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CONSIDERAÇÕES SOBRE A VARIÁVEL LUCRO NA FÓRMULA DO BDI1

Mário César Lopes Júnior2

RESUMO

Este artigo pretende contribuir para o debate sobre a posição da variável lucro na fórmula do
BDI. Um equacionamento básico é desenvolvido. Em seguida, é realizada uma análise das duas
opções: variável “lucro” no numerador e no denominador. Um exemplo numérico é apresentado.
Por fim, as conclusões encontradas são mostradas.

INTRODUÇÃO

Com é de conhecimento geral, os acórdãos do TCU têm determinado, via de regra, que se
posicione a variável “lucro” no numerador da fórmula do BDI3. Longe de ser um tema pacífico, o
debate  sobre  esse  tema  tem  aumentado  muito,  recentemente,  havendo  tanto  apoio  quanto
questionamento por empresas, órgãos de classe e instituições públicas. Como seria de se esperar,
essa discussão chegou à ABNT e está permeando o processo de elaboração das novas normas de
orçamentação4.

O cerne da questão parece ser a discussão sobre o que acontece com o lucro da empresa
numa situação onde ocorre aumento  (da alíquota) de impostos.  O TCU argumenta que,  com a
utilização  do  “lucro”  no  denominador,  o  “lucro”  do  empresário  aumentaria  sem que  houvesse
aumento de  produção, o  que  não  seria  justo.  Os empresários  e  órgãos  de classe,  por  sua vez,
argumentam que a utilização do “lucro” no numerador provocaria sua redução na mesma situação
(de aumento de impostos). Quem estaria com a razão?

Aparentemente, grande parte do debate sobre a posição da variável “lucro” nas fórmulas
utilizadas  para  o  cálculo  do  BDI  ocorre  por  conta  de  um  problema  puramente  conceitual
envolvendo  lucro,  lucratividade  e  rentabilidade.  Outra  parte  da  discussão  acontece  pelo
desconhecimento das premissas envolvidas na escolha de uma fórmula ou outra.  Além disso,  a
resposta à pergunta: “qual fórmula usar?” parece depender da perspectiva utilizada para analisar a
questão e, nessas perspectivas, além da Administração e das empresas, seria necessário considerar

1 Este  trabalho subsidiou  a  participação do autor  nas discussões  da  “Mesa Redonda  Sobre a  Variável  Lucro na
Fórmula  do  BDI”.  In:  ICEC  Region  1  (Americas)  Meeting.  Evento  promovido  pelo  Instituto  Brasileiro  de
Engenharia de Custos (IBEC) em parceria com o Instituto de Engenharia de São Paulo. São Paulo (SP), 06 de agosto
de 2018.

2 Engenheiro Civil  pela  Universidade Federal  de  Alagoas.  Mestre  em  Engenharia  de  Estruturas pela  Escola  de
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Servidor Público Federal desde 1996. Ex-professor da
Escola  de  Engenharia  Civil  da  Universidade Federal  de  Goiás.  Perito Criminal  Federal  desde 2002.  Contato:
mario.mclj@dpf.gov.br.

3 Vide ACÓRDÃO 325/2007  ATA 09/2007  -  PLENÁRIO –  14/03/2007;  ACÓRDÃO 2369/2011  ATA 36/2011  -
PLENÁRIO – 31/08/2011; ACÓRDÃO 2622/2013 ATA 37/2013 - PLENÁRIO – 25/09/2013.

4 Segundo informações obtidas com colegas de outras instituições, o TCU, o IBRAOP, o TCM-SP e a PETROBRÁS
teriam votado contra a fórmula do “lucro” no denominador. A CEF, bem como outras instituições públicas, teriam
apresentado votos com ressalva.
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também o contribuinte. Sim, por incrível que pareça, o interesse do contribuinte – que é quem paga
a conta – não só deveria ser considerado, mas também deveria receber a devida importância - muito
embora nenhuma dessas duas condições pareça acontecer.

No interesse de contribuir para o debate, esclarecer e,  eventualmente, resolver o conflito,
seguiremos uma abordagem dividida em cinco tópicos.

Inicialmente,  escolheremos  uma  terminologia  para  caracterizar  cada  uma  das  variáveis
envolvidas na análise.

