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Este ano, o IBEC lamentou a perda de um grande profissio-
nal da Engenharia. Profissional e pai dedicado, o Engenheiro 
Agrônomo Ésio Nascimento e Silva faleceu no dia 14 de feve-
reiro. Ele era servidor de carreira da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) e exercia o cargo de 
presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará e de 
Conselheiro Federal do CREA-CE.

Ésio Nascimento lutou incansavelmente pelo reconhecimento profissio-
nal do Engenheiro Agrônomo e pelas causas da agricultura cearense.

Por sua importante atuação, Ésio Nascimento foi homenageado como 
“Destaque do Ano” durante a cerimônia de celebração pelos 34 anos 
do IBEC.

Homenagem Póstuma

Ésio Nascimento e Silva
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Esse e muitos outros temas inter-
nacionais estarão em pauta durante 
o 10º Congresso Mundial de Enge-
nharia de Custos e Gerenciamento 
de Projetos. Estimamos receber mi-
lhares de profissionais engenheiros 
e de custos para discutir o cenário 
da engenharia mundial.

Outro marco na história do IBEC foi a 
Acreditação pelo ICEC do nosso Pro-
grama de Certificação Profissional, o 
IBEC Certificador. A partir do início de 
abril deste ano, o IBEC já pode certifi-
car, internacionalmente, profissionais 
da área de Engenharia de Custos e 
Gerenciamento de Projetos. Esse foi 
outro sonho antigo nosso sendo reali-
zado. Uma grande vitória.

Em 2014, pudemos comemorar 
também a publicação da Revista do 
IBEC Social. Agora temos um infor-
mativo exclusivo sobre as atividades 
do programa de responsabilidade 
socioambiental que tem beneficiado 
centenas de pessoas e que me en-
che de alegria. Esse trabalho atende 
àqueles que não possuem condições 
financeiras, através de doações de 
cestas básicas e da capacitação 
profissional para inserção no merca-
do de trabalho. Além disso, o IBEC 
Social oferece diversos cursos para 
pessoas de todas as idades.

Vale ressaltar que o IBEC distribui e 
disponibiliza gratuitamente, no site, 
todas as suas publicações, inclusi-
ve esta Revista e livros de minha 
autoria, visando à universalização 
do conhecimento no ramo da Enge-
nharia de Custos.

Este ano foi, sem dúvida, muito rico e 
produtivo para o IBEC. E acreditamos 
que anos melhores estão por vir.

Agradeço a todos os nossos colabo-
radores pelo sucesso obtido.

Paz e Bem.

Chegamos a mais uma edi-
ção da Revista Engenharia 
de Custos. Este ano, nossa 
publicação está ainda mais 

especial. Além de podermos apresen-
tar novidades realizadas pelo IBEC ao 
longo deste período, e de estarmos co-
memorando os 450 anos do Rio de Ja-
neiro, estamos ainda mais próximos de 
um grande ano para a Engenharia Na-
cional: em 2016, será realizado o 10º 
Congresso Mundial de Engenharia de 
Custos e Gerenciamento de Projetos.

Há anos, sonhávamos em trazer para 
o Brasil o Congresso Mundial do ICEC 
(International Cost Engineering Cou-
ncil) e agora estamos cheios de ex-
pectativa. Em junho de 2012, durante 
o 8º Congresso Mundial do ICEC, em 
Durban (África do Sul), nossa propos-
ta de realizar a 10ª edição do evento 
na cidade maravilhosa foi aprovada. 
Ficamos exultantes com essa vitória 
e agradecidos ao ICEC pela confiança 
depositada em nosso trabalho durante 
os últimos 35 anos.

A Palavra do Presidente
Agora estamos engajados para fa-
zer a melhor edição do Congres-
so, que será o primeiro na América 
Latina. Como Diretor do ICEC para 
as Américas, eu me sinto motivado 
para unir nosso continente e receber 
todo o mundo nesse grande evento. 
No ano passado, assinamos contra-
to com o Hotel Windsor Barra, que 
possui o melhor centro de eventos 
em hotelaria do Rio de Janeiro.

Além disso, na edição anterior des-
ta Revista, a Empresa Olímpica 
Municipal mostrou como o Rio tem 
se preparado para receber grandes 
eventos mundiais. O governo tem 
investido em obras de infraestrutu-
ra para tornar o Rio de Janeiro um 
lugar melhor para seus moradores 
e visitantes. Ainda temos desafios 
a serem enfrentados no que se re-
fere à gestão de obras públicas no 
Brasil. Contudo, o IBEC continua 
sua luta em defesa do bom plane-
jamento e em prol do preço justo.

Paulo Dias
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O IBEC e a Systech Inter-
nacional estão realizan-
do o Fórum de BDI e 
Gerenciamento de Alte-

ração de Escopo por todo o Brasil. 
O evento, fruto da parceria entre as 
duas empresas, é parte do 1º Fó-
rum Brasileiro de Custos de Obras 
Públicas, realizado entre os anos 
2011 e 2012, em mais de 15 capi-
tais brasileiras.

O Fórum é composto por duas pa-
lestras: Gerenciamento e Alteração 
de Escopo (Pleitos/Claims), do di-
retor da Systech no Brasil, Ricar-

IBEC e Systech Internacional  
levam Fórum pelo Brasil

do Delarue, e Orientação Técnica 
004/2013, BDI e Encargos Comple-
mentares, do presidente do IBEC, 
Paulo Dias.

O Fórum já percorreu as cidades 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitó-
ria (ES) e Cuiabá (MT). O objetivo 
é chegar a outras capitais do país 
e alinhar conceitos e ideias para 
elaborar uma Orientação Técnica 
(OT). Além disso, no site do IBEC, 
todos os participantes do Fórum 
poderão fazer comentários e votar 
em modificações na OT.

O público participante do Fórum do Rio de Janeiro

Paulo Dias, presidente do IBEC, discursando durante a mesa de abertura do Fórum do Rio

O diretor da Systech no Brasil, Ricardo 
Delarue, palestrando do Rio de Janeiro

Público participante do Fórum de Cuiabá

IBEC and the Systech Internation-
al are performing the BDI Forum 
and Scope of Change Management 
throughout Brazil. The event, product 
of the partnership between the two 
companies, is part of the 1st Brazil-
ian Forum of Costs in Public Works, 
conducted between 2011 and 2012 
in more than 15 Brazilian cities.



Professores: Engº Paulo Dias e Engª Inaiara Ferreira
Local: Rio de Janeiro
Carga Horária: 16 horas-aula.
Período: 15 a 18 de junho de 2015
Material Didático, Coffee Break e Certificado incluso.
Informações: 
marcialopes@ibec.org.br  
(21) 2508-7919
                 

FÓRUM DE BDI E 
GERENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO 

DE ESCOPO 2015

 O 1º Fórum Brasileiro de Custos de Obras Públicas 
percorreu as cidades de Belo Horizonte/MG, Cuiabá/MT, For-
taleza/CE, Brasília/DF, Florianópolis/SC, São Paulo/SP, Vitó-
ria/ES, Aracaju/SE, Gramado/RS, Florianópolis/SC, Curitiba/
PR, João Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Rio de Janeiro/
RJ. Contou com apoio de entidades de classe, sindicatos, as-
sociações e Órgãos Públicos, e o Fórum de BDI e Gerencia-
mento de Alteração de Escopo é sua continuidade e conse-
quência natural. Sua primeira sessão foi realizada no Rio de 
Janeiro/RJ, seguido por Vitória/ES,  Cuiabá/MT e São Paulo/
SP, já em 2015.
 O Fórum de BDI e Gerenciamento de Alteração de Es-
copo tem como objetivo proporcionar e promover discussões 
acerca das metodologias constantes do documento apresen-
tado. São elas: Metodologia de cálculo do BDI, de Encargos 
Sociais e Gerenciamento de Alteração do Escopo em contra-
tos envolvendo serviços de engenharia, compras e constru-
ção ou consultoria. Essas metodologias encontram-se no site 
www.forumobraspublicas.com.br para consulta e, se neces-
sário, sugestões de alterações. Nos encontros presenciais, as 
sugestões dos participantes serão discutidas e aprovadas com 
objetivo de alteração da metodologia. Encerrados todos os 
encontros presenciais, o IBEC disponibilizará uma Orientação 
Técnica – OT, impressa e digital (no site). 

CURSO AVANÇADO DE ORÇAMENTO 
DE OBRAS E CÁLCULO DE BDI

09 DE JUNHO - RONDÔNIA

23 DE JUNHO - BELO HORIZONTE

24 DE JUNHO -  BRASÍLIA

15 DE JULHO - JOÃO PESSOA

17 DE JULHO - CAMPINA GRANDE

28 DE JULHO -  MANAUS 

28 DE AGOSTO - CURITIBA

31 DE AGOSTO - FLORIANÓPOLIS

09 DE OUTUBRO - FORTALEZA

05 DE NOVEMBRO - NATAL

17 DE NOVEMBRO - PORTO ALEGRE
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O IBEC comemora, 
desde 2007, o “Dia 
do Engenheiro de 
Custos”, homenage-

ando os principais destaques 
desse ramo da Engenharia 
numa belíssima solenidade. Em 
9 de novembro de 2006, foi ins-
t i tuída a Lei nº 4.905, proposta 
pelos deputados estaduais Luiz 
Paulo Corrêa da Rocha e Paulo 
Ramos, que criou, no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro, o Dia 
do Engenheiro de Custos, co-
memorado no mês de maio de 
cada ano. A data comemorativa 
foi sugerida pelo IBEC, por ser 
o dia de sua fundação.

A solenidade em comemoração 
ao Dia do Engenheiro de Cus-
tos 2014 (ano passado) e pelos 
36 anos do IBEC foi abrilhanta-
da pelos membros do Interna-
tional Cost Engineering Council 
(ICEC), uma organização sem 
fins lucrativos, criada em 1976, 
que congrega organizações de 
mais de 40 países voltadas a 
esse ramo da engenharia e a ge-
renciamento de projetos. O IBEC 
é membro do ICEC desde 1981.

O Dia do Engenheiro de Custos
O secretário-geral do ICEC, Pe-
ter Smith, e o então presidente, 
Carsten Wredstrom, receberam 
uma homenagem especial por 
sua atuação em prol da enge-
nharia de custos mundial. Eles 
conheceram, de per to, o tra-
balho do IBEC e sua luta pelo 
reconhecimento da Engenha-
ria de Custos como ciência no 
país e em toda a América La-

O Engenheiro de Custos do Ano Aldo Dórea Mattos

A diretoria do IBEC com o presidente do ICEC, Carsten Wredstrom, e o secretário-geral 
do ICEC, Peter Smith

t ina. Ambos os representantes 
do ICEC mostraram admiração 
pelo trabalho do IBEC.

Durante a cerimônia, o IBEC 
apresentou seu novo programa 
de Cer t i f icação Prof issional, o 
IBEC Cer t i f icador. “Neste mo-
mento entregamos of icialmen-
te, ao ICEC, nosso projeto de 
cer t i f icação internacional em 
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Engenheiro de Custos do Ano: 
André Luiz Mendes 
Auditor do TCU
Personalidade do Ano:
Luciano Franco Barreto 
Presidente da ASEOPP - Sergipe
Professora Homenageada:
Inaiara de Barcelos Ferreira
Professora do IBEC Social:
Mirian Perrone Cravo
Estudande de Custos 
Homenageado:
Rafael Santos Viola
Colaborador do Ano:
Neildes de Oliveira
Destaques do Ano:
Instituto de Engenharia - SP
Clube de Engenharia
SENGE-RJ - Sindicado dos 
Engenheiros
Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto
José Maria Cola dos Santos  
CREA-ES
José do Amaral Filho 
CREA-ES
Glauber Pinheiro 
Vice Presidente da SBEF
Odair Santos Junior 
Instituto Terra
Carlos Antonio Fernandes
Deputado Estadual (RJ) Paulo 
Ramos 
ALERJ
Deputado Altineu Cortes
Atratino Cortes Coutinho Neto 
Pres. PMDB - Niterói
José Tadeu da Silva 
Presidente do Confea e da UPADI
Vitor Pordeus 
Fundador do Hospital da Loucura
APO - Autoridade Pública 
Olímpica 
Presidente Substituto

Os homenageados do Dia do Engenheiro de Custos de 2014

Deputado Estadual (MT) Silvano 
Amaral
Deputado Estadual (MT) Oscar 
Bezerra 
Almirante Álvaro Luiz de Souza 
Alves Pinto
Almirante Luiz Guilherme Sá de 
Gusmão
Almirante Newton de Almeida 
Costa Neto
Marcelo Pedroso 
APO - Autoridade Pública 
Olímpica
Deputado Estadual (MT) 
Silvano Amaral
Deputado Estadual (MT) Oscar 
Bezerra
Almirante Álvaro Luiz de Souza 
Alves Pinto
Almirante Luiz Guilherme Sá de 
Gusmão
Almirante Newton de Almeida 
Costa Neto
André Gomyde Porto 
Presidente da Cia de 
Desenvolvimento de Vitória (CDV)
Deputado Estadual (RJ) Luiz 
Paulo Corrêa da Rocha
Jorge Miguel Samek 
Presidente da Itaipu Binacional
Carmen Evangelho 
Consultora do IBEC
Deputado Federal (SC) Edinho 
Bez
SEE Sociedade Espírito 
Santense de Engenheiros
Antonio Henrique de Carvalho 
Pires 
FUNASA
Jorge Spitalnik 
Vice-presidente da UPADI
Senador (MT) Wellington 
Fagundes
Elisabeth Furtado 
Pró-reitora UFMT/PROPLAN

Walace Guimarães 
Prefeito de Várzea Grande
Deputado Estadual (MT) José 
Eduardo Botelho
Rômulo Cezar Botelho 
Vice-presidente da MTU/CUIABÁ
Eduardo Chiletto 
Secretário de Estado das Cidades 
MT
Prefeito Neurilan Fraga 
Presidente da AMM
Prefeito Juarez Alves da Costa 
Prefeito de Sinop
Deputado José Domingos 
Fraga
Coronel Guelfi 
Fundação Trompowsky
Almirante Luis Antônio 
Rodrigues Hecht 
Marinha
Almirante Liseo Zampronio 
Marinha
Alejandro Perez - Argentina
Claudia Zuniga - Honduras
Diana Espinosa - Colômbia
Hector Ostrovsky - Argentina
Jose Calix - Honduras
Maria Teresa Zapata - Bolívia
Todos os presidentes de 
CREA’s do Brasil
Homenagen Póstuma:
Ésio Nascimento da Silva 
Conselheiro Federal - CE
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engenharia de custos. Preten-
demos trabalhar essa questão 
no que se refere a notório saber 
ainda no próximo mês e depois 
entrar no regime permanente a 
par t ir da acreditação interna-
cional do ICEC”, af irmou o vice
-presidente do IBEC, José Cha-
con de Assis.

No início de abri l deste ano, o 
ICEC aceitou a solicitação de 
Acreditação do IBEC Cer t i f ica-
dor. A par t ir de então, o IBEC 
pode cer t i f icar, internacional-
mente, prof issionais da área de 
Engenharia de Custos e Geren-
ciamento de Projetos.

Deputado Estadual-RJ 
Luiz Paulo Corrêa da Rocha

Deputado Estadual-RJ 
Paulo Ramos

Os criadores da Lei do Dia do Engenheiro de Custos

A esposa de Jorge Garcia, Jussara Almeida, e a filha de Marílio Fonseca, Mônica 
Spranger, recebem as homenagens póstumas

International Meeting

Desde a edição de 2014, o IBEC 
incorporou à programação do 
evento o International Meeting, 
um encontro de prof issionais 
do país e do exterior para dis-
cut ir o cenário da Engenharia 
de Custos no Brasil. Este ano, 
o International Meeting conta 
com a presença de prof issio-
nais da Argentina, da Bolívia e 
de Honduras, que também rece-
bem homenagem na solenidade 
pelo Dia do Engenheiro de Cus-
tos e pelos 37 anos do IBEC.

O Engenheiro de Custos 
do Ano

Este ano, o IBEC presta a home-
nagem de Engenheiro de Cus-
tos do Ano ao engenheiro civi l 
e auditor do Tribunal de Contas 
da União, André Mendes. Além 
de atuar por vários anos como 
Secretário de Fiscalização de 
Obras, Mendes se dedica, há 
mais de quinze anos, às at iv i-
dades relacionadas à auditoria 
de obras públicas.

Nessa edição da Revista En-
genharia de Custos, você pode 
conferir a entrevista com o ho-
menageado André Mendes.

Durante a cerimônia pelo Dia 
do Engenheiro de Custos, o 
IBEC homenageia, também, 
prof issionais que se destaca-
ram por sua contribuição para 
um país melhor. Este ano, o 
IBEC homenageia, com o títu-
lo de “Personalidade do Ano”, 
o presidente da Associação 
Sergipana dos Empresários 
de Obras Públicas e Privadas 

(ASEOPP), Luciano Franco Bar-
reto. Ele é um dos entrevista-
dos dessa edição da Revista 
Engenharia de Custos.

Personalidade do Ano
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IBEC - Brazilian Institute of Cost En-
gineering celebrates, since 2007, the 
“Day of Cost Engineer”, awarding the 
highlights of this branch of engineering 
in a beautiful ceremony. On November 
9, 2006, it was established the Law No. 
4.905 establishing, within the State of 
Rio de Janeiro, the Cost Engineer Day, 
celebrated on May every year. The 
commemorative date was suggested 
by IBEC, being the day of its foundation.

On the evening of May 06, 2014, IBEC 
honored professionals who stand out 
for their contribution to a better coun-
try. IBEC honored “Highlights of the 
Year,” “Person of the Year” and “Cost 
Engineer of the Year”.The ceremony 
was brightened by the Chairman and 
by the Secretary General of the In-
ternational Cost Engineering Council 
(ICEC), respectively, Carsten Wred-
strom, from Denmark, and Peter 
Smith, from Australia. Both received a 
special tribute for her performance in 
support of the global engineering cost. 
They got to know the work of IBEC and 
its struggle for the recognition of Costs 
as an engineering science in the coun-
try and throughout Latin America. Both 
representatives of ICEC showed admi-
ration for the work of IBEC.

This year, the Cost Engineer Day is 
held announcing the 10th ICEC World 
Congress that will take place at the 
Windsor Hotel Barra in Rio de Janeiro, 
from 10 to 12 October 2016.

Os convidados da cerimônia

Os presidentes de CREA homenageados



 O IBEC é uma entidade sem fins políticos e/
ou lucrativos que visa promover as técnicas e tecno-
logias da Engenharia de Custos, como ciência mul-
tidisciplinar, integrando empresas e profissionais, 
atuantes em todos os segmentos e promovendo 
encontros, palestras, reuniões técnicas, cursos, se-
minários, congressos, publicações e principalmente 
o intercâmbio com as congêneres dos demais países 
do mundo.

 O IBEC – Nacional se regionaliza espacial-
mente através dos IBECs regionais. Cumpre ressaltar 

o acervo técnico disponível no IBEC, no que se refe-
re a estimativas, orçamentação, custos e benefícios, 
divulgação e discussão de conceitos e princípios, 
continuamente enriquecido pelas contribuições dos 
principais encontros nacionais e internacionais e por 
trabalhos de pesquisa de nossos associados.

 O IBEC nasceu em 27 de maio de 1980 da 
transformação da Seção Brasileira da AACE – Ameri-
can Association of Cost Engineers, existente em nos-
so país desde 1978, devido às necessidades das prin-
cipais empresas da Engenharia Nacional de então.

Rio de Janeiro

São Paulo

Espírito Santo

Paraíba

Sergipe

Mato Grosso 

Ceará

Maranhão

Distrito Federal

Bahia

 Paraná

 Goiás

SEDES REGIONAIS IBEC
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O IBEC tem atuado ativa-
mente em prol da disse-
minação da Engenharia 
de Custos como ciência 

pelo mundo, marcando presença em 
eventos importantes para a engenha-
ria mundial na América Latina e ce-
lebrando convênios com instituições 
internacionais renomadas.

Em todas as oportunidades, o IBEC 
divulga o 10º Congresso Mundial 
de Engenharia de Custos e Geren-
ciamento de Projetos que será rea-
lizado em 2016, no Rio de Janeiro. 
“Por onde passamos, convidamos 
a todos para participarem desse 
Congresso que representa uma 
conquista no âmbito da engenharia 
internacional para toda a América 
Latina, pois será a primeira edição 
do evento nessa região”, afirmou o 
presidente do IBEC, Paulo Dias.

O IBEC pelo mundo

O IBEC em Honduras

Entre os dias 30 de julho e 02 de 
agosto de 2013, o presidente do 
IBEC, Paulo Dias, foi convidado 
pelo Colégio de Engenheiros Civis 
de Honduras (CICH, em espanhol) 
para palestrar sobre a Engenha-
ria de Custos. Paulo Dias falou 
para mais de 400 profissionais em 
quatro palestras realizadas. Uma 
delas aconteceu para os enge-
nheiros da Universidade Nacional 
Autônoma de Honduras (UNAH, 
em espanhol). Outras duas acon-
teceram para os engenheiros do 
CICH da capital Tegucigalpa e de 
San Pedro Sula, cidade localiza-
da ao norte de Honduras. A última 
conferência foi realizada na maior 
Feira de Construção do país, a 
Expo Construye.

O IBEC na Colômbia

O IBEC esteve presente no XXXII 
Congresso Internacional de En-
genharia e Arquitetura e na As-
sembleia Anual da UPADI (União 
Pan-Americana de Associações 
de Engenheiros), realizada en-
tre os dias 19 e 21 de agosto de 
2013, na cidade colombiana de 
Medellín, que reuniu represen-
tantes dos 27 países-membros do 
continente pan-americano, além 
de Portugal e Espanha.

O IBEC na Bolívia

O IBEC marcou presença, ainda, 
na XXXIV Convenção Pan-ameri-
cana de Engenharia, realizada em 
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia). 
O evento que também engloba o 

Congresso Internacional de En-
genharia e a Assembleia Geral da 
UPADI foi realizado entre os dias 
11 e 16 de agosto, na Universidade 
Privada de Santa Cruz (UPSA).

O IBEC na Argentina

O IBEC participou do Congresso 
“Engenharia 2014 – América Lati-
na e Caribe”, realizado em Buenos 
Aires (Argentina), entre os dias 
04 e 06 de novembro. O Congres-
so apresentou ideias e propostas 
estratégicas para o avanço da 
tecnologia, da inovação e da pro-
dução no ramo da Engenharia de 
toda a América Latina. Sob o lema 
“Construindo um Futuro Regional 
Sustentável”, as palestras foram 
focadas nas problemáticas e opor-
tunidades da região.

Paulo Dias falando sobre o 10º Congresso Mundial do ICEC na Colômbia

O IBEC na América Latina
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Os Convênios Internacionais
Convênio IBEC e CPIQ

O IBEC assinou contrato de 
cooperação acadêmica e 
assistência recíproca com 
o Conselho Profissional de 

Engenharia Química (CPIQ, sigla em es-
panhol), da Argentina. O presidente do 
CPIQ e da Federação dos Conselhos, 
Alejandro Vargas, está motivado com 
a parceria. Segundo ele, a parceria en-
tre as duas instituições pode ser muito 
positiva para ambos os países. “Na Ar-
gentina, a engenharia de custos ainda 
não tem uma estrutura. Dessa forma, 
o investimento na filosofia dos custos 
será muito importante para nosso país e 
para o fortalecimento da área em nossa 
região. Por isso, também, apoiaremos o 
10º Congresso Mundial de Engenharia 
de Custos”, concluiu.

Para o presidente do IBEC, Paulo Dias, 
esse convênio é um grande passo para 
o crescimento da Engenharia de Custos 
na América Latina. “O convênio com o 
CPIQ está sendo muito importante para 
a luta do IBEC pelo reconhecimento da 
Engenharia de Custos como ciência no 
continente”, afirmou Paulo Dias.

Segundo o vice-presidente do IBEC, 
José Chacon de Assis, “o convênio ex-
pande a própria atuação do ICEC na 

O vice-presidente do IBEC, José Chacon de Assis, e o presidente do IBEC, Paulo Dias, 
durante Assembleia da UPADI na Bolívia

Paulo Dias palestrando para o Colégio de Engenheiros Civis de Honduras

América Latina em consonância com a 
proposta do novo diretor para as Améri-
cas, Paulo Dias, recém-eleito na reunião 
do Conselho do ICEC, realizada em Mi-
lão (Itália), durante o 9º Congresso Mun-
dial de Engenharia de Custos”.

Convênio IBEC e FEUP

O 10º Congresso Mundial de Engenharia 
de Custos e Gerenciamento de Projetos 
contará com mais uma instituição inter-
nacional em sua Comissão Organizado-
ra: a FEUP – Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto – Portugal 
(www.fe.up.pt). Essa parceria consolida 
os estudos e colaborações transversais 

à Engenharia de Custos, não apenas 
no Brasil e em Portugal, mas para todos 
os participantes deste grandioso evento 
que ocorrerá em outubro de 2016.

A FEUP participará da programação do 
10º Congresso Mundial do ICEC, com 
trabalhos científicos de seus alunos de 
mestrado e doutorado e através da atu-
ação do professor doutor Hipólito Sousa 
(atual Diretor da Seção de Construções 
Civis do departamento de Engenharia 
civil da FEUP) como membro da Comis-
são Organizadora.

A partir do Dia do Engenheiro de Custos 
de 2015, quando a FEUP se faz presente 
nesta festa realizada pelo IBEC, frutuo-
sos acordos serão firmados, enriquecen-
do o estudo da Engenharia de Custos 
Mundial.

Convênio IBEC e Global 
Partners Bayern

Durante a solenidade do Dia do Enge-
nheiro de Custos 2013, o IBEC assinou 
um convênio com a Global Partners 
Bayern, uma associação alemã que 
reúne diversas instituições com o obje-
tivo de criar projetos de investimento e 
negócios internacionais. A parceria fir-
mada entre as entidades consiste num 
trabalho de trocas de informações e 
consultoria socioambiental.
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O IBEC marcou presença 
durante o 9º Congresso 
Mundial do ICEC – Con-
selho Internacional de 

Engenharia de Custos. O ICEC é 
um organismo mundial fundado em 
1976, que congrega entidades da 
Engenharia de Custos de 60 países 
e se compromete com a promoção 
e a cooperação entre organizações 
internacionais voltadas a esse 
ramo da Engenharia e de Geren-
ciamento de Projetos.

Seus principais objetivos são in-
centivar e desenvolver a ciência 
da Engenharia de Custos em todo 
o mundo, organizando congressos 
internacionais e promovendo seu 
reconhecimento com atividades téc-
nicas e desenvolvimento de normas 
e padrões internacionais. O IBEC é 
membro do ICEC desde 1981.

De dois em dois anos, o ICEC re-
aliza congressos mundiais reunindo 
todos os países membros do Con-
selho com o objetivo de discutir a 
Engenharia de Custos no mundo. 

O IBEC no 9º Congresso 
Mundial de Engenharia de 
Custos em Milão, na Itália

Durante o 9º Congresso Mundial 
do ICEC, realizado entre os dias 18 
e 22 de outubro, em Milão (Itália), o 
IBEC se destacou junto à delega-
ção do Brasil, tendo o maior núme-
ro de participantes da delegação 
que, por sua vez, foi a maior da his-
tória dos Conselhos do ICEC.

Reunião do Conselho

Entre os dias 18 e 19, o IBEC par-
ticipou ativamente da reunião do 
Conselho do ICEC que precede o 
Congresso e reúne lideranças da 
Engenharia de Custos de seus paí-
ses membros. A reunião do Conse-
lho, realizada na sede da Federa-
ção das Associações Científicas e 
Técnicas (FAST, sigla em italiano) 
analisou o cenário da Engenharia 
de suas quatro regiões (Américas, 
Europa, África e Ásia-Pacífico) e 
discutiu propostas e planos para o 
ICEC.

Durante a reunião, o presidente e 
o vice-presidente do IBEC, Eng. 
Paulo Dias e Eng. José Chacon de 
Assis, respectivamente, falaram 
sobre o 10º Congresso Mundial do 
ICEC que será realizado em 2016, 
no Rio de Janeiro (Brasil), pela pri-
meira vez na América Latina. Foi 
exibido um vídeo sobre a cidade 
maravilhosa e todos os prepara-
tivos para esse grande evento da 
engenharia de custos mundial.

O Congresso

Do dia 20 a 22, a programação do 
Congresso foi marcada por pales-

Os participantes durante a reunião do Conselho do ICEC

Paulo Dias tomando posse do cargo de Diretor do ICEC para as Américas



15

MAIO 2015 • ENGENHARIA DE CUSTOS 

tras de profissionais renomados de 
todo o mundo, dentre os quais es-
tavam os engenheiros Paulo Dias, 
José Chacon de Assis e Angelo 
Valle.

