das coisas’, em que suas riquezas são expressas como uma ‘imensa coleção de mercadorias’, 

tendo como forma elementar a ‘mercadoria individual’. É neste contexto histórico que 

Marx inicia o Livro Primeiro d’O Capital, afirmando que “nossa investigação começa, 

portanto, com a análise da mercadoria.” (Marx. 1996.1: 165) 

A mercadoria, vista como um objeto externo que satisfaz necessidades humanas 

pelas suas propriedades, só é considerada mercador ia  se for produzida para ir ao mercado, 

ou seja, para ser vendida pelo seu possuidor, e não consumida por ele13. Para tal, ela 

necessariamente precisa ter utilidade para que outros produtores, na função de 

compradores, a adquiram, criando assim um fluxo de compra-venda de mercadorias.  

Esse processo, que parte do princípio da divisão social do trabalho, gera uma 

dependência mútua entre todos os produtores e determina que o trabalho de cada um deles 

(trabalho privado) torne-se parte do conjunto do trabalho da sociedade (trabalho social). 

Nos dizeres de Marx, essa divisão social do trabalho torna tão unilateral seu trabalho 

quanto multilaterais suas necessidades e, nesta lógica de mercado, esta independência 

recíproca das pessoas no momento do trabalho complementa-se num sistema de 

dependência reificada universal14. Essa interdependência dos produtores de mercadoria, por 

serem produtores privados (administram de forma independente a sua produção) lhes 

aparece no momento da compra-venda das mercadorias e suas relações sociais se 

apresentam como se fossem relações entre mercadorias, entre coisas.  

                                                 
12 Apenas como ressalva, poderíamos considerar aqui também o projeto arquitetônico como uma mercadoria – 

como o é –, mas o foco da análise aqui proposta, considerando o campo da Arquitetura dos Custos, está na 

correlação entre os espaços arquitetônicos e o processo de sua produção, sendo seu resultado – portanto objeto 

desta pesquisa – a obra arquitetônica concluída. 
13 Marx inicia, no Capítulo 2 do Livro 1 de O Capital, a discussão sobre o processo de troca das mercadorias  

afirmando que se faz imperiosa a necessidade de voltar a atenção para seus ‘guardiões’, os possuidores dessas 

mercadorias, já que elas não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. (Marx. 1996. 1: 209) 
14 MARX, Karl. “O Capital”.  Apresentação de Jacob Gorender. Coordenação e revisão de Paul Singer. Tradução de 

Regis Barbosa e Flávio R. Kothe.  Editora Nova Cultural. 1996. Pág.: 231. 
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Assim, essa mercadoria passa a ser expressão das relações entre os homens e a 

forma elementar da acumulação de riqueza15, tendo em si um duplo caráter: de envoltório 

material e de substância social, expressos no seu valor de uso e no seu valor de troca. 

Segundo Marx, 

A mercadoria é em primeiro lugar, como dizem os economistas ingleses, 

‘qualquer coisa de necessário, útil ou agradável à vida’, objeto de necessidades 

humanas, um meio de subsistência no sentido mais lato do termo. Este modo 

de existência da mercadoria enquanto valor de uso coincide com seu modo de 

existência física tangível. (...) Seja qual for a forma social da riqueza, o seu 

conteúdo é sempre constituído por valores de uso, conteúdo este indiferente à 

forma social. O gosto do trigo não indica quem o cultivou, servo russo, 

pequeno camponês francês ou capitalista inglês. Ainda que objeto de 

necessidades sociais, e, portanto, ligado ao todo social, o valor de uso não 

exprime nenhuma relação social de produção. (Marx. 1973: 35) 16 

Isto significa que, para operar dentro das relações sociais de produção – enquanto 

coi sa  elevada à condição de agente  –, um produto precisa apresentar alguma equivalência 

de valor com outro, e com isso poder ser trocado. Mas como se determina esse valor da 

mercadoria para o fim da troca? Marx trabalha com a premissa de que os objetos, para 

serem mercadorias, precisam ser reduzidos a uma substância social comum, definida por 

ele como trabalho soc ia l  médio , e este se distingue unicamente pela proporção que cada 

produto contém dessa idêntica medida17. Ou seja, para produzir uma mercadoria, é 

                                                 
15 A relação entre trabalho e mercadoria é articulada por Marx no momento em que discute o fetichismo da 

mercadoria e a necessidade de desvendar esse caráter alienado de um mundo em que as coisas se movem como 

pessoas e as pessoas são dominadas pelas coisas que elas próprias criam. Segundo Gorender, na escrita de Marx, 

o criador perde o controle sobre sua criação e o destino dele passa a depender do movimento das coisas, que 

assumem poderes enigmáticos. Assim, enquanto as coisas são animizadas e personificadas, o produtor se coisifica. 

E, quando o fetichismo da mercadoria se amplifica para o capital, os instrumentos de produção, criados pelo 

homem, tornam-se os usuários dos trabalhadores, que se tornam um apêndice da máquina e se subordina aos 

movimentos dela. GORENDER, Jacob. “Apresentação: O Capital. Vol. 1 Editora Nova Cultura Ltda. 1996. Pág.34. 
16 MARX, Karl. “Contribuição para a Crítica da Economia Política”.  Editora Estampa. Lisboa.  1973. 
17 Diz Marx: “Para esclarecer esse ponto, recorrerei a um exemplo geométrico muito simples. Quando comparamos 

a área de vários triângulos das mais diversas formas e grandezas, ou quando comparamos triângulos com 

retângulos, ou com outra qualquer figura retilínea, qual é o processo que empregamos? Reduzimos a área de um 

triângulo qualquer a uma expressão completamente distinta de sua forma visível. E como, pela natureza do 

triângulo, sabemos que a área dessa figura geométrica é sempre igual à metade do produto de sua base pela sua 

altura, isso nos permite comparar entre si os diversos valores de toda classe de triângulos e de todas as figuras 

retilíneas, já que todas elas podem reduzir-se a um certo número de triângulos. Temos que seguir o mesmo 

processo para os valores das mercadorias. Temos que poder reduzi-los todos a uma expressão comum, 

distinguindo-os unicamente pela proporção em que contêm essa mesma e idêntica medida. Como os valores de 

troca das mercadorias não passam de funções sociais delas, e nada têm a ver com suas propriedades naturais, 

devemos antes de mais nada perguntar: Qual é a substância social comum a todas as mercadorias?” MARX, Karl. 
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necessário investir nela uma determinada quantidade de trabalho social: um tempo de 

trabalho socialmente necessário para a sua produção nas condições dadas como 

socialmente normais, e com o grau social médio de habilidade e de intensidade de 

trabalho18. Por este raciocínio, como exemplo, poder-se-ia diferenciar um lenço de seda de 

um tijolo pela quantidade de trabalho médio acumulado, ou seja, o lenço possui maior 

valor por incorporar uma quantidade maior de trabalho social do que o tijolo. Mas como 

medir tais quantidades de trabalho? 

Pelo tempo que dura o trabalho, medindo este em horas, em dias etc. 

Naturalmente, para aplicar essa medida, todas as espécies de trabalho se 

reduzem a trabalho médio, ou simples, como a sua unidade. (...) Uma 

mercadoria tem um valor por ser uma cristalização de um trabalho social. A 

grandeza de seu valor, ou seu valor relativo, depende da maior ou menor 

quantidade dessa substância social que ela encerra, quer dizer, da quantidade 

relativa de trabalho necessário à sua produção. (MARX. 1965: 14) 19 

Supõe-se, portanto, alguma homogeneização do trabalho a partir da transformação 

do trabalho concre to , que possui suas peculiaridades na produção e co/responde pelas 

qualidades físicas do objeto, em condição de trabalho geral, reduzindo-o a trabalho 

abstra to . Essa equação permite a transformação de todo trabalho particular em uma forma 

geral com capacidade de ser mensurada e quantificada20. Marx, porém, não deixa de 

lembrar que “a redução de todas as mercadorias a tempo de trabalho não é uma abstração 

maior nem menos real que a redução a ar de todos os corpos orgânicos.” (Marx. 1973: 38) 

                                                                                                                                               
“Salário, preço e lucro.” The Marxists Internet Archive. 1965.  www.dominiopublico.gov.br/download/texto 

/ma000077.pdf. 
18 Para esclarecer uma possível dúvida, Marx diz: “Poderia parecer que, se o valor de uma mercadoria se determina 

pela quantidade de trabalho que se investe na sua produção, quanto mais preguiçoso ou inábil seja um operário, 

mais valiosa será a mercadoria por ele produzida, pois que o tempo de trabalho necessário para produzi-la será 

proporcionalmente maior. Mas aquele que assim pensa incorre num lamentável erro. Lembrai-vos que eu 

empregava a expressão “trabalho social” e nessa denominação de “social” cabem muitas coisas. Ao dizer que o 

valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho incorporado ou cristalizado nela, queremos 

referir-nos à quantidade de trabalho necessário para produzir essa mercadoria num dado estado social e sob 

determinadas condições sociais médias de produção, com uma dada intensidade social média e com uma destreza 

média no trabalho que se emprega.” MARX, Karl. “O Capital”.  Apresentação de Jacob Gorender. Coordenação e 

revisão de Paul Singer. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe.  Editora Nova Cultural. 1996. Pág.: 94. 
19 MARX, Karl. “Salário, preço e lucro.” The Marxists Internet Archive. 1965. www.dominiopublico.gov.br/ 

download/texto/ ma000077.pdf 
20 Marx também estabelece uma diferenciação entre trabalho simples e complexo, diferenciado por hierarquias 

salariais ou por outras condições estruturais estabelecidas para a realização da produção. Como exemplo, podemos 

citar o fato de o salário do engenheiro ser superior ao de um operário manual. Pode-se associar o trabalho simples 

ao dispêndio de energia física e psíquica realizado pelo trabalhador comum e médio, enquanto o trabalho complexo 

pode ser apenas trabalho simples potenciado: uma determinada quantidade (tempo) de trabalho corresponde a uma 

quantidade maior de trabalho simples. (MARX, Karl. 1996: 173) 
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Assim, nesse mundo das mercadorias, uma espécie é tão boa quanto a outra, se os 

seus valores de troca forem iguais, pois não existe nenhuma diferença ou distinção entre 

coisas de valores iguais. Parte-se assim do princípio que a mercadoria, mensurada pelo 

trabalho, é intencionalmente destinada à troca, dissociando-se do seu valor de uso (sua 

utilidade para as necessidades imediatas), e possuindo objetivos externos pré-idealizados 

para a sua capacidade de comparação na economia. Ou seja, ao desaparecer o caráter útil 

dos produtos do trabalho, ao abstrair o valor qua l i tat i vo das mercadorias , abstraem-se 

também seus componentes materiais e suas formas corpóreas, apagando todas as suas 

qualidades sensoriais. Em outras palavras: 

Deixando de lado então o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a elas 

apenas uma propriedade, que é a de serem produtos do trabalho. (...) Deixa já de 

ser mesa ou casa ou fio ou qualquer outra coisa útil. (...) Também já não é o 

produto do trabalho do marceneiro ou do pedreiro ou do fiandeiro ou de qualquer 

outro trabalho produtivo determinado. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos 

do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados, e 

desaparecem também, portanto, as diferentes formas concretas desses trabalhos, 

que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual 

trabalho humano, a trabalho humano abstrato. (Marx. 1996: 168). 