Em seguida, faremos as deduções das fórmulas relevantes. Apesar de essas fórmulas serem
tradicionais, talvez suas deduções não sejam de conhecimento geral5.

O  próximo  passo  será  a  análise  da  influência  do  aumento  dos  impostos  sobre  lucro,
lucratividade  e  rentabilidade  em cada  uma  das  situações  propostas:  “lucro”  no  numerador  ou
“lucro”  no  denominador.  Daremos  preferência  ao  uso  das fórmulas  do preço  de  venda,  mas  o
raciocínio com a utilização das fórmulas do BDI é inteiramente análogo e não altera em nada as
conclusões.

Essa análise será seguida pela apresentação das conclusões obtidas.  Por fim, um exemplo
numérico servirá para verificação dos resultados.

1. TERMINOLOGIA

Todas  as  variáveis  utilizadas  na  formulação  das  equações  estão  descritas  abaixo.  Essas
definições  servem de  forma  geral  e  não  são  exaustivas  (outras  variáveis  adicionais  podem ser
consideradas, a critério do Engenheiro de Custos).

AC (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL)
AL (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)
AC% (RELAÇÃO) = AC /(CD + CI)
C (CUSTO TOTAL) = CD + CI + CA
CA (CUSTO ACESSÓRIO) = IC + CF + AC
CD (CUSTO DIRETO)
CI (CUSTO INDIRETO) = AL + INST +MOB
CI% (RELAÇÃO) = CI / CD
CF (CUSTO FINANCEIRO)
CF% (RELAÇÃO) = CF /(CD + CI + IC +AC)

IC (IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS)
IC% (RELAÇÃO) = IC / (CD+CI)
IMP (IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO)
IMP% (ALÍQUOTA) = IMP / PV
INST (INSTALAÇÃO DO CANTEIRO)
LO (LUCRO OPERACIONAL, LUCRO BRUTO)
LC% (RENTABILIDADE) = LO / C
LP% (LUCRATIVIDADE) = LO / PV
MOB (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)
PV (PREÇO DE VENDA) = C + IMP + LO
RES (RESULTADO) = ΔIMP - ΔPV

2. DEDUÇÃO DAS FÓRMULAS DO PREÇO DE VENDA

PV = C + IMP + LO; (1)
IMP = IMP%∙PV (2)

5 Nessas deduções, o custo indireto (CI) será tratado separadamente do custo direto (CD) por se tratarem de custos de
naturezas distintas e que, a rigor, não deveriam ser combinados – sob pena de ser necessário reconceituar o BDI.
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A) Primeira opção: expressar o lucro operacional em função da lucratividade (LP%) e do
preço de venda (PV):

Premissa básica: a proporção LP% entre o lucro operacional e o preço de venda é constante.
LO = LP%∙PV; (3)

PV = C + IMP%∙PV + LP%∙PV → PV= C
1− IMP−LP 

(4)

B) Segunda opção: expressar o lucro operacional em função da rentabilidade (LC%) e do
custo total (C):

Premissa básica: a proporção LC% entre o lucro operacional e o custo total é constante.
LO = LC%∙C; (5)

PV = C + IMP%∙PV + LC%∙C → PV=
C (1+LC )

1−IMP 
(6)

Neste ponto, é necessário notar que, a partir da opção por expressar o lucro operacional (LO)
em função da lucratividade (LP%), ou da rentabilidade (LC%), a variável escolhida assume uma
posição específica na fórmula. A variável que fica no denominador é a lucratividade (LP%) e a
variável que fica no numerador é a rentabilidade (LC%).

Logo, não se trata apenas de uma questão de escolha entre colocar o “lucro” no numerador
ou no denominador, mas sim de notar que a mudança de variável implica também em uma mudança
conceitual. A rigor, o lucro operacional (LO) sai da fórmula. Em seu lugar entra a lucratividade
(LP%) ou a rentabilidade (LC%), mas em pontos diferentes da fórmula. Essas três variáveis não são
idênticas e, portanto, também não são intercambiáveis.

