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Jorge Garcia Marílio Santos Fonseca

O IBEC perdeu, este ano, seu 
professor e engenheiro Jorge 
Garcia. No IBEC desde 1978, 
Jorge Garcia era engenhei-

ro de custos industriais e trabalhou em 
empresas como Petrobras e Transpetro, 
além de ter realizado o trabalho de aná-
lise de custos do Estaleiro e Base Naval 
do PROSUB – O Programa de Desen-
volvimento de Submarinos da Marinha 
do Brasil. Ele nos deixou no dia 22 de 
janeiro de 2014.

O eng. Jorge Garcia não era reco-
nhecido apenas por sua vasta experi-
ência profissional em engenharia, mas 
também era muito estimado por ami-
gos e familiares por seu carisma. Ele 
era um dos profissionais mais entu-
siastas do IBEC. Por isso, prestamos 
uma homenagem póstuma ao eng. 
Jorge Garcia no Dia do Engenheiro de 
Custos de 2014.

OIBEC também lamenta a 
perda de Marílio Santos 
Fonseca, ex-presidente 
do Instituto. Sua gestão foi 

inovadora e trouxe muitos avanços ao 
IBEC. Marílio também foi presidente 
do Conselho do Instituto. Formado 
em Engenharia Civil e Elétrica pela 
Escola de Engenharia Mackenzie de 
São Paulo em 1951, Marílio Fonseca 
também possuía pós-graduação em 
Economia, e mestrado em Planeja-
mento Urbano e Regional pela Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, de 
Lima (Peru).

Com uma vasta experiência pro-
fissional em importantes empresas, 
Marílio também trabalhou como pes-
quisador em vários países latino-ame-
ricanos, tais como: Uruguai, Paraguai, 
Argentina, Chile, Equador e Peru, 
onde residiu por 3 anos. Ele partiu no 
dia 24 de abril.

Homenagens Póstumas
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Écom grande satisfação que 
lançamos mais uma edição da 
Revista Engenharia de Custos. 
Em sua segunda publicação, 

nossa Revista representa o esforço pelo 
desenvolvimento e promoção da ciên-
cia de custos no Brasil, um país ainda 
carente de normas técnicas e investi-
mento nesse ramo. Esta Revista mos-
tra o cenário da Engenharia no Brasil e 
no mundo, através de entrevistas com 
renomados profissionais do ramo e arti-
gos técnicos riquíssimos.

Temos visto, atualmente, na impren-
sa nacional, várias críticas à gestão de 
obras públicas no Brasil, alvo de recor-
rentes irregularidades apontadas pelos 
órgãos de controle. Nesse momento, 
o país inicia a maior série de grandes 
obras públicas dos últimos 30 anos, um 
momento de impulso à infraestrutura na-
cional. Contudo, a quantidade de obras 
não tem acompanhado a qualidade.

O uso de técnicas inadequadas, o 
emprego de materiais de baixa qua-
lidade e a má conduta de algumas 
construtoras têm ocasionado obras 

inacabadas ou paralisadas. A má qua-
lidade das obras públicas construí-
das representa pouca durabilidade, 
oferecendo riscos à população. Hoje, 
podemos contabilizar mais de três mil 
obras paralisadas (94% do total está 
com o cronograma atrasado) repre-
sentando um desperdício de mais de 
R$ 20 bilhões. Tudo isso atrapalha o 
desenvolvimento dessas obras e inibe 
o crescimento do País, além de preju-
dicar toda a população brasileira.

Com a Copa do Mundo de 2014, o 
setor cresceu e a quantidade de obras 
públicas no Brasil aumentou. Para 
evitar serviços inacabados e prepa-
rar melhor esses profissionais, o IBEC 
realiza cursos de Pós-graduação e de 
capacitação em gerenciamento e pla-
nejamento de obras públicas. Além 
disso, o IBEC disponibiliza, gratuita-
mente, livros e publicações, em apoio 
à disseminação do conhecimento.