Paulo Dias falou sobre a Engenha-
ria de Custos e a Análise de Con-
formidade de Preços discorrendo 
sobre o BDI (Benefício e Despe-
sas Indiretas).

José Chacon de Assis participou 
do Painel sobre Certificações. Sua 
palestra foi sobre o IBEC Certifi-
cador, o programa de Certificação 
Profissional do IBEC que já come-
çou a certificar, no Brasil, profis-
sionais da Engenharia de Custos 
por “Notório Saber”.

Prêmio Internacional de 
Membro Notável do ICEC

O Prêmio ICEC 2014 “Distin-
guished International Fellow”, 
conferido a profissionais que se 
destacaram por contribuições sig-
nificantes ao ICEC e à Engenharia 
de Custos, foi concedido para cin-
co profissionais de todo o mundo, 
dentre os quais estão os engenhei-
ros José Chacon e Paulo Dias.

José Chacon de Assis também re-
cebeu o Prêmio “Region 1 Award”, 

o mesmo recebido por Paulo Dias, 
em 2010, no Congresso do ICEC 
de Cingapura.

Durante a Reunião do Conselho, 
foi realizada uma votação para 
escolher os condecorados. Os 
prêmios foram entregues na noi-
te do Gala Dinner que aconteceu 
no Museu Nacional da Ciência e 
da Tecnologia Leonardo da Vinci, 
em Milão.

O público participante do Congresso

IBEC has been noted for its interna-
tional operations. IBEC’s Chairman 
and ICEC Region 1 Director Paulo 
Dias has been active throughout the 
Americas. Since 2013, IBEC has been 
present in events in Honduras, Colom-
bia, Bolivia and Argentina.

IBEC also participated on the 9th ICEC 
World Congress held in Milan (Italy) in 
October 2014. Between 18 and 19, IBEC 
participated actively in the ICEC Coun-
cil Meeting that precedes the Congress, 
held between 20 and 22.

During the meeting, the IBEC president 
and vice-president, Paulo Dias and José 
Chacon de Assis, respectively, talked 
about the 10th ICEC World Congress, to 
be held in 2016 in Rio de Janeiro (Brazil), 
for the first time in Latin America.

The ICEC 2014 “Distinguished Inter-
national Fellow”, awarded to profes-
sionals who stood out for significant 
contributions to ICEC and to the Cost 
Engineering, was awarded to five 
professionals from around the world, 
among which are the engineers Jose 
Chacon and Paulo Dias.

Jose Chacon de Assis also received the 
award “Region 1 Award”, the same re-
ceived by Paulo Dias in 2010, during the 
ICEC Congress, in Singapore.

The President of IBEC, Paulo Dias, took 
over as director of the ICEC for the Amer-
icas, Region 1, formed by all the coun-
tries of Americas, during the ICEC Coun-
cil Meeting. Paulo Dias was appointed to 
this position by the ICEC

Paulo Dias é nomeado Diretor 
do ICEC para as Américas

O presidente do IBEC, Paulo Dias, 
tomou posse como diretor do ICEC 
para as Américas, a Região 1, for-
mada por todos os países das Amé-
ricas, durante a reunião do Conselho 
do ICEC. Paulo Dias foi nomeado 
para esta posição pelo Conselho In-
ternacional do ICEC.
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O Conselho Internacional 
de Engenharia de Cus-
tos (ICEC) aceitou a so-
licitação de Acreditação 

do Programa de Certificação Pro-
fissional do Instituto Brasileiro de 
Engenharia de Custos, o IBEC Cer-
tificador. Desde 01 de abril de 2015, 
o IBEC pode certificar, internacional-
mente, profissionais da área de En-
genharia de Custos e Gerenciamento 
de Projetos.

No Brasil, a graduação de Engenha-
ria não inclui, com a necessária pro-
fundidade, a formação de Engenhei-
ros de Custos. Por isso, ao longo dos 
últimos anos, compreendendo a ne-
cessidade da educação permanente, 
o IBEC tem divulgado as técnicas e 
os conceitos da Engenharia de Cus-
tos e Gerenciamento de Projetos, 
através de seus Fóruns e cursos de 
Pós-graduação. 

O IBEC Certificador
Ciente da importância da tendência 
internacional da certificação do conhe-
cimento para garantir a qualidade do 
trabalho dos profissionais da área de 
Engenharia de Custos, estimulando 
maior e melhor inserção destes pro-
fissionais no mercado de trabalho, o 
IBEC criou o Programa de Certificação 
em Engenharia de Custos e Gerencia-
mento de Projetos – IBEC Certificador.

Com o objetivo de promover, apoiar e 
valorizar os profissionais da área de 
Engenharia de Custos, o IBEC passa a 
realizar, em âmbito internacional, Certi-
ficação por Notório Saber e os progra-
mas de Certificação de Engenheiro de 
Custos Sênior, Engenheiro de Custos 
Júnior e Técnico Especialista em Orça-
mentos e Controle de Custos.

Para mais informações sobre o IBEC 
Certificador acesse o site: 
www.ibeccertificador.org.br

O IBEC já está disponível no site do ICEC como uma de suas instituições de certificação interna-
cional – www.icoste.org

Opinião

“A introdução de novas tecnologias no pro-
cesso produtivo impôs novos padrões de 
comportamento à produção para atender a 
demandas de comparações internacionais 
quanto à qualidade dos produtos e servi-
ços. O mercado passou, então, a exigir a 
certificação de processos, produtos e servi-
ços para garantir a qualidade necessária à 
competitividade no mercado internacional, 
provocando mudanças no cenário produ-
tivo.Estas mudanças exigiram novos perfis 
profissionais, que além de maior escolari-
dade, passou a incorporar outras habilida-
des e competências. Este quadro colocou 
a necessidade de certificar, também, o co-
nhecimento profissional.

Sentindo a necessidade de garantir a quali-
dade do trabalho dos profissionais do ramo 
da Engenharia de Custos, o IBEC conclui 
a necessidade de implantar, no Brasil, um 
processo de certificação nesse ramo. Es-
tamos muito orgulhosos da Acreditação do 
IBEC Certificador pelo ICEC (International 
Cost Engineering Cost) e por podermos 
certificar, internacionalmente, os profissio-
nais de nosso país.”

Carlos Eduardo Vilela Dias
Diretor de Inovação Tecnológica

International Cost Engineering Council 
(ICEC) has accepted the request for Ac-
creditation of Professional Certification 
Program of Brazilian Cost Engineering 
Institute, IBEC Certifier. From April 1, 2015, 
IBEC is able to ensure internationally pro-
fessionals of Cost Engineering.

In order to promote, support and enhance 
the professionals of Cost Engineering 
area, IBEC proceeds to perform at inter-
national level, certification by Distinguished 
Knowledge and Certification Program of 
Senior Cost Engineer, Junior Cost Engi-
neer and Technical Specialist on Budgets 
and Cost Control.
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O Rio de Janeiro, apelida-
do de cidade maravilho-
sa por encantar mora-
dores e turistas com sua 

natureza exuberante, completou 
450 anos no último dia 01 de mar-
ço. Um dos locais mais cantados 
do Brasil e do mundo e considera-
da uma das mais belas cidades do 
país, o Rio foi capital brasileira por 
197 anos (1763-1960).

A cidade faz uma bela combinação 
entre a metrópole de seis milhões 
de habitantes, mar e montanha, fa-
zendo a paisagem do Rio ser única. 
São poucas as cidades nas quais 
a natureza faz parte do cotidiano e 
embeleza o caminho ao trabalho. O 
Rio de Janeiro tem, ainda, um dos 
invernos mais cobiçados do mun-
do. Com média de 20º C, a estação 
mais fria do ano proporciona dias 
de praia a seus moradores e turis-
tas, que podem apreciar o belo es-
petáculo do pôr do sol.

O Rio de Janeiro possui belezas 

Rio de Janeiro comemora 450 anos de beleza
naturais incontestáveis e tem pas-
sado por importantes transforma-
ções. Em vista dos grandes even-
tos, como a Copa de 2014 e os 
Jogos Olímpicos de 2016, a cida-
de tem recebido investimentos em 
infraestrutura, mobilidade urbana, 
meio ambiente e desenvolvimen-
to social. Durante a 2ª Edição da 
Revista Engenharia de Custos, a 
então presidente da Empresa Olím-
pica Municipal (EOM), Maria Silvia 
Bastos, apontou as obras que es-
tão sendo realizadas pelo Projeto 
Olímpico da cidade.

Partindo do princípio de que os Jo-
gos devem servir à cidade, a Pre-
feitura focou no legado das obras 
do projeto olímpico aos moradores 
do Rio. Dessa forma, a Prefeitura 
desenvolveu projetos com a pre-
missa de que os benefícios fossem 
antecipados para os moradores e 
visitantes da cidade. Os BRTs são 
exemplo disso. O novo sistema de 
ônibus expressos e de alta capaci-
dade vai aumentar o uso de trans-

portes de menos de 20% (dados de 
2012) para mais de 60% até 2016. 
Com os BRTs, haverá uma com-
pleta reformulação no transporte 
na cidade, redefinindo as rotas de 
ônibus remanescentes e integran-
do todos os modais (barcas, metrô, 
ônibus e trens).

Outros exemplos de investimentos 
na cidade do Rio são: o Parque dos 
Atletas (construído para os Jogos, 
mas que já está sendo usado pela 
população como área de lazer e 
para a prática de esportes); as in-
tervenções do Porto Maravilha (que 
já devolveram à cidade tesouros 
arqueológicos como o antigo Cais 
da Imperatriz e os Jardins Suspen-
sos do Valongo, e criaram novas 
opções culturais, como o Museu de 
Arte do Rio); entre outros.

O Rio de Janeiro ainda tem desa-
fios a serem enfrentados, contudo, 
já está trilhando o caminho que leva 
à melhoria da qualidade de vida de 
seus moradores e visitantes.

O Rio de Janeiro continua lindo e de braços abertos para receber todos os participantes do 
10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos
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O 10º Congresso Mundial de Engenharia de 
Custos e Gerenciamento de Projetos

O grande ano para a Enge-
nharia Nacional se apro-
xima. Em 2016 será rea-
lizado o 10º Congresso 

Mundial de Engenharia de Custos 
e Gerenciamentos de Projetos, no 
Rio de Janeiro. Em 24 de junho de 
2012, no 8º Congresso Mundial do 
ICEC (International Cost Enginee-
ring Council) em Durban (África do 
Sul), a proposta do IBEC de realizar 
o evento no Brasil foi aprovada.

O IBEC é o único representante no 
Brasil do ICEC, desde 1981. O ICEC 
é um organismo mundial que con-
grega entidades de Engenharia de 
Custos de 60 países. Comprometi-
do com a promoção e a cooperação 

entre organizações nacionais e in-
ternacionais voltadas à Engenharia 
de Custos e ao Gerenciamento de 
Projetos, o ICEC foi fundado em 
1976. Seus principais objetivos são 
incentivar e desenvolver a ciência 
da Engenharia de Custos em todo 
o mundo, organizando congressos 
internacionais e promovendo seu 
reconhecimento com atividades téc-
nicas e desenvolvimento de normas 
e padrões internacionais.

Desde 1972, o ICEC realiza con-
gressos mundiais reunindo todos os 
países membros do Instituto com o 
objetivo de discutir a Engenharia de 
Custos no mundo. O ICEC também 
promove encontros regionais anu-

almente em cada uma das quatro 
regiões da organização (Américas, 
Europa, África e Ásia). O primeiro 
aconteceu em Montreal, no Cana-
dá, enquanto o último foi realizado 
em Milão (Itália) entre os dias 18 e 
22 de outubro de 2014, do qual o 
IBEC participou ativamente (mais 
detalhes você pode conferir nessa 
edição da Revista Engenharia de 
Custos).

Na noite de 7 de novembro de 2012, 
o IBEC lançou, oficialmente, a 10ª 
edição do congresso, no Clube de 
Engenharia.

Este será o primeiro evento do ICEC 
na América Latina. “Há muito tempo 



20

ENGENHARIA DE CUSTOS • MAIO 2015

não temos um evento dessa magni-
tude para nossos engenheiros. Por 
isso, estamos nos dedicando para 
oferecer à engenharia brasileira o 
melhor evento do ramo”, afirmou 
o presidente do IBEC e diretor do 
ICEC para as Américas, Paulo Dias.

O IBEC já fechou contrato com o 
Hotel Windsor Barra, que possui o 
melhor centro de eventos em hote-
laria do Rio de Janeiro. Localizado 
de frente para uma das praias mais 
belas do mundo, na Barra da Tijuca, 
o Hotel dispõe de 338 acomodações 
luxuosas e possui equipamentos de 
última geração, além de toda uma 
infraestrutura e um salão de expo-
sição para realizar eventos com 
até mil e quinhentos participantes. 
Além disso, no primeiro semestre 
de 2015, a Barra da Tijuca ganhará 
mais um hotel cinco estrelas ao lado 
do Windsor Barra. O Windsor Mara-

pendi terá mais de 434 apartamen-
tos e 34 salas de reuniões.

O IBEC estima receber até dois 
mil profissionais da engenharia de 
todo o mundo, levando em conta o 
crescente interesse pelo estudo da 
Engenharia de Custos e todos os 
atrativos que o Rio de Janeiro pos-
sui como cidade turística.

Para saber mais sobre o 10º Con-
gresso Mundial de Engenharia de 
Custos e Gerenciamento de Pro-
jetos de 2016, acesse o site: www.
icec2016.com

On 1st March 2015 Rio de Janeiro 
(the Cidade Maravilhosa) turned 450. 
To mark the occasion celebrations 
were held across the city. Rio has in-
vested in big public works to receive 
great events just like the World Cup 
(held 10 June 2014) and the Olympic 
Games.

Thereby, Rio de Janeiro is getting 
ready to receive one of the most im-
portant events of worldwide engineer-
ing. IBEC will hold the 10th ICEC 

World Congress in 2016, between 
October 10 and 12, for the first time 
in Latin America. IBEC has already 
signed with the five-star hotel and 
convention center Windsor Barra. 
The Hotel is located in front of one 
of the most beautiful beaches in the 
world, in Barra da Tijuca, and offers 
338 luxurious accommodation and 
features the latest equipment, a whole 
infrastructure and an exhibition hall to 
hold events for up to a thousand five 
hundred participants.

To learn more about the Congress ac-
cess the website: icec2016.com
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Entrevista
André Mendes 
Auditor do Tribunal de Contas da União (TCU)

Engenheiro civil formado 
pela Universidade de Bra-
sília e pós-graduado pela 
própria UnB, com espe-

cialização em auditoria de obras, 
André Mendes tem se destacado 
por sua atuação no Tribunal de 
Contas da União (TCU). Mendes é 
auditor do TCU, tendo ocupado o 
cargo de Secretário de Fiscaliza-
ção de Obras entre 2007 e 2012.

André Mendes foi, também, diretor 
da 1ª Diretoria Técnica da Secre-
taria de Fiscalização de Obras e 
Patrimônio da União e titular da 
Secretaria de Engenharia e Servi-
ços de Apoio do mesmo órgão. Há 
mais de quinze anos, Mendes tem 
se dedicado às atividades relacio-
nadas à auditoria de obras públi-
cas, realizando diversas fiscaliza-
ções, dentre as quais se destaca 
a avaliação do montante de recur-
sos desviados do conhecido com-
plexo do TRT/SP.

E sua contribuição à Engenharia 
de Custos vai além. André Men-
des ministra palestras e cursos re-
lacionados a obras públicas des-
de 1997, pelo Instituto Serzedello 
Corrêa, Fundação Getúlio Vargas 
e diversas outras instituições.

Por isso, devido a seu importante 
desempenho no ramo da Enge-
nharia de Custos e por sempre 
estar atuando ativamente em prol 
do desenvolvimento e da disse-
minação do conhecimento dessa 
área no Brasil, André Mendes é 
o Engenheiro de Custos do Ano 
de 2015. Confira a entrevista na 
íntegra com sua trajetória profis-
sional e sua opinião sobre o ce-
nário das obras públicas no país.

A Revista Engenharia de 
Custos: O senhor pode nos 
contar sobre sua trajetória 
profissional e por que esco-
lheu atuar no ramo de Obras 
Públicas?

André Mendes: Sou formado em 
engenharia civil pela UnB, onde 
também cursei pós-graduação em 
auditoria de obras públicas. Desde 
antes de me formar, já atuava em 
construtoras de Brasília, geren-
ciando obras de edificações, ela-
borando cálculo estrutural e tam-
bém orçamentos para participação 
em licitações públicas. Depois, 
por nove anos, trabalhei no Ban-
co Itaú, numa gerência regional 
de Brasília responsável por cons-
trução e manutenção de agências 

no centro-norte do País. Ali, iniciei 
como orçamentista e, dois anos 
mais tarde, tornei-me gerente da 
unidade regional.

Quando decidi fazer concur-
so para o Tribunal de Contas da 
União (TCU), cogitava abandonar 
a engenharia, pois o mercado es-
tava muito retraído à época, mea-
dos dos anos 90. Entretanto, por 
coincidência, soube durante meu 
curso de formação que seria cria-
da uma unidade especializada em 
obras e serviços de engenharia no 
Tribunal. Não resisti à tentação e 
me engajei no novo projeto. Par-
ticipei durante muitos anos, por 
consequência, da estruturação 
das áreas de auditoria de obras 
públicas do TCU: primeiro um 
setor, depois uma divisão, mais 
adiante uma secretaria, até che-
gar a quatro secretarias, em 2011.

Há quase 20 anos, estou visce-
ralmente vinculado, portanto, ao 
tema “auditoria de obras públicas”. 
Apresentei trabalhos técnicos em 
vários Sinaop (Simpósio Nacional 
de Auditoria de Obras Públicas), 
redigi artigos para revistas es-
pecializadas sobre precificação 
de obras, projetos e licitações de 
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obras e, há dois anos, publiquei 
o livro Aspectos Polêmicos de Li-
citações e Contratos de Obras 
Públicas, pela editora Pini. Além 
disso, em razão da nova deman-
da surgida para treinamento nesse 
campo, ministro cursos há mais de 
15 anos sobre orçamentos, licita-
ções e contratos de obras públi-
cas.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Como antigo secretário 
de Fiscalização de Obras do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), o senhor pode nos fa-
lar um pouco sobre a atua-
ção do órgão no país e sobre 
como é realizado esse traba-
lho de inspeção?

André Mendes: O principal fator 
que impulsionou o TCU para atuar 
nessa área foi a inserção, na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para 1998, de um comando para 
que o Tribunal fiscalizasse anu-
almente as principais obras em 
andamento no Brasil e enviasse 
ao Congresso Nacional os corres-
pondentes relatórios de auditoria, 
mesmo que ainda não apreciados 
pela Corte. O mesmo comando es-
teve presente em todas as LDOs 
desde então. 

O fruto desse trabalho, denomi-
nado Fiscobras pelo Tribunal, é o 
que a imprensa chama de “lista de 
obras irregulares do TCU”, a partir 
da qual o Congresso decide quais 
empreendimentos terão a execu-
ção orçamentária bloqueada – o 
que provoca, em regra, a paralisa-
ção das obras – no exercício se-
guinte.

Não tenho dúvidas de que esse 
trabalho, que passou a merecer a 
atenção da sociedade a partir do 
escândalo de desvios de recursos 
do famoso caso TRT/SP, já evitou 
o desperdício de vários bilhões de 
reais. Num país com sérias limi-
tações de investimentos como o 

nosso, é um resultado excepcio-
nal.

A Revista Engenharia de 
Custos: Quais foram os prin-
cipais desafios enfrentados 
pelo senhor durante sua 
atuação como secretário do 
TCU?

André Mendes: Quando assumi 
a Secretaria de Fiscalização de 
Obras, em 2007, a maior parte das 
fiscalizações era feita pelas unida-
des estaduais do TCU, nem sem-
pre com profissionais habilitados 

e treinados para o trabalho. Em 
decorrência, não havia, para citar 
apenas um exemplo, uniformiza-
ção de critérios para avaliação dos 
orçamentos das obras.

A partir de 2010, com o ingresso 
de quase 100 auditores por meio 
de um concurso público realiza-
do com ênfase em auditoria de 
obras – cerca de 80% deles eram 
engenheiros ou arquitetos –, as 
fiscalizações em todo o Brasil fo-
ram centralizadas em Brasília. No 
início, promover o treinamento te-
órico e prático de tão grande con-
tingente foi um imenso desafio, 
mas os frutos desse esforço fo-
ram compensadores: profissionais 
qualificados, trabalhos consisten-
tes e procedimentos uniformes 
são exemplos desses frutos.

Outro grande desafio foi decor-

rente dos conflitos surgidos no 
fim da década passada. Alguns 
setores da Administração Pública 
afirmavam que as conclusões dos 
trabalhos de auditorias de obras 
– especialmente as relacionadas 
a preços – estavam equivoca-
das, sem, entretanto, apresentar 
argumentos técnicos objetivos e 
robustos. As críticas se ampara-
vam em afirmações vagas, como 
“critérios inadequados”, “referên-
cias inapropriadas”. Raramente 
eram apresentadas composições 
de preços sólidas e fundamenta-
das que se contrapusessem às do 
TCU. Por diversas vezes, e em di-
versos fóruns, especialmente em 
audiências públicas do Congresso 
Nacional, tivemos que demonstrar 
a consistência técnica das avalia-
ções. Para nossa satisfação, em 
todas as ocasiões em que o real 
valor da obra veio à tona – seja 
pela realização de uma nova licita-
ção, seja por meio das apurações 
da perícia de engenharia da Polí-
cia federal –, pudemos confirmar 
que nossos orçamentos estavam 
bastante próximos da realidade.

A Revista Engenharia de 
Custos: E quais foram as 
principais conquistas de seu 
trabalho?

André Mendes: A auditoria de 
obras públicas é um campo novo 
no Brasil. Hoje, além do TCU, di-
versos tribunais de contas esta-
duais, a CGU e a Polícia Federal 
têm setores de engenharia espe-
cializados na matéria. Há 15 anos, 
quase nada disso existia. É, por-
tanto, uma ciência nova, e como 
tal precisou passar por uma fase 
de maturação até ter seus proce-
dimentos devidamente uniformi-
zados e aceitos pela comunidade 
técnico-científica. Creio que essa 
fase estará em breve concluída.

Como participei desde o início da 
atuação do TCU na área de obras 
públicas, eu me sinto realizado 

As irregularidades 
relacionadas a preços 
encontradas nas fiscali-
zações de obras públicas 
já fizeram com que a co-
munidade técnica per-
cebesse a relevância da 
Engenharia de Custos
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por ter contribuído para o aprimo-
ramento e para a valorização des-
sas auditorias. Ainda há muito que 
evoluir, é verdade, mas quando 
olho para mais de dez anos atrás, 
percebo que já trilhamos um lon-
go e árduo caminho. Mesmo os 
órgãos e entidades públicos que 
licitam frequentemente grandes 
obras o faziam com base em pro-
jetos rudimentares e orçamentos 
inconsistentes. Como consequên-
cia, o País tinha um grande volume 
de obras inacabadas, cujo valor fi-
nal nem mesmo seu gestor tinha 
condições de avaliar. Esse cenário 
já teve uma evolução substancial, 
e não nego sentir orgulho por ter 
participado desse processo.

A Revista Engenharia de 
Custos: Para o senhor, qual 
a importância da Engenharia 
de Custos no enfrentamento 
aos casos de irregularidades 
em Obras Públicas?

André Mendes: Os resultados 
das fiscalizações do TCU mostram 
que cerca de um terço das obras 
públicas brasileiras apresentam 
irregularidades relacionadas a 
preços. Certamente, a ausência 
de normas concernentes ao tema 
contribui para esse lastimável 
quadro. Os orçamentos encontra-
dos nas fiscalizações ainda são, 
em boa parte, documentos téc-
nicos que nem mesmo merecem 
essa denominação, tal a sua fra-
gilidade, a falta de fundamentação 
e a inexistência de descrição de 
premissas e especificidades con-
sideradas. Por incrível que pare-
ça, muitos são os orçamentos que 
nem mesmo contêm a identifica-
ção do profissional responsável 
pela sua elaboração.

A disseminação da Engenharia de 
Custos contribui fortemente para a 
reversão desse quadro, na medida 
em que trata o tema como ciên-
cia e fomenta a especialização de 
profissionais na área.

A Revista Engenharia de 
Custos: A Engenharia de 
Custos ainda é pouco difun-
dida e conhecida em nosso 
país. Na sua opinião, o que 
é necessário fazer para au-
mentar a disseminação des-
sa ciência no país?

André Mendes: As irregularida-
des relacionadas a preços encon-
tradas nas fiscalizações de obras 
públicas já fizeram com que a 
comunidade técnica percebesse 
a relevância da Engenharia de 

Custos. Creio que a promoção de 
seminários e simpósios específi-
cos, além da publicação de orien-
tações técnicas sobre o tema, o 
que já vem sendo feito por enti-
dades como o IBEC e o IBRAOP 
(Instituto Brasileiro de Auditoria 
de Obras Públicas), estão contri-
buindo decisivamente para a dis-
seminação da matéria.

É importante, também, para que 
a Engenharia de Custos seja re-
conhecida como uma especiali-
zação técnica, suprir esse ramo 
com uma norma oficial sobre ela-
boração de orçamentos de obras, 
algo que, finalmente, encontra-se 
em desenvolvimento pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas 
Técnicas).

A Revista Engenharia de 
Custos: O senhor será o En-
genheiro de Custos do Ano 
durante cerimônia realizada 
pelo IBEC para celebrar o 
Dia do Engenheiro de Cus-
tos 2015, criado conforme a 
Lei nº 4.905 de 2006. Como o 
senhor recebe essa homena-
gem?

André Mendes: Não posso es-
conder o orgulho que sinto em ter 
sido merecedor de tal distinção. 
Percebo também aquele senti-
mento de realização pessoal, por 
ter tido meu trabalho reconhecido. 
Ademais, é também uma grande 
honra passar a fazer parte do se-
leto grupo de profissionais que já 
foram agraciados com essa home-
nagem.

Os resultados das 
fiscalizações do TCU 
mostram que cer-
ca de um terço das 
obras públicas brasi-
leiras apresentam ir-
regularidades relacio-
nadas a preços

Civil engineer graduated and 
post-graduated from the University 
of Brasilia, specializing in works au-
diting, André Mendes has excelled 
for his performance in the Tribunal 
de Contas da União (TCU). Mendes 
is auditor of TCU and he held the po-
sition of Secretary of Works Supervi-
sion between 2007 and 2012.

For its strong and important role in 
Cost Engineering and for his brilliant 
career, André Mendes is the Cost 
Engineer of 2015 and one of the inter-
viewee of this edition. Check out the 
full interview about his career and his 
views about the scenario of Cost En-
gineering in Brazil.
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Membro fundador e Pre-
sidente da IPMA Brasil 
(International Project Ma-
nagement Association), 

Raphael Albergarias está à frente de 
uma das mais respeitadas organiza-
ções com foco em capacitação pro-
fissional na área de gerenciamento 
de projetos. Albergarias começou sua 
trajetória profissional como entregador 
de cópia e foi o brasileiro mais jovem 
a conseguir a certificação de Profis-
sional de Gerenciamento de Projetos 
(PMP) do PMI. Hoje, ele encabeça, no 
Brasil, uma organização internacional 
que representa mais de 60 associa-
ções de todo o mundo.

Com mais de 12 anos de experiência 
em gestão de projetos de consultoria 
empresarial, Raphael Albergarias lide-
ra, no Brasil, o Grupo de Revisão do 
ICB 4.00 e é sócio do Instituto de De-
senvolvimento em Gestão de Projetos 
(IDGP). O Presidente do IPMA Brasil 
se destaca, ainda, por sua atuação 
como professor de pós-graduação em 
instituições como Sorbonne, Universi-
té Bordeaux, UFRJ, FIA/USP, IBMEC, 
UERJ, UVA e FGV.

Em entrevista à Revista Engenha-
ria de Custos, Raphael Albergarias 

conta como chegou ao mais alto 
cargo da IPMA Brasil e fala sobre 
o panorama brasileiro de Gerencia-
mento de Projetos. Confira.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: O senhor pode nos falar 
um pouco sobre sua trajetória 
profissional até alcançar a pre-
sidência do IPMA Brasil?

Raphael Albergarias: Meu pri-
meiro trabalho foi de entregador de 
cópia. Fui auxiliar administrativo e, 
por obra do destino, virei auxiliar 
de consultoria em uma software 
house de implantação de ERP (en-
terprise resource planning). Nesta 
época, com 20 anos de idade, tive 
contato com a primeira metodolo-
gia de implantação de projetos de 
ERP. Em menos de seis meses, 
uma oportunidade dentro desta or-
ganização mudou a minha vida: a 
chance de ser consultor de implan-
tação, em uma pequena empresa, 
com responsabilidade pela entrega 
do projeto.