3 DEDUÇÃO DAS FÓRMULAS DO BDI

3.1) Expressando o preço de venda em função do BDI:

PV = C + IMP + LO = CD + CI + CA + IMP + LO = CD + CI + IC + CF + AC + IMP + LO (7)
CI + IC + CF + AC + IMP + LO = BDI∙CD (8)
PV = CD + BDI∙CD = (1 + BDI)CD (9)

PV
CD

=(1+BDI ) → BDI= PV
CD

−1 (10A e 10B)

3.2) Explicitando o custo total:

C = CD + CI + CA = CD + CI + IC + CF + AC (11)
Admitindo-se a incidência do custo financeiro (CF) sobre os demais:
CF = CF%(CD + CI + IC +AC) (12)
Substituindo-se (12) em (11):
C = CD + CI + IC + AC + CF%(CD + CI + IC + AC) = (CD + CI + IC + AC)(1+CF%) (13)
Admitindo-se a incidência da administração central (AC) e de imprevistos e contingências

(IC) sobre os custos direto e indireto:
IC = IC%(CD + CI); AC = AC%(CD + CI) (14A e 14B)
Substituindo-se (14A) e (14B) em (13):
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C = [CD + CI + IC%(CD + CI) + AC%(CD + CI)](1+CF%) = 
    = (CD + CI)(1 + IC% + AC%)(1+CF%) (15)
Admitindo-se a incidência do custo indireto (CI) sobre o custo direto (CD)6:
CI = CI%∙CD (16)
C = (CD + CI%∙CD)(1 + IC% + AC%)(1+CF%) = CD(1 + CI%)(1 + IC% + AC%)(1+CF%) (17)

3.3) Enfim, as fórmulas do BDI:

A) Primeira opção: expressar o BDI em função da lucratividade (LP%):

Substituindo-se em (17) em (4) e, depois, substituindo-se (4) em (10B):

BDI=(1+CI )(1+IC +AC )(1+CF )
1−IMP −LP 

−1 (18)

B) Segunda opção: expressar o BDI em função da rentabilidade (LC%):

Substituindo-se em (17) em (6) e, depois, substituindo-se (6) em (10B):

BDI=(1+CI )(1+IC +AC )(1+CF )(1+LC )
1−IMP 

−1 (19)

Novamente, a variável que fica no denominador é a lucratividade (LP%) e a que fica no
numerador é a rentabilidade (LC%).

4. ANÁLISE ALGÉBRICA

Vamos analisar o que acontece com as variáveis em cada uma das fórmulas quando ocorre
aumento da alíquota de impostos, IMP%. Para facilidade de análise, faremos menção às fórmulas
do preço de venda, mas as conclusões são análogas para as fórmulas do BDI. O efeito sobre as
variáveis é mostrado na Tabela 1 a seguir.

A análise foi conduzida  desconsiderando-se  a  existência  de uma  eventual injustiça  pela
escolha do aumento de impostos (aumento da arrecadação) em lugar de uma redução de custos para
equilibrar as contas públicas.

A) Primeira opção: utilizando-se a lucratividade (LP% constante):

• IMP% aumenta.
• PV aumenta com o aumento de IMP% (Eq. 4).
• Como IMP% e PV aumentam, IMP também aumenta (Eq. 2).
• LP% é constante.
• Como LP% é constante, LO aumenta com o aumento do PV (Eq. 3).
• Como C é constante, LC% aumenta com o aumento do LO (Eq. 5).
• Como C é constante (e também o CD), o BDI aumenta com o aumento do PV (Eq. 10B).

6 Trata-se aqui apenas de uma relação. Tanto o custo direto (CD) quanto o custo indireto (CI) devem ser orçados.
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B) Segunda opção: expressar o BDI em função da rentabilidade (LC% constante):

• IMP% aumenta.
• PV aumenta com o aumento de IMP% (Eq. 6).
• Como IMP% e PV aumentam, IMP também aumenta (Eq. 2).
• LC% é constante.
• Como LC% é constante e o custo é constante, LO permanece constante (Eq. 5).
• Como LO é constante, LP% diminui com o aumento do PV (Eq. 3).
• Como C é constante (e também o CD), o BDI aumenta com o aumento do PV (Eq. 10B).