Marx ressalta que, para compreender de que modo o valor de troca é determinado 

pelo tempo de trabalho, importa não perder de vista as seguintes ideias essenciais: (i) a 

redução do trabalho a trabalho simples, por assim dizer, despido de qualidade; (ii) o modo 

específico pelo qual o trabalho criador de valor de troca, logo produtor de mercadorias, é 

trabalho social; e, finalmente, (iii) a distinção entre o trabalho que se realiza em valores de 

uso, e o trabalho que se realiza em valores de troca21. Dessa forma, para que diversas 

mercadorias possam ingressar no processo de troca, com homogeneidade, com 

materialidade, com reconhecimento social da medida de valor, elas precisam ser 

comparadas pelo seu equivalente geral, pela sua expressão extrínseca representada pelo 

dinhei ro 22 que, consequentemente, determina seu preço , tendo por meio deste - um ganho 

em visibilidade e praticidade para o momento da troca. Ou seja, o preço  é o valor expresso 

                                                 
21 MARX, Karl. “Contribuição para a Crítica da Economia Política”. Editora Estampa. Lisboa.  1973. Pág. 38. 
22 Marx diz que, para uma mercadoria tornar-se um ‘representante geral’, suas “(...) propriedades físicas (...) 

resultam diretamente da natureza do valor de troca, a divisibilidade, a homogeneidade das partes e a identidade de 

todos os exemplares desta mercadoria. Enquanto materialização do tempo de trabalho geral, ela deve ser uma 

matéria homogênea e suscetível de apresentar diferenças puramente quantitativas. A outra propriedade que esta 

mercadoria deve necessariamente possuir é a seguinte: o seu valor de uso deve ser durável, não deve deixar de 

subsistir ao longo do processo de troca. Os metais preciosos possuem estas propriedades num grau notável”. 

MARX, Karl. “Contribuição para a Crítica da Economia Política”. Editora Estampa. Lisboa. 1973. Pág. 56. 
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em dinheiro, é a forma metamorfoseada sob a qual aparece o valor de troca das 

mercadorias no interior do processo de circulação (Marx.1973: 77).  

E o dinheiro, como mediador do processo de circulação, faz parte dessa 

metamorfose global da mercadoria, que consiste em dois movimentos opostos e 

complementares, como em um ciclo: primeiro, no ato de troca da mercadoria por dinheiro, 

torna-se equivalente transitório desta, já que neste momento apresenta-se como o ponto de 

partida para o segundo ato, quando seu possuidor pode adquirir outra mercadoria, ou seja, 

o vendedor do primeiro ato torna-se agora o comprador (Marx. 1996. 1: 234). Assim, o 

dinheiro, como forma autônoma de valor, assume a função de meio circulante do capital 

que é definido, portanto, como um valor que se movimenta, e que muda de forma para se 

valorizar, pois o valor “recebeu a qualidade oculta de gerar valor porque é valor. Ele pare 

filhotes vivos ou põe ovos de ouro.” (Marx. 1996. 1: 274) 

E embora o movimento do dinheiro seja apenas a expressão da circulação de 

mercadorias, esta aparece, ao contrário, como resultado do movimento do dinheiro. Sobre 

isto, diz Marx que 

 Vendem-se mercadorias não para comprar mercadorias, mas para substituir a 

forma mercadoria pela forma dinheiro. De simples intermediação do 

metabolismo, essa mudança de forma torna-se fim em si mesma. A figura 

alienada da mercadoria é impedida de funcionar como sua figura absolutamente 

alienável ou como sua forma dinheiro apenas evanescente. O dinheiro petrifica-

se, então, em tesouro e o vendedor de mercadorias torna-se entesourador. 

(Marx. 1996: 250) 23 

Com a forma ‘dinheiro’ ocupando a centralidade do sistema, o sentido específico da 

ação do capitalista agora é, a partir do dinheiro, produzir mercadorias para conseguir mais 

dinheiro. De forma esquemática: o capitalista, dispondo de uma soma de dinheiro (D), 

                                                 
23 Segundo Teixeira, a questão do “tesouro” desempenha um papel vital na teoria de Marx, desenvolvida no Livro 3 

d’O Capital, pois é quem faz a ponte com a natureza essencialmente capitalista que o dinheiro passa a assumir. 

Essa nova função do dinheiro liga-se ao capital fictício e ao dinheiro de crédito, que é a forma especificamente 

capitalista que o dinheiro assume, e que criam uma base para o entendimento do capitalismo moderno, onde a 

acumulação financeira predomina sobre todas as demais. (TEIXEIRA, Aloisio. “Marx e a economia política: a crítica 

como conceito. Revista: Econômica. N°.4. Dezembro 2000). Segundo Marx, o entesourador, com a possibilidade de 

manter a mercadoria como valor de troca através do dinheiro, desperta a cobiça pelo ouro e desenvolve o caráter 

psíquico de frustração advindo do desejo ilimitado de tudo poder possuir: “O impulso para entesourar é por natureza 

sem limite. Qualitativamente ou segundo a sua forma, o dinheiro é ilimitado, isto é, representante geral da riqueza 

material, pois pode trocar-se diretamente por qualquer mercadoria. Porém, ao mesmo tempo, toda a soma efetiva 

de dinheiro é quantitativamente limitada, portanto também apenas meio de compra de eficácia limitada. Essa 

contradição entre a limitação quantitativa e o caráter qualitativamente ilimitado do dinheiro impulsiona 

incessantemente o entesourador ao trabalho de Sísifo da acumulação. Acontece a ele como ao conquistador do 

mundo, que com cada novo país somente conquista uma nova fronteira.” (MARX. 1996: 253).  
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compra mercadorias (M) - máquinas, instalações, matérias brutas e primas e força de 

trabalho - e, fazendo atuar, com a ajuda das máquinas e instrumentos, a força de trabalho 

sobre as matérias no processo de produção (P), obtém mercadorias (M') que vende por 

uma soma de dinheiro superior à que investiu (D')24. É para apropriar-se dessa quantia 

adicional de dinheiro, o lucro, que o capitalista se movimenta: o lucro constitui seu 

objetivo, a motivação e a razão de ser do seu protagonismo social. Segundo Marx, 

A fórmula geral do capital é D – M – D’: lança-se uma soma de valor na 

circulação, para retirar dela soma maior. O processo que gera essa soma maior é 

a produção capitalista; o processo que a realiza em dinheiro é a circulação do 

capital. O capitalista não produz a mercadoria por amor a ela, pelo valor de uso 

que encerra, nem para consumi-la pessoalmente. O produto que o interessa 

efetivamente não é o produto concretamente considerado, mas o valor 

excedente do produto acima do valor do capital consumido para produzi-lo. 

(Marx. 2008. 3: 59) 

Assim, para que este esquema de produção seja bem sucedido na obtenção de lucro  

– o resultado financeiro obtido para além da taxa de mais-valia como veremos mais adiante, 

é necessária a presença das forças produtivas efetivamente aplicadas no processo de 

trabalho: os meios de trabalho - tudo aquilo de que se vale o homem para trabalhar 

(instrumentos, ferramentas, instalações etc., bem como a terra); os objetos do trabalho - 

tudo aquilo sobre o que incide o trabalho humano (matérias naturais brutas ou já 

modificadas); e a força de trabalho - a energia humana que, no processo de trabalho, é 

utilizada para transformar os objetos de trabalho em bens úteis à satisfação das 

necessidades humanas. 

Como descrito anteriormente, todos esses elementos podem ser, de forma abstrata, 

representados pelo trabalho soc ia l  necessário para a sua produção e, para dimensioná-lo, 

contabiliza-se a porcentagem consumida destes para a produção da mercadoria. Melhor 

dizendo, se os produtos forem consumidos de uma vez, como acontece com as matérias-

primas, transferir-se-ia imediatamente todo o seu valor à mercadoria que ajudam a 

produzir. Já se os produtos forem se desgastando aos poucos, como acontece com os 

maquinários, calcula-se um termo médio tomando por base a sua duração média, o seu 

aproveitamento médio ou a sua deterioração ou desgaste durante um determinado tempo. 

Desse modo calculamos qual a parte do valor do maquinário que passa à mercadoria 

                                                 
24 Descrição do processo de produção, didaticamente elaborado por Netto. NETTO, José Paulo; Braz, Marcelo. 

Economia Política: uma introdução crítica. 3° Edição. São Paulo: Cortez, 2007. Pág. 96. 
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fabricada e que parte, portanto, dentro da soma global de trabalho realizado corresponde à 

quantidade de trabalho anteriormente incorporado. 

Essas forças produtivas podem ser divididas pela sua capacidade de reprodução. 

Assim, temos o capital constante (c), isto é, o dinheiro investido, nos meios de produção, 

que não cria novos valores, mas apenas transfere o seu valor à mercadoria que está sendo 

produzida. Nesse curso do processo de produção, o valor dos meios de produção não se 

altera, pois o que perdem no desgaste reaparece na mercadoria produzida. No capital 

constante, o valor das mercadorias foi determinado pelo tempo de trabalho socialmente 

necessário para produzi-las e o seu valor não variará no processo de produção: ele apenas 

será transferido à mercadoria a ser produzida.  

Há ainda o capital variável (v), o qual o capitalista também compra como se fosse 

qualquer outra mercadoria. No entanto, este é a força de trabalho, um componente da 

produção que possui suas especificidades e que não é consumido assim como a matéria-

prima ou outro meio de produção qualquer. Seu valor, seguindo a lei do valor que rege 

todas as mercadorias, é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua 

produção como mercadoria, ou seja, o valor determinado pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário para produzir os bens que permitem a sua manutenção (ou 

reprodução) 25. 

A parte do capital convertida em força de trabalho (...) muda seu valor no 

processo de produção. Ela reproduz seu próprio equivalente e, além disso, 

produz um excedente, uma mais-valia que ela mesma pode variar, ser maior ou 

menor. Essa parte do capital transforma-se continuamente de grandeza 

constante em grandeza variável. Eu a chamo, por isso, parte variável do capital, 

ou mais concisamente: capital variável. (Marx, 1996. 1: 325) 

O capitalista, ao comprar o valor diário do operário, está comprando uma 

mercadoria como outra qualquer. Entretanto, há uma diferença entre medidas26 ao analisar 

a quantidade de trabalho produzida pelo operário, que está relacionada ao valor de 

                                                 
25 A relação entre esses dois capitais é denominada de composição orgânica do capital (q), que é a relação entre 

capital constante e capital variável (q=c/v). Essa relação varia conforme diversos ramos industriais, assinalando o 

maior ou menor grau de mecanização/automatização das empresas e varia também historicamente, segundo a 

crescente aplicação dos avanços científico-tecnológicos à produção. Diz Marx: “Entendemos por composição do 

capital, conforme já vimos no Livro Primeiro, a relação entre seu componente ativo e o passivo, entre a parte 

variável e constante. Importam aí duas relações, que não têm igual peso, embora possam produzir em certas 

circunstâncias efeitos iguais.” (MARX. 2008. O Capital. Livro 3: 194) 
26 Marx traz como exemplo a ração consumida por um cavalo (valor da força de trabalho) e o tempo em que este 

pode carregar o cavaleiro (valor produzido por ele). Ou seja, a quantidade de trabalho que serve de limite ao 

valor da força de trabalho do operário não limita de modo algum a quantidade de trabalho que sua força de 

trabalho pode executar. (MARX, 1996. 1: 101) 
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produção da mercadoria, e o valor da sua própria força de trabalho, que está relacionado 

com suas necessidades básicas. Isto é, os capitalistas cuidarão para que o valor recebido 

pelo operário, pago em salário e próximo do mínimo para sua sobrevivência 27, seja menor 

do que o valor produzido em mercadoria por seu trabalho; e isso é denominado de 

sobre trabalho , que irá traduzir-se em um sobreproduto 28.  

De outra forma: a força de trabalho produz mais valor que o necessário para se 

reproduzir, gerando assim um valor superior ao que custa: um sobre valor, ou a mais-

val ia 29. Com isso, esclarece-se o enigma do autocrescimento do capital, explicado pela sua 

relação com a mercadoria ‘força de trabalho’ que possui o peculiar poder de criar valor; e 

fica clara a importância da diferenciação entre capital constante e capital variável, para que 

se possa explicar que este valor criado advém deste trabalho vivo. 