Apanhei muito, mas aos 21 anos 
era gerente de um pequeno proje-
to. Gerir o cliente e a equipe era a 
parte mais complexa. Ancorado na 

metodologia, entendi que, mais do 
que uma ferramenta de gestão, a 
metodologia funcionava como uma 
poderosa ferramenta de alinha-
mento e satisfação. Em paralelo, 
durante a minha faculdade de ad-
ministração, um Mestre me apre-
sentou o PMBoK. Fiquei deslum-
brado, e devorei o livro em menos 
de uma semana.

Logo após me formar, entrei em 
um MBA em Gestão de Projetos, 
onde consegui uma bolsa parcial. 
Lá ganhei robustez de conheci-
mento e troca de experiências. Aos 
24 anos, já em uma consultoria de 
nível global, me desafiei ao tentar 
a certificação PMP. Até onde tenho 
conhecimento, fui o mais novo a 
conseguir essa certificação no Bra-
sil. Ela me alavancou e me colocou 
em um novo patamar, onde tive a 
oportunidade de trabalhar em uma 
carteira de projetos de upstream e 
a posteriori de downstream. As difi-
culdades aumentavam, e os conhe-
cimentos que tinha até o momento 
não eram mais suficientes.

Busquei as certificações PMI-SP e 
Orange Belt. Em seguida, busquei 
as certificações PRINCE2. Mas, a 

Entrevista
Raphael Albergarias 
Presidente da IPMA Brasil
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reposta que eu buscava não apa-
recia. Conhecimento não era su-
ficiente: precisava desenvolver e 
testar minha competência enquan-
to Gestor de Projetos. Enquanto me 
indagava, tive a oportunidade de 
ter como liderança um gestor bri-
lhante que sempre reforçava que a 
integração entre o projeto, as pes-
soas e o negócio eram chave para 
a organização. Essa visão acabou 
me levando a encontrar a IPMA.

Em 2009, tomei a decisão de buscar 
compartilhar e formar a sociedade 
com essa visão integrada. Foi quan-
do me descobri como professor. Fui 
trabalhar no Núcleo de pesquisa 
onde fiz meu MBA, me tornando 
professor e consultor em gestão 
de projetos. À época, descobri um 
grupo de profissionais de mesmo in-
teresse em ter uma visão integrada 
entre projetos, negócio e pessoas. 
Assim nasceu a IPMA Brasil.

Em 2010, consegui unificar as prin-
cipais certificações do mercado de 
projetos, conseguindo a certifica-
ção IPMA-C. Neste mesmo ano, 
me tornei presidente da IPMA no 
Brasil. No ano seguinte, passei 
pelo curso de formação para as-
sessor da certificação IPMA, além 
de representante brasileiro para re-
visão do referencial de competên-
cias da IPMA Global.

Em 2012, entrei no doutorado pela 
Université François Rebelais de Tou-
rs, e fui aceito para dupla diplomação 
pela FEA/USP. Neste mesmo ano, 
passei a coordenar um grande pro-
grama de pós-graduação em gestão 
de projetos, além de continuar com 
pequenas consultorias na área.

Em 2014, passei a ser professor 
convidado no mestrado em admi-
nistração de Bordeaux, além de ser 
conduzido a Diretor de Desenvolvi-
mento da IPMA global na América do 
Sul, e ser convidado para dar aula de 
mestrado em Sorbonne (Paris).

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Conte-nos como foi o início 
da IPMA no Brasil e como acon-
tece sua atuação no país e seu 
relacionamento com a IPMA In-
ternacional.

Raphael Albergarias: O início 
da IPMA Brasil foi uma respos-
ta ao que vimos no mercado. Em 
2009, percebemos que o Brasil 
precisava de uma associação que 
representasse, de forma genuína, 
a gestão de projetos de acordo 
com nossa cultura. Até aquele mo-
mento, o modelo baseado em pro-
cessos e planejamento era o único 
reconhecido pelo mercado. Enten-
demos que processos podem dar 
linhas gerais, mas um tamanho 
único não é suficiente para medir 
todo e qualquer tipo de projeto. 
Ciclos de vida, tanto do projeto, 
como do produto, entrega de be-
nefícios, busca de viabilidade de 
projeto. Além da questão compor-
tamental, onde os relacionamen-
tos são a base em nossa cultura, 
para que exista uma gestão efe-
tiva. Entender a integração entre 
negócios, pessoas e técnicas de 
gestão de acordo com o contexto 
no qual o projeto se manifesta.

A IPMA foi fundada em 1965 como 
primeira associação a tratar das 
questões ligadas às estruturas 
temporárias orientadas a objetivo 
específico. O formato federativo é 
o que rege a IPMA, assim sendo, 
embora todos os países tenham a 
mesma base e referencial de com-
petência, com o mesmo sistema 
de certificação, cada país deve 
fazer uma adaptação a sua cul-
tura. Essa adaptação é auditada 
e validada pela IPMA, garantindo 
que os mais de 60 países que a 
constituem tenham seus princípios 
e práticas alinhadas.

Com base nisso, o Brasil, enquan-
to membro da IPMA, faz parte do 
Conselho de Delegados, onde to-
dos os países tem seus represen-

tantes e se reúnem duas vezes por 
ano, com o objetivo de alinhar so-
bre a estratégia global, e desmem-
brar sobre a atuação regional.

Como resposta à necessidade 
de representação da cultura lati-
na dentro da IPMA, que é em sua 
base europeia, foi criado um bloco, 
designado LATNET, onde países 
da América Latina, além de outros 
países de língua latina, se uniram 
para discutir questões próprias 
desta cultura.

No Brasil, entendemos que, por 
conta de nosso tamanho e diver-
sas colonizações, temos questões 
próprias e que devemos tratá-las. 
Temos forças como nossa capaci-
dade adaptativa, que no extremo, 
pode nos conduzir a pouco/ne-
nhum planejamento. Temos uma 
capacidade relacional muito forte. 
Todos esses aspectos são obser-
vados na adaptação do modelo 
IPMA a gestão de projetos brasi-
leira. Nos apoiamos nos ombros 
dos gigantes europeus, contudo, 
como base de nosso estatuto, 
nossa função é ajudar o Brasil a 
desenvolver seu próprio caminho 
na gestão de projetos.

A Revista Engenharia de Custos: 
O senhor pode nos dar o panora-
ma brasileiro do Gerenciamento 
de Projetos em comparação com 
o cenário mundial? 

Raphael Albergarias: O pano-
rama brasileiro é muito promissor. 
Temos necessidade de grande in-
vestimento em infraestrutura, além 
de investimentos massivos em 
projetos de capital. Embora, neste 
exato momento tenhamos uma cri-
se política, que originou uma crise 
econômica, acredito que esta seja 
a hora de investir em gestão e em 
maneiras de dar clareza ao merca-
do sobre como os projetos estão se 
comportando e como as organiza-
ções estão priorizando sua carteira 
de investimento.
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O cenário mundial é de crescimen-
to lento, tendo em vista que a es-
peculação se tornou uma epidemia 
no mercado de investimento glo-
bal. Neste contexto, os fomentado-
res de investimento e os governos 
começam a apontar que mecanis-
mos de controle sobre essa práti-
ca são necessários. A gestão de 
portfólio, programas e projetos é, 
sem dúvida, uma grande respos-
ta como mecanismo de regulação 
desta prática.

A IPMA, neste contexto, tem a fun-
ção de avaliar os gestores de por-
tfólio, programas e projetos (PPP), 
entendendo que além do seu co-
nhecimento específico nas boas 
práticas de cada tipo de projeto, 
eles têm capacidade de entrega de 
valor e de benefícios ao mercado 
e à sociedade. Sem dúvida, tem 
grande possibilidade de auxiliar as 
organizações a entender a gestão 
de PPP como competência essen-
cial de organizações, e em nível 
global das nações.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: A IPMA Brasil realiza a 
Certificação para profissionais 
de Gerenciamento de Projetos. 
O senhor pode falar um pouco 
sobre esse programa?

Raphael Albergarias: Cada 
vez mais os profissionais são 
demandados para criarem valor 
através da gestão de seus proje-
tos, programas e portfólios. Um 
dos fatores básicos para que os 
desafios sejam superados são as 
competências de seus gestores 
e profissionais. Mais e mais, as 
competências de uma organização 
constituem o diferencial das pró-
prias organizações, de seus líde-
res e de suas equipes.

O IPMA Competence Baseline 
(ICB) é o referencial de compe-
tências em gestão de projetos uti-
lizado por todas as organizações 
membros. O olho de competências 

representa visão e clareza na inte-
gração dos três domínios de com-
petência vistos pelos olhos dos ge-
rentes de projetos: 20 elementos de 
competências técnicas e relacio-
nadas com as  técnicas utilizadas 
pelos profissionais de projetos; 15 
elementos de competências com-
portamentais, relacionadas com 
os relacionamentos entre indivídu-
os e grupos atuando na gestão de 
projetos, programas e portfólios; 
e 11 elementos de competências 
contextuais, relacionados com a 
interação do projeto com o con-
texto da organização permanente 

e do ambiente onde está inserido. 
As diferenças de cada país são 
consideradas no National Compe-
tence Baseline (NCB), o referencial 
estabelecido por cada organização 
membro a partir do ICB e validado 
pela IPMA conforme condições pré
-estabelecidas.

O ICB é a base para o sistema de 
certificações IPMA que abrange 
profissionais, consultores e organi-
zações. A certificação de indivídu-
os segue o padrão ISO/IEC 17024, 
Avaliação de conformidade – Re-
quisitos gerais para organismos 
que realizam certificação de pes-
soas, e que detalha os requisitos 
para um organismo que certifica 
pessoas de acordo com requisitos 
específicos, incluindo o desenvol-
vimento e a manutenção de um es-
quema de certificação. 

A certificação IPMA em quatro ní-
veis foi estabelecida em 1998 com 
o objetivo de avaliar o conhecimen-
to, comportamentos, habilidade e 
experiência profissional na gestão 
de projetos, programas e portfó-
lios, pelos respectivos órgãos de 
certificação de cada associação-
membro, e de acordo com os ele-
mentos de competência do ICB e 
de seus NCBs.

Os quatro níveis considerados, re-
fletem o desenvolvimento de uma 
carreira em gestão de projetos:

• Associado em Gerenciamento 
de Projetos (IPMA Level D®) – um 
associado realiza tarefas e ativi-
dades em uma equipe;

• Gerente de projetos (IPMA Level 
C®) – gerencia uma ou mais fun-
ções em um projeto com complexi-
dade limitada, ou gerencia pessoas 
de várias organizações atuando em 
um projeto ou subprojeto, incluindo 
clientes e contratados;

• Gerente de Projetos Sênior (IPMA 
Level B®) – gerencia pessoas de 
várias organizações, unidades de 
negócio, ou disciplinas trabalhan-
do em um projeto complexo;

• Diretor de Projetos (IPMA Level 
A®) – gerencia um portfólio ou 
programa complexo, dirigindo ge-
rentes de projetos que possuem 
profissionais de gerenciamento 
de projetos em suas equipes.

O Brasil tem grandes desafios no 
que tange à gestão de sua imensa 
carteira de projetos, tanto no setor 
público, quanto no setor privado. 
São grandes investimentos que exi-
gem mão-de-obra qualificada além 
de métodos, ferramentas e proces-
sos que aumentem as chances de 
sucesso dos resultados espera-
dos. Por outro lado, a escassez de 
mão de obra e a necessidade de 
sua maior qualificação trazem um 
grande desafio. A IPMA Brasil está 

Cada vez mais os 
profissionais são de-
mandados para cria-
rem valor através da 
gestão de seus pro-
jetos, programas e 
portfólios
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convicta de que irá contribuir para 
a implementação bem sucedida dos 
empreendimentos através do apoio, 
fomento e disseminação da aborda-
gem de gestão por competências 
em projetos.

Empresas internacionais como a 
Shell e a Siemens vêm utilizando 
a abordagem IPMA com sucesso. 
No Brasil, a Petrobras já utiliza os 
benefícios em áreas isoladas, onde 
percebe os benefícios encontrados 
na abordagem por competência. 

Entre uma visão e seu desdobra-
mento em projetos e programas, 
geridos através de um portfólio, 
deve haver o desenvolvimento de 
um caminho sustentável para que 
as empresas e organizações al-
cancem os resultados e benefícios 
esperados. A IPMA Brasil também 
oferece uma estrutura consistente 
e provada para que as lideranças 
e os times de projetos possam evo-
luir através de processos, técnicas 
e procedimentos, mas, sobretudo, 
considerando que o principal dire-
cionador de sucesso são as pesso-
as através das quais os resultados 
são entregues.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Em sua opinião, qual a 
importância da Engenharia de 
Custos para o Brasil e como 
esse ramo pode atuar em par-
ceria com a área de Gerencia-
mento de Projetos?

Raphael Albergarias: Previsibili-
dade (tempo), competitividade (cus-
to) e produtividade (qualidade) são 
a chave para entrega de valor à es-
tratégia de uma organização. Previ-
sibilidade está ligada ao fator tem-
po, e tempo está ligado a um bom 
planejamento, com base em lições 
aprendidas e em um referencial de 
mercado. Cada contexto de projeto 
tem um ou mais referências para 
seguir. Com a previsibilidade, temos 
a capacidade de entender quando o 
projeto começa a gerar valor.

A segunda variável está alinhada 
com a competitividade do investi-
mento. Neste quesito entra a ques-
tão ligada à Engenharia de Custos. 
As organizações têm um caixa 
limitado e têm taxas de retorno 
associadas a seus investimentos. 
Para garantir que o projeto tenha 
pouca variação de custo, práticas 
de valor, base de dados consisten-
tes são cláusulas pétreas para ge-
ração de retorno. Sem engenharia 
de custos é improvável que o com-
portamento do investimento seja 
previsível, e sem previsibilidade, 
não há competitividade.

A terceira variável a ser visualiza-
da é a questão do produto / ativo 
de produção ter a capacidade de 
geração de valor que foi proposta 
em seu caso de negócio. Nesse 
aspecto, as questões de contexto 
são igualmente relevantes àque-
las ligadas à entrega do produto 
final em concordância com o que 
foi especificado. Um dos grandes 
desafios nos requisitos de negócio 
é ter um projeto que custe o que foi 
orçado e, sem a visão da engenha-
ria de custo, isso é pouco provável 
de ser atingido.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: A IPMA Brasil será par-
ceira do IBEC na realização 
do 10º Congresso Mundial 
de Engenharia de Custos de 
2016, no Rio de Janeiro. Qual 
sua expectativa para este 
evento que vai acontecer, 

pela primeira vez, na América 
Latina?

Raphael Albergarias: O IBEC, 
desde 1978, é um grande agente 
de contribuição à gestão no Brasil. 
A disciplina de Engenharia de Cus-
tos tem grande aplicação em gran-
des organizações e no governo, 
auxiliando a balizar e medir com 
efetividade os investimentos reali-
zados em grandes projetos, contri-
buindo para nossa soberania. Nes-
te cenário, a IPMA Brasil entende 
que o evento trazido pelo IBEC de-
monstra e coroa toda a competên-
cia e contribuição que este institu-
to tem dado à sociedade brasileira, 
além de reconhecimento pela co-
munidade internacional de gestão.

Estou certo de que os setores, 
tanto públicos quanto privados, 
terão à sua disposição o estado 
da arte nas melhores práticas de 
Engenharia de Custos aplicadas 
pelo mundo, assim como as boas 
práticas aplicadas em gestão de 
PPP, comungando essa honrosa 
união entre práticas técnicas de 
Engenharia de Custos, com a vi-
são integrada de pessoas, negócio 
e gestão de projetos da IPMA.

Prev is ib i l idade 
está ligada ao fator 
tempo, e este ligado a 
um bom planejamento, 
com base em lições 
aprendidas e num refe-
rencial de mercado

Founding member and President of 
IPMA Brazil (International Project-
Management Association), Raphael 
Albergarias is ahead of one of the most 
respected organizations focused on 
professional training in project man-
agement area. Albergarias began his 
career as a delivery person of copies 
and was the youngest Brazilian to 
achieve Project Management Profes-
sional Certification of PMI. Today, he 
heads, in Brazil, an international orga-
nization that represents over 60 asso-
ciations from around the world.
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O Deputado Federa l  A l t ineu 
Cor tes Fre i tas Cout inho nas-
ceu em Ni teró i ,  tem 46 anos, 
é membro do Par t ido da Re-
públ ica (PR) e representa o 
es tado do Rio de Janei ro.  Em 
2006, A l t ineu fo i  e le i to depu-
tado es tadua l  do Rio com mais 
de 80 mi l  votos.  Em 2008, fo i 
candidato à prefe i tura de São 
Gonça lo,  contudo, não fo i 
e le i to.  No ano de 2010, e le 
se reelegeu à A ler j ,  onde fo i 
v ice -pres idente da Comissão 
Espec ia l  c r iada para d iscut i r 
a in f luênc ia do Complexo Pe-
t roquímico do Rio de Janei ro 
(Comper j )  junto à Pet robras.

Nas e le ições de 2014, obteve 
40.593 votos (0,53%), sendo 
e le i to deputado federa l .  Ao 
chegar à Câmara Federa l ,  fo i 
esco lh ido como um dos sub
- re la tores da Comissão Par-
lamentar de Inquér i to que in -
vest iga os desv ios da es ta ta l , 
def lagrada pela Operação La-
va-Jato da Políc ia Federa l .  O 
deputado é o sub - re la tor para 
o super fa turamento e gestão 
temerár ia das ref inar ias de 
Pet ró leo.

Por sua impor tante a tuação 
como deputado, e le será um 
dos homenageados como con-
gress is ta ,  A l t ineu Cor tes é 
um dos homenageados como 
“Destaque do Ano” na cer imô-
n ia de ce lebração pelo D ia do 
Engenhei ro de Custos e os 37 
anos do IBEC.

Entrevista
Altineu Cortes 
Deputado Federal (RJ)

Venho acompa-
nhando com admi-
ração o trabalho do 
IBEC, que luta pelo 
preço justo nas 
obras públicas

A Revista Engenharia de 
Custos: Como o senhor ini-
ciou a trajetória política?

Alt ineu Cor tes:  Meu avô, 
cu jo nome também era A l t i -
neu, fo i  vereador em Ni teró i 
e deputado es tadua l  por duas 
vezes. Também t ive um t io, 
José Car los Cout inho, que fo i 

deputado federa l  por quat ro 
mandatos.  Houve, a inda, ou-
t ros vereadores na famí l ia .  E 
comecei a t ravés de uma opor-
tun idade que surg iu em 2002, 
quando, candidate i -me a de -
putado es tadua l  e obt ive qua-
se 60 mi l  votos.

A Revista Engenharia de 
Custos:  Como foi ter che-
gado tão rápido ao Legis -
lat ivo?

Alt ineu Cor tes:  Tenho 
aprendido mui to aqui .  Quan-
do se chega a es te Pa lác io é 
que se tem noção do tamanho 
da responsabi l idade. V im para 
cá mui to novo, mas hoje já me 
s into ma is seguro e confor tá-
ve l .

A Revista Engenharia de 
Custos:  Em sua tra jetória 
prof issional como con-
gressista ,  qual a princi -
pal at iv idade desempenha 
pelo senhor?

Alt ineu Cor tes:  Como pre -
s idente da Comissão de De-
fesa da Pessoa Por tadora de 
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Alt ineu Cor tes:  S into -me 
l isonjeado com essa deferên-
c ia ,  pr inc ipa lmente por v i r  de 
uma ins t i tu ição com tão bela 
t ra jetór ia .  Venho acompa-
nhando com admiração o t ra -
ba lho do IBEC, que lu ta pelo 
preço jus to nas obras púb l i -
cas.  A soc iedade bras i le i ra 
merece esse cu idado e respei -
to com o d inhei ro púb l ico.

ICEC10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos
e Gerenciamento de Projetos

10 a 12 de 0utubro de 2016

RESERVE ESTAS DATAS!

www.icec2016.com

Congressman Altineu Cortes Freitas 
Coutinho was born in Niteroi. He is 46 
years old and member of the Party of 
the Republic (PR), he represents the 
state of Rio de Janeiro. He worked 
already at the Special Commission 
to discuss the influence of the Petro-
chemical Complex of Rio de Janeiro 
(Comperj) with Petrobras.

For his important role as deputy, he will 
be one of the honorees as “Highlight of 
the Year” at the celebration ceremony 
at Cost Engineer’s Day and 37 years 
of IBEC.

Def ic iênc ia (PPD) da A ler j , 
pretendi  resgatar os d i re i tos 
dos por tadores de def ic iênc ia 
o má x imo possíve l .  Lutando 
para que todos os seus d i re i -
tos fossem atendidos, pr inc i -
pa lmente no que d iz respei to 
à questão da acess ib i l idade, 
ob jet ivando t raba lhar na me-
lhor ia das condições de v ida 
dessas pessoas.

A Revista Engenharia de 
Custos:  O senhor será um 
dos homenageados pelo 
IBEC como Destaque do 
Ano. Como o senhor rece -
be essa homenagem?



30

ENGENHARIA DE CUSTOS • MAIO 2015

Fundador de uma das cons-
trutoras mais renomadas do 
nordeste brasileiro e à frente 
de uma associação voltada 

para gestores de obras públicas e 
privadas, Luciano Franco Barreto tem 
se destacado por sua importante car-
reira no ramo da Engenharia. Como 
presidente da Associação Sergipana 
dos Empresários de Obras Públicas e 
Privadas (ASEOPP), Luciano tem se 
preocupado em atender às pequenas 
e médias empresas que se dedicam 
a construções públicas e privadas do 
Estado. Barreto trabalha, ainda, em 
prol da participação ativa de conse-
lhos e grupos de trabalho que tratam 
de temas ligados ao setor, e da me-
lhoria do relacionamento entre em-
presas e governantes.

Luciano Barreto tem realizado, tam-
bém, um belo trabalho à frente da 
Construtora Celi, fundada por ele em 
1968. A companhia, que já ganhou 
diversos prêmios e certificados tem 
se destacado na área de construção 
de edifícios residenciais por aliar qua-
lidade e prazo. Além disso, a Celi re-
aliza um trabalho de ação social, for-
mando jovens de baixa renda para o 
mercado de trabalho, através do Ins-
tituto Luciano Barreto Junior (ILBJ).

Entrevista
Luciano Barreto 
Presidente da ASEOPP 

Por sua contribuição ao ramo da en-
genharia e por sua belíssima atuação 
por um país melhor, Luciano Barreto 
é a “Personalidade do Ano”, na ce-
rimônia de celebração pelo Dia do 
Engenheiro de Custos 2015 e pelos 
37 anos do IBEC. Em entrevista à Re-
vista Engenharia de Custos, Barreto 
conta sua trajetória profissional e tra-
ça o panorama das construções no 
nordeste do Brasil. Confira!

A Revista Engenharia de Cus-
tos: O senhor pode nos falar 
um pouco sobre sua trajetória 
profissional?

Luciano Barreto: Desde a épo-
ca de estudante de engenharia civil, 
na Escola Politécnica Universidade 
Federal da Bahia, já pensava em 
grandes obras. Como presidente do 
diretório acadêmico, representando 
o corpo discente, percorri por 90 dias 
a Europa conhecendo as principais 
obras de engenharia do mundo na-
quele momento, principalmente na 
Alemanha e em Portugal.

Depois de experiências profissionais 
na Bahia, principalmente na área de 
terraplanagem, água e esgotamen-
to sanitário, retornei a Aracaju em 

1965, onde nasci em 10 de Setem-
bro de 1940. Trabalhei inicialmente 
como sócio da Sociedade Nordestina 
de Construções Ltda. E em maio de 
1968, fundei a Construtora Celi Ltda.

Desde então, a Celi não só consoli-
dou-se como uma das maiores do 
mercado do Nordeste, mas também 
se expandiu para alguns Estados 
importantes como São Paulo. Hoje, 
a empresa é referência na área da 
construção de edifícios residenciais 
(sempre dentro do prazo) e obras im-
portantes, como por exemplo, viadu-
tos, pontes, adutoras, conjuntos resi-
denciais, sistemas de abastecimento 
de água e toda infraestrutura. 

As obras de concreto foram impor-
tantes para a Celi, contudo, a princi-
pal obra vem sendo construída desde 
23 de janeiro de 2003, quando nas-
ceu o Instituto Luciano Barreto Junior 
(ILBJ) um sonho do meu filho mais 
velho, já falecido, que ainda novo via 
a necessidade da Celi ter uma ação 
social forte, não de assistencialismo, 
mas ensinando a pescar.

E o ILBJ é hoje referência de um tra-
balho social para todo o país. Todos 
os anos são formados cerca de mil 
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jovens carentes, nos cursos voltados 
para diversas áreas que estimulam e 
despertam a cidadania, a consciên-
cia e a busca pelo conhecimento. 

Aqui registro o trabalho de todos os 
colaboradores e também da nossa 
família, minha esposa Maria Celi, 
minhas filhas Alda Cecília e Ana Ce-
cília, genros, netos e todos que ves-
tiram a bandeira do Instituto durante 
estes 12 anos de existência.

A Revista Engenharia de Custos: 
O senhor é presidente da ASEO-
PP – Associação Sergipana dos 
Empresários de Obras Públicas e 
Privadas. Como é sua atuação em 
Sergipe e seu relacionamento com 
esses profissionais?

Luciano Barreto: A ASEOPP foi 
fundada há sete anos através do an-
seio de pequenos e médios empresá-
rios da construção civil em procurar, 
não só debater os problemas, mas 
apontar alternativas para a área. 
Hoje somos cerca de 50 associados 
que debatemos semanalmente com 
convidados de diversos segmentos 
nossos problemas e alternativas.  
Nossa luta é no sentido de melhorar a 
gestão governamental dos contratos, 
hoje caótica, tendo como consequên-
cia o enorme desperdício com preju-
ízos incalculáveis para a sociedade.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Para o senhor, como a 
ASEOPP pode colaborar para 
a melhoria da qualidade das 
obras públicas e privadas no 
Nordeste e em todo o Brasil? 

Luciano Barreto: Nós estamos fa-
zendo a nossa parte. Já promovemos 
dois seminários com ampla discus-
são sobre o assunto, inclusive com 
a participação de representantes do 
Tribunal de Contas da União. Todos 
nós sabemos que o quadro no país é 
caótico. São cerca de dez mil obras 
inacabadas, muitas se arrastando 
por anos, e a maioria com péssima 
qualidade. Dou sempre como exem-

plo a BR-101, Norte/SE, com 100 qui-
lômetros de extensão que está sendo 
duplicada há 30 anos e acumulando 
frequentes acidentes e mortes.

Nós já apresentamos propostas a di-
versas autoridades, inclusive recen-
temente encaminhamos ofícios ao 
ministro Nelson Barbosa sugerindo 
algumas soluções como: criação de 
uma agência de obras públicas en-
xuta, com normas próprias desde o 
início até a entrega das obras.  É pre-
ciso entender que obra cara é aquela 
que não termina e não tem qualidade.  
Outro ponto importante é devolver 
para os gestores e engenheiros a ta-
refa de executar as obras e que elas 
não sejam assumidas por órgãos 
de controle, que não têm perfil nem 
pessoal capacitado para esta função. 
Esperamos agora, com as denúncias 
atuais, que as obras sejam democra-
tizadas e distribuídas para todos e 
não fiquem apenas no chamado time 
da Série A. 

Nosso lema é preço justo, obra con-
cluída e sociedade atendida. Essa é 
a nossa luta diária.  Nossa intenção 
é melhor possível, contribuir para o 
Brasil e acabar com o atual estado 
caótico das obras públicas.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: O IBEC vem lutando pela 
disseminação do conhecimen-
to da Engenharia de Custos em 
todo o Brasil. Na sua opinião, 
qual a importância desse traba-
lho para o setor de construção 
do país? 

Luciano Barreto: O objetivo do 
IBEC também é o nosso e, portan-
to, de grande importância. É agregar 
cada vez mais todos os segmentos 
da construção civil no sentido de 
qualificação das obras e de todos 
os procedimentos. À medida que o 
país mude sua maneira de pensar as 
obras públicas, não só o IBEC, mas 
todas as entidades sérias, como a 
ASEOPP, e muitas outras que exis-
tem no Brasil vencerão. Nossa luta é 

igual, queremos valorização da obra 
desde o início, desde o projeto exe-
cutivo completo, com suas licenças e 
desapropriações até o seu final.

A Revista Engenharia de Custos: 
Em 2016, o IBEC vai realizar o 10º 
Congresso Mundial de Engenharia 
de Custos, no Rio de Janeiro. Para 
o senhor, qual a importância desse 
evento para a engenharia nacional?