Tabela 1 – Resumo das alterações nas variáveis orçamentárias em função do aumento de IMP.
VARIÁVEL C IMP% PV IMP LP% LC% LO BDI

Lucratividade
(constante)

LP%= LO/PV

Constante Aumenta Aumenta(+) Aumenta(+) Constante Aumenta Aumenta Aumenta(+)

Rentabilidade
(constante)

LC% = LO/C

Constante Aumenta Aumenta Aumenta Diminui Constante Constante Aumenta

Observações:

• Quando se usa a lucratividade (LP%), o lucro (LO) e a rentabilidade (LC%) aumentam.
• Quando  se  usa  a  rentabilidade  (LC%),  o  lucro  (LO)  permanece  constante,  mas  a

lucratividade (LP%) diminui.
• Em ambos os casos, PV aumenta. A princípio, na lucratividade, o aumento é maior. Porém,

matematicamente, é possível haver uma combinação de LC%, LP% e IMP% que inverta o
raciocínio. Os comportamentos de IMP e BDI acompanham o comportamento do PV.

• É possível mostrar que, na  lucratividade,  o  aumento do  PV é maior que o aumento  do
imposto (IMP). Logo, o resultado para a Administração não compensa.

• É possível mostrar que, na rentabilidade, o aumento de IMP é igual ao aumento de PV.
Logo,  o  resultado  para  a  Administração  é  indiferente.  Logo,  IMP pode  ser  retirado  do
equacionamento em obras públicas.

5. ANÁLISE POLÍTICA

Diante  do  exposto,  será  possível  responder  à  pergunta:  “Num  cenário  de  aumento  de
impostos, qual seria a melhor fórmula: lucro no numerador ou no denominador?”

Obviamente, deve ter ficado claro até esse ponto que a discussão não envolve a posição do
“lucro”, mesmo porque não é o lucro que aparece nas equações. A verdadeira escolha seria entre
expressar o lucro operacional em função da lucratividade (LP%) ou da rentabilidade (LC%). Essas
são, na verdade, as variáveis que aparecem nas fórmulas do BDI.

Porém, a resposta também depende de outra pergunta: é melhor para quem? Dependendo de
quem fizer  a  avaliação,  a  resposta  será  diferente.  O  que  propomos  aqui  é  fazer  uma  análise



6

envolvendo não apenas dois lados da questão (governo e empresariado), mas também acrescentando
um terceiro ator (o contribuinte), dentro da metodologia de Ética Cidadã proposta por LOPES Jr.7.

As conclusões estão resumidas na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Qual é a melhor opção na fórmula do BDI?
ATOR ADMINISTRAÇÃO EMPRESA CONTRIBUINTE

INTERESSE Maior Arrecadação (IMP) Maior Lucro Operacional
(LO)

Menor Preço de Venda
(PV)

Lucratividade
(constante)

LP%= LO/PV

IMP aumenta
PV aumenta

ΔPV > ΔIMP (não compensa)

LO aumenta
LC% aumenta ΔPV = ΔIMP +ΔLO

Rentabilidade
(constante)

LC% = LO/C

IMP aumenta
PV aumenta

ΔPV = ΔIMP (indiferente)

LO permanece constante
LP% diminui ΔPV = ΔIMP

Portanto, poderíamos analisar a situação dos seguintes pontos de vista:

A) Para a Administração:

A  lucratividade  seria  prejudicial  e  a  rentabilidade  seria  neutra.  O  melhor  seria  a
rentabilidade, porque, na lucratividade:

• O lucro operacional (LO) das empresas aumenta sem aumento na produção, ou seja, sem
aumento no custo (C).

A princípio, não parece justo que uma empresa ganhe mais sem produzir mais. Porém, esse
argumento, quando utilizado pela Administração soa estranho, pois é justamente o que parece que a
própria Administração está fazendo: arrecadar mais sem produzir mais. E, o que é pior, aumentando
a receita  em vez de reduzir  os custos (gastos com a  máquina  administrativa)  –  que é o  que a
população esperaria.

• O aumento do LO torna o aumento no PV maior que o aumento da arrecadação (IMP) na
mesma medida. Logo, o aumento do IMP não compensa em termos de resultado.

Em termos, partir de (1):

PV = C + IMP + LO → ΔPV = ΔC (=0)+ ΔIMP + ΔLO = ΔIMP + ΔLO (20)

O resultado financeiro para a Administração em consequência  do aumento dos impostos
poderia ser definido como:

RES = ΔIMP – ΔPV (21)

Substituindo-se (20) em (21):

7 LOPES Jr., M. C.  Ética e Engenharia de Custos de Obras Públicas.  In: ICEC Region 1 (Americas) Meeting. São 
Paulo, 2018.
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RES = ΔIMP – ΔPV = ΔIMP – (ΔIMP + ΔLO) = – ΔLO (22)

Ou seja, o resultado financeiro para a Administração seria igual ao inverso da variação do
lucro da empresa.