O capital tem um único impulso vital, o impulso de valorizar-se, de criar mais-

valia, de absorver com sua parte constante, os meios de produção, a maior 

massa possível de mais-trabalho. O capital é trabalho morto, que apenas se 

reanima, à maneira dos vampiros, chupando trabalho vivo e que vive tanto mais 

quanto mais trabalho vivo chupa. O tempo durante o qual o trabalhador 

trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que 

comprou. (MARX. 1996.1: 347) 

                                                 
27 Segundo Netto, de forma concisa, o salário é o preço da força de trabalho que é regida pela lei do valor. 

Compreende-se que o capitalista queira comprar essa mercadoria com o mesmo raciocínio que compra às outras: 

pelo preço mais baixo possível - e se puder, pagará um preço abaixo do seu valor. Preço esse que também flutua, 

sendo fatores para essa flutuação o desemprego ou a escassez de trabalhador qualificado. “O valor da força de 

trabalho é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir os bens que permitem a sua 

manutenção (ou reprodução)”, ora atendendo as necessidades fisiológicas (um mínimo de alimentação, vestuário, 

habitação), ora atendendo as necessidades da natureza histórico-social, resultantes do desenvolvimento da 

sociedade (educação, lazer etc.). NETTO, José Paulo; Braz, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 3° 

edição. São Paulo: Cortez, 2007. Pág. 100, grifo do autor. 
28 Esses distintos valores da força de trabalho são definidos por variáveis. Entre elas, temos o valor dos meios de 

subsistência indispensáveis, o padrão de vida tradicional em cada país e a extensão da jornada de trabalho cujos 

limites máximos são dados pela força física do trabalhador. Diz Marx que uma sucessão rápida de gerações 

raquíticas e de vida curta manterá abastecido o mercado de trabalho tão bem como uma série de gerações robustas 

e de vida longa. MARX, Karl. “Salário, preço e lucro.” The Marxists Internet Archive. 

1965.www.dominiopublico.gov.br/ download/texto/ma000077.pdf). Pág. 28. 
29 Segundo Neto, Marx, no Livro Primeiro d’O Capital, adota em toda a análise do processo de produção capitalista 

a suposição de que as mercadorias se vendem pelo seu valor. O sentido disso é evitar o baralhamento da discussão 

da origem da mais-valia (tema básico do resto do Livro Primeiro d’O capital) com a das transferências de mais-valia 

na circulação (tema que só será abordado no Livro Terceiro). Cada questão deve ser analisada apenas com as 

determinações que lhe são essenciais, que lhe dizem diretamente respeito, sem introduzir elementos de confusão; 

os desvios dos preços em relação aos valores não contribuem em nada para explicar a origem social da mais-valia. 

Além disso, trataremos mais adiante quanto à distinção entre mais-valia e lucro – aspecto que pode gerar outras 

confusões. MACHADO Borges Neto, João. “A transformação dos valores em preço de produção em um sistema 

único temporal.” São Paulo. Dissertação de Mestrado. PUC/SP. 1997. Pág. 92. 
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Valor, preço e custo 

Neste contexto teórico, Marx desdobra os termos valor e preço de uma mercadoria 

em vários conceitos distintos e, segundo Machado Borges Neto (1997), existe uma enorme 

confusão a este respeito, entre os vários comentadores e analistas da sua teoria, que 

prejudica o entendimento da transformação dos valores em pre ços de produção : questão 

trabalhada por Marx no Livro Terceiro d’O Capital.  Neste volume, escrito quase três 

décadas após o Livro Primeiro, novos temas surgem – como a interação entre diversos 

capitais, a concorrência e articulações entre ramos de produção, a presença do lucro 

comercial etc., promovendo assim uma maior aproximação das suas conceituações teóricas 

com a realidade social e uma relativa redução do nível de abstração. Assim Marx explica a 

distribuição de sua obra: 

No Livro Primeiro, investigamos os fenômenos do processo de produção 

capitalista considerado apenas como processo imediato de produção, quando 

abstraímos de todos os efeitos induzidos por circunstâncias a ele estranhas. Mas 

o processo imediato de produção não abrange a vida toda do capital. Completa-

se o processo de circulação, que constitui o objeto de estudo do Livro Segundo. 

(...) O que nos cabe neste Livro Terceiro (...) é (...) descobrir e descrever as 

formas concretas oriundas do processo de movimento do capital, 

considerando-se esse processo como um todo. (...) Assim, as configurações do 

capital desenvolvidas (...) abeiram-se gradualmente da forma em que aparecem 

na superfície da sociedade (...) (Marx. 2008. 3: 41) 

Os conceitos de valor ,  preço  e custo , trabalhados no Livro Primeiro – intitulado 

‘Mercadoria e Dinheiro’ e considerado como o nível de abstração mais alto d’O Capital –, 

são descritos de forma mais geral e servem de base para todas as outras argumentações. 

Porém, também é neste início que, como colocado anteriormente, Marx já enuncia a 

possibilidade de incongruência entre valor e preço : 

 (...) Se o preço, como expoente da grandeza de valor da mercadoria, é expoente 

de sua relação de troca com o dinheiro, não se segue, ao contrário, que o 

expoente de sua relação de troca com o dinheiro seja necessariamente o 

expoente de sua grandeza de valor. (...) Com a transformação da grandeza do 

valor em preço, essa relação necessária aparece como a relação de troca de uma 

mercadoria com a mercadoria monetária, que existe fora dela. Mas nesta relação 

pode expressar-se tanto a grandeza de valor da mercadoria como o mais ou 

menos em que, sob dadas circunstâncias, ela é alienável. A possibilidade de uma 

incongruência quantitativa entre preço e a grandeza de valor é, portanto, 
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inerente a própria forma preço. Isto não é um defeito desta forma, mas torna-a, 

ao contrário, a forma adequada a um modo de produção em que a regra 

somente pode impor-se como lei cega da média à falta de qualquer regra. 

(Marx. 1996. 1: 226) 

Neste raciocínio, o valor na sua forma intrínseca30, refere-se à objetivação de 

trabalho abstrato aplicado na produção das mercadorias. Porém, quando se expressa na 

forma preço, ou seja, na sua forma extrínseca, perde-se em fidedignidade, pois o preço 

expressa o valor como algo diferente dele próprio, podendo assim haver uma 

incongruência tanto quantitativa quanto qualitativa na relação de troca, sem anular esta 

correspondência. Sobre isto, Machado Borges Neto (1997) chama a atenção para o fato de 

que, quando uma mercadoria é alienada por um preço distinto do seu valor, faz-se uma 

transferência de valor na circulação, entre o comprador e o vendedor e, nesse caso, ocorre 

o que se pode chamar de troca desigual, isto é, troca com transferência de valor na 

circulação31.   

A diferenciação entre valor e preço apresenta-se com um ponto de confusão teórica 

quando Marx, já a partir do terceiro capítulo do Livro Primeiro, refere-se sempre a valor  a 

partir da sua medida em dinhei ro , ou seja, a seu preço, seguindo, de certa forma, a lógica 

do próprio sistema capitalista e da prática corrente32. Esta atitude gera uma dificuldade de 

distinção frente às definições conceituais entre valor  e preço  e, segundo autores33, explicita 

as formas de manipulação e articulação que regem o sistema capitalista na obtenção e 

maximização dos lucros. Entretanto, não nos cabe aqui aprofundar o tema ao nível 

desenvolvido pelos pesquisadores desta área, já que o objetivo desta pesquisa está em 

analisar as ferramentas de custo utilizadas pelos arquitetos na análise da obra arquitetônica, 

ou melhor, nos termos econômicos: na análise da mercadoria realizada pelos agentes da 

construção civil a partir da idealização advinda do projeto arquitetônico. Mas de qualquer 

                                                 
30 Marx também trabalha com essa diferenciação quando fala sobre do preço de custo e preço de venda da 

mercadoria, considerando o primeiro como mínimo necessário para que se produza a mercadoria, ou seja, seu valor 

intrínseco. “O preço de custo estabelece o limite inferior do preço de venda. (...) Já por isso inclina-se o capitalista a 

considerar o preço de custo como o valor intrínseco da mercadoria, pois esse preço é indispensável à simples 

conservação de seu capital.” (MARX. 1996. O Capital. Livro 3: 52) 
31 Isso acaba se equilibrando no geral da economia, pois nunca há perda de valor, ou ganho de valor sem que este 

tenha sido efetivamente criado. (MACHADO Borges Neto. 1997:121) 
32 Segundo Machado Borges Neto (1997:16), na realidade capitalista, estas duas transformações se fazem ao 

mesmo tempo: os valores se expressam em preços já incorporando desvios quantitativos. 
33 Segundo Gorender, a publicação do Livro Terceiro d’O Capital se deu vinte e sete anos após a do Livro Primeiro, 

tendo a teoria marxiana conquistado certa atenção nos meios acadêmicos neste período, entre os quais se 

aguardava a solução, anunciada por Engels, da contradição entre valor e preço. “Assim que chegou às prateleiras 

das livrarias, o Livro Terceiro desencadeou uma polêmica que, embora variando de aspectos, prossegue até hoje.” 

GORENDER, Jacob. “Apresentação: O Capital. Livro Primeiro”. Editora Nova Cultura Ltda. 1996. Pág. 47. 
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forma, já aparecem aqui algumas pistas quanto à diversidade de sentidos surgidas quando 

arquitetos e engenheiros manipulam e trabalham conceitos como valor e preço . 

Para melhor encaminhamento, procurou-se visualizar a definição mais ampla desses 

conceitos e seus respectivos desdobramentos como ‘preço de venda’, ‘preço de produção’ e 

‘valor de mercado’, presentes no Livro Terceiro d’O Capital, os quais surgem quando Marx 

introduz os efeitos externos ao processo de produção, oriundos da circulação e que 

intervêm de maneira decisiva no processo imediato34. De forma mais completa: 

Por preço de produção deve entender-se, depois como antes, o preço da 

mercadoria = seus custos (o valor do capital constante + capital variável, nelas 

contidos) + o lucro médio sobre eles. Mas este lucro médio é agora 

determinado de outro modo. É determinado pelo lucro global que este capital 

produtivo gera; mas não é calculado sobre esse capital produtivo total (...), mas 

calculado sobre o capital produtivo total + capital comercial. (...) Na taxa média 

de lucro já está calculada a parte do lucro global que cabe ao capital comercial. 

O valor real ou preço de produção do capital-mercadoria global é, portanto = 

c+l+h (em que h é o lucro do comercial). O preço de produção ou preço pelo 

qual o capitalista industrial vende enquanto tal é, portanto, menor do que o 

preço de produção real da mercadoria; ou, se considerarmos a totalidade das 

mercadorias, estão os preços pelos quais a classe dos capitalistas industriais as 

vende são menores do que seus valores. (...) Queremos conservar a expressão 

‘preço de produção’ no sentido mais preciso acima desenvolvido. Então fica 

claro que o lucro do capitalista industrial é igual ao excedente do preço de 

produção da mercadoria sobre seus preços de custo e que, em contraste com 

esse lucro industrial, o lucro comercial é igual ao excedente do preço de venda 

sobre o preço de produção da mercadoria, que é seu preço de compra para o 

comerciante; que, porém o preço real da mercadoria é = seu preço de produção 

+ o lucro mercantil (comercial). Assim como o capital comercial só realiza 

lucro que já está contido no valor da mercadoria como mais-valia, assim o 

capital comercial apenas o realiza porque toda a mais-valia ou todo o lucro 

ainda não está realizado no preço da mercadoria realizado pelo capitalista 

industrial. O preço de venda do comerciante está, assim, acima do preço de 

                                                 
34 Segundo Neto, nos capítulos iniciais do Livro Terceiro, Marx retoma a abordagem do Livro Primeiro, de considerar 

apenas o processo de produção, promovendo uma abstração dos custos de circulação. A diferença em relação ao 

método do Livro Primeiro está em que agora são considerados os muitos capitais. (MACHADO Borges Neto. 

1997:16). 
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compra não porque aquele esteja acima, mas porque este está abaixo do valor 

total. (Marx. 2008. 3: 378) 35 

O preço de venda, também chamado de ‘preço real da mercadoria’ ou ‘valor real da 

mercadoria’ ou ‘preço de produção do capital-mercadoria global’, aqui considera, para além 

do valor no processo de produção, o lucro comercial, ou seja, o processo de c ir culação da 

mercadoria . Se descontarmos desse preço de venda o lucro comercial, obteremos o preço 

de produção (do industrial), também chamado de ‘valor da mercadoria’, cuja definição é 

trabalhada desde o início como possuidora de capital constante (c), variável (v) e mais-valia 

(m)36. A diferença aqui está que essa mais-valia é baseada num ‘lucro médio’37 realizado 

pelos ramos de produção referentes àquela mercadoria. 