Luciano Barreto: A iniciativa do 
IBEC é digna de aplausos. Com este 
evento mundial, poderemos não só 
colher informações, mas reforçar a 
necessidade junto às autoridades, 
pois já passou da hora de mudar a 
forma como são realizadas as obras 
no Brasil. É preciso alertar a União 
da necessidade de intervir nas obras 
inacabadas e paralisadas, em todas 
as esferas públicas. É preciso assu-
mir o verdadeiro compromisso com a 
população carente. Nós que fazemos 
a ASEOPP temos a certeza de que to-
dos aqueles que formam o IBEC que-
rem também uma solução rápida para 
o atual estágio das obras no país. Se 
nada for feito até 2016, o Congresso 
Mundial vai mostrar, infelizmente, que 
o Brasil está atrasado muitos anos em 
matéria de obras públicas.

Luciano Barreto is founder of one of the 
most renowned constructioncompa-
nies in Brazil (Celi Construction Com-
pany) and president of an association 
focused in gather managers of public 
and private works. 

For his contribution to the field of engi-
neering and his beautiful performance 
for a better country, Luciano Barreto is 
the “Person of the Year” in the ceremo-
ny of Cost Engineer Day 2015.
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À frente do belo trabalho de responsabi-
lidade ambiental do IBEC e da Câmara 
Especializada de Engenheiros Flores-
tais do CREA-RJ e do CONFEA, Glau-
ber Pinheiro tem se destacado por sua 
atuação como engenheiro ambiental. 
Ele possui mais de 15 anos de experi-
ência na área de consultoria ambiental 
e executou projetos nas áreas pública, 
privada e no terceiro setor. Glauber de-
senvolveu trabalhos relacionados a re-
florestamento, articulação institucional, 
neutralização de emissões de carbono, 
auditoria florestal, perícia ambiental e 
inventário florestal.

Como presidente da Sociedade Brasi-
leira de Engenheiros Florestais (SBEF) 
– parceira do IBEC em seu projeto am-
biental – Glauber Pinheiro contribuiu 
para o desenvolvimento de políticas 
ambientais em todo o Brasil. Em 2015, 
Glauber foi eleito coordenador da Câ-
mara Especializada de Engenharia 
Florestal do CREA-RJ (Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia) e 
Coordenador Nacional das Câmaras 
Especializadas de Engenharia Flores-
tal no CONFEA (Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia).

Por sua participação ativa em todo o 
país em prol das questões ambientais 

Entrevista
Glauber Pinheiro 
IBEC Ambiental

e por sua contribuição para a formação 
de um mundo melhor para as futuras 
gerações, Glauber é um dos homena-
geados como “Destaque do Ano” na 
cerimônia de celebração pelo Dia do 
Engenheiro de Custos e os 37 anos do 
IBEC.

Confira a entrevista sobre sua trajetó-
ria profissional e conheça o Carbono 
Zero, o programa do IBEC Ambiental 
que consiste na diminuição dos efeitos 
do gás carbônico na atmosfera.

A Revista Engenharia de Custos: 
Como foi sua trajetória profissio-
nal e sua escolha pela área am-
biental?

Glauber Pinheiro: Eu sempre fui sensí-
vel às questões ambientais. Contudo, 
confesso que, quando escolhi minha 
graduação em Engenharia Florestal, 
não conhecia bem a profissão. Creio 
ser este um problema vivido por gran-
de parte dos jovens à época dos ves-
tibulares. Contudo, tive muita sorte e, 
hoje, com mais conhecimento sobre 
várias profissões, não teria nenhuma 
dúvida em manter minha escolha.

A Engenharia Florestal tem sua essên-
cia na sustentabilidade. A madeira é 

a matéria-prima mais antiga utilizada 
pela humanidade e um recurso natural 
que leva muito tempo para ser produ-
zido. Desta forma, a produção e o ma-
nejo deste recurso necessitam de um 
planejamento muito sério e rigoroso. 
Este planejamento é extensivo ao uso 
do recurso, ou seja, ele deve contem-
plar a produção e a utilização em ter-
mos de volume (quantidade) e tempo, 
bem como as áreas que deverão ser 
preservadas (através de critérios de 
tamanho e de importância ecológica) 
para cumprirem suas funções ambien-
tais e/ou servirem como matrizes que 
irão perpetuar o recurso.

Assim, a visão que a graduação em 
Engenharia Florestal proporciona aos 
seus egressos, possibilita uma com-
preensão ambiental que auxilia muito 
além das atividades florestais.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Para o senhor, quais são os 
principais desafios do Brasil no 
enfrentamento aos problemas 
ambientais?

Glauber Pinheiro: Os problemas 
ambientais no Brasil são os mesmos 
sofridos por outras áreas como saúde, 
educação, previdência etc. Burocracia 
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excessiva, falta de visão de longo pra-
zo, falta de comando e controle, política 
de governo sobrepondo uma política 
de estado e as mazelas do funciona-
lismo público.

A Revista Engenharia de Custos: 
Na posição de vice-presidente 
da Sociedade Brasileira de En-
genheiros Florestais (SBEF), o 
senhor acredita que nosso país 
tem avançado em políticas am-
bientais?

Glauber Pinheiro: Fui presidente da 
SBEF por dois mandatos e, em segui-
da, fiquei fora por três anos. Agora volto 
ao lado de valorosos colegas, na posi-
ção de 1º Vice-Presidente, com a mis-
são de retomarmos os trabalhos pela 
defesa e o engrandecimento da cate-
goria profissional, sempre em benefício 
da sociedade e do meio ambiente.

Por uma visão teórica, podemos supor 
que as políticas ambientais têm avan-
çado. Os assuntos têm sido discutidos, 
leis estão sendo criadas e a própria 
população tem demonstrado maior in-
teresse nas questões ambientais.

Contudo, por um aspecto mais prático, 
podemos constatar que elas não têm 

avançado muito. Os problemas são 
aqueles já citados anteriormente. In-
felizmente, ainda impera a visão que 
antagoniza desenvolvimento e meio 
ambiente, como se pudesse haver um 
sem o outro. Sob esta ótica, vários “re-
presentantes do povo” colocam inte-
resses de alguns setores da sociedade 
acima dos direitos de toda a coletivida-
de no momento de traçarem políticas 
públicas no legislativo e no executivo. 
Lembremos-nos das discussões em 
torno do Código Florestal, por exemplo.

E os resultados disso estão batendo à 
nossa porta. Os desastres ambientais, 
como desmoronamentos e enchentes, 
se tornaram muito comuns no Brasil. 
Este ano, sofremos com a crise hídri-
ca. O aquecimento do planeta também 
já é uma realidade. E a perspectiva é 
que tudo isso piore. Ou alguém, em 
sã consciência, acredita que isto vá 
melhorar? Resta-nos tentar corrigir 
nossas próprias práticas, recuperar 
o que ainda é remediável e amenizar 
os problemas para que nossos filhos e 
netos tenham alguma possibilidade de 
sobrevivência.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: O senhor é responsável pelo 
Carbono Zero, o programa do 

IBEC que consiste na diminuição 
dos efeitos do gás carbônico na 
atmosfera. O senhor pode nos 
falar um pouco sobre essa ini-
ciativa?

Glauber Pinheiro: O Carbono Zero 
é uma iniciativa decorrente da preo-
cupação do IBEC com as questões 
ambientais. O Instituto tem atuado ati-
vamente neste sentido. Quando o pre-
sidente Paulo Dias me procurou mani-
festando o interesse em neutralizar as 
emissões de carbono do IBEC, eu me 
prontifiquei de imediato para contribuir 

e elaborei o projeto. Montei um ques-
tionário para ser respondido pelo Ins-
tituto e, com base nas informações re-
cebidas, calculei a média de emissões 
mensais inerentes às suas atividades.

Em seguida, calculei o número de ár-
vores necessárias para neutralizar 
estas emissões, com base em índices 
obtidos em estudos de pesquisadores 
sobre o tema. A partir de então, planta-
mos mensalmente estas árvores com o 
objetivo de neutralizar as emissões de 
duas toneladas de CO² do IBEC. Como 
o Instituto não possui terras, o reflores-
tamento é realizado em áreas diversas, 
geralmente públicas, sobretudo nas 
encostas com alto nível de degrada-
ção. Além disso, as mudas plantadas 
têm o monitoramento constante até 
que atinjam a fase adulta. Desta forma, 
contribuímos para a neutralização de 
carbono, a contenção das encostas e 
a recuperação destas áreas.

Uma das áreas reflorestadas pelo IBEC Ambiental

O IBEC e eu nos 
orgulhamos de neu-
tralizar todas essas 
emissões de carbo-
no, contribuindo com 
a sociedade e o meio 
ambiente
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O projeto é mais uma iniciativa do IBEC 
Social, que evidencia a preocupação 
do Instituto com a formação de um 
mundo melhor para as futuras gera-
ções. O Carbono Zero é o resultado de 
uma parceria do IBEC com a Socieda-
de Brasileira de Engenheiros Florestais 
– SBEF.

Em conformidade com sua política am-
biental e com a preocupação mundial 
frente às mudanças climáticas, o IBEC 
e eu nos orgulhamos de neutralizar to-
das essas emissões de carbono, con-
tribuindo com a sociedade e o meio 
ambiente.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Este ano, o senhor foi eleito 
Coordenador da Câmara Espe-
cializada de Engenharia Flores-
tal do CREA-RJ, e depois eleito 
Coordenador Nacional das Câ-
maras Especializadas de Enge-
nharia Florestal no CONFEA. O 
senhor pode nos explicar quais 
são suas principais responsabi-
lidades e nos falar sobre suas 
expectativas?

Glauber Pinheiro: Ainda na univer-
sidade, eu ouvia colegas e professo-
res reclamando da falta de atenção 
do CREA com a Engenharia Florestal. 
Desde que iniciei minha vida profis-
sional, procurei atuar junto ao órgão 
a fim de defender uma maior atenção 

IBEC is committed to social and en-
vironmental responsibility and con-
cerned to provide the highest quality 
education of underprivileged popula-
tion. Therefore, IBEC launched a So-
cial Program.

Through the Carbon Zero Program, 
IBEC neutralizes two tons of carbon 
dioxide by planting native trees of the 
Atlantic Forest.

Glauber Pinheiro is the Environmental 
engineer responsible for the program 
and he is honored during the celebra-
tion of the Cost Engineer Day 2015 for 
his contribution to a better world.

In this interview Glauber speaks about 
his professional career and about 
the program that has been praised 
throughout Brazil.

aos profissionais desse ramo da En-
genharia. Quando fui presidente da 
APEFERJ (Associação Profissional 
dos Engenheiros Florestais do Estado 
do Rio de Janeiro) por dois mandatos, 
lutei muito neste sentido. E hoje vejo os 
resultados com muita satisfação.

Estou no meu quarto mandato como 
Conselheiro do CREA-RJ e, após 
muita luta, conseguimos finalmente 
instalar a Câmara Especializada de 
Engenharia Florestal, este ano. Tenho 
a honra de ter sido eleito o seu primei-
ro Coordenador, tendo ao meu lado o 
Professor Luis Mauro Magalhães como 
Coordenador Adjunto.

As Câmaras Especializadas têm por 
finalidade apreciar e decidir sobre os 
assuntos relacionados à orientação, à 
fiscalização do exercício profissional e 
às infrações ao Código de Ética Profis-
sional, além de opinar sobre assuntos 
comuns às especializações profissio-
nais. Constituí a primeira instância de 
julgamento no âmbito da jurisdição do 
Conselho Regional. Com a criação da 
Câmara, os Engenheiros Florestais do 
Estado do Rio de Janeiro garantem 
que estas premissas estejam sendo 
tratadas por profissionais da catego-
ria, com amplo conhecimento sobre as 
atividades da profissão. Anteriormente 
essas questões eram tratadas de for-
ma genérica, e com a participação de 
profissionais diversos.

O CONFEA realiza todos os anos, em 
fevereiro, a reunião que congrega os 
Coordenadores de Câmaras Espe-
cializadas de todo Brasil. Tive a felici-
dade de ter sido eleito Coordenador 
Nacional das Câmaras Especializadas 
de Engenharia Florestal, ao lado do 
colega de Santa Catarina, Professor 
Marcos Weiss, como Coordenador-Ad-
junto. A Coordenadoria Nacional é um 
fórum consultivo do CONFEA que tem 
por objetivo estudar, discutir e propor a 
implementação de ações voltadas para 
a uniformização de procedimentos que 
visem à unidade de ação no território 
nacional e à maximização da eficiência 
das Câmaras Especializadas, obser-
vadas as peculiaridades regionais.

Nossas expectativas são as melhores 
possíveis. Continuaremos trabalhando 
para melhorar as condições de trabalho 
para os Engenheiros Florestais de todo 
Brasil, aumentar a representatividade 
da profissão e recuperarmos o tempo 
perdido, já que a Engenharia Florestal 
completa 55 anos de existência no Bra-
sil este ano, e só recentemente come-
çamos a ter este reconhecimento pelo 
Sistema CONFEA/CREAs.

Glauber Pinheiro plantando algumas das árvores para o Programa Carbono Zero.
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 ARTIGOS TÉCNICOS

Tecnologia bim para projetos, 
orçamentos e planejamento da 
construção 
Mariela Cristina Pelissari & Álvaro da Cunha Caldeira

RESUMO: 

A autora apresenta a ferramenta 
digital inteligente Build Information  
Modeling – BIM como alternativa 
aos métodos tradicionais de orça-
mento, acompanhamento e controle 
de obras, pelas inúmeras vantagens 
tecnológicas e organizacionais que 
proporciona, descritas ao longo do 
artigo.  

INTRODUÇÃO 

Apresentação do tema 

Planejamento e programação da 
construção envolvem o sequencia-
mento de atividades temporais e 
espaciais direcionadas à obtenção 
de harmonia e eficiência no fluxo de 
recursos físicos e financeiros envol-
vidos nos empreendimentos. O fer-
ramental atualmente disponível uti-
liza-se de modelos bidimensionais, 
desenvolvidos individualmente para 
a concepção de tarefas e atividades. 
São analisados sob o foco de plane-
jamento e de quantidades, sempre 
em desenhos 2D, digitalmente ou 
por via impressa. Ao se alterarem 
plantas, cortes ou fachadas, é de 
responsabilidade do operador alterar 
manualmente as informações em to-

dos os documentos, de forma demo-
rada, tediosa e sujeita a erros. A vi-
sualização correta do planejamento 
da obra ao longo do tempo também 
é difícil. Os métodos de planejamen-
to utilizados expressam-se de forma 
percentual, relativamente aos ser-
viços executados e baseiam-se em 
ferramentas incapazes de mostrar 
a interligação das atividades desen-
volvidas. A alternativa proposta é a 
utilização’ da ferramenta Build Infor-
mation Modeling – BIM, baseada em 
modelo inteligente que provê visão 
integral entre desenhos, construção, 
gerenciamento e infraestrutura das 
construções. Seus recursos digitais 
são compartilhados entre todos os 
responsáveis pela gestão do ciclo de 
vida das edificações, 

oferecendo sua quantificação visual 
exata e automatizada e proporcio-
nando redução significativa na varia-
bilidade dos orçamentos. 

Objetivo do artigo 

Através do cotejo entre as práticas 
orçamentárias tradicionais e as no-
vas práticas com  utilização do BIM, 
objetiva-se evidenciar os ganhos em 
eficiência auferidos com a nova tec-
nologia digital aqui descrita. 

Justificativa do estudo 

Goldman (2004) afirma “que o orça-
mento detalhado da obra, é a mais 
importante ferramenta para o pla-
nejamento e acompanhamento dos 
custos de construção”. E prossegue: 
“O planejamento total de empreendi-
mentos, antes mesmo de seu início 
efetivo, assumiu a mesma importân-
cia do cálculo estrutural”. 

Há falhas recorrentes no orçamento 
e no planejamento de obras. O orça-
mento é quantificado de forma errô-
nea e há deficiência no planejamen-
to da obra, trazendo consequências 
desastrosas para o empreendimen-
to, como atraso na entrega e valor 
orçado superior ao previsto.  

No mesmo sentido, Tisaka (2006) 
considera que orçamentos mal fei-
tos, que  não apresentam a realida-
de da obra e do mercado, correm o 
risco de trazerem consequências 
indesejáveis, tais como baixa quali-
dade dos serviços, atrasos ou parali-
zações de obra, aditivos contratuais, 
recursos e ações judiciais, que po-
dem levar a incalculáveis prejuízos. 

Em contrapartida, Sabol (2008 – tra-
dução da autora) considera que  
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“O  Building Information Modeling 
(BIM) oferece tecnologia potencial-
mente transformadora, por meio de 
sua capacidade de fornecer recur-
sos digitais, compartilhada por todos 
os participantes na gestão do ciclo 
de vida do edifício. Com base de da-
dos visual de componentes de cons-
trução, o BIM pode proporcionar a 
quantificação exata e automatizada 
e ajuda a reduzir, de forma significa-
tiva, a variabilidade da estimativas 
de custo”  

A importância do novo conceito jus-
tifica, portanto, amplamente, que se 
estude essa tecnologia inovadora 
com o grau de detalhamento possí-
vel, nesta oportunidade. 

Estrutura 

O artigo é composto dos seguintes 
blocos: Introdução (apresentação do 
tema; Objetivo do artigo, Justificativa 
do estudo; Estrutura; Metodologia). 
Desenvolvimento (Estimativa de 
custo, orçamento e planejamento; O 
BIM na indústria da construção civil; 
Levantamento de quantidades usan-
do o BIM). Conclusão. Referências. 

Metodologia 

As técnicas de pesquisa utilizadas 
foram a pesquisa descritiva e a pes-
quisa bibliográfica. 

A primeira objetivou descrever dois 
panoramas tecnológicos contrastan-
tes, o sistema orçamentário tradicio-
nal e o novo sistema digital com o 
uso do  BIM; a segunda foi feita vi-
sando a conhecer o estágio em que 
se encontra o assunto, na visão de 
vários autores especializados. 

A formatação e o conteúdo deste ar-
tigo subordinaram-se ao regramento 
estatuído pelas Normas Brasileiras 
da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, notadamente a 
NBR 6022, que sistematiza a apre-
sentação dos elementos constituti-
vos de artigos em publicações perió-

dicas científicas impressas e outras 
NBR’s complementares correlatas. 

DESENVOLVIMENTO 

Estimativa de custo, orça-
mento e planejamento 

• custos do empreendimento: 

Segundo Melo (2010), “Custo é o va-
lor dos bens ou serviços consumidos 
no processo produtivo da empresa”. 

Jesus e Barros (2009) afirmam que 

“Um dos aspectos mais importantes 
de um projeto são os custos envolvi-
dos durante o seu desenvolvimento. 
Na construção civil, qualquer que 
seja o tipo de obra, a mensuração 
dos custos de produção é fundamen-
tal para verificação da viabilidade fi-
nanceira de um empreendimento”. 

• estimativa de custos 

Alguns estudiosos posicionam-se 
em relação ao assunto, das seguin-
tes formas: 

O orçamento é das primeiras infor-
mações que os envolvidos desejam 
saber. Muitas empresas fazem o 
estudo de viabilidade do empreen-
dimento com o projeto arquitetônico 
em fase de anteprojeto, ficando di-
fícil a execução de orçamento de-
talhado, resultando nos chamados 
orçamentos por estimativas (MELO, 
2010). 

Na primeira fase do empreendimen-
to, ou seja, a fase de viabilidade, em 
geral as empresas ainda não têm 
o projeto arquitetônico detalhado. 
Ocorre que, por questões de nego-
ciação, nem sempre é possível es-
perar que o projeto esteja pronto, e 
por isso mesmo a viabilidade é feita 
de maneira “estimativa” (GOLDMAN, 
2004). A estimativa de custo incor-
pora experiências vividas em ou-
tros empreendimentos por meio de 

analogias entre informações atuais 
e passadas, extraídas de projetos 
anteriores. As estimativas normal-
mente são elaboradas bem antes de 
o projeto estar plenamente definido 
(CONFORTO; SPRANGER, 2008). 

Dias (2011), afirma que “A estima-
tiva de custo deve ser utilizada em 
etapas iniciais dos estudos de um 
empreendimento, ou seja, na viabi-
lidade econômica ou projeto básico, 
quando as informações ainda não 
são completas para elaboração do 
orçamento detalhado”. 

“Estimativa de custos estuda os 
métodos de projeção, apropriação 
e controle de recursos monetários 
necessários à realização dos ser-
viços que constituem uma obra ou 
projeto, de acordo com um plano de 
execução previamente estabelecido 
(DIAS, 2011a)”. 

• orçamento: 

Já no que tange ao orçamento, apre-
sentam-se algumas concepções, 
como segue: 

O orçamento é a etapa mais avan-
çada da estimativa. O orçamento é 
baseado em dados mais fidedignos, 
obtidos a partir de levantamentos 
mais firmes de quantidades e de 
preços” (CONFORTO; SPRANGER, 
2011). 

A depender do grau de detalhamen-
to do orçamento, ele pode ser classi-
ficado como: 

• Orçamento preliminar - mais de-
talhado do que a estimativa de cus-
tos, pressupõe o levantamento de 
quantidades e requer a pesquisa 
de preços dos principais insumos e 
serviços. Seu grau de incerteza é 
menor; 

• Orçamento analítico ou detalha-
do - elaborado com composição de 
custos e extensa pesquisa de preços 
dos insumos. Procura chegar a valor 
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bem próximo do custo “real”, com re-
duzida margem de incerteza (MAT-
TOS, 2006). 

Mattos (2006), ainda afirma que,  

O orçamento analítico, constitui a 
maneira mais detalhada e precisa 
de se prever o custo da obra. O or-
çamento analítico vale-se de uma 
composição de custos unitários para 
cada serviço da obra, levando em 
consideração quanto de mão-de-o-
bra, material e equipamento é gasto 
em sua execução. Além do custo dos 
serviços (custo direto), são computa-
dos também os custos de manuten-
ção do canteiro de obras, equipes 
técnica, administrativa e de suporte 
da obra, taxas e emolumentos etc. 
(custo indireto), chegando a um valor 
orçado preciso e coerente. 

Tisaka (2006) destaca que “O orça-
mento deverá ser elaborado a partir 
do levantamento dos quantitativos 
físicos do projeto e da composição 
dos custos unitários de cada servi-
ço”. 

Dias (2012) ressalta que “É de fun-
damental importância a elaboração 
prévia do projeto do empreendimen-
to para possibilitar o cálculo adequa-
do do preço de venda do serviço. 

Recorde-se que a lei federal 8.666 
(1993) que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI da Constituição Federal, 
discorre exaustivamente sobre as 
particularidades dos projetos a se-
rem levados a licitação pública, enfa-
tizando a acuidade com que devem 
ser elaborados. 

- conceitos hodiernos do desenvol-
vimento do projeto, levantamento 
de quantidades e planejamento da 
construção. 

No dizer de Ferreira, Matos e Garcia 
(2012) “o projeto constitui a forma 
organizada de informações que de-
vem ser compartilhadas pelos inte-
venientes na construção do objeto”. 

Adicionalmente, Bottega (2012) afir-
ma que “no modelo tradicionalmente 
utilizado, as informações são repre-
sentadas em desenhos em duas di-
mensões, de modo simplificado, dis-
tribuídos em várias pranchas”. 

A quantificação de insumos na cons-
trução civil representativa do levan-
tamento de quantidades, conforme 
advertem Bassete, Morais e Ruschel 
(2014),  

não tem acompanhado os processos 
de avanços tecnológicos dos demais 
setores da construção civil, acres-
centando que, em geral, o levanta-
mento de serviços da obra é feito 
manualmente, através de represen-
tações bidimensionais, englobando 
plantas, cortes e fachadas, que for-
necem 

informações de dimensões e espe-
cificações técnicas para obtenção 
dos quantitativos de determina-
do serviço. Os levantamentos dos 
quantitativos são inseridos em pla-
nilha eletrônica EXCEL para pos-
terior orçamentação da obra geral. 
Além disso, o orçamentista deve 
usar método sistemático bem orga-
nizado de levantamentos para evi-
tar itens de contagem em falta ou 
duplas, tomando cuidado especial, 
quando transferir as medições para 
o arquivo, verificando que cada me-
dição seja registrada corretamente. 
Ademais, a contabilidade deve ser 
organizada de forma que, quando 
ocorram alterações nas medições, o 
orçamentista possa facilmente rever 
os cálculos realizados.  

Atualmente, a quantificação também 
consome tempo – pode requerer 
50% a 80% de tempo do orçamen-
tista (SABOL, 2008, tradução da au-
tora). 

O BIM para a indústria da 
construção. 

Esta tecnologia é potencialmente 
transformadora, “porque fornece re-

cursos digitais compartilhados, pro-
porcionando quantificações exatas e 
automatizadas e ajudando a reduzir, 
de forma significativa, a variabilida-
de das estimativas de custo” (SA-
BOL, 2008, tradução da autora). 

Devido à característica multidimen-
sional do ambiente BIM, além do 
modelo tridimensional (3D), conven-
cionou-se adotar o termo 4D para se 
referir à elaboração do cronograma 
e 5D à estimativa de custo de forma 
integrada. (DORNELAS -2014). 

• o que é BIM? 

Segundo Azevedo (2009), 

BIM é um conceito que fundamen-
talmente envolve a modelação das 
informações do edifício, criando 
modelo digital integrado de todas 
as especialidades, e que abrange 
todo o ciclo de vida da edificação. A 
modelagem 3D paramétrica e a in-
teroperabilidade são características 
essenciais que dão suporte a esse 
conceito. 

• o que não é BIM? 

Segundo Corrêa; Catelani (2012),  

É comum confundir projetos em 3D 
com projetos BIM. Nas soluções 
BIM os projetos são parametrizáveis 
– pode-se alterar não somente sua 
geometria e medidas como também 
vários outros grupos de informações 
que são relacionáveis à eles. Além 
desta principal diferença, as solu-
ções BIM também permitem a ex-
tração automática de quantidades, a 
geração automática de documentos 
“entregáveis” (projetos, listas e rela-
tórios). 

Para Eastman et al. (2014, p. 15), 

A Tecnologia BIM está sujeita a va-
riações e confusões. Para lidar com 
essa confusão, é útil descrever so-
luções de modelagem que NÃO uti-
lizam a tecnologia BIM. Isso inclui 
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ferramentas que criam os seguintes 
tipos de modelos: 

Modelos que só contém dados 3D, 
sem atributos de objetos. Estes mo-
delos podem ser utilizados somente 
para visualizações gráficas e não 
possuem inteligência ao nível do ob-
jeto. Eles são bons para visualização, 
mas não fornecem suporte para inte-
gração de dados e análise de projeto. 

Modelos sem suporte para compor-
tamento. Estes modelos definem 
objetos, mas não podem ajustar seu 
posicionamento ou suas proporções, 
porque não utilizam inteligência pa-
ramétrica. Isso torna as modificações 
muito trabalhosas e não oferece pro-
teção contra a criação de vistas do 
modelo inconsistentes ou imprecisas. 

Modelos que são compostos de múl-
tiplas referências a arquivos CAD 
2D que devem ser combinados para 
definir a construção. É impossível as-
segurar que o modelo 3D resultante 
será factível, consistente, contabilizá-
vel, e que mostrará inteligência com 
respeito aos objetos contidos nele. 

Modelos que permitem modificações 
de dimensões em uma vista que não 
sejam automaticamente refletidas em 
outras vistas. Isso permite erros no 
modelo que são muito difíceis de de-
tectar (é similar a substituir fórmulas 
por entradas manuais em planilhas 
eletrônicas)”. 

• vantagens da implantação do BIM   

Azevedo (2009), afirma que “a princi-
pal vantagem da modelação 5D (mo-
delação + tempo + custos) para os 
construtores é o aumento da precisão 
durante a construção, com menos 
desperdício de tempo, de materiais e 
de redução de alterações durante a 
execução das obras”. 

Para Eastman et al. (2014, p. 1), 
“Quando implementado de maneira 
apropriada, o BIM facilita o processo 
de projeto e construção mais 

integrado que resulta em construções 
de melhor qualidade, com custo e 
prazo de execução reduzidos”. 

• benefícios e desafios do BIM 

Ainda conforme Eastman et al. 
(2014), com o desenvolvimento da 
tecnologia BIM muitos benefícios já 
foram alcançados, na fase de pré-
construção, projetos, fabricação e 
pós construção.  

• softwares do sistema BIM 

Existem diferentes capacidades de 
geração de modelos de construção 
do sistema BIM. Algumas dão supor-
te a funções de projeto de arquitetu-
ra, outras somente a alguns tipos de 
sistemas da construção em nível de 
fabricação e outras que suportam 
ambos (Eastman et al., 2014), confor-
me descrito a seguir: 

Revit Architeture: Introduzido pela 
Autodesk em 2002, é o mais conhe-
cido e atual líder de mercado para o 
uso do BIM em projetos de arquitetu-
ra. Trata-se de plataforma completa-
mente separada do AutoCAD, com 
código base e estrutura de arquivo 
diferentes. Constitui família de produ-
tos integrados que inclui o Revit Ar-
chitecture, o Revit Structure e o Revit 
MEP. 