B) Para as empresas:

O melhor seria a lucratividade, pois:

• O lucro operacional (LO) aumenta com o aumento dos impostos (IMP).
• A rentabilidade (LC%) aumenta com o aumento dos impostos (IMP).

Na rentabilidade,  porém,  o argumento  de que o “lucro”  diminui é  uma mistura de erro
conceitual com uma falácia lógica do tipo NÃO SE SEGUE QUE (NON SEQUITUR). Em primeiro
lugar,  não  é  o  lucro  que  diminui,  mas  sim  a  rentabilidade.  O  lucro,  na  verdade,  permanece
constante.  Em segundo lugar, se a rentabilidade é constante, “não se segue que”  a lucratividade
também fique constante, ou mesmo aumente.

C) Para o contribuinte:

Ambas as opções são ruins, mas a pior é a lucratividade, pois é onde ocorre o maior aumento
do PV, em virtude de se pagar mais impostos e mais lucro para a empresa.

6. UM EXEMPLO NUMÉRICO (TODOS OS NÚMEROS EM R$)

Vamos considerar uma situação onde IMP% aumente de 6,65% para 11,15%.

CD = 1.000.000,00; CI = 100.000,00; CD + CI = 1.100.000,00
AC = 10%(CD+CI) = 110.000,00; IC = 2,5%(CD+CI) = 27.500,00
CD+CI+AC+IC = 1.237.500,00 CF = 1%(CD+CI+AC+IC) = 12.375,00
C = CD+CI+AC+IC + CF = 1.249.875,00

A) Usando-se a Lucratividade (LP% = 8%)

IMP% = 6,65%

PV= C
1− IMP−LP 

 = 1.464.411,25

IMP = IMP%∙PV = 97.383,35
LO = LP%∙PV = 117.152,90
LC% = LO/C = 9,37%

BDI= PV
CD

−1 = 46,44%

IMP% = 11,15%

PV= C
1− IMP−LP 

 = 1.545.918,37

IMP = IMP%∙PV = 172.369,90
LO = LP%∙PV = 123.673,47
LC% = LO/C = 9,89%

BDI= PV
CD

−1 = 54,59%

ΔPV = 81.507,12; ΔLO = 6.520,57; ΔLC% = 0,52%; ΔBDI = 8,15%; ΔIMP = 74.986,55;
RES = ΔIMP - ΔPV = - 6.520,57 = - ΔLO.
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B) Usando-se a Rentabilidade8 (LC% = 8%)

IMP% = 6,65%

PV=
C (1+LC )

1−IMP 
 = 1.446.025,71

IMP = IMP%∙PV = 96.160,71
LO = LC%∙C = 99.990,00
LP% = LO/PV = 6,91%

BDI= PV
CD

−1 = 44,60%

IMP% = 11,15%

PV=
C (1+LC )

1−IMP 
= 1.519.262,80

IMP = IMP%∙PV = 169.397,80
LO = LC%∙C = 99.990,00
LP% = LO/PV = 6,58%

BDI= PV
CD

−1 = 51,93%

ΔPV = 73.237,09; ΔLO = 0,00; ΔLP% = -0,33%; ΔBDI = 7,33%; ΔIMP = 73.237,09;
RES = ΔIMP - ΔPV = 0,00.

7. CONCLUSÃO

Resumindo-se a Tabela 2, obteríamos a Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 – Versão simplificada da Tabela 2.
ATOR ADMINISTRAÇÃO EMPRESA CONTRIBUINTE

Lucratividade Resultado negativo. Lucro aumenta.
Lucratividade aumenta.

Preço da obra aumenta
ainda mais.

Rentabilidade Resultado nulo. Lucro fica constante.
Lucratividade diminui. Preço da obra aumenta.

Pelo exposto, qual seria a melhor opção? Adotando-se o ponto de vista do contribuinte, a
opção MENOS RUIM seria a rentabilidade. Melhor ainda seria não haver aumento de impostos.
Muito melhor seria combinar o cancelamento do aumento de impostos com uma redução dos custos
da máquina administrativa.
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