Os preços que obtemos, acrescentando a média das diferentes taxas de lucro 

dos diferentes ramos aos preços de custo dos diferentes ramos, são os preços 

de produção. (...) As taxas diferentes de lucros, por força da concorrência, 

igualam-se numa taxa geral de lucro, que é medida de todas elas. O lucro que, 

de acordo com essa taxa geral, corresponde à capital de grandeza dada, qualquer 

que seja a composição orgânica, chama-se de lucro médio. (Marx. 2008. 3: 210-

211) 

Cabe aqui ressaltar uma importância da distinção entre taxa de mais-val ia  e taxa 

de lucro .  A taxa de mais-valia, termo relacionado ao processo de produção, é um excedente 

sobre o capital variável, ou seja, m/(v). Já a taxa de lucro é a mais-valia sobre o todo, sendo 

expressa por m/(c+v), resultando uma diferença quantitativa bastante significativa quando 

relacionada a processos mais ou menos industrializados de produção.  Porém essa 

diferença entre taxa de mais-valia e taxa de lucro traz outra importante questão: a taxa de 

mais-valia, por relacionar o trabalho não pago com o total do trabalho vivo (o capital 

variável), é uma razão que traz expressa a relação entre capital e trabalho; por outro lado, a 

taxa de lucro, por relacionar o trabalho não pago com o total do capital investido (capital 

                                                 
35 Para melhor esclarecer a fórmula: c+l+h, c é o capital necessário (constante e variável), l é o lucro do capital 

industrial e h o lucro mercantil. 

36 “De acordo com as funções específicas que desempenham no circuito total da economia capitalista — na 

produção, na circulação e no crédito —, os capitais individuais apropriam-se de formas distintas de mais-valia: lucro 

industrial, lucro comercial, juros, cabendo à propriedade territorial a renda da terra, também ela uma forma particular 

da mais-valia. A lei dinâmica direcionadora desse embate concorrencial entre os capitais individuais pela 

apropriação da mais-valia é a lei da queda tendencial da taxa média de lucro.” (GORENDER. 1996. Apresentação 

d’O Capital: 26) 
37  “A taxa geral de lucro (e por meio dela, o lucro médio) pode variar, sem que se altere o valor das mercadorias, 

quando varia o grau de exploração do trabalho. A taxa geral de lucro ainda pode variar, sem que se altere o grau de 

exploração do trabalho, quando a soma do trabalho aplicado varia em relação ao capital constante, em virtude de 

modificações técnicas no processo de trabalho.” (MARX. 2008. O Capital. Livro 3: 220) 
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constante + capital variável), expressa a relação do capital consigo mesmo, fazendo 

desaparecer o fato de que o valor excedente é, sempre, produzido pela força de trabalho38. 

Ou, nos dizeres de Marx, uma relação que se impõe “apagando a origem e o segredo da 

existência” (Marx. 2008. 3: 66) 39 

A conversão da mais-valia em lucro deve ser inferida da transformação da taxa 

de mais-valia em taxa de lucro, e não o contrário. Mas, de fato, o ponto de 

partida histórico é a taxa de lucro. Relativamente, mais-valia e taxa de mais-valia 

são o invisível, o essencial a investigar, enquanto a taxa de lucro e, por 

conseguinte, a mais-valia sob a forma de lucro transbordam na superfície dos 

fenômenos. (Marx. 2008. 3: 60-61) 

O que nos interessa aqui é que, nesta “superfície dos fenômenos”, o ‘capitalista 

prático’ trabalha com o raciocínio inverso: a mais-valia, como forma transmutada de lucro, 

é um dado existente que advém do excedente do ‘preço de venda’ sobre o ‘preço de custo’, 

fazendo desapare cer a noção de valor . Ele perde de vista o trabalho total que custa para 

produzir a mercadoria, tendo somente como dimensionar a parte paga desse total, ou seja, 

a parte referente ao preço de custo. Assim, o lucro lhe aparece como algo extrínseco ao 

valor encerrado na mercadoria e “essa imagem plenamente se confirma, consolida e ossifica 

quando, na realidade, o lucro acrescentado ao preço de custo, em cada ramo particular de 

produção, não é determinado pelos limites da formação do valor aí ocorrida, mas por 

fatores inteiramente externos.” (Marx. 2008. 3: 222)  

E, nesta lógica, a origem desse excedente mergulha no “mistério” 40, não se sabendo 

se provém da exploração do trabalho no processo de produção, dos compradores no 

processo de circulação ou de ambos. Da mesma forma que, na necessidade de reduzir os 

custos para se manter a mesma proporção da taxa de lucro pretendida pelo capitalista num 

                                                 
38 Nesta lógica, a procura pelo ‘mais barato’, na opção entre diferentes fornecedores, pode representar a escolha 

por uma produção com maior exploração da força de trabalho, pois o capitalista, para manter o lucro desejado, 

frente à taxa de lucro média, provavelmente procurará ter um processo produtivo com custo mais baixo – por meio 

do envilecimento da força de trabalho. 
39 Novamente lembrando Sérgio Ferro, é por esta razão que este autor sugere uma abordagem mais cuidadosa na 

análise da taxa de mais-valia na construção civil e sua relação com a taxa de lucro do empreendedor: um setor que 

se movimenta praticamente à custa de muito capital constante e relativamente pouco capital variável (se 

considerados outros setores industriais), a construção civil pode, conforme as contas de Ferro, ocultar taxas de 

mais-valia em torno de 4 vezes a taxa de lucro (ao dividir a mais-valia absoluta pelo capital variável apenas e não 

pelo capital variável + capital constante) (FERRO, Sérgio. 2006. “A produção da casa no Brasil” in Arquitetura e 

trabalho livre: 95-97)  
40 (MARX. 2008. O Capital. Livro 3: 62) 
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ramo de produção, poderia reduzir o preço de custo através da diminuição dos salários, 

sem que isso esteja expresso na taxa de lucro41. 

Segundo Neto (MACHADO Borges Neto. 1997: 16), a utilização de uma taxa de 

lucro média para definição do preço de produção cuja quantidade se desvia do valor 

específico da mercadoria tem objetivo claro: a transferência de valores na magnitude 

necessária para igualar as taxas de lucro (médias) dos capitais dos vários setores, 

compensando assim as diferenças nas composições dos capitais e nos tempos de rotação 

dos diversos setores. Pois, ao ser considerado um lucro médio42, parte-se da generalização 

dos processos e da negação das muitas taxas de lucro específicas, originalmente reinantes 

nos diferentes ramos da produção – já que cada ramo possui diversas composições 

orgânicas dos capitais investidos, com suas respectivas proporcionalidades entre capital 

constante, capital variável, e consequentemente, quantidade de mais-valia. Nesta realidade, 

 Um capitalista, vendendo mercadoria ao preço de produção, recebe dinheiro 

no valor do capital consumido para produzi-la e obtém lucro na proporção do 

capital adiantado, qualificado como simples parte alíquota de todo o capital da 

sociedade. Os preços de custo são específicos. O acréscimo do lucro ao preço 

de custo não depende de seu ramo particular de produção; é simples média 

percentual do capital adiantado. (Marx. 2008. 3: 212) 

Assim, o preço de custo é o ‘preço da produção’ descontado o ‘lucro médio’, e é 

também denominado, no Livro Primeiro, como ‘custo da mercadoria para o capitalista’ que 

se diferencia do custo real da mercadoria. Isto é, o custo da mercadoria, para o capitalista, é 

a somatória de gastos com as matérias-primas (valor do trabalho aplicado nelas), os 

maquinários (os meios de trabalho propriamente ditos) e os salários pagos aos operários 

(capital variável). Já o custo real da mercadoria, ou valor  da mercadoria , neste caso seria a 

somatória de todos esses gastos mais a parte do trabalho não pago que se transformou em mais-valia43. 

                                                 
41 Parece-nos plausível considerar que uma das diversas e perversas manifestações desta lógica de ‘apagamento’ 

da relação entre taxa de lucro e taxa de mais-valia seja a persistente busca de soluções construtivas destinadas à 

moradia para os pobres: o argumento pode não significar apenas redução nos salários pagos para produção destas 

moradias, mas também – e sobretudo – na deterioração qualitativa dos materiais empregados sem que isto cause 

impacto ou também apareça expresso na taxa de lucro.  

42 A concorrência inter-setorial entre os capitais dá origem a uma tendência à igualação das taxas de lucro, à 

formação de uma taxa geral de lucro, e consequentemente à formação dos preços de produção. Disto Marx tratou 

no capitulo 9, e isto é retomado também no Capítulo 10.  (MACHADO Borges Neto. 1997: 16). 
43 Aqui, ao misturar os termos valor (da mercadoria) e preço (de custo) com a afirmação de que parte do valor da 

mercadoria é o preço de custo, verifica-se o uso, por Marx, do termo ‘preço-valor’ cuja função é expressar 

diretamente o valor de mercado, ou seja, o preço que não se desvia do valor, ou “(...) quando as mercadorias são 

intercambiadas mutuamente em proporção ao valor nelas contidos” (MARX. 2008. O Capital Livro 3: 129). 
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Esta parte do valor, a qual ressarce o preço dos meios de produção consumidos 

e o da força de trabalho aplicada, repõe apenas o que a mercadoria custa ao 

próprio capitalista, constituindo para ele o preço de custo da mercadoria. (...) 

isto é, o valor da mercadoria = preço de custo + mais-valia. (Marx. 2008. 3: 42) 

Neste contexto, todas essas diferenciações entre ‘preço de custo’  (que é a base 

mínima para criar uma mercadoria, sendo a menor quantidade de valor), ‘preço de  

produção’  (que a partir do primeiro, adquire um valor com a soma do lucro médio), e 

‘valor  da mercadoria’  (que também a partir do primeiro, adquire um valor com a soma do 

seu lucro específico) servem para caracterizar uma mercadoria que, ao entrar em circulação, 

permite ao capitalista ter uma ‘margem de lucro’ que pode variar entre a mais-valia original 

produzida pelo seu valor e o preço global da mercadoria. Isto é, se o capitalista conseguir 

um ‘preço de produção’ maior do que seu ‘preço de custo’, ele necessariamente obterá 

lucro, mesmo que esse não seja completo, ou seja, não corresponda ao total do valor da 

mercadoria que depende da produção individual. Pois seria daqui que decorreria a 

separação entre o preço do objeto produzido – construído, no caso da Arquitetura – e o 

real valor que a ele se agrega em seu processo de produção. 

A lei fundamental da concorrência capitalista, até hoje não apreendida pela 

economia política, a lei que regula a taxa geral de lucro e os preços de produção 

determinados por essa taxa, baseia-se (...) nessa diferença entre valor de 

mercadoria e preço de custo, e na possibilidade daí resultante de vender a 

mercadoria abaixo do valor, mas com lucro. (Marx. 2008. 3: 52) 

Enquanto que o preço de custo  estabelece o limite mínimo, a relação entre o preço de  

produção  e o valor da mercadoria possui infinitas possibilidades de proporção, e são pautadas 

pelos fenômenos cotidianos da concorrência44. Ou seja, com a oferta e demanda atuando no 

preço da mercadoria, somente em uma situação hipotética poderíamos prever que os preços  

corresponderiam aproximadamente aos valores . E para que tal situação teórica se configurasse, 

Marx afirma que 

(...) basta: (1) que a troca das diferentes mercadorias deixe de ser meramente 

fortuita ou ocasional; (2) que, se considerarmos a troca direta de mercadorias, 

produzam-se elas aproximadamente nas proporções adequadas às necessidades 

recíprocas dos dois lados, o que vem com a experiência mútua de venda e 

resulta da própria troca continuada; e (3) que, no tocante à venda, nenhum 

                                                 
44 Marx, no Livro Terceiro, sempre relembra a importância da ‘lei do valor’, afirmando que “como quer que os preços 

se regulem (...) rege o movimento deles a lei do valor, no sentido de que decréscimo ou acréscimo do trabalho 

exigido para a produção faz cair ou subir os preços de produção.” (MARX. 2008. O Capital Livro 3: 236). 
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monopólio natural ou artificial capacite uma das partes contratantes a vender 

acima do valor, ou a force a vender abaixo dele. (Marx. 2008. 3: 234). 