Bentley Systems: Oferece produtos 
relacionados para arquitetura, enge-
nharia e construção: Bentley Archi-
tecture, Bentley Structural, Bentley 
Building Mechanical 

Systems, Bentley Building Electrical 
Systems, Bentley Facilities, Bentley 
PowerCivil (para planejamento de 
terrenos) e Bentley Generative Com-
ponents. 

ArchiCAD / Graphisoft: É a mais an-
tiga ferramenta BIM de projeto de ar-
quitetura (1980), ainda disponível.  

Digital Project – DP / Gehry Techno-
logy: Adaptação para arquitetura e 
construção da CATIA da Dessault, 
(plataforma de modelagem paramé-
trica mais usada para grandes sis-
temas na indústria aeroespacial e 
automobilística; requer estação de 
trabalho poderosa, mas é capaz de 
lidar com projetos maiores (modela-
gem de qualquer tipo de superfície), 
suportando a elaboração de objetos 
paramétricos personalizados, sua 
função original.  

Aplicações baseadas no AutoCAD: 
A principal aplicação de construção 
da Autodesk sobre a plataforma Auto 
CAD é o Architectural Desktop (ADT). 
O ADT foi a ferramenta de modela-
gem 3D original da Autodesk, antes 
da aquisição do Revit. É baseado 
em extensões de sólidos e superfí-
cies para o AutoCAD e proporciona 
transição do desenho 2D para o BIM. 
Apresenta conjunto predefinido de 
objetos arquitetônicos; ainda que não 
totalmente paramétrico, proporciona 
muitas das funcionalidades ofereci-
das por ferramentas paramétricas, 
incluindo a habilidade de criar objetos 
personalizados com comportamen-
tos adaptáveis. 

Tekla Structures: Divisões: Edifica-
ções e Construção, Infraestrutura e 
Energia. Incialmente denominava-se 
Xsteel, introduzido em meados dos 
anos 1990; tornou-se a aplicação 
de detalhamento de aço mais am-
plamente usada no mundo. Em res-
posta à demanda dos fabricantes de 
concreto pré-moldado na Europa e 
América do Norte, as funcionalidades 
do software foram significativamente 
ampliadas para dar suporte ao de-

Busca-se de-
monstrar que o BIM 
é de vital importân-
cia na área da cons-
trução civil, ao se 
avaliar o atraso tec-
nológico da área
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talhamento em nível de fabricação 
de estruturas e fachadas e concreto 
prémoldado. Em 2004, ampliado, foi 
renomeado Tekla Structures, para re-
fletir seu suporte genérico para aço, 
concreto pré-moldado, madeira, con-
creto armado e engenharia estrutural. 

DProfiler: Suporta definições muito 
rápidas de projeto conceitual de cer-
tos tipos de edifícios e oferece retor-
no relativo a custos e tempo de cons-
trução. Para edificações que gerem 
renda, como hotéis, apartamentos 
e edifícios de escritórios, ele propor-
ciona projeção completa de fluxo de 
caixa econômico. 

Levantamento de quanti-
dades usando o BIM 

Eastaman et al. (2014) afirmam que: 

“Com a tecnologia BIM, modelo virtu-
al preciso da edificação é construído 
de forma digital. Quando completo, o 
modelo gerado computacionalmente 
contém a geometria exata e os dados 
relevantes, necessários para dar su-
porte à construção, à fabricação e ao 
fornecimento de insumos necessá-
rios para a realização da construção”. 

Segundo Brada (2012), 

 “Ao término do desenho 3D, o pro-
jeto estará ‘construído virtualmente’ 
e, em operando o software, todos 
os elementos já estarão definidos e, 
ao operacionalizar os quantitativos, 
as listagens já vão indicar as dimen-
sões, volumes e qualificação dos ele-
mentos”.  

Lima (2012) comenta que 

“Uma das maiores qualidade de um 
software BIM paramétrico é a extra-
ção de quantitativos. As tabelas são, 
na verdade, outra vista do projeto em 
forma de dados. Ao alterar qualquer 
elemento construtivo do projeto, as 
tabelas são atualizadas automatica-
mente. Também é possível alterar um 
elemento, selecionando-o na tabe-

la; a modificação ocorre ao mesmo 
tempo no projeto em todas as vistas, 
plantas, cortes, elevações e vistas 
3D”. 

Há fatores que dificultam sua capaci-
dade para o uso de levantamento de 
quantidades: 

• requerimento de uso de diferentes 
métodos, obrigando a que os orça-
mentistas adaptem suas técnicas de 
levantamento, a fim de extrair dados 
precisos do modelo; 

• resistência da equipe de projeto e 
construção a mudanças; 

• necessidade de posse e capacita-
ção de uso do software por aqueles 
que realizam o levantamento; 

• disposição dos projetistas para: a) 
desenhar modelos completos e pre-
cisos; b) liberar esses modelos ao 
contratante; 

• atualização dos contratados so-
bre esta tecnologia e capacidade de 
compreendê-la, a fim de usá-la para 
seu levantamento (ALDER, 2006, tra-
dução da autora). 

CONCLUSÃO 

Busca-se demonstrar que o BIM é de 
vital importância na área da constru-
ção civil, ao se avaliar o atraso tecno-
lógico da área. 

Em face disso, detectaram-se pro-
blemas devidos a essa deficiência 
no desenvolvimento de projetos, com 
ênfase para o levantamento de quan-
tidades e planejamento da constru-
ção, enumerando as soluções encon-
tradas pelo BIM para suas soluções. 

Constatou-se que no desenvolvimen-
to de projetos que se utilizam do BIM, 
este é compartilhado entre os vários 
projetistas envolvidos, compatibili-
zando todas as disciplinas do projeto 
e detectando as interferências que 
venham a comprometer sua realiza-

ção. 

Verificou-se que o problema do le-
vantamento de quantidades também 
foi resolvido com o BIM, pois permite 
que se calculem, automaticamente, 
todos os serviços envolvidos. 

Adicionalmente, a autora avaliou 
que a tecnologia BIM também pro-
porciona o desenvolvimento de mo-
delos 4D, resolvendo o problema de 
planejamento da construção, pois é 
possível visualizar a sequência da 
construção do edifício, ajudando na 
programação das atividade para alo-
cação de recursos físicos, financeiros 
e humanos. Além disso, o modelo ge-
rado com plataformas BIM pode ser 
considerado como significativo banco 
de dados para apoio a futuras reali-
zações. 

Por derradeiro, conclui-se que o BIM 
será importante solução para as em-
presas da construção civil, solvendo 
seus problemas de projeto, orçamen-
to e planejamento.  
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Initially we present the official price ref-
erence systems used in public works 
budgets in relation to methods of price 
collection and processing of data, 
SINAPI and SICRO; below we show 
comparative differences among ana-
logues unit values of labor and mate-
rials, and it is confirmed that the use of 
more than one system translates into 
significant differences in final values of 
species estimates.
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Análise comparativa de sistemas 
de referência de preços (mão de 
obra e materiais) para orçamentos 
de obras públicas 
Sarai Amélia Pasqualotto & Fernando Camargo

RESUMO

Inicialmente apresentam-se os 
sistemas oficiais de referência de 
preços utilizados em orçamentos 
de obras públicas, relativamente a 
métodos de coleta de preços e tra-
tamento dos dados, o SINAPI e o 
SICRO; a seguir demonstram-se di-
vergências comparativas entre va-
lores unitários análogos, de mão de 
obra e materiais e confirma-se que 
a utilização de mais de um sistema, 
em se tratando de banco de dados 
de preço de insumos, notadamente 
no que tange à divergência de suas 
metodologias de pesquisa de pre-
ços de mercado, traduz-se em di-
ferenças significativas nos valores 
finais dos orçamentos da espécie. 
Finalmente conclui-se ser possível 
evidenciar a necessidade de elabo-
ração de novos estudos, que bus-
quem o estado da arte na orçamen-
tação de obras públicas.

 INTRODUÇÃO

Este artigo é adaptação, ao presente 
formato, do Trabalho de Conclusão 
de Curso apresentado pela autora 
ao Instituto Brasileiro de Engenharia 
de Custos – IBEC, polo de Brasília, 
aprovado em 2012, no curso de pós- 
graduação em nível de MBA – Ges-
tão Estratégica de Custos.

Apresentação do tema

Recentemente, as mutações do ce-
nário econômico nacional suscita-
ram maior atenção nas auditorias 
de obras públicas. Isto demandou 
orçamentos mais pormenorizados, 
com suporte nas composições de 
custos unitários (exigência da lei 
federal nº 8.666/93, que instituiu 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública – alterada 
pela lei federal no 11.196/05), evi-
denciando a importância da enge-
nharia de custos no Brasil.

Segundo Pasqualotto, apud Motta 
(2010), as auditorias de obras públi-
cas empreendidas pelos Tribunais 
de Contas, passaram a exigir maior 
exação de procedimentos. Embara-
çosa para o fiscalizado, é, entretanto, 
condição fundamental para que se 
desenvolva justiça social, democráti-
ca e igualitária, em termos de recur-
sos públicos. O reverso resultaria em 
desperdício, deslustrando o esforço 
tributário coletivo e fazendo desaguar 
as ineficiências de projeto nas irrepa-
ráveis mazelas da corrupção. Além 
disso, a não existência de bons pro-
jetos e orçamentos é, de fato, a prin-
cipal causa da paralisação das obras, 
de sua má qualidade, ou da prática 
de sobrepreços ou preços finais aci-
ma dos inicialmente previstos.

Visando evitar superfaturamentos, 
padronizar orçamentos e balizar cus-
tos, as leis de diretrizes orçamentárias 
(LDO’s) vem fomentando a utilização 
de sistemas referenciais de custos 
unitários dos serviços de engenha-
ria e serviços rodoviários executados 
com recursos do orçamento da União 
(SINAPI desde 2003 e SICRO desde 
2010).

Os sistemas referenciais são elabo-
rados de acordo com a categoria das 
obras a que se destinam, o que tem 
influência primordial nas composições 
de custo unitário dos serviços. Entre-
tanto, o porte e magnitude da obra 
ainda não são levados em conta no 
momento da realização da pesquisa 
de preço de insumos. Vale salientar 
que existem vários outros fatores que 
devem ser levados em conta e quan-
tificados nos custos diretos e indiretos 
das obras. 

Atualmente as bases referenciais não 
possuem todos os insumos e compo-
sições necessárias para a realização 
das obras, o que leva os profissionais 
a combinarem a utilização das tabe-
las na busca da complementação de 
informações. Isto gera várias dúvidas, 
pois os sistemas exibem várias diver-
gências, tanto em valores unitários 
dos insumos quanto nas composições 
analíticas de custo. Entretanto, quanto 
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à estrutura das composições analí-
ticas as diferenças podem se justifi-
car pelas classificações e categorias 
supracitadas.

Justificativa do estudo

Dada a utilização de distintos sis-
temas no balizamento dos custos 
das obras executadas com recursos 
públicos, são liberados valores dife-
rentes para a aquisição de um mes-
mo insumo, o que pode vir a gerar 
sobrepreços ou preços inexequíveis 
em algumas obras, com evidente 
prejuízo ao erário. É, pois, de grande 
valia identificar e analisar essas dis-
crepâncias entre valores de insumos 
existentes nas bases referenciais. 
Isto sugere a necessidade de novos 
estudos sobre os procedimentos e 
metodologias utilizados.

Objetivo

Comparar os preços dos insumos 
de materiais e de mão de obra for-
necidos pelos sistemas legais de 
referência de preços em questão, 
apurando-se as diferenças mais sig-
nificativas.

Metodologia

A formatação e o conteúdo deste ar-
tigo subordinaram-se ao regramento 
estatuído pelas Normas Brasileiras 
da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas – ABNT, notadamen-
te a NBR 6022, que sistematiza a 
apresentação dos elementos cons-
titutivos de artigos em publicações 
periódicas científicas impressas e 
outras NBR’s complementares cor-
relatas. A metodologia usada para 
elaboração deste artigo utilizou-se 
de pesquisa bibliográfica e docu-
mental de fonte secundária, com 
abordagem quantitativa comparati-
va baseada em consulta a manuais, 
livros, artigos, normas pertinentes 
ao assunto, páginas eletrônicas, 
revistas, e apresentação de estudo 
de caso com a aplicação prática dos 
conceitos abordados.

RECUPERAÇÃO DE 
CONCEITOS 

O SINAPI – Sistema Nacional de Pre-
ços foi implantado em 1969 pelo ex-
tinto BNH - Banco Nacional da Habi-
tação, que era o órgão governamental 
responsável por programas habitacio-
nais. Passou por diversas etapas evo-
lutivas, até tornar-se responsabilidade 
da Caixa Econômica Federal – CEF 
em convênio com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE.

O SICRO – Sistema de Custos Rodo-
viários teve origem em implantação de 
tabela de preços datada de 1946, para 
obras rodoviárias. A partir daí houve 
necessidade de organizar-se o manu-
al de custos rodoviários com as res-
pectivas composições, que foi lançado 
em 1972 e teve sua primeira atualiza-
ção e complementação em 1980. Foi 
implantado o SICRO1, em 1992, com 
seu manual de composição de custos. 
Foi revisado novamente em 1998 e re-
lançado como SICRO 2 em outubro de 
2000. Ficou em adaptação, porém, até 
janeiro de 2001, quando efetivamente 
entrou em utilização.

COMPARAÇÃO DE 
VALORES UNITÁRIOS 
DOS INSUMOS ENTRE 
OS SISTEMAS

Mão de obra

É representada pelo consumo de ho-
ras ou frações por trabalhadores qua-
lificados e/ou não qualificados para a 
execução de determinada unidade de 
serviço multiplicada pelo custo horário 
de cada trabalhador (Tisaka, 2006).

Os custos de mão de obra são va-
riáveis em função do mercado, da 
região, do tipo de obra. Algumas 
classificações funcionais têm seus 
pisos salariais definidos pelos Sin-
dicatos dos profissionais através de 
acordos coletivos das convenções 
de cada categoria.

Aos custos reais dos salários são 
acrescidos os encargos sociais, com-
plementares e, quando for o caso, os 
adicionais legais. Porém, nos custos 
horários determinados pelos siste-
mas são considerados apenas os 
encargos sociais. No SICRO, os en-
cargos complementares são conside-
rados nas composições de custo uni-
tário; no SINAPI não o são. O SICRO 
utiliza percentual único de encargos 
sociais com referência nacional, para 
regime de trabalho horista. Já o SI-
NAPI utiliza percentuais diferentes 
por estado, pois consideram as leis 
estaduais, diferenças nos acordos 
regionais e/ou convenções coletivas 
de trabalho entre os estados, onde 
alguns contemplam itens que em ou-
tros não foram considerados.

De acordo com as informações do 
site do IBGE, a pesquisa do SINAPI 
é realizada nos estabelecimentos 
comerciais e industriais, represen-
tantes, fornecedores, prestadores 
de serviço, sindicatos e empresas de 
construção. Assim como o SICRO 2, 
para pesquisar custos com mão de 
obra, levantam informações junto aos 
sindicatos e órgãos envolvidos regio-
nalmente com obras rodoviárias. Nos 
dois sistemas o valor da remuneração 
pesquisada é o da jornada normal de 
trabalho, sem a inclusão de qualquer 
adicional, encargos ou vantagens.

Analisando as tabelas de referência 
de custos horários de mão de obra dos 
dois sistemas, para o estado de Goiás 
na data base de Setembro de 2011, 

Recentemente, 
as mutações do 
cenário econômi-
co nacional susci-
taram maior aten-
ção nas auditorias 
de obras públicas
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constata-se significativa diversifica-
ção de mão de obra do SINAPI, pois 
a variedade de serviços é muito maior 
do que na construção pesada. Porém, 
entre os dois sistemas também exis-
tem as mesmas categorias com seus 
salários regidos por convenções dis-
tintas, fazendo que as remunerações 
não sejam as mesmas.

Na comparação dos valores entre os 
sistemas, o SICRO apresenta valores 
superiores para blaster, perfurador de 
tubulão, encarregado, em percentuais 
elevados, entre 51,6% e 92,95%, e 
para ajudante e os oficiais em percen-
tuais menores, entre 5,02% e 8,84%. 
Em obras de infraestrutura o servente 
é insumo relevante, encontrado na fai-
xa A da curva ABC de insumos e pode-
se notar que dependendo do valor de 
encargos sociais o preço maior pode 
variar entre os sistemas, pois nesse 
caso tanto a diferença do percentual 
de encargos sociais quanto de custos 
horários são baixas. Vale lembrar que 
o SICRO ainda considera 15,51% de 
encargos complementares inseridos 
nas composições de custos unitários 
dos serviços. O SINAPI apresenta va-
lores maiores para os motoristas, sol-
dadores e jardineiros, que ficam entre 
1,61% e 34,35%.

Pasqualotto, (2012) observou que, em 
comparando alguns valores das con-
venções com os valores dos sistemas 
de referência, foi notado que os valores 
do SINAPI estavam de acordo, porém 
existiam varias especialidades para a 
função ajudante, que na verdade não 
tem descrição definida na convenção 
da construção civil, mas na conven-
ção da construção pesada, é consi-
derado o mesmo valor para servente 
e para ajudante. Então é pertinente 
demonstrar esse fato, pois de acordo 
com as especialidades, os valores fi-
cam acima dos valores do servente. 
Foi observado que de 772 ocorrências 
para ajudantes no relatório de compo-
sições do SINAPI apenas 218 (28%) 
ocorrências são para ajudantes com o 
preço determinado pela convenção; as 
demais, 554 (72%), estão com valores 

acima da convenção, com variação 
entre 4,7% e 68,0 %.

Materiais

Consiste na apuração do consumo 
de todos os materiais utilizados para 
a construção do empreendimento, 
considerando-se as quantidades le-
vantadas com seus respectivos pre-
ços de mercado.

De acordo com o manual do SICRO 
2, os preços da coleta devem se 
referir a preços para condições de 
pagamento à vista e conter a carga 
tributária que sobre eles incida, e 
cita que devem ser pesquisados em 
estabelecimentos comerciais prefe-
rencialmente atuando no comercio 

atacadista. São coletados os preços 
para cada material em pelo menos 
três estabelecimentos e utiliza-se o 
menor valor.

De acordo com informações obtidas 
no sítio do IBGE, o preço coletado 
corresponde ao pagamento à vista, 
considerando os descontos (oferta 
ou promoção) e os impostos que lhe 
sejam incidentes. Vale ressaltar que, 
não se encontrou informação clara e 
objetiva sobre o tipo de atuação do 
estabelecimento comercial, atacado 
ou varejo. A coleta de preços é rea-
lizada em vários estabelecimentos e 
em seguida realiza-se o tratamento 
estatístico dos dados, pelo IBGE, 
considerando a mediana dos valores 
encontrados.

Analisando as tabelas dos sistemas 
de referência foram encontrados os 
preços para 241 materiais no SICRO 
e 4.629 materiais no SINAPI. Essa 
diferença resultou da diversidade de 
materiais necessários para constru-
ções de obras civis.

ESTUDO DE CASO

Caracterização da obra 
para efetivação do estudo

Trata-se de obra de ponte para a 
travessia do canal de Laranjeiras, 
situada na BR-101/SC, aproxima-
damente, 120 km de Florianópo-
lis. Conforme edital de licitação nº 
416/2010 a obra teve seu valor fi-
nal orçado em R$ 605.452.584,97.

Objeto do estudo realizado

Demonstração da relevância das 
divergências encontradas entre 
os preços unitários determinados 
pelos sistemas de referência, me-
diante permuta do valor unitário do 
insumo AÇO CA-50 - determinado 
pelo SICRO 2 - pelo valor unitário 
determinado pelo SINAPI.

Resultados obtidos

Segundo Pasqualotto, tendo como 
objetivo identificar os serviços re-
presentativos em termos de custos 
na obra, foi analisada a curva ABC 
de serviços e pôde-se observar que 
o “Fornecimento, Preparo e Colo-
cação de Aço em Formas” (código 
SICRO: 2 S 03 580 02) ficou em 1º 
lugar, com equivalência de 20,90% 
do preço total da obra.

Acrescenta a autora que, em se anali-
sando as composições de preços uni-
tários do orçamento, observa-se que o 
custo de aquisição do aço representa 
51,14% do serviço de Fornecimento, 
Preparo e Colocação em Formas de 
Aço CA 50, ou seja, do custo unitário de 
R$ 7,90/kg, a aquisição do material se 
resume em R$ 4,04/kg. Ora, sabendo-

É importante 
enfatizar a neces-
sidade de profis-
sionais habilitados 
e capacitados na 
elaboração de or-
çamentos



43

MAIO 2015 • ENGENHARIA DE CUSTOS 

se que o serviço supracitado represen-
ta 20,90% do valor de venda total da 
obra e que só o fornecimento equivale 
a 51,14% do custo unitário do serviço, 
pode-se afirmar que o fornecimento do 
aço CA-50 equivale a 10,69% do preço 
total de venda da obra, e que resulta 
em R$ 64.704.419,26.

Os valores unitários de referência para 
o aco CA-50 nos diametros de 6,3mm 
e 10mm, data base de marco de 2010 
para o estado de Santa Catarina, apre-
sentam diferenças a maior, respecti-
vamente, próximas de 13 e 23% no 
SINAPI. Entretanto, em alguns estados 
essa diferença chega a, aproximada-
mente, 80%.

Permutando-se os custos unitários dos 
insumos de aços CA-50 do orçamen-
to proposto por aqueles determinados 
pelo SINAPI, o valor final da obra fica 
em R$ 616.877.866,58, ou seja, resulta 
em 1,89% a maior, correspondendo à 
diferença de R$ 11.425.281,61. O peso 
do valor utilizado no serviço de Forne-
cimento, Preparo e Colocação em For-
mas de Aço CA 50 passa a representar 
22,36% do valor total da obra.

CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES

As metodologias utilizadas pelos siste-
mas de referência para a coleta e trata-
mento dos dados são divergentes, pois 
não há base normativa que regulamen-
te a metodologia de pesquisa.

O resultado obtido demonstrou que, 
dos 15 cargos comparados, cinco 
estão mais caros no SINAPI em até 
34,35%, nove mais caros no SICRO 
em até 95,28%, e a função de ser-
vente varia, de um sistema para o ou-
tro, conforme o percentual aplicado 
de Leis Sociais.

Constatou-se que, além do percentual 
de Leis Sociais utilizado pelos sistemas 
ser diferente, no SINAPI são utilizados 
valores específicos por estado, sem 
padronização no método de cálculo.

Foram encontradas diferenças a 
maior entre os custos horários de 
mão de obra do SICRO e aqueles de-
finidos pela convenção coletiva. As-
sim como no SINAPI, a diversificação 
na classificação do ajudante faz que 
seu custo fique acima da convenção 
em até 68%.

Na comparação de materiais foram 
encontrados 43 materiais análogos, 
dentre esses 72% se apresentaram 
mais caros no SINAPI em relação ao 
SICRO e a variação de valor a maior 
está entre 1,12% e 411,43%.

Através do estudo de caso foi pos-
sível notar que existem diferenças 
representativas em valores de insu-
mos análogos que podem estar pro-
piciando a ocorrência de sobrepreço 
e superfaturamento não detectável 
pelas atuais técnicas de auditorias 
dos órgãos públicos, uma vez que os 
valores são balizados através de sis-
temas de referência de acordo com 
o tipo de obra, e esses determinam 
valores diferentes.

É importante enfatizar a necessidade 
de profissionais habilitados e capaci-
tados na elaboração de orçamentos, 
tendo em vista evitar o uso indiscri-
minado dos sistemas de custos, tal 
como cita a Orientação Técnica OT-
004/2013 – IBEC:

“Ressalta-se que o engenheiro de 
custos deve analisar a compatibili-
dade entre a composição de custo 
constante no Sistema Referencial 
de Custos e a obra ou serviço cujos 
custos estão sendo estimados, e não 
simplesmente copiar preços de insu-
mos e de composições de custos de 
sistemas referenciais, sem a devida 
análise de compatibilidade”. Devi-
do à complexidade e importância do 
assunto que envolve expressivas 
somas de recursos, é necessária a 
atenção dos entes públicos para a 
possibilidade de determinação de 
metodologia única de coleta de pre-
ços e tratamento estatístico dos da-
dos. Deve-se considerar, ainda, a hi-

pótese da criação de banco de dados 
de preços de insumos único, com a só 
finalidade de balizar custos de obras 
públicas, considerando haver diferen-
ciação de preço conforme o porte da 
obra, uma vez que o SINAPI além de 
abranger obras de grande porte, que 
se assemelham em custos globais 
com obras rodoviárias como obras 
de arte especiais, é também utilizado 
para pequenas obras de construção 
civil. Dessa forma, coloca-se em prá-
tica o direito da sociedade ao controle 
social, assegurado pela Constituição 
Federal de 1988, através da devida 
transparência de informações e do 
atendimento a todos os requisitos 
necessários para balizar custos de 
obras públicas.

Vale salientar, que por se tratar de 
um assunto dinâmico, e esse traba-
lho ter sido elaborado em 2012, já 
ocorreram alterações em ambos os 
sistemas de custos de referência, 
algumas solicitadas pelos órgãos de 
controle, outras por necessidades 
próprias de aprimoramento.

Initially we present the official price ref-
erence systems used in public works 
budgets in relation to methods of price 
collection and processing of data, 
SINAPI and SICRO; below we show 
comparative diffexrences among ana-
logues unit values of labor and materi-
als, and it is confirmed that the use of 
more than one system translates into 
significant differences in final values of 
species estimates.

Sarai Amélia Pasqualotto é engenheira 
civil, com MBA em Gestão Estratégica de 
Custos pelo IBEC e Gerenciamento de Pro-
jetos pela FGV. Atualmente trabalha como 
Engenheira de Custos na FGV, no projeto 
de atualização do SICRO.

Fernando José da Rocha Camargo é enge-
nheiro civil, mestre em Gestão Estratégica 
em Negócios, conferencista, na área de 
Assuntos Empresariais , professor de Pós 
Graduação no Instituto Nacional de Pós 
Graduação – INPG e professor e Vice-Pre-
sidente do IBEC .
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A importância do controle em 
grandes projetos
Luiz Iamamoto

O setor da construção tem 
um papel fundamental 
na economia brasileira 
como propulsor do de-

senvolvimento, ao contribuir com 
aumento de investimento, empre-
go e renda, colocando-se entre os 
20 setores que mais geram empre-
gos e caracterizando-se pela forte 
absorção da força de trabalho não 
especializada.

A perspectiva de investimento em 
infraestrutura para 2015 é que se 
mantenha estável comparada ao 
ano anterior. Porém, para que es-
tas expectativas se confirmem é 
necessário que o país supere al-
guns entraves. Entre eles, as con-
dições de financiamento de longo 
prazo e a lentidão de diversos pro-
cessos preparatórios dos projetos.

De modo geral, o excesso de buro-
cracia e leis fiscais e trabalhistas 
que não estimulam a competitivi-
dade da economia são, na verda-
de, os principais obstáculos a um 
crescimento maior.

Isto faz com que os investidores 
busquem formas de se adequar 
às condições dadas pelo mercado 
adotando medidas que, por vezes 
podem colocar em risco o projeto 
como, a redução dos prazos (ini-

ciando sua execução sem a total 
definição e detalhamento dos pro-
jetos), a utilização de profissionais 
sem a necessária experiência e 
formação para condução das ativi-
dades e a aquisição de materiais e 
serviços visando apenas o menor 
preço sem observar a qualidade.

Dentre estes fatores, um dos que 
mais se destaca por sua importân-
cia é o planejamento em detalhe 
de cada etapa de sua execução, 
especialmente no caso de grandes 
projetos. Infelizmente, é recorren-
te observarmos que as definições 
e seu detalhamento são realiza-
dos no decorrer dos projetos, cau-
sando incertezas, atrasos e, por 
vezes, retrabalho.

Com o planejamento definido, a 
fiscalização da implantação das 
obras passa a ter papel fundamen-
tal. O monitoramento e controle 
das atividades durante a execução 
do projeto é essencial para se evi-
tar o descontrole nos orçamentos 
e melhorar a qualidade dos inves-
timentos.

Com o planejamento concluído, a 
fase de execução dos projetos de 
investimento tornase o momen-
to crítico que definirá o seu êxi-
to, pois é neste momento que as 

economias, negociações, otimiza-
ções e novas tecnologias pensa-
das durante o planejamento são 
aplicadas ao projeto. Ou seja, a 
fase de planejamento é utilizada 
para se gerar valor ao projeto. Sua 
execução deverá defender o valor 
previsto, buscando materializar os 
ganhos através do controle do or-
çamento e prazo do projeto.

A nova face da economia reco-
menda, ou mesmo impõe, que os 
investimentos sejam focados com 
vigor na produção de estudos de 
pré-investimento em todos os se-
tores demandantes de engenha-
ria, com o desenvolvimento de 
projetos que custam pouco, mas 
definem o êxito ou fracasso das 
obras projetadas.

É recomendável que a gestão dos 
projetos esteja voltada para a re-
dução de custos operacionais, 
desta forma os empreendimentos 
se manterão rentáveis aos olhos 
dos investidores e irão se desta-
car.

Durante o planejamento, é possí-
vel definir e criar estratégias para 
reduzir o custo total e estabelecer 
a economia potencial do projeto. A 
defesa do valor planejado inicia-se 
durante a sua execução.
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O empresário que tiver sua equipe 
focada em planejar e controlar a 
produção e a qualidade com pro-
cessos bem estruturados de con-
trole por indicadores, principal-
mente nos canteiros de obra onde 
estão os maiores custos alocados, 
irá se destacar e terá uma vanta-
gem muito grande para poder tra-
balhar suas margens financeiras e 
viabilizar suas obras.

Por isso, os gestores das empre-
sas devem estar focados em ob-
ter informações de forma rápida e 
confiável. Desta forma, a tomada 
de decisão se torna efetiva e as-
sim produz resultados que dimi-
nuem os custos com retrabalho, 
material, mão de obra e nãoafetem 
a imagem das empresas perante 
os seus clientes quanto à qualida-
de do produto entregue.

Neste contexto, a definição de pro-
cessos para o gerenciamento de 
riscos e contratos auxilia na obten-
ção destes resultados.

O gerenciamento de riscos nos 
projetos minimiza a possibilidade 
de desvios nos termos de referên-
cia estabelecidos para o projeto, 
como escopo, prazos, recursos 
humanos, financeiros e de qua-
lidade, entre outros. A ação sis-
temática de trabalhar nos riscos 
do projeto é o grande diferencial, 
pois o enfoque e a continuidade 
aumenta a capacidade de identifi-
cação, controle e redução do nível 
de incertezas existentes.

O principal objetivo é minimizar 
os efeitos de ocorrências inde-
sejadas utilizando um conjunto 
de técnicas e, assim, evitar per-
das acidentais, enfocando o tra-
tamento aos riscos que possam 
causar efeitos negativos ao retor-
no do investimento esperado para 
aquele projeto, bem como, danos 
pessoais, ao meio ambiente e à 
imagem da empresa.

Ao se realizar o levantamento dos 
riscos, considera-se as comple-
xidades técnicas e comerciais de 
cada projeto, as interfaces críticas 
existentes, as relações, os acor-
dos existentes e outras informa-
ções, visando mitigar seus fatores 
geradores (causa raiz), auxilian-
do no desenvolvimento de abor-
dagens para redução de riscos, 
ações alternativas, estratégias ou 
táticas que sejam suportadas pela 
gestão do projeto.

A utilização de modelagens proba-
bilísticas na avaliação dos riscos 
para analisar os impactos causa-
dos pelos riscos e incertezas in-
trínsecas (atrasos em engenharia, 

aumento em custos, etc.) e externas 
ao projeto do empreendimento, vem 
se demonstrando como ferramenta 
poderosa no suporte à decisão du-
rante todo o ciclo de vida do Empre-
endimento.

Outro fator considerado um dos prin-
cipais fatores de risco dos projetos, 
os pleitos apresentados pelos forne-
cedores são sempre aguardados e, 
de certa forma, fonte de tensão entre 
o contratante e o contratado.

Entretanto, o fator mais importante é 
desenvolver um procedimento para 
gerenciar os eventuais pleitos que 
possam ocorrer de forma proativa, 
evitando que ocorram, ou resolvê-los 
de forma rápida, minimizando seus 

impactos em custo e prazo.

Adicionalmente, o desenvolvimento 
de um Plano de Gerenciamento de 
Contratos auxilia na identificação e 
registro de potenciais formas de ge-
ração de economia para que sejam 
seguidos durante a execução do pro-
jeto.

Não obstante, as técnicas para o ge-
renciamento de projetos também é 
um dos fatores críticos de sucesso do 
projeto, pois visam defender garantir 
que os resultados previstos durante a 
fase de planejamento sejam materia-
lizados durante sua execução.

A inclusão de ferramentas para au-
xiliar o gestor na condução, acom-
panhamento e controle de grandes 
projetos é disponibilizada para que 
informações críticas sejam apresen-
tadas e soluções de contorno sejam 
adotadas rapidamente.

Desta forma, o gestor pode adotar 
um modelo de comunicação para su-
porte e apoio à gestão de projetos, 
buscando garantir a visibilidade e a 
transparência para todos os níveis da 
organização, aumentando a probabi-
lidade de que o empreendimento seja 
entregue no prazo e orçamento esta-
belecidos e, principalmente , reduzir 
a possibilidade de ocorrer surpresas 
indesejáveis.

Durante o plane-
jamento, é possível 
definir e criar estra-
tégias para reduzir o 
custo total e estabe-
lecer a economia po-
tencial do projeto

This article is about the important 
role of the construction sector in the 
Brazilian economy as a driver of de-
velopment, to contribute to increased 
investment, employment and income, 
placing it among the 20 sectors that 
generate jobs and are characterized by 
the strong absorption of the workforce 
unskilled.

Luiz Iamamoto é Diretor de Construction 
Claims & Consulting, Brazil, da Hill Inter-
national
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Jorge B. Silveira 

Dez dicas para melhorar a 
gestão da sua empresa

1. Analisar processo de fabricação é 
sobrevivência; 

2. Focar em produzir sem retrabalho; 

3. Manutenção com metodologias é 
gerenciamento; 

4.  Conhecer seu PCP (Planejamen-
to e Controle da Produção) - o cére-
bro dos resultados; 

5. Fornecedores tem que ser forne-
cedores; 

6. A cultura “Verde” e Segurança no 
trabalho é resultado de saúde; 

7. Gerenciar projetos – é a realidade; 

8. Mude seus indicadores; 

9. Administre por resultados - Ges-
tão à Vista; 

10. Olhar seus colaboradores e dar 
atitudes certas para pessoas certas. 

Dez dicas para melhorar a gestão 
da sua empresa

1. Analisar processo de 
fabricação é sobrevivên-
cia: 

Olhar para cenário atual da sua em-
presa é começar dentro da fábrica, 
atuando no “Gemba”, como dizem 
os japoneses referindo ao chão de 
fábrica, onde agregamos valor ao 
produto. É no “Gemba” que tudo 
acontece, onde líderes estão em 
contato constante com os membros 
de suas equipes o que permite tam-
bém alinhar expectativas e compor-
tamentos. Outro ponto importante é 
identificar os desperdícios, de ma-
teriais e informações. O VSM (Ma-
peamento do Fluxo de Valor) é uma 
metodologia que ajudará muito no 
cenário atual e está dentro das apli-
cações de Lean Trinking. 

2. Focar 

O treinamento é fundamental para 
que não ocorra retrabalho. Sendo 
assim, focar em treinar e treinar é 
pensar em produzir com qualidade, 
é fazer certo na primeira vez. Os 
líderes são responsáveis para que 
isto ocorra. Não estamos na era que 
inspeção é a solução, que o contro-
le de qualidade é responsável pela 
liberação, mas em fazer análise dos 
problemas utilizando ferramentas 
da qualidade (5 Porquês, PDCA, 

Ishikawa), focar nas ações para 
solucionar o problema e criar me-
canismos que evitam erros na pro-
dução, como Poka-Yoke (método à 
prova de erros).

3. Manutenção com 
metodologias é gerencia-
mento: 

Faça que o Departamento de Manu-
tenção seja o exemplo da sua em-
presa. Este é o desafio que mudará 
as atitudes das pessoas. A Manu-
tenção precisa ter planejamento e 
controle. Crie histórico, faça análi-
se, tenha a produção como parcei-
ro criando lições aprendidas dos 
problemas. Tenha na manutenção e 
na produção o TPM (Total Producti-
ve Maintenance) e tenha disciplina. 
Mudando a cultura e criando parcei-
ros, você criará confiabilidades, téc-
nicas de manutenção e conhecerá 
seus equipamentos, além de estar 
pronto para implantar a ferramenta 
RCM (Reliability Centred Mainte-
nance). A Manutenção gerenciada é 
resultado para empresa.

4. Conhecer seu PCP 
(Planejamento e Controle 
da Produção) – O cérebro 
dos resultados: 
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O PCP ou DPC (Departamento de 
Planejamento e Controle da Produ-
ção) é onde recebe as informações e 
distribui de forma organizada para fá-
brica, com objetivo de atender o clien-
te. Porém, tratam dados de diversas 
áreas da empresa. É necessário ob-
servar as informações que recebem, 
os dados das áreas como Comer-
cial, engenharia, custos, estoque e 
da produção. Não tem planejamento 
com resultados se os dados não fo-
rem confiáveis. Não deixe o PCP atu-
ar no conhecimento e na experiência 
(cérebro) dos colaboradores.

5. Fornecedores têm que 
ser fornecedores: 

Fornecedor é de suma importância 
para empresa. Quando escolhemos 
fornecedores, enviamos regras, as-
pectos individuais e especificações. 
Planejamos nossos resultados em 
função destes fornecedores. Assim 
sendo, não deixe um fornecedor ser 
“cliente”. É o que acontece quando 
ele não entrega o produto ou serviço 
alegando problemas e justificando. 
Seu resultado já não será o mesmo. 
O Departamento de Compras deve 
fazer gestão nos fornecedores para 
atuarem como tais.

6. A cultura “Verde” e 
Segurança no trabalho é 
resultado de saúde: 

Olhe para sua empresa e veja como 
ela atua hoje, se você e todos de 
sua empresa estão focados em pre-
servar a natureza. A sucata, o lixo e 
os resíduos estão indo para o lugar 
correto? A água de sua empresa é 
reutilizada? O Quadro de Acidente 
de Trabalho fica na entrada da fá-
brica? Está à vista de todos? Todo 
dia os líderes fazem paradinha de 
segurança? Então a saúde de hoje e 
de amanhã depende de todos estes 
fatores acontecerem.

7. Gerenciar projetos – é a 
realidade: 

Por que os projetos fracassam? Per-
gunta muito conhecida. Imagine na 
sua empresa onde o Kaizen é diário e 
que sempre alguém está responsável 
por um projeto. Cada projeto é uma 
aventura única e sem histórico, mui-
tos falham exatamente pelos mes-
mos motivos. Não precisam nomear 
especialista em Gerenciamento de 
Projetos, conhecedores do PMBOK, 
certificados com PMP, mas iniciar 
um projeto conhecendo as razões, 
objetivo, viabilidade e seguido de 
planejamento onde requer o maior 
tempo (reuniões e cronogramas). A 
execução tem que estar seguida de 
controles e registros para bom resul-
tado, onde criam históricos e lições 
aprendidas. Escolher as pessoas que 
tenham estas características é reali-
dade e objetivo alcançados.

8. Mude seus indicadores: 

Olhem o histórico dos últimos doze 
meses e analisem os resultados. 
Foram positivos e fáceis? Então re-
duzem a meta (20 a 30%). Se forem 
negativos então analisem se todos 
conhecem e entendem. Vejam os pla-
nos de ações, metodologias utiliza-
das (PDCA, 5 Porquês ou Ishikawa). 
Outra dica é utilizar GPD (Gerencia-
mento pelas Diretrizes), que repre-
senta o lado motivante, agressivo e 
revolucionário da Gestão da Quali-
dade Total (GQT), escrita no livro de 
Vicente Falconi e baseada na técnica 
japonesa Hoshin Kanri.

9. Administre por resulta-
dos – Gestão à Vista: 

“Só ganha o jogo quem acompanha 
o placar. Você imaginou um jogo de 
futebol sem placar?”. Frase escrita 
por Vicenti Falconi a revista Exame, 
coluna Gestão à Vista – Página: 97-
98 – Data: 11/06/2014. Tenham nos 
seus setores ou departamentos as 
informações e resultados necessá-

rios disponíveis, simples e de fácil 
assimilação. Os resultados aconte-
cem quando todos estão interagi-
dos e comprometidos. Imagine no 
“Gemba”, monitoramento de sucatas 
demonstrando “Verde ou Vermelho” 
- todos enxergam o resultado. Se for 
“Vermelho” o responsável precisa sa-
ber o porquê e tomar as devidas so-
luções para não ocorrer novamente. 
O mesmo pode acontecer no Índice 
de Atendimento ao Cliente, na produ-
tividade, no Absenteísmo, no Fatu-
ramento, na execução de um projeto 
etc. Interação total. Não se esqueçam 
das auditorias, que são fundamentais 
na qualidade dos resultados.

10. Olhar seus colabora-
dores e dar atitudes cer-
tas para pessoas certas: 

Lembre-se de que precisamos ter 
colaboradores e não funcionários e 
que um líder pode ser um chefe, mas 
um chefe não pode ser um líder. Para 
manterem-se competitivas, as em-
presas precisam conhecer a fundo 
as potencialidades dos seus colabo-
radores como um todo e não apenas 
de seus líderes, posicionando-os de 
acordo com as necessidades estra-
tégicas do negócio, respeitando as 
capacidades e limites de cada um. 
Essa postura possibilita que cada um 
vista sua “camisa” de colaborador e 
brilhe naquilo que é realmente bom. 
O apoio total do RH (Departamento 
de Recursos Humanos) aos líderes é 
fundamental para que isto ocorra.

This article is about ten tips to improve 
the management of a company. These 
include analysis of the manufacturing 
process, planning and control of pro-
duction and project management.

Jorge B. Silveira é Engenheiro de Produ-
ção, Diretor e Consultor da JBS Engenha-
ria, Pós-graduado em Supply Chain e em 
Gerenciamento de Projetos, com experiên-
cia nas áreas de Manutenção Industrial e 
Logística.
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José Chacon de Assis 

Necessidade e atualidade do 
Movimento de Cidadania pelas 
Águas Brasil                                                                       

  

No bojo da Lei 9.433 de 
8 de janeiro de 1997 – 
a Lei das Águas, que 
prevê a participação 

popular na gestão das águas no 
Brasil – surge o Movimento de 
Cidadania Pelas Águas Brasil. 
Em apenas um ano de existên-
cia, foram fundados 100 Centros 
de Referência do MCPA BRASIL 
em todo país, sendo 60 somente 
no Estado do Rio de Janeiro.

“Ao ampliarmos a organização da sociedade civil em 
defesa do uso racional dos recursos hídricos, cresce 
a resistência às agressões ambientais e exercita-se a 
prática da cidadania”.  

Em “PRESERVAÇÃO DA ÁGUA – QUESTÃO DE 
SOBREVIVÊNCIA” 

CREA-RJ - Abril/2000     

Os Centros de Referência que 
se reuniam em Encontros Na-
cionais anualmente estudavam e 
definiam coletivamente sobre a 
importância da Água como bem 
essencial à vida, porém com uma 
visão clara de sua importância 
para a questão fundamental de 
nosso tempo: A SUSTENTABILI-
DADE SOCIOAMBIENTAL.

O tema água está atualmente 
em todas as primeiras páginas 
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MCPA BRASIL com o objetivo de 
mobilizar a cidadania para que 
ele possa, na atual crise hídrica, 
contribuir na discussão, trabalhar 
pela necessária mudança de pa-
radigmas e pela imediata univer-
salização do acesso a águas de 
qualidade, agora e para as futu-
ras gerações.

The author explain about the impor-
tance of the “Lei das Águas” (Law of 
Waters), that provides the public par-
ticipation in water management in Bra-
zil from which arises the Citizenship 
Movement For Water Brazil in a period 
when the country faces water scarcity 
and crosses one of the most critical 
moments of water resources.

dos jornais, por um motivo pre-
ocupante: a profunda escassez 
de água que espanta a popula-
ção do Sudeste como um todo, 
porém, especialmente, a da ci-
dade de São Paulo. Este assun-
to já era parte importante das 
preocupações do MCPA BRASIL 
que alertava em junho de 1999: 
“O Brasil possui a maior bacia 
hidrográfica do planeta, mas 
nem por isso temos o direito de 
desperdiçar quantidades espan-
tosas de água, de encarar pas-
sivamente o fato de que pratica-
mente todos os nossos 100 mil 
cursos d’água estão poluídos e 
ignorar que o fenômeno da seca 
nordestina poderá se reproduzir 
em nossas florestas tropicais. 
Está na hora de formar uma 
consciência ecológica em nos-
so país, que rejeite esta visão 
predatória e dê um basta nessa 
marcha que já transformou rios 
importantíssimos em verdadei-
ros esgotos a céu aberto”.

Também já no ano de 1999, o 
MCPA Brasil alertava para a 
possibilidade de uma profun-
da escassez hídrica para 2050. 
Ocorre que as Nações Unidas, 
através da UNESCO, acabaram 
de lançar em 20 de março, em 
Nova Délhi (Índia), o documento 
WWDR 2015 – World Water De-
velopment Report, com a previ-
são de que, em 15 anos, o plane-
ta possa sofrer uma diminuição 
de disponibilidade de água em 
40%. Este estudo considera que 
o Brasil estaria entre os países 
que poderão sofrer esta crise, na 
medida em que as bacias hidro-
gráficas das regiões Nordeste, 
Sudeste e Centro-Oeste sofrem 
com o desflorestamento, princi-
palmente, das matas ciliares e 
das fontes que, com este proce-
dimento, simplesmente desapa-
recem e são poluídas por esgo-
tos sanitários, industriais e por 

agrotóxicos, sofrendo com mu-
danças nos cursos de seus rios.

A propalada escassez hídrica 
será o produto final do profun-
do stress ambiental causado 
por esta prática suicida. Já in-
formávamos o possível caminho 
de solução: É necessário partir 
para a racionalização do uso da 
água onde o reuso passa a ser 
fundamental, bem como, a redu-
ção das perdas na distribuição 
urbana. Não pode ser esquecida 
a utilização de águas subterrâ-
neas, e, em casos extremos, a 
dessalinização da água do mar 
poderia ser considerada, apesar 
do seu alto custo energético. O 
saneamento ambiental é compo-
nente importante à medida que 
águas são poluídas e, em segui-
da a jusante, precisam ser trata-
das a alto custo. São propostas 
do MCPA BRASIL o refloresta-
mento de áreas de recarga, ma-
tas ciliares e a preservação de 
nascentes: floresta como produ-
tora de água.

Porém, é necessário atenção 
para o fato de que o usuário 
doméstico, incluindo o comér-
cio (pelo próprio estudo WWDR 
para os países que compõem os 
BRICS), é responsável por ape-
nas 8% do consumo de água, 
enquanto que a indústria atinge 
20%, a geração de energia elé-
trica, 5%, e a irrigação atinge 
75%. Deste modo, todo trabalho 
de racionalização do consumo de 
água passa, principalmente, pela 
irrigação e pela indústria, deven-
do haver uma atenção especial 
com o reuso nestes setores.    

Portanto, no dia 28 de maio, às 
19 horas, na sede da Associação 
Fluminense de Engenheiros e Ar-
quitetos (AFEA, localizada à Av. 
Roberto Silveira, 245 – Icaraí, Ni-
terói), estaremos revitalizando o 

José Chacon de Assis é Coordenador Na-
cional do MCPA BRASIL e Vice-Presidente 
Internacional do IBEC
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Marcio Soares da Rocha

Reajustes de preços de obras 
públicas

O reajuste ou reajusta-
mento de preços é um 
mecanismo de reposi-
ção ao contratado das 

perdas causadas pela inflação. 
Objetiva corrigir monetariamente 
o valor inicialmente contratado. 

Os reajustes não precisam ser 
solicitados pelo contratado ao 
contratante, pois o próprio con-
trato deve conter cláusulas que 
definam a forma de reajusta-
mento dos pagamentos de par-
celas, garantindo ao contratado 
este direito. Não há necessidade 
de celebração de termo aditivo 
ao contrato para a realização 
dos reajustes.

O reajustamento de preços nos 
contratos de obras públicas é 
previsto nos artigos 40, XI; 55, III; 
e art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93:

Art. 40. O edital (...) indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que 
deverá retratar a variação 
efetiva do custo de produção, 
admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais, des-
de a data prevista para apre-
sentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa pro-
posta se referir, até a data do 
adimplemento de cada parce-
la; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

Art. 55. São cláusulas neces-
sárias em todo contrato as 
que estabeleçam:

(...)

III - o preço e as condições 
de pagamento, os critérios, 
data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os 
critérios de atualização mone-
tária entre a data do adimple-
mento das obrigações e a do 
efetivo pagamento;

Art. 65. Os contratos regidos 
por esta Lei poderão ser alte-
rados, com as devidas justifi-
cativas, nos seguintes casos:

(...)

§ 8º A variação do valor con-
tratual para fazer face ao 
reajuste de preços previsto 
no próprio contrato, as atua-
lizações, compensações ou 
penalizações financeiras de-
correntes das condições de 
pagamento nele previstas, 
bem como o empenho de do-
tações orçamentárias suple-
mentares até o limite do seu 
valor corrigido, não caracte-
rizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando 
a celebração de aditamento.

A Lei nº 10.192, de 14/02/2001 
regulamenta a aplicação de re-
ajustes para contratos adminis-

trativos públicos e privados. De 
acordo com essa Lei, a periodi-
cidade para incidência de reajus-
tes de preços em contratos com 
cláusulas de correção monetária 
deve ser anual.  

Qualquer reajustamento realiza-
do com periodicidade inferior a 
um ano é nulo de pleno direito.

É admitida estipulação de cor-
reção monetária ou de reajus-
te por índices de preços ge-
rais, setoriais ou que reflitam 
a variação dos custos de pro-
dução ou dos insumos utiliza-
dos nos contratos de prazo de 
duração igual ou superior a 
um ano.

§ 1º É nula de pleno direito 
qualquer estipulação de rea-
juste ou correção monetária 
de periodicidade inferior a um 
ano.

§ 2º Em caso de revisão con-
tratual, o termo inicial do perí-
odo de correção monetária ou 
reajuste, ou de nova revisão, 
será a data em que a anterior 
revisão tiver ocorrido. (Lei nº 
10.192, de 14/02/2001)
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Datas inicial e final 
para os cálculos dos 
índices de reajustes

A data inicial (marco zero) para 
os cálculos dos reajustes de 
obras públicas deve ser a data 
limite estipulada no edital para 
apresentação das propostas, ou 
a data do orçamento da empresa 
vencedora da licitação (Acórdão 
1.707/2003-Plenário).

(...)

9.2.1 estabeleça já a partir 
dos editais de licitação e em 
seus contratos, de forma cla-
ra, se a periodicidade dos re-
ajustes terá como base a data 
limite para apresentação da 
proposta ou a data do orça-
mento, observando-se o se-
guinte:

9.2.1.1 se for adotada a data
-limite para apresentação da 
proposta, o reajuste será apli-
cável a partir do mesmo dia e 
mês do ano seguinte;

9.2.1.2 se for adotada a data 
do orçamento, o reajuste será 
aplicável a partir do mesmo 
dia e mês do ano seguinte se 
o orçamento se referir a um 
dia específico, ou do primei-
ro dia do mesmo mês do ano 
seguinte caso o orçamento se 
refira a determinado mês;

9.2.2 para o reajustamento 
dos contratos, observe que a 
contagem do período de um 
ano para a aplicação do re-
ajustamento deve ser feita a 
partir da data base comple-
ta, na forma descrita no item 
9.1.1, de modo a dar cumpri-
mento ao disposto na Lei nº 
10.192/2001, em seus arts. 2º 
e 3º, e na Lei nº 8.666/93, em 
seu art. 40, inciso XI. (Acór-
dão 1.707/2003-Plenário).

A data-marco final para o cálculo 
do primeiro reajuste é o décimo 
terceiro mês contado a partir da 
data-marco inicial. Os índices a 
adotar no cálculo de reajusta-
mentos devem ser relativos às 
datas-marco iniciais e finais. Não 
antes e nem depois.

As parcelas do contrato pagas 
desde a data do orçamento ou da 
data da apresentação das pro-
postas da licitação até o décimo 
segundo mês depois desta data 
não poderão sofrer reajustes. 

A partir do décimo terceiro mês 
contado desde a data do orça-
mento ou da apresentação das 
propostas da licitação, é cal-
culado o índice de reajuste das 
parcelas que serão pagas até o 
fim dos próximos doze meses do 
contrato.

Indicadores Econômicos 
para os cálculos dos 
índices de reajustes

Os reajustes são calculados com 
base em indicadores econômi-
cos, sendo que o mais adotado 
na construção civil é o Índice Na-
cional de Custos da Construção 
Civil (INCC), calculado e publica-
do mensalmente pela Fundação 
Getúlio Vargas.

Para obras mais complexas e de 
maior porte, podem ser usados 
diversos índices econômicos, em 
vez de somente um, que se ade-
quem melhor aos itens e serviços 
do orçamento da obra.

Como exemplo de utilização 
de vários índices para rea-
juste de grupos de serviços, 
pode-se citar a Instrução de 
Serviço/DG/DNIT 2/2002, pu-
blicada pelo DNIT. Segundo 
essa norma, aplicável a todos 
os contratos e obras rodovi-
árias, os reajustamentos de 

Onde: IRn  é o índice de reajustamento 
no ano “n”;

In   é o valor do indicador econômi-
co no décimo terceiro mês contado 
a partir da data do orçamento ou 
da data da abertura das propostas 
da licitação ou da data do último 
reajuste;

Io  é o valor do indicador econô-
mico na data do orçamento ou na 
data-limite para apresentação das 
propostas, estipulada na licitação.

preços devem ser realizados 
utilizando nove índices de va-
riação de preços, referentes 
a diferentes grupos de servi-
ços, a saber: (i) terraplena-
gem; (ii) drenagem; (iii) sina-
lização; (iv) pavimentação; 
(v) pavimentação de concreto 
de cimento Portland; (vi) con-
servação; (vii) obras de arte 
especiais; (viii) consultoria; 
e (ix) ligantes betuminosos. 
(Tribunal de Contas da União. 
Roteiro de Auditoria de Obras 
Públicas. 2012. P. 97).

Como calcular os 
índices de reajustes 
das parcelas, de acordo 
com as leis e normas 
estabelecidas? 

This article is about the price adjust-
ment as a replacement mechanism 
to contract losses caused by inflation. 
It aims to restate the amount initially 
hired.
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O valor do reajuste de cada par-
cela será:

R = V x IR

Onde: 
R  é o valor do reajuste da parcela; 
V  é o valor da parcela a reajustar; 
IR  é o índice de reajustamento das 
parcelas a serem pagas.

E o valor de cada parcela reajus-
tada (PR) se obtém pela soma do 
valor da parcela (V) com o valor 
de seu reajuste (R)

PR = V + R

Veja um exemplo resolvido:

Como são aplicados os reajustes ao longo dos prazos das obras públicas.

Fonte: Rocha, Marcio S. Cálculo de Reajustes de Preços de Obras Públicas.  
Disponível em http://auditoriadeengenharia.com/ 

Marcio Soares da Rocha é Engenheiro Civil pela Universidade de Fortaleza, Mestre em Gestão Pública pela Universidade Internacional de 
Lisboa; Presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia (IBRAENG), Diretor Regional do Instituto Brasileiro de Engenharia de 
Custos (IBEC) no Ceará e autor dos livros técnicos “Auditoria Aplicada à Engenharia” e “Controle Gerencial de Obras Públicas Municipais
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José Chacon de Assis & Carmen Lucia Lopes

Atualmente, vivemos o desafio 
nacional de atender à deman-
da de novos perfis profissio-
nais colocados pelas mudan-

ças nos padrões de comportamento da 
gestão e da organização da produção, 
que incorporam além de maior escola-
ridade e formação profissional, habilida-
des e competências. Este desafio não 
tem sido enfrentado pelos diferentes se-
tores de maneira homogênea. No entan-
to, a certificação profissional tem sido um 
instrumento muito utilizado quando é ne-
cessário reconhecer estes novos perfis.

No caso da Engenharia de Custos, o 
IBEC vem atuando, nas últimas décadas, 
em várias frentes, no sentido de promo-
ver a valorização dos profissionais desta 
área. A mais recente das iniciativas do 
IBEC foi a criação e implantação da Cer-
tificação Profissional em Engenharia de 
Custos. Inédita no Brasil, a iniciativa tem 
como objetivo contribuir para o reconhe-
cimento formal do conhecimento adquiri-
do ao longo da experiência profissional.

Desde meados de 2013, o IBEC vem im-
plantando as diretrizes para que a certifi-
cação possa ter base legal nacional e in-
ternacionalmente. Todos os requisitos do 
Programa, bem como seus elementos 
de gestão foram elaborados segundo as 
diretrizes emanadas internacionalmente 
pelo International Cost Engineering Cou-
ncil (ICEC) e pela Norma ABNT NBR 
ISO/IEC 17024. 