Quando a procura e a oferta coincidem, elas param de atuar45, e justamente por isso 

vende-se a mercadoria pelo valor de mercado . Essa procura, ou demanda, depende da 

necessidade social que é determinada pelo valor de uso da mercadoria. Já, se sua quantidade 

for maior ou menor que a procura, o preço de mercado se desvia do valor da mercadoria, 

ou seja, não se trata apenas de valores de uso que satisfazem necessidades humanas, mas 

também da quantidade, que se encontra no mercado, desses valores de uso. 

Ao observar a relação entre produtores do mesmo ramo, a concorrência 

caracteriza-se por se contrapor entre a média dos produtores dentro deste ramo de 

produção – ao seu ‘valor de mercado’, com a produção individual – com seu ‘valor 

individual’ da mercadoria. Ou seja, o valor de mercado é a quantidade de trabalho abstrato, 

socialmente necessário, para produzir a mercadoria nas condições ‘médias’ de uma esfera 

de produção cujas definições dependem das relações entre a estrutura da oferta e a 

demanda social46. 

Oferta e procura, supõem a transformação do valor em valor de mercado, e, na 

medida em que ocorrem na base capitalista (...) supõem (...), portanto relações 

bem mais complexas que a compra e venda simples de mercadorias. Não se 

trata aí da conversão formal do valor das mercadorias em preço (...); trata-se de 

determinados desvios quantitativos que os preço de mercado têm dos valores 

de mercado e ainda dos preços de produção. (Marx. 2008. 3: 252). 

Na concorrência, dentro do mesmo ramo de produção, o ‘produtor individual’ que 

age independentemente da massa dos competidores, representa o lado no momento mais 

fraco, com maior influência da dependência recíproca. E o grupo ou o adversário com 

unidade mais ou menos homogênea, por essa articulação, adquire representatividade mais 

palpável e demonstra ser o lado mais forte. E, “(...) quando um lado tem posição 

predominante, ganham todos que dele fazem parte; é como se tivessem de tirar partido de 

um monopólio comum”. (Marx. 2008. 3: 251-2). Ou seja, para ocorrer o monopólio, há a 

necessidade de certa situação ocasional de oferta e demanda, em que a regra para a 

                                                 
45 Marx dá como exemplo que “duas forças iguais em direções opostas se anulam e não se manifestam 

exteriormente.” (MARX. 2008. O Capital Livro 3: 247). 
46 ‘Valor de mercado’ se diferencia da definição de ‘valor’ feita no Capítulo 1 Livro Primeiro d’O Capital, pois nesta 

primeira definição Marx não trata especificamente de mercadorias capitalistas; já que as mercadorias são 

produzidas por produtores genéricos, que podem ser indivíduos. Assim, o socialmente necessário, neste caso, 

refere-se às condições médias entre indivíduos. (MACHADO Borges Neto. 1997: 16). 
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definição do preço de venda não está pautada estritamente pelas necessidades sociais ou 

pela quantidade de mercadoria presente no mercado, mas pela articulação entre produtores 

dentro do próprio ramo de produção. Quando isso ocorre, há a possibilidade de definição 

do preço de venda da mercadoria acima de seu valor de produção. 

Da mesma forma que há incongruência entre o valor de mercado – definido pela 

‘média’ dentro de um ramo produtivo e o preço de produção – definido pela ‘média dentro 

do capital global’47, há a discordância entre o ‘valor de mercado’ e o ‘valor individual’ cuja 

definição refere-se a uma produção específica ou a um grupo pequeno de produtores, com 

composição orgânica do capital similar, dentro de um ramo particular da produção. Esta 

distinção é importante para considerarmos a relação entre grupos de capitais de distintas 

condições de produção no interior de cada setor, pois os que produzem nas melhores 

condições poderão obter um superlucro. 

Quando a oferta das mercadorias ao valor médio, isto é, ao valor da massa 

situada entre aqueles dois extremos, satisfaz a procura corrente, realizam as 

mercadorias, de valor individual abaixo do valor de mercado, mais-valia extra 

ou superlucro, enquanto as de valor individual acima do valor de mercado não 

podem realizar parte da mais-valia nelas contida. (Marx. 2008. 3: 235) 

Melhor explicando, a taxa de lucro média parte do princípio que todos estariam 

numa situação ‘satisfatória’ com lucros aproximados. Porém, a concorrência inter-setorial 

demonstra que essa situação de repouso é hipotética, pois o valor individual das 

mercadorias demonstra a existência de diferentes taxas de lucro: o valor da força de 

trabalho e as quantidades de mais-valia contidas nos valores das diferentes mercadorias 

seriam absolutamente desiguais, conforme a composição orgânica dos capitais e, desta 

forma, todos procuram reduzir seus custos de produção, para assim obter um sobrelucro. 

É por isso que “agora sabemos que só por casualidade a mais-valia realmente produzida 

num ramo particular de produção, ou seja, o lucro, coincide com o lucro contido no preço 

de venda da mercadoria.” (Marx. 2008. 3: 221) 

E, mesmo ao considerar, de forma hipotética, que o lucro obtido em cada ramo 

particular de produção fosse igual à soma de mais-valia produzida por todo o capital nele 

investido, segundo Marx (2008), o burguês não conseguiria relacionar o lucro com o 

trabalho excedente não-pago (a mais-valia), pois no processo de circulação (em que impera 

                                                 
47 “O que dissemos do valor de mercado estende-se ao preço de produção quando o substitui. O preço de produção 

é regulado em cada ramo, e também, segundo as condições particulares. E ele mesmo é o centro em torno do qual 

giram os preços quotidianos de mercado, que nele tendem a nivelar-se dentro de determinado períodos.” (MARX. 

2008. O Capital. Livro 3: 235-236) 
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o preço), esquece-se da produção (em que impera o valor) e varia-se em muito a taxa de 

lucro, dependendo do nível do preço da matéria-prima e do conhecimento técnico com 

que foi adquirida; de ser a maquinaria mais ou menos produtiva, adequada e barata; da 

maneira mais ou menos perfeita em que se eliminam desperdícios de matéria-prima e em 

que são simples e eficazes a direção e controle etc. Em suma, “(...) dada a mais-valia 

correspondente a determinado capital variável. Ainda depende muito da capacidade 

profissional do próprio capitalista, ou de seus superintendentes e empregados, expressar-se a 

mesma mais-valia em taxa de lucro maior ou menor e, portanto, obter ele montante maior ou 

menor de lucro.” (Marx. 2008. 3: 183) 

Nesta miscelânea de interações, o próprio capitalista, ou o ‘capitalista prático’ como 

dito anteriormente48, não está em condições, no cotidiano, de visualizar para além dos 

fenômenos da concorrência, e perceber essas transformações e adaptações dos valores em 

preços para o equilíbrio da taxa geral de lucro no capital global. Aliás, sua análise, pelo 

visto, trabalha ao inverso: sabendo quanto necessita de capital a ser investido para a 

reprodução da mercadoria (seu preço de custo), avalia a taxa de lucro do seu ramo de 

produção – determinada por questões exteriores ao seu processo de produção individual, e 

adquire um lucro que pode variar entre seu preço de custo (lucro zero) e o preço de venda, 

que inclusive, não necessariamente é próximo ao valor da mercadoria produzida. E, esse 

preço de custo da mercadoria, no mesmo processo inverso, é adquirido a partir da realidade 

do mercado, já que é dimensionado anteriormente a ser realmente realizado, tendo uma 

aproximação do preço a ser pago pelas matérias-primas maquinários e força de trabalho.  

Pode-se considerar, dessa forma, que a análise da mercadoria possui características 

específicas dentro do seu processo de produção, que são determinantes para a aquisição do 

objetivo das empresas capitalistas – através dela, obter o valor excedente produzido pela força 

de trabalho. Entretanto, o processo de produção em si não determina o lucro a ser adquirido 

com esta mercadoria – há elementos extrínsecos a ela, advindos da circulação que determinarão 

as regras do jogo entre o ‘preço de custo’, o ‘preço de produção – venda do industrial’ e o ‘valor 

real’ produzido pela mercadoria. Esta interligação afasta as expressões das mercadorias no 

mercado (o preço em dinheiro) do seu processo de produção, não reconhecendo mais, a partir 

do seu preço de venda ou da sua taxa de lucro, quais são os valores reais da mercadoria, sua 

relação entre trabalho vivo e morto, ou sua taxa de mais-valia. 

Ambos, o processo de produção e o processo de circulação, confluem 

constantemente, interpretam-se, e assim mascaram, sem cessar, as 

                                                 
48 (MARX. 2008. O Capital. Livro 3: 223) 
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características que os diferenciam. (...) O processo imediato de produção é 

transitório, fluindo para o processo de circulação e vice-versa; assim, a ideia que 

se revela mais ou menos clara no processo de produção, a respeito da fonte do 

ganho nele obtido, isto é, a respeito da natureza da mais-valia, parece, no 

máximo, equiparar-se à concepção segundo a qual o excedente realizado 

provém do movimento oriundo da circulação, desligado do processo de 

produção, próprio do capital, independente de suas relações com o trabalho. 

(Marx. 2008. 3: 62) 

Algumas implicações no processo de produção da arquitetura 

Dentro do campo de estudo da Crítica da Economia Política, a discussão que nos 

instiga a procura de correlações com a Arquitetura dos Custos e Engenharia dos Custos 

está na possibilidade de incongruência entre o preço de venda da mercadoria – mergulhada 

no sistema como capital global – e o valor de produção – advindo do seu processo 

construtivo com o manuseio dos custos específicos, como matérias-primas, equipamentos 

e força de trabalho. 

A distinção entre valor da mercadoria  e preço de venda , no raciocínio teórico em 

que os elementos vão se somando, parte da definição do preço de custo  (c = capital 

constante + variável), necessário para a produção da mercadoria que possui seu valor 

individua l  – seu preço de custo acrescido do lucro real advindo da mais-valia produzida 

pela força de trabalho (c + l real). Seu valor individual se difere do seu valor de mercado  

por este ser determinado pelo lucro médio, advindo das regras do capital global, extrínsecas 

aos ramos produtivos (c + l médio). E finalmente, seu valor de mercado se difere do seu 

preço de venda , ou preço de produção do capital mercadoria global, por este possuir, para 

além do lucro do capital industrial, o lucro mercantil (c + l médio+ h). 

O que nos interessa aqui é que, como visto anteriormente, na superfície dos 

fenômenos, o ‘ capita l is ta práti co’  faz perder de  vista o valor do trabalho nec es sár io  

para produzir a mercador ia .  Ele, tendo somente como dimensionar a parte paga desse 

trabalho – referente aos custos necessários, faz o simples cálculo da diferença entre o preço 

de venda e o preço de custo. E, este preço de venda é determinado por fatores inteiramente 

externos à produção, o que faz do lucro ser algo extrínseco ao valor encerrado na 

mercadoria. 