Em outubro passado, iniciamos as inscri-
ções para a concessão da “Certificação 
de Notório Saber em Engenharia de Cus-

Finalmente, no Brasil, a Certificação 
em Engenharia de Custos!

tos”, visando proporcionar a um conjunto 
de profissionais, com mais de 15 anos 
de formados e com vasta experiência na 
área, o reconhecimento formal de suas 
competências. O título de Notório Saber, 
normalmente é concedido aos profis-
sionais reconhecidos pelos seus pares 
como detentores de conhecimentos e 
experiências profissionais que os fazem 
diferenciados no mercado de trabalho.

 A concessão destas certificações se-
guem os requisitos expressos nos mar-
cos regulatórios do Programa de Certifi-
cação e estão previstas, somente, para 
os primeiros doze meses do Programa, 
com as inscrições abertas até o dia 30 
de setembro. 

Este ano, as comemorações do Dia do 
Engenheiro de Custos trazem, também, 
a realização de um sonho acalentado faz 
algum tempo: a concessão das primei-
ras certificações de “Notório Saber”, pelo 
IBEC Certificador.

Construído com base nas Normas na-
cionais e internacionais, em especial as 
diretrizes emanadas pelo International 
Cost Engineering Council (ICEC) , o Pro-
grama de Certificação do IBEC Certifi-
cador, foi acreditado pelo ICEC em 1° de 
abril passado e concederá a certificação 
profissional em 4 níveis:

1. Notório Saber, com inscrições até 
15 de setembro de 2015;

2. Engenheiro de Custos Sênior

3. Engenheiro de Custos Júnior

4. Técnico Especialista em 
Orçamentos e Controle de Custos.

As inscrições para as Certificações de 
Engenheiros de Custos Sênior e Júnior, 
bem como as de Técnicos Especialistas 
em Orçamentos e Controle de Custos, 
estarão abertas a partir do dia 20 de 
maio próximo pelo site do IBEC Certifi-
cador: http://www.ibeccertificador.org.br 
onde poderão ser encontrados as infor-
mações e os pré-requisitos necessários 
para cada um dos níveis.

Com a implantação do Programa de 
Certificação, o IBEC está dando mais 
uma contribuição para o efetivo reco-
nhecimento da Engenharia de Custos 
como uma profissão e uma ciência em 
nosso país.

This article is about the implementa-
tion of the Certification Program, IBEC 
Certifier, which began to certify inter-
nationally professionals of Cost Engi-
neering, giving a further contribution to 
the effective recognition of this branch 
of engineering as a profession and a 
science in Brazil.

Carmen Lucia Evangelho Lopes é Econo-
mista. Mestre em planejamento econômi-
co pela Université Catholique de Louvain/
Bélgica, Doutora em Sociologia pela Uni-
versidade de São Paulo, especialista em 
Certificação Profissional, com vários livros 
e artigos publicados. Consultora do IBEC 
para a Certificação Profissional.

José Chacon de Assis é Engenheiro Ele-
tricista formado pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e Vice-Presidente Inter-
nacional do IBEC
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A Importância do Projeto de 
Engenharia e A Fase Atual do 
BDI nas Licitações Públicas
Paulo Roberto Vilela Dias 

A adequada fixação do Preço de Referência de uma licitação pública e, via 
de consequência, o bom transcurso da administração do contrato e do 
gerenciamento do empreendimento dependem, fundamentalmente, da 
qualidade do projeto.

Independe de considerar o projeto como básico ou executivo, o importante, em 
qualquer dos casos, é que ele seja o mais detalhado e completo possível e com 
nível de acurácia máximo.

Para efeito de se identificar o grau de precisão de um orçamento de obra, podemos 
considerar o que se apresenta no quadro a seguir:

Ótimo e Completo

Bom e Completo

Falho e/ou incompleto

Sem Projeto

Ótimo

Bom

Ruim ou inadequado

Impossível ou péssimo

PUV = CUD + BDI

PUV = Preço Unitário de Venda do Serviço

CUD = Custo Unitário Direto

BDI = Benefício e Despesas Indiretas 

Nível de Qualidade do Projeto Grau de Precisão da Estimativa de Custos

Composição de Preço de Venda

• O calculado pelo órgão público e de-
nominado de BDI de Referência e;

• O calculado pelo prestador de servi-
ço ou real.

A fórmula de cálculo do Preço Unitário 
de Venda de um serviço de engenha-
ria é a seguinte:

O percentual do BDI tem que ser 
calculado de maneira técnica e de 
acordo com o que determina a En-
genharia de Custos, mesmo para 
os órgãos públicos contratantes de 
serviços de engenharia que a estes 
interessa o BDI de Referência.

Embora no caso do cálculo do preço 
de referência das licitações públicas, 
segundo o que determina a Lei Nº 
8.666/93, é admissível fixar o per-
centual de BDI de Referência, nós 
sabemos que isto é possível desde 
que respeitando as técnicas da En-
genharia de Custos, a legislação vi-
gente e o mercado.

No momento atual da Engenharia Na-
cional, em relação ao BDI, cabe discu-
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tir e conscientizar a todos quanto aos 
percentuais reais e adequados para 
aplicação aos preços de referência 
das obras públicas em nosso país. In-
clusive para evitar graves problemas 
pelos quais estamos passando.

Também é necessário e muito impor-
tante que se adote metodologia e fór-
mula de cálculo adequada e que os va-
lores para as variáveis que compõem 
o BDI sejam selecionadas de maneira 
tecnicamente correta e muito bem jus-
tificadas, para não sofrer qualquer rea-
ção por parte de quem quer que seja, 
bem como respeitem as empresas 
prestadoras de serviços.

 O BDI não deve ser definido por média 
nem pode ter percentual máximo a ser 
admitido. Tem que ser calculado a par-
tir de estudo técnico pratico e qualifica-
do, mesmo para o BDI de Referência.

• Para os prestadores de serviços, 
o BDI só pode ser calculado obra a 
obra, a partir das variáveis próprias 
da empresa e as referentes à obra em 
questão e;

• Para os órgãos contratantes, o 
BDI pode ser fixado por estudo técni-
co baseado no mercado, na legislação 
vigente e na média dos dados próprios 
das empresas que participam de licita-
ções no referido Contratante.

O BDI, para serviços de engenharia, 
é função exclusivamente do valor do 
contrato, assim, dividiu-se as obras e 
serviços técnicos de engenharia em 
função do que a Lei Nº 8.666/93 de-
termina para selecionar o tipo de licita-
ção, então, temos o seguinte:

O BDI tem que ser justificado 
tecnicamente a partir de estudo 

prático e técnico muito bem 
embasado na legislação vigente e 

no mercado.

Até R$ 150.000,00                                       

De R$ 150.000,00 a R$ 1.500.000,00

Acima de R$ 1.500.000,00                          

Convite

Tomada de Preços

Concorrência                        

Convite  

Tomada de Preços

Concorrência

10 a 18%

7 a 12%

5 a 10%

–

–

–

Preço de Referência                             

Tipo de Licitação

Tipo de Licitação      

% Médio Adequado

%BDI

A fórmula de cálculo do BDI pode ser a 
apresentada a seguir:

Faixas de Cálculo do BDI

Percentuais Adequados Ac

O BDI de Referência dos Órgãos Públicos

Os percentuais das variáveis que compõem o BDI apresentado a seguir foram ob-
tidos em pesquisas realizadas pelo IBEC em estudos técnicos próprios ou para 
órgãos interessados.

As variáveis que compõem o BDI referencial podem ser descritas e definidas d 
seguinte maneira:

© Ac representa a Administração Central ou o rateio da sede da empresa pelas 
obras e deve ser estabelecida a partir de auditoria contábil.

Ac = Custo da Sede
         Custo Total

© R representa a Margem de Erro própria das operações de cálculo das estimati-
vas de custos de serviços de engenharia, de acordo com o estabelecido pelo ICEC, 
e apresentado na tabela a seguir.
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Convite

Tomada de Preços

Concorrência                        

Projeto Executivo:

Projeto Básico:

Viabilidade:

Ordem de Grandeza:

0 a 1%

0,5 a 1,5%

1,8 a 3%

+- 5%

+- 10 a 15%

 +- 25 a 30%

+- 35%

Tipo de Licitação

Base de Cálculo              

% Médio Adequado

Margem de Erro (%)

Percentuais Adequados S

ICEC – International Cost Engineering Council

OBS: A Margem de Erro existe sempre e independe do tipo de licitação ou do valor 
do contrato.

© S representa o percentual de Seguros necessários para garantir a boa execução 
dos serviços, a pessoas e a terceiros. Segundo levantamento do IBEC junto a se-
guradoras e construtoras e os valores médios observados são os seguintes:

© G representa a Garantia Contratual exigida pela Lei das Licitações Nº 
8.666/93, isto é, depósito de 5% sobre o valor contratual. Tal garantia pode se 
dar em forma de dinheiro, caução bancária ou seguro caução. E é representada 
pelo percentual da modalidade escolhida em relação ao preço global do serviço. 
Independe do tipo de licitação.

G = 0,2% para qualquer valor de contrato

© Cf representa o Custo Financeiro, isto é, a correção monetária dos recursos 
financeiros aplicados no contrato. Adota-se a seguinte fórmula:

Cf = (( 1 + i/100)n/30 -1) x 100

i = correção monetária, em percentual por mês. Pode-se admitir a Taxa SELIC 
aprovada pelo Banco Central, que é anual, dividida por 12, e;

n = número de dias decorridos entre o centro de gravidade dos desembolsos e o 
recebimento contratual, isto é, representado pelo Fluxo de Caixa Previsto.

Margem de Erro



57

MAIO 2015 • ENGENHARIA DE CUSTOS 

O Custo Financeiro não é função do valor do contrato e sim, das condições de pa-
gamento definidas pelo edital e na situação do mercado financeiro do País.

© T representam os Tributos sobre o Preço de Venda ou valor de referência da 
licitação. Podem ser considerados como tributos sobre a receita ou sobre o Preço 
de Venda Total do serviço.

Os tributos que fazem parte deste grupo são os seguintes:

ISS – Imposto sobre Serviço – é um tributo municipal, depende do tipo de serviço, 
e sua alíquota varia de 0,1% a 5%.

COFINS – Contribuição Financeira Social – É um tributo federal e depende basica-
mente do regime tributário escolhido pela empresa e do tipo de serviço.

PIS – Programa de Integração Social – É um tributo federal e depende basicamen-
te do regime tributário escolhido pela empresa e do tipo de serviço.

Contribuição Previdenciária, de acordo com a Lei Nº 12.546, ou seja, o valor da 
Previdência Social passa a ser de 2% aplicada sobre o faturamento bruto da em-
presa. E não mais calculado sobre a folha de salários. Neste momento, o governo 
federal anuncia alterações nas alíquotas desta contribuição.

OBS:

OBRA – ISS= 2,5% + COFINS= 3% + PIS= 0,65% + CP= 2%, Total =   8,15%

PROJETO – ISS= 5% + COFINS= 4,8% + PIS= 0,65% + CP= 0%,Total = 10,45%

© L, LUCRO representa o ganho financeiro da empresa sobre seu capital monetá-
rio e técnico aplicado ao contrato.

É considerado como sendo a soma do Lucro Real ou Líquido (LL) mais os Tributos 
sobre o Lucro (TL).

Convite

Tomada de Preços

Concorrência                         

12,75% a.a.

12,75% a.a. 

12,75% a.a.

45

45

45

1,06%

1,06%

1,06%

Tipo de Licitação %aa Juros (SELIC)        n (dias) Cf 

Convite   

Tomada de Preços

Concorrência

8,15%

8,15%

8,15%

10,45%

10,45%

10,45%

Tipo de Licitação OBRA  PROJETO

(Provável)

Tributos sobre a Receita
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LUCRO = LL + TL

Os Tributos sobre o Lucro são representados pelo Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Convite

Tomada de Preços

Concorrência                         

Ac 

R

S

G

Cf

T

L

BDI 

BDI 

10%           

8%

6%

7%

10%

2,1%

0,2%

–

8,15%

9,09%

34%

46%

12,22%

11,36%

9,09%

9%

10%

1,3%

0,2%

–

8,15%

11,36%

39%

52%

12,5%                

10%

0,5%

0,2%

1,54%

8,15%

12,20%

44%

57%

14% 

5%

0,3% 

0,2%

–

10,65%

14,68%

55%

62% 

–

14,68%

–

Tipo de Licitação

Variáveis

BDI do Prestador de Serviço (sem aplicação da Margem de Erro) (R)

BDI de Referência (com aplicação da Margem de Erro) (R)

Lucro Líquido

Concorrência

OBRA

Tomada de Preços

PROJETO

Convite Projetos

Lucro Adequado

Lucro Adequado

OBRA

Convite – LL= 10% + IRPJ= 1,2% + CSLL= 1,02% ... LUCRO =  12,22%

Tomada – LL= 8% + (IRPJ + CSLL)= 4,12% ... LUCRO =  12,12%

Concorrência – LL= 6% + (IRPJ + CSLL)= 3,09% ... LUCRO =  9,09%

PROJETO 

LL= 8% + IRPJ= 4,8% + CSLL= 2,88% ... LUCRO =  15,68%

Fórmula de Cálculo Tributos sobre o Lucro (Regime Tributário do Lucro Real): (IRPJ 
+ CSLL) = (LL / (1 – (IR + CSLL)) – LL)

Valores Adotados:   IRPJ = 25% e CSLL = 9%

Conclusão sobre o BDI

A variação do percentual de BDI é uma 
característica provocada por cada em-
presa ou até pelo seu entendimento 
de alguma situação específica, bem 
como, pela sua política de distribuição 
dos custos das obras.

Assim, definimos por mera avaliação, 
valores mínimos e máximos a serem 
possivelmente adotados para o BDI 
apresentados pelas empresas presta-
doras de serviços.
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Variáveis Concorrência Tomada de Preços Convite Projetos

BDI dos Prestadores de Serviços

BDI 

BDI 

30%

37%

34%

43%

40%

48%

48% 

60% 

BDI do Prestador de Serviço (sem aplicação da Margem de Erro) (R)

BDI de Referência (com aplicação da Margem de Erro) (R)

Evidentemente que estes limites podem ser ultrapassados, desde que muito bem 
justificado pela ciência da Engenharia de Custos.

Exigência de Apresentação de Novas Composições de Custos Unitários

As composições unitárias dos seguintes serviços farão parte da planilha de orça-
mento, portanto, do custo direto da obra e são facilmente mensuráveis. Deverão ser 
elaboradas CPU’s por faixa de aplicação do BDI.

Para caracterizar adequadamente a importância das novas CPU`s apresentamos 
a seguir seus percentuais médios em obras. 

Consultar ainda:

• Novo Conceito de BDI

• Estimativa de Custos

• Metodologia do Fórum

• Engenharia de Custos – Uma Meto-
dologia de Elaboração de Orçamentos 
para Obras Civis

CPU para Mobilização e Desmobilização       

CPU para Instalações Provisórias da Obra   

CPU para Administração Local                             

CPU para Mobilização e Desmobilização       

CPU para Instalações Provisórias da Obra   

CPU para Administração Local                             

(Gb – Global)

(Gb – Global)

(Mês)

3%

6%

15%

Descrição do Serviço

CPU para Administração

Descrição do Serviço

Unidade

Local Mês Padrão Convite

% do Preço de Referência da Licitação                  

CPU pra Convite, Tomada de Preços e Concorrência

Modelo de CPU para a Administração Local

The author deals with the importance 
of the quality of the project for the prop-
er fixing of the Reference Price of a 
public bidding and, in consequence, 
for the good course of the contract ad-
ministration and project management.

Paulo Roberto Vilela Dias é Engenheiro 
Civil formado pela UFRJ, Mestre em Enge-
nharia Civil pela UFF e Presidente do IBEC
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Custos direto, decorrente e 
indireto devido às variações do 
escopo do contrato
Ricardo Delarue  

Não é novidade para ninguém 
que as variações de escopo de 
contrato – ou, em outras pala-
vras, a existência de eventos que, 
uma vez identificados, poderão 
ou não impactar no prazo ou nos 
custos do empreendimento – são 
uma constante em empreendi-
mentos ao redor do mundo.

No Brasil, quando muitas vezes 
uma licitação é iniciada sem se-
quer existir projetos executivos 
aprovados para construção, a si-
tuação se torna ainda mais gra-
ve, visto que o risco das faltas de 
especificação, até mesmo do es-
copo contratado, é muito grande.

Em função disso, torna-se cons-
tante a existência de eventos que 
causam disputas entre as em-
presas contratada e contratante, 
visto que a citada falta de espe-
cificação acarreta na dúvida se 
aquele serviço deve ser tratado 
como um aditivo contratual – por 
estar fora do escopo contratado 
– ou não.

Abrindo um parêntese neste 
tema, essa disputa seria em mui-
to mitigada se o “custo justo” que 
o Professor Paulo Dias, Presi-
dente do IBEC, tanto prega nas 
palestras que ministramos jun-
tos; ocorresse e, principalmente, 
se houvesse uma disponibiliza-
ção de projetos com um detalha-
mento suficiente para elaboração 
de um orçamento mais justo para 
as licitações, portanto passível 
de possuir mais certezas que in-
certezas em relação às especi-
ficações, memoriais descritivos, 
quantidades e tudo mais.

Fechando o parêntese e voltan-
do ao texto, uma vez um evento 
identificado como sendo uma va-
riação de contrato, ou seja, fora 
do escopo, caberá iniciar um pro-
cesso de cobrança relativo aos 
impactos do evento relativo ao 
prazo e aos custos dos mesmos.

Em relação aos custos, basica-
mente, podemos identificar duas 
situações:

a) Custos diretos relativos 
ao evento: Intuitivamente, en-
tendemos que esses custos 
tratam do que representa a 
execução do evento propria-
mente dito, ou seja, os custos 
existentes como se somente 
aquele evento ocorresse no 
empreendimento naquele mo-
mento.

Por exemplo, digamos que 
aconteceu uma solicitação de 
adição de uma parede de 100 
m2 de tijolos 10x20x20 no seu 
empreendimento. 

O custo direto seria aquele 
que advém da composição de 
custo unitária do evento, ou 
seja, tendo como materiais 
o tijolo e a argamassa de fi-
xação e como mão de obra o 
pedreiro e o servente e, em 
função das taxas de consumo 
de materiais e de utilização 
da mão de obra, o custo seria 
identificado.
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b) Custos decorrentes rela-
tivos ao evento: Também in-
tuitivamente, podemos enten-
der que esses custos existem 
em função da decorrência do 
impacto do evento específico 
no custo das demais ativida-
des do empreendimento.

Para melhor esclarecer, di-
gamos que o evento anterior, 
relativo à execução de 100 
m2 de alvenaria de tijolos 
10x20x20 estivesse impac-
tando no lançamento de dutos 
de ar condicionado, visto que 
o projeto existente estava in-
dicando que, exatamente no 
local em que a parede será 
erguida, seria o local por onde 
o duto de ar condicionado es-
taria passando.

Esse fato irá acarretar em 
uma mudança do projeto dos 
dutos de ar condicionado para 
um novo “caminhamento” por 
onde a referida parede do 
evento do exemplo, não cause 
nenhuma interferência. Isso 
pode significar uma solução 
de campo de fácil resolução, 
mas pode não ser tão simples 
assim.

Isso significa dizer que o 
custo decorrente relativo ao 
evento, pode ser mínimo, mas 
pode também ser expressivo, 
muitas vezes até maior que 
o custo direto do evento pro-
priamente dito.

Para identificação deste cus-
to, o cronograma com um bom 
nível de interdependência de-
verá ser elaborado, de forma 
que se possa compreender de 
forma correta qual o impacto 
daquele novo evento nas ati-
vidades existentes e até mes-
mo nos caminhos críticos do 
empreendimento.

c)  Custos indiretos rela-
tivos ao evento: Este custo 
está intimamente interligado 
ao custo decorrente, visto que 
ele também depende da ava-
liação do impacto do evento 
nos caminhos críticos do em-
preendimento.

Uma vez identificado esse im-
pacto, e na hipótese da ocor-
rência de um atraso devido ao 
evento, uma extensão de prazo 
deverá ser solicitada sem nenhu-
ma penalidade contratual e adi-
cionalmente os custos indiretos, 
tais como gerenciamento, me-
dicina e segurança do trabalho, 

qualidade, engenharia, comprar 
e quaisquer outros, deverão ser 
igualmente identificados.

Uma vez identificados esses im-
pactos de custo – e por que não 
dizer de prazo – um documen-
to técnico deverá ser elaborado 
para ser enviado ao cliente, ob-
jetivando justificar tecnicamente 
o resultado do impacto de cada 
evento no prazo e/ou custo do 
empreendimento.

Cabe destacar que esses custos 
deverão ser considerados pre-
liminares, visto que somente na 
conclusão de cada evento será 
possível, efetivamente, compre-
ender todos os impactos relati-
vos a cada evento.

Para isso, o registro das varia-
ções do contrato deverá ser ela-
borado, o que permitirá a rastre-
abilidade de todos os eventos do 
empreendimento desde o seu iní-
cio até sua conclusão.

Esse registro irá identificar o his-
tórico de todos os custos de cada 
evento e também os impactos de 
prazo devido aos mesmos.

O objetivo final será sempre 
identificar de forma justa entre 
as partes, todos os acréscimos 
e decréscimos tanto de prazo e/
ou custo que poderão ocorrer em 
função da existência de um ou 
mais eventos durante a execução 
do empreendimento.

O objetivo fi-
nal será sempre 
identificar, de for-
ma justa entre as 
partes, todos os 
acréscimos e de-
créscimos

This article is about direct, indirect and 
arising costs due to changes in con-
tract scope or, in other words, the ex-
istence of events that, once identified, 
may or may not impact on schedule or 
in development costs.

Ricardo Delarue é Engenheiro Civil com 
pós-graduação em Gerenciamento de Pro-
jetos e Diretor da empresa Britânica Syste-
ch International, na América Latina.
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Jornada mato-grossense de 
engenharia de custos:
Pesquisa dos preços das obras 
públicas do Estado de mato grosso
Robson Faustino

O porquê desta pesquisa pelo IBEC

Mato Grosso tem hoje 774 obras públi-
cas paralisadas e que vão demandar 
recursos da ordem de R$ 2,182 bilhões 
para serem retomadas e concluídas, 
caso não exijam correções ou reavalia-
ções por causa do prazo de paralisação. 

Os dados são de levantamentos do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE\MT) feitos através do Sis-
tema Geo-Obras.  

Nas informações, são 504 obras públi-
cas paralisadas por rescisão contratual, 
o que pode ter acontecido por força de 
decisão do Estado, enquanto contratan-
te, ou das empresas, enquanto contra-
tadas, e que somam R$ 1,707 bilhão, 
além de outras 270 obras paralisadas 
por diversos motivos que somam R$ 
474,8 milhões.

“Imaginem o quanto seria importante 
para a economia de Mato Grosso e de 
seus municípios se, no atual quadro de 
dificuldades, tivéssemos mais de 700 
obras públicas em andamento geran-
do emprego e renda e movimentando 
a economia de todo o Estado e suas 
cidades”.

Governador Pedro Taques

Diário de Cuiabá, Ed nº 14119 04/02/2015 

A cada dia na mídia são veiculadas no-
tícias que caracterizam uma confusão 
generalizada entre os órgãos públicos 
contratantes, as empresas construto-
ras e empreiteiras e os órgãos de audi-
toria e fiscalização.

As causas destas divergências não es-
tão sendo tratadas, trata-se apenas do 
efeito e, mesmo assim, nem sempre de 
forma adequada, pois há conceitos que 
estão totalmente errados na base do 
processo, ou seja, a doença está nos 
orçamentos pré-licitatórios e em cri-
térios que são adotados independen-
temente, de forma não padronizada e 
que deixam um câncer para ser tratado 
durante a execução das obras.

Precisamos tratar deste assunto de 
forma séria, discutindo a causa, e não 
apenas o efeito. Precisamos padroni-
zar conceitos e critérios, os quais pre-
cisam ser aplicados desde o orçamen-
to pré-licitatório até a auditoria final de 
uma obra.

Objetivos da Pesquisa

• Apresentar diagnóstico, de forma que 
todas as visões do problema, propostas 
e solução possam ser apresentadas;

• Criar um espaço para o entendimen-
to de todos os interessados, quanto à 
perspectiva de cada lado, quanto ao 

problema e às necessidades a serem 
atendidas;

• Apresentar proposta do IBEC através 
da ORIENTAÇÃO TÉCNICA 004/2013/
IBEC, a qual deverá servir de base 
para a elaboração de Orçamentos de 
Referência de Obras Públicas;

Como será realizada a pesquisa?

Roteiro

• O pesquisador visitará as secretarias 
de obras e licitações de cada muni-
cípio e do estado (SECID, SEDUC e 
SINFRA) com o auxílio do responsável 
pelo setor, pegará no mínimo 3 (três) 
processos licitatórios realizados para 
análise: Edital, projeto e planilha de 
Referência. Após isso, solicitará os va-
lores apresentados nas propostas vá-
lidas apresentadas pelo licitante para 
cada processo.

• Serão definidos 30 municípios 
“subpolo**” onde serão proferidas as 
palestras gratuitas sobre o tema “A 
ENGENHARIA DE CUSTOS NAS 
OBRAS PÚBLICAS’’, onde deverão 
participar os municípios mais próximos 
do entorno (da região polo*). Defini-
das conforme MAPA e legenda abaixo 
apresentado.
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• Serão definidos 15 municípios “polo*” 
para realização de cursos “Orçamen-
tos de Obras e Cálculo de BDI”, que 
serão gratuitos tanto para os servido-
res públicos interessados como para 
os profissionais da região.

• Tanto para palestras quanto nos cur-
sos, serão disponibilizados exempla-
res impressos da OT 004-13-IBEC, e 
também na versão digital em CD-ROM 
de todo o material dos assuntos apre-
sentados.

• Serão realizados sorteios de livros 
impressos de autoria do Eng. Msc 
PAULO ROBERTO VILELA DIAS nos 
cursos e palestras, bem como distri-
buídos outros materiais de apoio (ex.: 
Tabela de honorários IBEC/ABENC).

• Após analisar as amostras dos pro-
cessos, o pesquisador, juntamente 
com a equipe de profissionais das res-
pectivas secretarias (setor), debaterá 
sobre a inconsistência encontrada e 
seguirá a orientação pelo pesquisador 
com apoio técnico do IBEC.

• Todos os apontamentos servirão 
de estudo de caso para a pesquisa e 
poderão ser comentados a título de 
exemplo nos cursos sem identificação 
dos autores e/ou municípios.

• A pesquisa também servirá para 
aportar os acertos dos trabalhos ela-
borados pelas secretarias como ponto 
positivo. 

• No roteiro de pesquisa, poderão ser 
inseridas questões a serem observa-
das pelos apoiadores. Para tanto, an-
tes de finalizar, haverá reuniões para 
apresentação do escopo de pesquisa 
a todos os parceiros apoiadores.

O que se espera como resultado 
desta pesquisa?

Que ela represente a realização de um 
desejo da sociedade mato-grossense 
em resolver de forma ampla os pro-
blemas associados a Orçamentos de 
Obras Públicas, onde todos possam 

equalizar seus interesses, seja nas licitações, na execução de obras, ou nas au-
ditorias que existirem.

Através das participações dos municípios envolvidos, procura-se dar a oportuni-
dade de que sejam consideradas todas as questões regionais, de forma que não 
se tenha apenas um padrão comum a nível capital de Mato Grosso.

Que Mato Grosso reduza sensivelmente os prejuízos até aqui contabilizados, pe-
los conflitos causados pelos diversos motivos hoje apontados.