Na Engenharia dos Custos, dentro da lógica do ‘capitalista prático’, o orçamento 

analítico parte dos custos diretos da obra (materiais e equipamentos - similares ao capital 

constante; e da mão de obra – similar ao capital variável) para aplicar sobre eles, juntamente 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO              Notas sobre concepções de preço e valor nos custos da Arquitetura 

136         [3] VALOR, PREÇO E CUSTO 

 

com os tributos, uma taxa denominada BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) cujo escopo 

possui despesas por incertezas e riscos, despesas administrativas, tributárias, comerciais, 

financeiras e, finalmente, o lucro. A taxa de BDI, específica para cada construtor, conforme 

sua organização interna, não discrimina a porcentagem específica para cada um desses 

custos indiretos, nem a parte referente ao lucro e, ao ser aplicada sobre custos diretos, 

transforma-os em preços dos serviços que, ao se somarem, definem o preço de venda da 

obra (ou preço global, como se conhece na administração pública). 49 

Assim, apesar de utilizada para a formação do preço de venda de serviços de 

engenharia e aplicada no ramo da construção civil brasileira desde meados da década de 

197050, por não haver, na prática, nenhuma dissecação dos custos indiretos da obra, há uma 

simplificação da taxa BDI na faixa de 20% a 30% sobre os custos diretos. Estes valores, da 

mesma forma que o lucro médio, partem de uma referência do ramo de produção da 

construção civil, certamente dissonantes com a realidade das várias composições orgânicas 

específicas dos construtores. Como também podem estar desfavorecendo ou privilegiando 

organizações produtivas, conforme sua produtividade e lucratividade. Como trabalhado 

anteriormente, apesar do BDI partir de uma composição que pretende ser racional, esta taxa 

esconde todo o tipo de manipulação para a ampliação dos lucros, sem deixar muitos vestígios 

– manobras comercialmente e eticamente aceitas dentro do jogo nas relações capitalistas.51 

Para além da taxa de BDI, na economia da construção, esta manipulação 

orçamentária pode ocorrer por meio do orçamento f ormal  apresentado ao cliente, 

determinando a compra dos insumos como se fossem adquiridos da forma mais cara (no 

varejo, em unidades independentes etc.) e na manipulação na produtividade da mão de 

obra, considerando-a de baixa eficiência, o que encarece os serviços. Este orçamento 

formal, com vimos no Capítulo 1, difere-se do orçamento int erno  da construtora que, com 

a gestão do empreendimento, adquire custos reais bem inferiores aos preços apresentados 

por meio de cotações de preço no mercado para serviços e insumos e com o rígido 

controle de produtividade a partir de aferições feitas no canteiro de obras. Com essas 

articulações financeiras, obtém-se um valor extra – uma distância maior entre o preço de 

venda e o preço de custo, que pode servir para encobrir os custos indiretos ou 

simplesmente para a aquisição de uma maior taxa de lucro. Nesta realidade, a origem desse 

                                                 
��ROCHA, Márcio Soares.  Análise de BDI de obras públicas pelo método da estimativa Intervalar. Artigo Técnico. 

(http://www.ibraop.org.br/site/media/sinaop/10_sinaop/analise_bdi.pdf) 
�� FREIRES, Alécio Pinheiro; PAMPLONA, E. O. Um Enfoque no BDI de Empresas Construtoras de Pequeno Porte 

Com a Utilização das Ferramentas de Custeio ABC/ABM. In: IX Congresso Internacional de Custos, 2005. 

51 Ver Capítulo 2 – Engenharia dos Custos. Pág. 55. Citação de GHOUBAR, Khaled. Op. Cit. 2007. AULA 3. 
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excedente, tanto na reflexão da Crítica da Economia Política, como na Engenharia dos 

Custos, mergulha no mist ério 52. 

Para os arquitetos que pretendem relacionar os custos de produção com as 

propostas espaciais e construtivas definidas em projeto, ao utilizar os indicadores e banco 

de dados produzidos pela Engenharia dos Custos, não se tem com clareza a diferenciação 

entre o preço de custo  - custos dos serviços (diretamente ligados à produção) e o preço de 

venda  da obra arquitetônica (ligado à comercialização), pois os dados divulgados pelos 

construtores aparentemente partem do orçamento f ormal .  De outra forma: para o projeto 

arquitetônico, não há como confirmar se os indicadores orçamentários tradicionais 

expressam os custos reais das opções tecnológicas, já que sobre eles está inserida uma 

margem de lucro e custos extrínsecos à produção por meio da utilização do BDI, a 

manipulação dos preços dos insumos e da produtividade da mão de obra. Todas essas 

manipulações orçamentárias, presentes na economia da construção, demonstram a 

incongruência entre valor de produção e preço de venda e, de forma específica na 

construção civil, não permitem a visualização da discrepância entre ambos. 

Ademais, mesmo com as informações existentes no mercado da construção civil 

sobre os produtos e processos disponíveis, com o detalhamento dos serviços e insumos 

necessários para a orçamentação, não há uma base de dados sistematizada e aplicada à 

situação concreta de projeto, como visto na pesquisa realizada por Silke Kapp53. Dessa 

forma, torna-se incerta a opção por processos construtivos não convencionais e há um 

favorecimento do uso continuado dos sistemas tradicionais que, mesmo sem todas as 

informações necessárias, possuem meios de divulgação e pesquisa minimamente 

estruturados. Na análise econômica, segundo Marx (2008), para que haja uma proximidade 

dos preços com os valores de produção, com regulação na oferta e demanda, seria 

necessário que não haja nenhum monopólio natural ou artificial que capacite uma das 

partes constantes a vender acima do valor, ou a force a vender abaixo dele.   

Entretanto, a situação descrita acima pode favorecer as situações de monopólio 

para determinados insumos no mercado, que possuem expressivas pesquisas tecnológicas e 

certificações e disponibilizam maior número de informações sobre os serviços que utilizam 

seu produto. Estes insumos ou serviços, que determinarão os processos construtivos, 

possuem um preço de venda que, por uma situação de exclusividade ou favorecimento, 

                                                 
�� Ver neste Capítulo pág. 127. MARX, Karl. Op. Cit. 2008. P. 62. 
53 Ver Capítulo 3 – Arquitetura dos Custos: Interface digital para análise dos custos no projeto arquitetônico. Pág. 74 
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podem estar afastados do valor de produção, sem que isso seja perceptível no momento do 

projeto arquitetônico 54.  

Estas características do mercado frente aos dados técnicos das soluções construtivas 

para projeto – umas com muita informação produzida pelo mercado mais dinâmico, outras 

com informações parciais advindas dos próprios fabricantes – faz com que a verificação das 

opções tecnológicas demonstre-se complexa e morosa. Ou seja, a comparação das 

alternativas, entre si e com os processos convencionais, acarreta um trabalho extenso de 

processamento de dados para uma comparação objetiva, o que favorece, segundo Kapp 

(2008), uma inérc ia de proj eto  - uma tendência de projetistas aderirem a rotinas já 

instituídas, sem o movimento de comparar processos alternativos aos tradicionais. Esta 

dificuldade no manuseio dos custos da produção para auxílio nas decisões arquitetônicas e 

a indagação deste tema como um campo a ser desenvolvido na Arquitetura são recorrentes 

nas análises realizadas por diversos autores, como visto na Introdução deste trabalho55. 

Por outro lado, mesmo que se tenha conhecimento sistematizado sobre diferentes 

opções tecnológicas, o preço de venda da mercadoria é definido, para além do capital 

investido em sua produção, também pelo lucro mercantil – determinado pelas regras 

externas à produção. Isto é, a obra arquitetônica, como mercadoria produzida, pode 

escolher diferentes sistemas construtivos, diferentes características arquitetônicas e chegar 

ao mesmo valor de produção – podendo ser vista como uma mercadoria genérica com os 

preços de custo controlados. Porém, o seu preço de venda depende de outros fatores, 

como preço da terra determinado pela localização, preço do metro quadrado conforme o 

nível de acabamento, as especificidades espaciais e estéticas que agregam valor conforme a 

exclusividade etc. – questões externas à produção, geridas pela oferta e procura.  Dessa 

forma, edificações com o valor de produção conhecido a partir das decisões tecnológicas 

com expressões arquitetônicas qualitativamente distintas, não necessariamente possuem 

uma variação significativa de preço, ou: ‘espaços qualitativamente melhores’ não têm 

expressão nas contas da produção (informação verbal) 56. 

                                                 
54 Tendo como referência as observações realizadas pelo Prof. Dr. Rui Sardinha, em 11 Maio 2011, sobre a questão 
atual de monopólio, pode-se dizer que, teoricamente, os economistas clássicos consideravam o preço do mercado 
como  uma informação exata disponível a todos. Entretanto, admite-se a existência de uma ‘assimetria de 
informação’ em relação ao preço de mercado, podendo gerar as ‘rendas temporárias de monopólio’. Estas rendas 
não viriam de monopólios naturais (como visto anteriormente), nem artificiais (criados pelo governo etc.), mas por 
um privilégio temporário de exclusividade sobre uma informação que determinada o preço de mercado de certos 
serviços e mercadorias. Na construção civil, o conhecimento sobre essa possível renda temporária de monopólio 
novamente fica invisível dentro do mistério da taxa de BDI sobre o preço de produção. 
55 Ver Introdução – O tema em si. Pág. 13. 
56 Informação verbal trabalhada em conjunto com Silke Kapp por email em 20 de Janeiro 2011. 
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Embora as regras da oferta e procura regularem o preço de mercado, elas são 

determinadas prioritariamente pela mercadoria ao cumprir suas funções básicas de compra 

e venda no sistema. Como trabalhado no Livro Primeiro d’O Capital, para um objeto 

tornar-se mercadoria, há de caracterizar-se pelo seu valor de troca – para quem a possui, e 

pelo seu valor de uso – para quem pretende possuí-la. Ou seja, um dos pressupostos da 

venda está na mercadoria ter valor de uso: satisfazer, portanto, uma necessidade social; e ter 

valor de troca: o trabalho contido nela deve-se configurar em trabalho socialmente 

necessário. (Marx. 2008: 238-9). Existe, portanto, na procura dos produtores e a dos 

consumidores, certo volume de necessidades sociais, as quais correspondem do outro lado 

determinadas quantidades de produção social nos diferentes ramos para suprir esta 

demanda. Mas,  

(...) a determinação da quantidade dessa necessidade social é de todo elástica e 

flutuante. Ela se fixa apenas na aparência. Se os meios de subsistência fossem 

mais baratos ou os salários mais altos, os trabalhadores comprariam mais, e 

haveria maior ‘necessidade social’ dessas espécies de mercadorias (...). (Marx. 

2008: 246) 

Ou seja, a procura ou os limites em que as necessidades de mercadorias se 

configuram no mercado diferem-se quantitativamente da neces s idade soc ia l  e f e t i va , pois 

esta depende da capacidade de compra dos consumidores. Segundo Marx (2008), trata-se 

da discrepância entre a quantidade procurada de mercadorias e a que seria procurada se 

fossem outros os preços ou as condições monetárias ou de vida dos compradores. Pois, a 

“(...) análise mais aprofundada revela que a oferta e a procura supõem existirem diferentes 

classes e subdivisões de classe que repartem entre si a renda global da sociedade e, como 

renda, a consomem, configurando assim a procura criada pela renda.” (Marx. 2008: 253) 

Neste raciocínio, as necessidades sociais pautam-se conforme as subdivisões de 

classes e suas capacidades, como consumidores, de pagar pela mercadoria (Marx. 2008: 

250). A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo o qual, pelas suas propriedades, 

satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie, sendo elas originárias do “estômago ou 

da fantasia” (Marx. 1996. 1: 165) Para corresponder ao que se deseja com tal mercadoria, o 

valor de uso pode trazer termos qualificadores ao objeto, diferenciando-o na oferta como 

algo peculiar, atingindo uma demanda específica e, consequentemente, modificando seu 

preço de venda. De outra forma: uma mercadoria qualificada no mercado, seja qual for sua 

qualidade específica – raridade, estética, histórica, etc., ganha aptidão para adquirir um 
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preço de venda diferenciado por satisfazer uma necessidade social capaz de pagar por esta 

diferença.  