POLOS 

• Capital e baixada Cuiabana

• Oeste (Cáceres)

• Sul (Rondonópolis)

• Vale do Araguaia/ Xingú (Barra do 
Garça)

• Centro-oeste (Tangará da Serra)

• Noroeste (Juína)

• Nortão (Sinop)

SUB-POLOS 

• Capital e baixada Cuiabana

• Acorizal

•  Barão de Melgaço

•  Chapada dos Guimarães * - Pales-
tra

•  CUIABA ** - Curso

•  Jangada

•  Nobres

•  Nossa Senhora do Livramento

•  Poconé * - Palestra

•  Rosário Oeste * ¬- Palestra

•  Santo Antônio do Leverger 

•  Várzea Grande

•  Oeste (Cáceres)

•  Araputanga

•  CÁCERES ** - Curso
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•  Campos de Julio

•  Comodoro *   - Palestra

•  Conquista d’Oeste

•  Curvelândia

•  Figueirópolis d’Oeste

•  Glória d’Oeste

•  Indiavaí

•  Jauru

•  Lambari d’Oeste

•  Mirassol d’Oeste

•  Nova Lacerda ** - Curso

•  Pontes e Lacerda *  - Palestra

•  Porto Esperidião

•  Reserva do Cabaçal

•  Rio Branco

•  Salto do Céu

•  São José dos Quatro Marcos

•  Sapezal

•  Vale do São Domingos

•  Vila Bela da Santíssima Trindade* -  
    Palestra

•  Sul (Rondonópolis)

•  Alto Araguaia ** - Curso

•  Alto Garças

•  Alto Taquari *  - Palestra

•  Araguainha

•  Campo Verde

•  Dom Aquino

•  Guiratinga

•  Itiquira

•  Jaciara *  - Palestra

•  Juscimeira

•  Nova Brasilândia

•  Paranatinga * - Palestra

•  Pedra Preta

•  Planalto da Serra

•  Poxoréu *  - Palestra

•  Primavera do Leste ** - Curso

•  RONDONÓPOLIS ** - Curso

•  Santo Antônio do Leste

•  São José do Povo

•  São Pedro da Cipa

•  Tesouro

•  Vale do Araguaia/ Xingú 
    (Barra do Garça)

•  Água Boa *  - Palestra

•  Araguaiana

•  Alto da Boa Vista *  - Palestra

•  BARRA DO GARÇAS ** - Curso

•  Bom Jesus do Araguaia

•  Campinápolis

•  Cana Brava do Norte

•  Canarana

•  Cocalinho

•  Confresa ** - Curso

•  Gaúcha do Norte

•  General Carneiro

•  Luciara

•  Nova Nazaré

•  Nova Xavantina

•  Novo Santo Antônio

•  Novo São Joaquim

•  Pontal do Araguaia

•  Ponte Branca

•  Porto Alegre do Norte

•  Querência

•  Ribeirão Cascalheira ** - Curso

•  Ribeirãozinho

•  Santa Cruz do Xingú * - Palestra

•  Santa Teresinha

•  São Félix do Araguaia ** - Curso

•  São José do Xingú

•  Torixoréu * - Palestra

•  Vila Rica *  - Palestra

•  Centro-oeste (Tangará da Serra)

•  Alto Paraguai

•  Arenápolis

•  Barra do Bugres

•  Campo Novo do Parecis * - Palestra

•  Denise

•  Diamantino

•  Nortelândia* - Palestra

•  Nova Marilândia

•  Nova Olímpia



65

MAIO 2015 • ENGENHARIA DE CUSTOS 

•  Porto estrela

•  São Afonso

•  TANGARA DA SERRA**  - Curso

•  Noroeste ( Juína )

•  Aripuanã *  - Palestra

•  Brasnorte * - Palestra

•  Castanheira

•  Colniza *     - Palestra

•  Cotriguaçu *  - Palestra

•  Juara *   - Palestra

•  JUINA ** - Curso

•  Juruena

•  Novo Horizonte do Norte

•  Porto dos Gaúchos

•  Rondolândia

•  Tabaporã*   - Palestra

•  Nortão (Sinop)

•  Alta Floresta ** - Curso

•  Apiacás

•  Carlinda

•  Cláudia

•  Colíder *  - Palestra

•  Feliz natal

•  Guarantã do Norte *  - Palestra

•  Ipiranga do Norte

•  Itanhangá

•  Itaúba

•  Lucas do Rio Verde ** - Curso

•  Marcelândia

•  Matupá

•  Nova Bandeirantes*  - Palestra

•  Nova Canaã do Norte *  - Palestra

•  Nova Guarita

•  Nova Maringá

•  Nova Monte Verde

•  Nova Mutum *  - Palestra

•  Nova Santa Helena

•  Nova Ubiratã

•  Novo Mundo

•  Paranaíta

•  Peixoto de Azevedo

•  Santa Carmen

• Santa Rita do Trivelato *  - Palestra

•  São José do Rio Claro

•  SINOP ** - Curso

•  Sorriso *  - Palestra

•  Terra Nova do Norte

•  União do Sul

•  Vera

Nesse momento será importan-
tíssima a busca de parceria para 
esse investimento, não só como 
aporte financeiro, mas na conci-
liação de ideias e interesses que 
venham ao encontro desse tema.

A estimativa é que a Jornada de 
Pesquisa inicie no segundo se-
mestre deste ano e seja conclu-
ída em 540 dias, considerando a 
logística de algumas regiões do 
estado de Mato Grosso, embora, 
devido ao progresso, tenhamos 
muitas facilidades, se comparan-
do com as comitivas de Marechal 
Rondon e Irmãos Vilas Boas, mas 
com a certeza de que seguiremos 
os seus passos em busca da dis-
seminação do conhecimento da 
ciência Engenharia de Custos.

This article is from a research by IBEC 
from Mato Grosso about the paralysed 
public works that will require funds of 
around R$ 2.182 billion to be resumed 
and completed, if the works do not re-
quire corrections or revaluations be-
cause of the standstill period.

Engenheiro Robson Bernardes Faustino 
Diretor Estadual do IBEC/MT
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Responsabilidade 
Socioambiental nas Empresas
Silvia Passos

Inicialmente, a sociedade plan-
tava, criava animais, construía, 
procurando basicamente atender 
a suas necessidades básicas. 
Com o advento da “Revolução In-
dustrial”, a produção passou a ter 
um ritmo mais intenso e a busca 
unicamente por lucro passou a 
ser a questão predominante, sem 
que fossem levadas em conside-
ração questões sociais intrínse-
cas, muitas das vezes relacio-
nadas ao acelerado crescimento 
econômico, que passou a ser ex-
perimentado pela humanidade.

As empresas atuavam com um 
único foco, o retorno financeiro, 
não se importando com questões 
“menores” como as relacionadas 
ao meio ambiente, ao bem es-
tar social, à saúde do trabalha-
dor, entre outras. Assim, devido 
a um descaso, a princípio, por 
questões outras que não o lucro, 
foi sendo acumulado um grande 
passivo social, ocasionando, por 
sua vez, profunda insatisfação 
na sociedade e abrindo um ver-
dadeiro abismo entre Capital e 
Trabalho.

Desde então, o empresariado 
tem procurado, muitas vezes, 
em resposta à mobilização dos 
trabalhadores que, no trilhar de 
sua história, têm aprendido com 
a própria luta a exigir e exercer 
seus diretos e, até mesmo, em 

obediência à mediação do Es-
tado, atender a reivindicações 
justas e, através de programas 
sociais, neutralizar danos decor-
rentes da industrialização.

Na Sociedade Moderna, novas 
transformações ocorrem na me-
dida em que o próprio planeta se 

encontra em situação de perigo, 
como resultado da desenfreada 
exploração de recursos naturais 
que ocorre com níveis inimagi-
náveis de degradação humana 
e social. A palavra de ordem é 
que empresas trilhem uma pro-
posta de RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL, na busca da 
própria sobrevivência.

Com o surgimento, há algumas 
décadas, dos estudos ambien-
tais, criou-se o conceito de meio 
ambiente, o qual se limitava a se 
relacionar apenas às condições 
naturais. Contudo, após a Con-
ferência sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rio-92, o fator 
humano passou a integrá-lo, in-
cluindo os problemas do homem 
como relacionados diretamente à 
problemática ambiental como a 
pobreza, o urbanismo etc. Assim, 
o conceito clássico perdeu senti-
do ante as novas proposições da 
referida conferência.

Portanto, o homem passou a inte-
grar plenamente o meio ambien-
te no caminho para o desenvol-

D e v e m o s 
r e a l m e n t e 
acreditar nos 
sinais de alerta 
da natureza e 
entendê-los
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vimento sustentável preconizado 
pela nova ordem ambiental mun-
dial. A consequência disso é a 
consideração de que o meio am-
biente do trabalho também faz 
parte do conceito mais amplo de 
ambiente, de forma que deve ser 
considerado como bem a ser pro-
tegido pelas legislações para que 
o trabalhador possa usufruir de 
uma melhor qualidade de vida.

O tema responsabilidade socio-
ambiental nos remete a refletir 
acerca do caminho que as em-
presas estão trilhando e o quanto 
estão ocasionando de degrada-
ção ambiental e social. Contudo, 
vemos, em paralelo, uma mobili-
zação social atuante e que cor-
robora para que as empresas 
assumam sua responsabilidade 
e busquem caminhos para mi-
nimizar os danos que causaram 
ao meio ambiente, bem como 
nas relações humanas, buscan-
do tecnologias e mecanismos de 
conservação socioambiental.

Os efeitos negativos da ação do 
ser humano sobre o meio am-
biente são graves e exigem, não 
apenas reparo aos danos, mas 
mudança de hábitos e atitudes.

Uma empresa socialmente res-
ponsável deve demonstrar as 
seguintes características bási-
cas: reconhecer o impacto que 
causam suas atividades sobre 
a sociedade na qual está inseri-
da; gerenciar os impactos eco-
nômicos, sociais e ambientais 
de suas operações, tanto a nível 
local como global; e realizar es-
ses propósitos através do diálo-
go permanente com suas partes 
interessadas, para que se possa 
alcançar a meta da responsabili-
dade socioambiental.

Assim, as empresas veem um 
compromisso de implantar 
ações de sustentabilidade so-
cioambiental refletindo acerca 
de ações relevantes, buscan-
do maior compreensão sobre o 
tema, procurando estratégias de 
ações para minimizar tais danos 
e buscando mudanças de atitu-
des individuais.

Para que essa qualidade de vida 
ocorra, necessitamos de mudan-
ças de paradigmas e precisamos 
buscar relações de trabalho com 
mais respeito e humanização. 
Isto porque as transformações 
não ocorrem simplesmente por 
serem moda ou politicamente 
corretas. Devemos realmente 
acreditar nos sinais de alerta da 
natureza e entendê-los. Só as-
sim, respeitaremos e lutaremos 
para uma mudança de valores, 
posicionamentos e atitudes En-
fim, mudar, respeitando tudo que 
nos cerca. Só dessa forma se 
dará o mais alto salto no cami-
nho da mudança e na defesa  da 
preservação do meio ambiente, 
uma consonância entre homem e 
natureza.

“Como não se extasiar diante da 
majestade da floresta amazônica 
com suas árvores quais mãos ao 
alto tentando tocar as nuvens, 
com o emaranhado de seus ci-
pós e trepadeiras, com as nuan-
ces sutis de seus verdes, verme-
lhos e amarelos, com os trinados 
das aves e a profusão de frutos? 
Como não quedar-se boquiaberto 
pela imensidão das águas que se 
espraiam mato adentro e descem 
molemente para o oceano? Como 
não sentir-se tomado de temor re-
verencial quando se anda horas 
e horas pela floresta virgem...”               

Boff-1999

The author speaks about Social and 
Environmental Responsibility in Busi-
ness forcing us to reflect about the 
path that companies are taking and 
how they are causing environmental 
and social degradation.

Silvia Passos é Assistente Social do 
Programa IBEC Social
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Projeto Social: Aquecedor solar 
de baixo custo
Walysson Faria 

Introdução

Economizar energia elétrica e 
beneficiar o meio ambiente com 
uma reciclagem direta sem qual-
quer processo industrial nos 
descartáveis são alguns dos ob-
jetivos do Projeto do Aquecedor 
Solar com recicláveis. Nossa 
meta é conscientizar a todos de 
que todas as embalagens pós-
consumo podem ter aplicação 
útil no lado social. Esse projeto 
foi desenvolvido pelo aposenta-
do José Alcino Alano, morador 
de Tubarão-SC. Pela simplici-
dade do projeto, o mesmo vem 
sendo implantado por ONGs, uni-
versidades, empresas, clube de 
serviços em várias instituições e 
habitações de famílias com baixa 
renda.

Funcionamento 

O princípio de funcionamento por 
termo sifão é o que melhor se 
adapta a sistemas simples, como 
este projeto. Desde que tenha a 
possibilidade de instalar o cole-
tor solar sempre abaixo do nível 
inferior da caixa ou reservatório, 
como indica a figura abaixo. Essa 
diferença de altura não pode ul-
trapassar três metros de distân-

cia e, no mínimo, trinta centímetros. Esse desnível é necessário para 
garantir a circulação da água no coletor pela diferença de densidade 
entre a água quente e a fria. À medida que esquenta, a água sobe pelas 
colunas do aquecedor/coletor, seguindo a tubulação e regressando à 
parte superior da caixa ou reservatório. A água fria, por ser mais pe-
sada, flui para a parte inferior do coletor mantendo o aquecedor sem-
pre cheio de água e fechando o ciclo de aquecimento. Efeito idêntico 
aos aquecedores convencionais do mercado com sistema termo sifão, 
diferenciando-se apenas nos materiais aplicados em sua fabricação. 
Cada vez que a água deixa o reservatório e percorre o aquecedor, ela 
é aquecida a 10°C (em média), o que permite que, em uma exposição 
de 6 horas, a água atinja a temperatura de 52°C no verão e 38°C no 
inverno. Esse tempo de exposição começa a ser computado a partir 
das 10h e vai até às 16h.

Observe, no desenho a seguir, o esquema completo do circuito hidráu-
lico de uma casa com esse aquecedor solar.

Figura-Circuito completo com o aquecedor solar de garrafa PET
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Componentes

Esse coletor solar se diferencia 
dos demais, no que tange aos 
materiais utilizados na sua cons-
trução e rendimento térmico. 

Com intuito de baixar custos, 
utilizam-se, na coluna de absor-
ção térmica, tubos e conexões 
de PVC, menos eficientes do que 
os tubos de cobre ou alumínio 
aplicados nos coletores conven-
cionais. As garrafas PET pós-
consumo e as embalagens longa 
vida pós-consumo substituem a 
caixa metálica, o painel de ab-
sorção térmica e o vidro utilizado 
nos coletores convencionais.

O calor absorvido pelas emba-
lagens longa vida pós-consumo 
(pintadas em preto fosco) é re-
tido no interior das garrafas e 
transferido para a água através 
das colunas de PVC, também 
pintadas em preto. A caixa me-
tálica com vidro ou as garrafas 
PET pós-consumo têm como fun-
ção proteger o interior do coletor 
das interferências externas, prin-
cipalmente dos ventos e oscila-
ções da temperatura, dando ori-
gem a um ambiente próprio.

Apesar de simples, o projeto con-
tém detalhes indispensáveis na 
sua confecção e no seu funcio-
namento. O dimensionamento do 
coletor solar em relação à caixa 
d’água ou acumulador é impor-
tantíssimo. 

Dimensionamento

Confira, abaixo, parte do passo
-a-passo para a construção do 
aquecedor. O processo completo 
pode ser visto no manual criado 
por José no link, no final desse 
trabalho.

Os materiais recicláveis devem 
ser utilizados pós-consumo, 
mas para evitar a proliferação 

Modo de Fazer

1 - Corte o tubo de PVC de 
100 mm em duas partes de 31 
e 29 cm. Faça uma abertura 
longitudinal em cada uma delas. 
Essas medidas servem para a 
maioria das garrafas PET de 2 
litros. Quando os valores forem 
diferentes, é preciso adaptar o 
tamanho para que o cano deixe 
somente a parte de baixo para 
fora (veja o 2º passo);

2 - Utilize os canos para marcar 
o local correto onde as garrafas 
PET devem ser cortadas;

3 - Descole as orelhas e planifique 
as embalagens longa vida. Corte 
a parte já aberta de modo que as 
caixas fiquem com 22,5 cm de 
altura; 

de microrganismos, lave as em-
balagens e deixe secar antes de 
começar o trabalho. As quantida-
des especificadas abaixo servem 
para a fabricação de um aquece-
dor que supre as necessidades 
de quatro pessoas.

Itens:

• 240 garrafas PET transparentes 
de 2 litros. Dê preferência às de 
formato cônico. Garrafas colori-
das não são recomendadas, pois 
absorvem calor, o que pode pre-
judicar a eficiência do aquecedor;

• 200 embalagens longa vida de 
1 litro;

• 44 metros de tubos soldáveis em 
PVC de 20 mm;

• 80 conexões T em PVC de 
20 mm;

• 1 rolo grande de fita de auto fu-
são;

• 2 litros de tinta esmalte sintética 
na cor preto fosco;

• 1 rolo de 10 cm para pintura;

• 1 par de luvas;

• 1 estilete;

• 1 tubo de PVC de 100 mm com 
70 cm;

• 1 martelo de borracha;

• 1 pote com 175 g de cola para 
PVC com pincel

• 1 arco de serra;

• 1 tábua de madeira com, no míni-
mo, 120 mm de comprimento;

• 9 pregos;

• 1 ripa pequena com cerca de 15 
cm de comprimento;

• 1 rolo de fita crepe com largura de 
19 mm;

• “Tampão em PVC de 20 mm ½”;

• “Conexão L (luva) em PVC de 
20 mm ½”

(Divulgação/

Sema-PR)
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4 - Faça um corte de 7 cm nos 2 
lados da extremidade aberta das 
caixas;

5 - Crie um molde em uma placa 
de PVC ou outro material duro 
com as proporções indicadas na 
figura ao lado;

6 - Utilize o molde para fazer as 
dobras indicadas ao lado;

7 - Pinte a face lisa de todas as 
caixas com a tinta preta fosca. 
Para aproveitar melhor a tinta, 
coloque as caixas lado a lado 
e pinte todas de uma vez só, 
utilizando um rolo;

8 - Fixe os 9 pregos na tábua de madeira, de acordo com as medidas 
especificadas abaixo. Empilhe as garrafas em grupos de cinco e 
escolha a medida de corte dos tubos (105 cm ou 100 cm) de acordo 
com o tamanho da maior fileira. As garrafas de cada grupo devem ter o 
mesmo tamanho;

9 - Isole as extremidades dos canos cortados com a fita crepe de 19 
mm. Pinte os canos com a mesma tinta utilizada nas embalagens longa 
vida;

10 - Corte 5 tubos de 8 cm. Eles servirão para o distanciamento entre 
as colunas e não devem ser pintados;

Confecção:

Para facilitar o transporte e o manejo, cada barramento deve ser com-
posto por, no máximo, 5 colunas.

a - Junte, com cola de PVC, as conexões “T” e os distanciadores de 8 cm;

b - Cole as colunas no barramento superior e encaixe as garrafas PET
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c - Encaixe as embalagens longa vida dobradas dentro das garrafas PET;

 d - Encaixe o barramento inferior nas colunas utilizando apenas uma ripa 
estreita e o martelo de borracha. Essa medida facilita a manutenção, já 
que, nestes casos, basta desencaixar os tubos;

e - Vede a primeira garrafa de cada coluna com a fita de auto fusão. Isto 
impede a fuga do calor gerado no interior da coluna e a mudança de posi-
ção das garrafas e embalagens longa vida por ação do vento;

Ao fim dos procedimentos acima, terá construído os módulos responsá-
veis pela retenção do calor do sol.

A temperatura máxima a que a 
água chega é de 55°C, já que o 
PVC, material escolhido pelo bai-
xo custo, começaria a amolecer 
depois disso. A montagem de um 
aquecedor para quatro pessoas 
fica em torno de R$ 350. Este va-
lor não inclui o preço das garrafas 
PET e embalagens longa vida, 
pois estas devem ser utilizadas 
somente pós-consumo.

Conclusão

Em meio à crise energética que 
o país está vivenciando, é fun-
damental o desenvolvimento de 
projetos capazes de contornar tal 
situação. Esse exemplo prático 
desenvolvido pelo brasileiro José 
Alcino mostra que a criatividade 
junto à simplicidade desenvolve 
alternativas viáveis em favor do 
meio ambiente.

Divulgação/José Alano)

This article is about the ‘Solar Heater 
Low Cost’ Project that aims saving en-
ergy and benefit the environment with 
a direct recycling without any industrial 
process in disposable.

Walysson Faria é Engenheiro Eletricista 
formado pela Universidade Federal de 
São João Del Rei e Coordenador do De-
partamento de Engenharia do IBEC



72

ENGENHARIA DE CUSTOS • MAIO 2015

O IBEC Social surgiu do comprometimento do IBEC com a disseminação do 
conhecimento e da educação. Preocupado em proporcionar maior qualidade 
à escolarização da população menos favorecida, o IBEC lançou, em 2011, 
seu primeiro projeto social, o PROTEC (Programa de Empregabilidade para 
Técnicos de Engenharia de Custos). A partir de então, o IBEC Social foi ga-
nhando forma até ser lançado oficialmente em setembro de 2012.

O objetivo do programa é introduzir o conceito da ciência do custo na edu-
cação de base, formando novos gestores desta ciência e garantindo, assim, 
empregabilidade nesse setor em expansão. O IBEC Social oferece aulas de 
apoio escolar a jovens e adultos, aulas de informática e a distribuição de 
cestas básicas como instrumento de ação e com a finalidade de proporcionar 
maior qualidade à escolarização.

O IBEC Social busca favorecer a escolaridade, considerando este como ve-
ículo de transformação da realidade social; proporciona a inclusão digital o 
qual é um facilitador para introdução e permanência no mercado de trabalho 
bem como proporciona aulas de violão, fotografia, pintura em tecido, coral e 
distribui cestas básicas e vale alimentação buscando minimizar situações 
emergenciais, além de levar entretenimento e vivências lúdicas.

A sede do IBEC Social fica localizada à Rua Eduardo Luiz Gomes, número 13 
– 3º andar – Sala 302 – no Centro de Niterói. Suas duas filiais se encontram 
na cidade do Rio de Janeiro nos seguintes endereços: Rua Sete de Setem-
bro, 43 – 13º andar – Centro e Rua Lins de Vasconcelos, 200 – Lins.

Atividades do IBEC Social

Coral do IBEC Social

O Coral do IBEC Social é formado 
por 26 componentes do programa e 
tem mais de um ano de existência. 
No ano passado, durante o Festival 
Nacional de Corais “Canta Brasil 
2014”, o Coral foi premiado com o 
Troféu Dominguinhos. O atual re-
gente é o Maestro Ranieri de Sousa 
Tiago Pereira. 

Aulas de Pintura

Há quase dois anos, o IBEC Social 
oferece Aulas de Pintura em Teci-
do, atraindo mulheres de variadas 
idades. A pintura em tecido exerci-
ta a mente, melhora o humor e tor-
na a pessoa mais calma e atenta. 
Muitos médicos indicam este méto-
do como terapia por ser relaxante e 
terapêutico.

A arte é um dos meios de expres-
são mais antigos da humanidade, 
trazendo felicidade para a mente, 
o corpo e a alma. Por isto, a cada 
ano, o IBEC Social busca incentivá
-la sempre mais.

As Aulas de Pintura em Tecido 
ocorrem todas as segundas-feiras 
das 14h às 16h, com a Professora 
Mirian Perrone Cravo, na unidade 
do IBEC Social situada no bairro do 
Lins, Rio de Janeiro.

“Costumo dizer que amo dar estas 
aulas, pois é uma atividade praze-
rosa e saudável, não só para mim, 
mas também para as minhas alu-
nas. Agradeço ao Doutor Paulo Dias 
pela oportunidade e pela confiança 
em mim depositada” – Professora 
Mirian Perrone Cravo.

O Programa de Responsabilidade 
Socioambiental do IBEC

Apresentação do Coral do IBEC Social no Parque das Águas de Caxambu
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Caminhadas Ecológicas

Com o objetivo de estimular a re-
flexão sobre o tema meio ambiente 
e fortalecer a socialização, o IBEC 
Social reúne, esporadicamente, 
seus alunos, professores e ecolo-
gistas para as caminhadas ecoló-
gicas. A primeira aconteceu no dia 
15 de novembro de 2012, na Serra 
Grande de Niterói e a segunda foi 
no dia 25 de maio de 2013, ao Cos-
tão de Itacoatiara.

Eventos Diversos

O IBEC Social promove encontros 
e eventos para os alunos e outros 
membros da sociedade que resi-
dem no entorno de sua sede e filiais. 
Através do seu Arraiá e de brinca-
deiras em outras datas comemora-
tivas como na Páscoa, no Dia das 
Crianças e no Natal, o IBEC Social 
proporciona uma experiência única 
e, por vezes, pioneira na vida dos 
participantes desses eventos.

O IBEC apoia a iniciativa do 
Hotel da Loucura

O programa “Hotel e Spa da Loucu-
ra” é um belo trabalho realizado pelo 
ator, pesquisador e médico psiquiatra 
formado pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Vitor Pordeus. A ini-
ciativa tem como objetivo o tratamento 
de pessoas portadoras de doenças 
psíquicas através da ciência e da arte. 
E o Teatro é uma das atividades que 
incluem oficinas, palestras e passeios 
ao ar livre. O Hotel da Loucura também 
oferece aos seus hóspedes espaços 
para reuniões, sala de meditação, de 
jantar, ateliê e biblioteca.

O trabalho desenvolvido no Hotel da 
Loucura é inspirado na luta da médica 
Nise da Silveira pela humanização no 
tratamento psiquiátrico. Nise se tornou 
um dos maiores símbolos pela luta con-
tra a internação forçada. O Instituto que 
levou o nome da médica e abriga o Ho-
tel da Loucura foi fundado há 104 anos.

Segundo Vitor Pordeus, os pacientes 
apresentam uma melhora significati-
va ao participarem das atividades que, 
consequentemente, promovem a inte-
gração dos frequentadores do progra-
ma. “Acredito que a convivência seja a 
solução para amenizar os problemas 
dos pacientes. Já passaram casos se-
veros aqui que tiveram uma enorme 
melhora clínica através do contato com 
a cultura”, afirmou Pordeus.

É por esse e por outros motivos que 
o IBEC, através do IBEC Social, 
apoia e prestigia o programa Hotel e 
Spa da Loucura.

IBEC, committed to social responsibil-
ity and concerned to provide the high-
est quality education of underprivileged 
population, launched on September 
25, 2012 Social IBEC Program. In ad-
dition to promoting digital inclusion for 
youth and adults, IBEC Social aims to 
facilitate their entry and permanence in 
the labor market. IBEC Social uses as 
an instrument of action, school support 
classes for youth and adults and com-
puter classes, in addition to donation of 
food baskets, trying to minimize emer-
gency situations.

Besides this, IBEC agrees to neutral-
ize two tons of carbon dioxide from the 
planting of native trees of the Atlantic 
Forest, through Carbon Zero Program.

Caminhada Ecológica no Costão Itacoatiara

Arraiá do IBEC Social

Turma - Aula de Pintura

Dia das Criancas 2013
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Amigo de fé

Eleito no pretérito

Sua estrela

É marcada com brilho diferente

Que ilumina e desperta

Sua vida

E a vida de tanta gente

Sua estrada

Composta de rosas disfarçadas

Em pedras afiadas

Tantas vezes

O destino fez- de-conta

E o descondecorou

Mas implacavelmente

Paulo como “Paulo”

Por todo o caminho

Se desafiou

Seus sapatos

Pela longa caminhada

Quase o descalçaram

E dos diversos “nãos”

Das portas semifechadas

De muitas respostas caladas

Força e vontade

Foram seu sustento

Acalanto

Hoje é multicondecorado

Pelo que portentoso

Constrói e construiu

E por esse mesmo destino abraçado

Comanda esse colosso

Nessa missão lá de trás 

Do Sagrado...

Com as incontáveis vitórias

Permeadas de sofrimento

Como abençoado alimento

Se refaz

“Paulo Roberto Vilela Dias”

Condecora essa poesia

Como maior medalha e endosso

Da minha inspiração

E admiração

Desejo –lhe

A proteção Divina.

Hotel da loucura: Doutora Nise da Silveira, inspiradora e revolucionária, segundo Vitor Pordeus

Fotopintura de Mestre Julio feita sobre o 
retrato de Vitor Pordeus fotografado por 
Luiz Santos

Apoio à cultura

O IBEC incentiva a cultura 
apoiando os livros de poe-
sia do Prof. Carlos Alberto 
Carneiro Souza

Uma homenagem ao Presidente do 
IBEC, Paulo Dias.

Por Carlos Alberto Carneiro Souza
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10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos
e Gerenciamento de Projetos

10 a 12 de 0utubro de 2016
O Congresso Mundial de Engenharia de Custos de 2016, promovido pelo 

Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos em associação com o 
Conselho Internacional de Engenharia de Custos (ICEC, em inglês) tem 

o objetivo de promover a troca de informações e a ciência de custos 
na América Latina e em todo o mundo. 

Este grande evento será sediado na cidade do Rio de Ja neiro e 
abordará temas de notável relevância para a Enge nharia de Custos 

e Gerenciamento de Projetos.

Informações: contact@icec2016.com

Hotel Windsor Barra - Rio de Janeiro

Realização: Secretaria Executiva:

Joalheria Oficial:

www.icec2016.com

Descontos especiais para alunos da Pós-graduação do IBEC.

Faça sua inscrição 

antecipada e concorra a 

uma joia H.Stern

Apoio:
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