Poderíamos citar como valor atribuído, para além da produção, a imagem de uma 

marca ou as qualidades de um determinado produto; ou ainda, a situação relativa de um 

determinado objeto arquitetônico no espaço urbanizado etc. (informação verbal) 57 Ou seja, a 

obra arquitetônica, como mercadoria, pode ganhar um valor extra: de exclusividade, 

relevância estética, raridade, ícone de princípios arquitetônicos, etc. – valores que 

transcendem – de imediato, no momento da composição dos custos – qualquer referência 

concreta aos elementos implicados na sua produção. Como visto58, Ghoubar (1987) indaga 

a discussão de valor ‘na prancheta do arquiteto’ como a ‘importância de determinada coisa’, 

sendo ‘importância’ igual a ‘consideração’ e não igual a ‘dinheiro’, considerada uma avaliação 

pessoal e subjetiva do projetista. A relação do arquiteto, em muitos casos, está relacionada à 

visão do cliente que, se for um empreendimento de uso próprio, não visualiza aquela obra 

como uma mercadoria – não se preocupa com seu valor de troca (apesar de tê-lo), já que o 

objetivo não é realizá-lo para trocar. O cliente a vê pelo seu valor de uso, sua utilidade, sua 

especificidade, sua individualidade: pode-se considerar assim uma proximidade da obra 

arquitetônica com o objeto de arte.  

Há, nesta lógica, um afastamento da mercadoria do seu valor de troca e uma 

proximidade ao valor de uso – as necessidades sociais específicas do cliente que determina 

em projeto e obra, junto com o arquiteto, quais são as questões a serem valoradas, o que 

tendenciosamente afasta a análise do arquiteto da dimensão orçamentária capitalista para 

obtenção de lucro por meio da produção. 

                                                 
57 Informação verbal trabalhada em conjunto com Silke Kapp por email em 21de Janeiro 2011. 
58 Ver Introdução: Conceitos de valor nos custos da Arquitetura. Pág. 16. 
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[4] Considerações Finais 

Com efeito, se ao arquiteto interessar o preço do metro quadrado de fachada, 

para uma primeira aproximação, o orçamentista lhe perguntará: o tipo de 

pintura, o número de tijolos, o perímetro da carpintaria fixa e móvel, ferragens 

etc. Parece, pois, que esta dicotomia projeto-orçamento, essa diferença básica 

entre suas unidades, torna difícil o cálculo da repercussão de uma variável de 

desenho, fundamentalmente, porque converte esta variável em dependente de 

muitas outras. As medições são, portanto, na realidade uma troca de unidades 

que separam as linguagens do arquiteto e do construtor. (Ansuàtegui. 1971 

apud Ghoubar. 1981: 34). 1 

A obra arquitetônica e seu orçamento. 

O questionamento original desta pesquisa parte do alheamento entre o arquiteto – 

com seus conhecimentos aplicados na idealização da Arquitetura – e os conhecimentos 

necessários para a execução da obra arquitetônica, emaranhados nos trâmites concretos de 

seu processo de produção. Para a abordagem de tal ponto de conflito, são incontornáveis 

as inúmeras variáveis que demonstram a correlação existente entre o proj eto  e o cantei ro 

de obras , entre as idéias, as práticas e o objeto arquitetônico, entre “as linguagens do 

arquiteto e do construtor” 2. No caso específico deste trabalho, considerou-se inicialmente, 

como objeto de pesquisa, para enfrentamento de tal conflito, a seguinte formulação: como 

se dá  o uso dos conhec imentos sobre os cus tos  da cons trução como f e rramenta no 

proce sso do proje to arqui tetôni co  – tema amplamente discutido como um campo ainda a se 

                                                 
� C.I.B.R. – De la Recherche à la Pratique, Le Défi de LÁpplication, 5° Congresso. Paris. Conseil Internacional Du 
Bâtiment pour La Recherche. 1971 In: GHOUBAR, Khaled. Arquitetura e economia do edifício. São 
Paulo, Dissertação de Mestrado. Edição do Autor, 1981. Pág.34. 
� Para referência, caberia registrar que tais questões têm, em Sérgio Ferro, o argumento original da abordagem aqui 
proposta: desde o seu “A produção da casa no Brasil” (originalmente publicado pelo Grêmio da FAU-USP com o 
título “A casa popular”), passando obviamente pelo “O canteiro e o desenho”, até as recente aulas transcritas em “A 
história da arquitetura vista do canteiro: três aulas de Sérgio Ferro”, todo o arco de reflexões propostas pelo 
professor Ferro inspiram, de certa forma, os esforços aqui realizados. Caberia, além disso, indicar alguns outros 
trabalhos, também tributários das abordagens de Ferro, que também dialogam, direta ou indiretamente, com as 
questões aqui lidadas: TSUKUMO, Taís Jamra. Oseki, Jorge Hajime (orient). Rocha, Angela Maria (orient). O 
desenho de obra e a produção de arquitetura.  São Paulo, 2009.  SHIMBO, Lúcia Zanin. Rizek, Cibele 
Saliba (orient). Habitação social, habitação de mercado a confluência entre Estado, empresas construtoras e capital 
financeiro.  São Carlos, 2010.  TONE, Beatriz Bezerra. Pereira, Paulo Cesar Xavier (orient). Notas sobre a 
valorização imobiliária em São Paulo na era do capital fictício.  São Paulo, 2010.  BARAVELLI, José 
Eduardo. Ronconi, Reginaldo Luiz Nunes (orient). O cooperativismo uruguaio na habitação social de São Paulo das 
cooperativas FUCVAM à Associação de Moradia Unidos de Vila Nova Cachoeirinha.  São Paulo, 2006.  ARANTES, 
Pedro Fiori. Oseki, Jorge Hajime (orient). Ronconi, Reginaldo Luiz Nunes. Arquitetura na era digital-
financeira desenho, canteiro e renda da forma.  São Paulo, 2010. 
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desenvolver na Arquitetura e uma questão considerada por demais complexa nas conexões 

existentes entre arquiteto e obra. 

Ao adentrar neste tema, as correlações do espaço arquitetônico com os custos de 

produção aparecem como momentos de c isórios  no processo de produção da obra 

arquitetônica, cuja cronologia permite-nos analisá-la em três etapas: projeto, obra e uso. 

Nos pontos de articulação entre cada um destes momentos, como dito anteriormente3, 

restam resíduos de indefinição – lacunas aber tas  a serem solucionadas posteriormente. 

Em projeto, esses resíduos expressam-se nas passagens entre etapas: da fase inicial de 

determinação funcional-espacial dos ambientes para a fase de pré-dimensionamentos dos 

sistemas construtivos escolhidos, para posteriormente a fase do detalhamento e finalização 

do projeto executivo. Ou seja, as indefinições da fase funcional-espacial deixam aberturas 

para as posteriores decisões sobre os materiais que serão aplicados e seus 

dimensionamentos que, por sua vez, deixam aberturas para a fase final de como 

exatamente esses materiais e seus sistemas construtivos funcionarão no processo de 

produção. Na fase inicial de projeto e até mesmo no pré-dimensionamento, os custos se 

caracterizam a partir de uma avaliação geral do empreendimento por meio da estimativa, 

isto é, uma ordem de grandeza dos custos de produção – com ferramentas manuseadas 

pela Arquitetura dos Custos, e da viabilidade do empreendimento como um todo. Na etapa 

de detalhamento e projeto executivo, os custos são estabelecidos no orçamento analítico, 

mais utilizado pela Engenharia dos Custos, que especifica os custos diretos (todos os 

serviços e insumos) e os custos indiretos – invariavelmente representados pela taxa de BDI, 

cujo modo de configuração no âmbito da economia da construção dá-lhe a proteção de 

manter-se envolta em ‘mistério’4, isto é, sem detalhamento das porcentagens que cada item 

dentro dela representa – inclusive o lucro. 

Em obra, mesmo que o projeto seja executivo e o orçamento analítico seja o mais 

preciso possível, ainda haverá escolhas a serem feitas por diferentes motivos – por diferentes 

resíduos advindos do projeto, da orçamentação e da realidade no canteiro de obras. Como 

resíduos próprios da orçamentação – o que fazem dela ser precisa e nunca exata – há a 

escolha dos fornecedores, do construtor e até mesmo a possibilidade de troca dos insumos 

especificados a partir de levantamentos dos produtos disponíveis no mercado local. Como 

indefinições próprias do projeto, cujo executivo pode chegar à obra com maior ou menor 

detalhamento – deixando decisões a serem tomadas no canteiro (o que normalmente 

                                                 
� Ver: Introdução: A escolha do tema. Pág. 09. 
4 Ver Capítulo 3 – Valor, preço e custo. Pág.127. 
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acontece quando o projetista acompanha e gerencia a obra) – podem acontecer modificações 

programáticas, espaciais, dos sistemas construtivos e seus insumos. Estas podem ocorrer 

conforme o surgimento de outras soluções que se mostraram mais sensatas na execução do 

que as especificadas em projeto. Há também alterações exigidas pelos clientes por questões 

pessoais ou de vivência com o local da obra – como um vizinho barulhento próximo a 

fachada dos ambientes sociais, ou uma insolação exagerada na área dos quartos ou a falta de 

uma parede para a instalação das novidades do mundo áudio-visual. Ademais, há outros 

resíduos característicos da realidade específica do local e seu entorno, advindos das 

especificidades do canteiro de obras, como um lençol freático mais superficial que o previsto, 

formigueiro anteriormente não identificado, fabricantes sem a quantidade necessária do 

produto especificado ou sem possibilidade de entrega no local da obra etc. 

E finalmente, no uso, os resíduos de indefinição que se mantiveram ao longo de 

todo o processo de produção do objeto arquitetônico, podem aparecer a partir da 

percepção do usuário, pelo comportamento da construção no período de sua pós-

ocupação; ou mesmo na percepção do projetista, quando este tem a oportunidade de 

vivenciar o ambiente construído ou de projetar a sua reforma – sua adaptação e 

continuidade como obra arquitetônica. Essas la cunas,  às vezes, se expressam pela sua 

característica negativa  como um problema não solucionado, ou mal elaborado e 

continuamente mal finalizado até o concluir da obra – como um chuveiro sem pressão, 

goteiras num telhado com muitos recortes, portas contíguas sem prumo, salas de aula sem 

espaço suficiente para todas as mesas e cadeiras etc. E, em outras situações, essas lacunas 

surgem de forma posi t i va  por terem criado expressões e encantamentos não previstos – 

como uma bela iluminação natural na sala em horários inusitados, um enquadramento não 

previsto de uma paisagem, um uso misto de ambientes anteriormente estanques, a 

possibilidade de um mezanino não originalmente projetado etc. – lacunas que expressam a 

epifania dos dizeres: ‘não tinha pensado nisso quando projetei esse lugar’. 

Todos esses resíduos de indefinição trazem em si a certeza de futuros momentos de 

decisão no processo de produção da obra arquitetônica. E, como visto, são decisões que 

precisam de informações das inúmeras disciplinas que, teoricamente, o projeto de 

arquitetura abarca e que são necessárias para o diálogo entre projetistas de diferentes 

especialidades e seus clientes; entre os múltiplos atores no processo de obra, quando esse 

leque de articuladores se amplia, congregando inúmeros agentes, como os construtores, 

fornecedores, fiscalizadores, gerenciadores e seus respectivos conhecimentos específicos. A 

obra arquitetônica é um processo vivo, repleto de modificações contínuas, sendo a 
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dinâmica do e stabe lec imento de seus cus tos  uma das expressões dessa vivacidade, isto é, 

para cada situação de decisão em projeto, há pelo menos uma possibilidade de mudança 

dos custos da obra arquitetônica.  

Porém, na argumentação da maioria dos pesquisadores sobre o tema, o que se 

caracteriza na Arquitetura é a fa l ta de art i cula ção entre o desenho e o or çamento , entre o 

arquiteto e a obra, entre as unidades da estimativa tradicionalmente utilizada pelos 

arquitetos e as unidades da orçamentação utilizadas pelos engenheiros orçamentistas nas 

construtoras. Nesta realidade, ao invés de favorecer o processo, os r es íduos de inde f ini ção 

exi sten te s no proj eto podem di f i cul tar o diálogo criat i vo com o proce sso  cons tru tivo , 

ocorrendo não por falta de decisão dos arquitetos frente à obra arquitetônica, mas pela 

impossibilidade de avaliação dos custos, cuja expressividade ocorre diretamente com os 

elementos construtivos. 

Se os problemas do projetista, no diálogo angustiado da idéia com o papel, da 

intenção com a ação, do abstrato com o concreto, fossem reduzidos aos 

problemas exclusivos da construção, todas essas fontes (...) de informação 

sobre os consumos na construção e o seu papel na definição do projeto 

arquitetônico (...) seriam extremamente úteis e suficientes. (...) O papel do 

construtor é inestimável e complexo, mas frente às decisões de custo, o papel 

do projetista é radicalmente distinto. Enquanto na construção se ‘organiza’ os 

custos a partir dos desenhos do projeto, o projetista por sua vez se utiliza do 

conhecimento dos custos, entre outras tantas coisas para ‘organizar’ os 

desenhos. (GHOUBAR. 1987: 49) 

Da mesma forma que cada resíduo de indefinição, advindo das mais variadas 

questões, gera mudanças nos custos5, o raciocínio inverso é recíproco: ao colocar o foco de 

decisão nos custos, por limite na disponibilidade financeira, este poderá gerar mudanças 

nas diversas disciplinas envolvidas no projeto. Ou seja, reduzir os custos não é só uma 

avaliação no momento do projeto, objetivando o corte de gastos, mas também são as 

conseqüências que isso gera na funcionalidade, da distribuição espacial, na insolação, na 

acústica, na ergonomia, nos materiais, no canteiro de obra, no espaço urbano etc. – 

elementos qualificadores da Arquitetura que não entram na equação dos custos: não entram 

na conta da produção6. Nesta complexidade, para intervir em cada questão pontual, torna-

                                                 
5 Financeiramente, os ‘resíduos de indefinição’, no orçamento analítico, são absorvidos dentro da taxa do BDI e; se 
nesta taxa, alguns destes resíduos não estão previstos como custos indiretos, são trabalhados dentro da margem 
de lucro (entre o preço de custo e de venda). 
6 Ver Capítulo 3 – valor, preço e custo. Pág.137. 
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se assim necessário, nos momentos decisórios, um balanceamento continuado da ampla 

gama de premissas e princípios considerados inicialmente em projeto. 

Este ponto específico – que trata sobre os e lementos qual i f i cadores da 

Arqui tetura  – orientou esta pesquisa, particularmente na discussão sobre valor da obra  

arquit etôni ca , suas relações com os custos da produção e a dicotomia existente entre estes 

elementos e o preço de venda da ‘mercadoria arquitetura’. Como visto, as concepções de 

valor ,  preço  e  custo  que mais se aproximam com aquelas lidadas pela Arquitetura e 

Engenharia dos Custos, seriam as advindas da Economia – e, mais especificamente, as da 

Crítica da Economia Política, pelo fato desta trabalhar os fundamentos da teor ia do valor -

trabalho  com a investigação socioeconômica a partir da análise da produção7.  Dentro 

deste campo de estudo, duas reflexões específicas propõem-nos criar algumas correlações: 

a possibilidade de incongruência entre o preço de venda da mercadoria – mergulhada no 

sistema capitalista como um todo – e o valor de produção, advindo do seu processo 

construtivo; e a influência do valor de uso – a utilidade da mercadoria para o comprador, 

nas regras da oferta e demanda cuja importância está na sua interferência para a definição 

do preço de venda. 

Entre essas áreas de conhecimento, a Engenharia dos Custos, em consonância com o 

sistema capitalista, é reconhecida como o campo responsável pela orçamentação tradicional 

do setor da construção civil, com bancos de dados desenvolvidos a partir da aferição dos 

canteiros de obra das construtoras em todo país, com o qual determina, metodologicamente, 

de forma precisa, os custos diretos da obra e os custos indiretos do empreendimento, incluso 

o lucro. Nela, o valor obra arquitetônica pronta – vista aqui como uma mercadoria a ser 

realizada para obtenção de lucro – tem como expressão final o ‘preço de venda’ cuja 

composição apresenta, para além dos valores dos serviços executados na produção, uma 

gama de fatores externos ao processo construtivo. Já, as pesquisas que se inserem na 

Arquitetura dos Custos, apesar de utilizarem-se dos instrumentos e ferramentas da economia 

da construção, objetivam ‘orçar as idéias’ do projeto arquitetônico8, possuindo 

para isso metodologias variadas conforme o enfoque do estudo e permitindo uma ampla 

pluralização das concepções de valor atribuído à obra arquitetônica. 

                                                 
� Ver capítulo 3 – Valor, preço e custo - A Economia e suas referências. Pág. 112. 
8 Tendo como referência as observações realizadas pelo Prof.Titular Khaled Ghoubar, em 11 Maio 2011, sobre a 
Arquitetura dos Custos, discute-se a necessidade de ressaltar que esta área de pesquisa objetiva ‘orçar as idéias’ 
do projeto arquitetônico, e não ‘orçar o desenho’ arquitetônico, considerando este como uma idéia finalizada, sem 
possibilidade de modificação – função da Engenharia dos Custos. A Arquitetura dos Custos, como visto, tem a 
função de auxiliar o processo de projeto, principalmente na sua fase preliminar, para a determinação de parâmetros 
e princípios a serem considerados. 
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Quando interligamos estas áreas de conhecimento, aparece uma quantidade enorme 

de conexões oriundas das informações produzidas pela economia da construção, tais como 

as informações implíc i tas  nos orçamentos formais, apresentados aos clientes ou 

profissionais não inseridos no processo, e expl í c i tas  nos orçamentos internos que serão 

utilizados pelas construtoras. Nesta realidade, o foco para os orçamentistas, na Engenharia 

dos Custos, está na utilização e manipulação das ferramentas para aquisição da maior taxa 

de lucro real – que não necessariamente é a mesma taxa de lucro geral determinada no 

mercado, sempre ambiguamente determinada através da manipulação da taxa de BDI, dos 

preços dos insumos e serviços, e da produtividade da força de trabalho. Assim, para a 

Engenharia de Custos, os dados divulgados pelas construtoras, que servem de base para as 

ferramentas orçamentárias utilizadas na economia da construção, acabam por definir um 

preço de mercado que pode ser incongruente com os custos reais dos sistemas construtivos 

especificados em projeto e com o valor individual de cada processo de produção. Da 

mesma forma, os indicadores da est imativa orçamentária , utilizados na fase de projeto 

pela Arquitetura dos Custos, são construídos a partir dessas  informações da economia da 

construção – produzidas com objetivos claros, mas com ferramentas orçamentárias que 

acabam por não deixar esses objetivos tão claros aos que não comungam dos mesmos. 

Melhor dizendo: os objetivos dos projetistas podem não se aproximar 

necessariamente da concepção do objeto arquitetônico como mercadoria, pensada e 

produzida para obtenção de lucro; e as ferramentas – como advém de sua função – 

deveriam ser instrumentalizadas conforme a necessidade de quem as usa. E, mesmo os 

projetistas que tenham interesse em trabalhar com a lógica da Engenharia dos Custos, ou 

simplesmente saber sobre os custos intrínsecos e extrínsecos da produção; estes 

dificilmente adquirem as informações necessárias através das ferramentas utilizadas pelo 

mercado, já que estas estão mergulhadas no mistério da economia da construção. 

Além disso, a parametrização do objeto arquitetônico para o arquiteto é avaliada 

por diferentes concepções de valor,  que não necessariamente coincidem com aquelas 

expressas no valor de produção  da obra arquitetônica. Isto é, por mais paradoxal que isto 

possa parecer, mesmo dentro da discussão sobre a correlação entre os custos da construção 

e o projeto arquitetônico, as concepções de valor podem ser consideradas por múltiplos 

pontos de vista como a satisfação, o custo-benefício, a sustentabilidade, sistemas 

tecnológicos economicamente mais adequados etc., determinando assim características 

relevantes de um projeto ou obra a partir das linhas consideradas primordiais para aquele – 

como procuramos realçar nas pesquisas empreendidas pela Arquitetura dos Custos. Há 
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também outro ponto de vista, para fora da discussão sobre os custos da construção, em 

que o valor de produção  simplesmente pode não ser considerado como principal questão 

porque a obra arquitetônica não está sendo construída para ser vendida,  mas para ser 

usada.  Nestes casos, se o valor de produção estimado for ultrapassado, cabe ao 

proprietário custear os gastos extras, já que serão para seu próprio usufruto – situação que 

se apresenta com certa constância no contexto da construção civil para a habitação 

particular. 

De certa forma, essas características, aqui colocadas em relevo, têm como objetivo 

responder a determinadas exigências da mercadoria no sistema capitalista: satisfazer uma 

necessidade social efetiva que pode ser originária do “estômago ou da fantasia” 9 e que 

depende da capacidade de compra dos consumidores. Ou seja, o valor de uso – da obra 

arquitetônica como mercadoria – pode trazer atributos qualificadores ao objeto, 

diferenciando-o na oferta como algo peculiar, atingindo com isso uma demanda específica 

e, conseqüentemente, modificando seu preço de venda. De outra forma: uma mercadoria 

qualificada no mercado, seja qual for sua qualidade específica – raridade, estética, histórica, 

etc. –, ganha aptidão para adquirir um preço de venda diferenciado por satisfazer uma 

necessidade social de indivíduos capazes de por ela pagar.  

Nas composições possíveis entre distintos campos de conhecimento, como a 

Arquitetura dos Custos, a Engenharia dos Custos e a Economia Política, diversas 

correlações foram sugeridas no transcorrer de toda esta pesquisa: o afastamento do 

arquiteto em relação ao processo de produção, a diferença das unidades orçamentárias 

utilizadas pelos arquitetos e as trabalhadas pelos construtores, discrepâncias entre o preço 

de venda da mercadoria e o seu valor de produção, as diferentes concepções de valores etc. 

Caberia, ainda – e para finalizar –, aqui ressaltar duas questões sobre os custos da produção 

e sua utilização no processo de projeto.  

Primeiro, o preço de venda  não necessariamente demonstra os custos da produção 

que pautam as escolhas construtivas no processo de projeto, sendo necessário não somente 

detalhar esses custos da produção, mas conhecer as ferramentas e manipulações existentes 

para a transformação dos custos para o valor da produção (com o lucro do construtor) e 

para o preço de venda (com o lucro mercantil). Esta necessidade de um conhecimento 

ampliado só reafirma a interdisciplinaridade pretendida na Arquitetura cuja formação básica 

parte da correlação entre os diferentes campos de conhecimentos inerentes à idealização e 

construção do objeto arquitetônico. 

                                                 
9 Ver Capítulo 3 – valor, preço e custo. Pág. 137. 
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Segundo, as concepções de  valores ,  que balizam muitas vezes de forma não objetiva 

as decisões do arquiteto na prancheta, apesar de não possuírem a mesma linguagem da 

construção, possuem forte relevância para a definição do preço de venda do objeto 

arquitetônico. Mesmo que essa não seja a intenção do projetista, as peculiaridades 

determinadas no projeto procuram responder as necessidades sociais específicas, 

diferenciando esta mercadoria – este objeto arquitetônico – entre um mar de mercadorias, 

dando-lhe atributos que a torna qualificada e qualificadora do espaço urbano, agregando 

assim valor, que não advém da sua produção, mas do sistema global de produção das 

mercadorias. Ademais, este atributo não pode ser quantificado pela orçamentação dos 

custos de produção, mas estão presentes nas avaliações dos empreendimentos, na realidade 

do mercado da construção civil. 

Neste contexto, poder-se-ia considerar a construção de ferramentas orçamentárias, 

para processo de projeto, capazes de expor o preço de custo, o valor da produção e o preço 

de venda da mercadoria. Com isso, seria possível conceder alguma capacidade aos 

arquitetos para permitir-lhes compreender todas as implicações existentes no orçamento 

analítico da economia da construção – o que auxiliaria nas escolhas efetivas entre opções 

tecnológicas, com maior aproximação entre custo  e preço , sem a atual sujeição a 

mecanismos de reserva de mercado10 Certamente, tal expediente permitiria alcançar a 

consciência da influência de suas escolhas nos valores agregados à mercadoria. 

 

 

                                                 
10 Informação verbal trabalhada em conjunto com Silke Kapp por email em 23 de Janeiro 2011. 
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