O IBEC também luta pela valoriza-
ção do profissional da Engenharia de 
Custos. Por isso, o Instituto celebra, 
todos os anos, o Dia do Engenheiro de 
Custos, criado através da Lei nº 4.905. 
O IBEC realiza, ainda, Palestras Téc-
nicas em vários estados do país para 
apresentar a Orientação Técnica OT-
004-2013-IBEC, proposta e aprimo-
rada durante o 1º Fórum Brasileiro de 

A Palavra  
do Presidente

Paulo Dias

Custos de Obras Públicas. Essa OT 
visa contribuir com diretrizes para que 
os órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais elaborem os Orçamentos 
de Referência das licitações de obras 
e serviços de Engenharia, de acordo 
com conceitos e técnicas da Engenha-
ria de Custos e com o exigido nos pre-
ceitos legais.

Comprometido com a responsabi-
lidade socioambiental e preocupado 
em proporcionar maior qualidade à 
escolarização da população menos 
favorecida, o Instituto investe no IBEC 
Social. O programa que oferece aulas 
de apoio escolar e informática além 
de doar cestas básicas procurando 
minimizar situações emergenciais. 
As atividades que também incluem 
apoio à cultura e ao meio ambiente 
são acompanhadas por pedagogos 
e assistentes sociais. Além disso, 
através do Programa Carbono Zero, o 
IBEC se compromete em neutralizar 
duas toneladas de gás carbônico a 
partir do plantio de essências nativas 
da Mata Atlântica.

O IBEC está engajado, também, 
nos preparativos para o 10º Congres-
so Mundial de Engenharia de Custos. 
A cada dois anos, o ICEC, Conselho 
Internacional de Engenharia de Cus-
tos realiza seu Congresso Mundial. 
Em 2012, o IBEC conquistou, na África 
do Sul, o credenciamento para realizar 
o Congresso de 2016. O 10º Congres-
so Mundial será realizado entre os 
dias 01 e 05 de outubro de 2016, no 
Rio de Janeiro.

Esta Revista mos-
tra o cenário da En-
genharia no Brasil e 
no mundo, através 
de entrevistas com 
renomados profis-
sionais do ramo e 
artigos técnicos ri-
quíssimos.
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O país necessita urgente-
mente de uma metodolo-
gia capaz de assegurar, à 

engenharia nacional, meios para 
o cálculo de um preço justo para 
as obras públicas. À vista disso, 
o IBEC realizou o 1º Fórum Brasi-
leiro de Custos de Obras Públicas 
nas principais capitais do país, en-
tre os anos de 2011 e 2012. Seu 
principal objetivo foi discutir meto-
dologias adequadas para a elabo-
ração de orçamentos de licitações 
de obras públicas.

Comprometido com a qualidade e o bom andamento das obras públicas de 
nosso país e em busca do preço socialmente justo, o IBEC elaborou a Orienta-
ção Técnica OT-004-2013-IBEC. Como o Brasil é carente de normas técnicas, 
pesquisa e bibliografia sobre a Engenharia de Custos, a Orientação Técnica 
contribui para o conhecimento dessa área no país e fornece ferramentas ne-
cessárias para que um serviço de engenharia tenha seu preço devido.

Desde março de 2013, o IBEC tem apresentado a Orientação Técnica pelo 
país e já contemplou 10 capitais brasileiras, atingindo mais de 1000 profis-
sionais de entidades representativas, empresas e do governo.

Para mais informações, acesse o site: forumobraspublicas.com.br

O sucesso do 1º Fórum Brasileiro 
de Custos de Obras Públicas

Committed to the quality and pro-
gress of construction of our country 
and in pursuit of socially fair price, IBEC 
prepared OT-004-2013-IBEC Technical 
Guidance. As Brazil is lacking in techni-
cal standards and research literature on 
Cost Engineering, the Technical Guidan-
ce contributes to knowledge in this area 
in the country and provides necessary 
tools for an engineering service has its 
proper price.

Since March 2013, IBEC has pre-
sented the Technical Guidance around 
the country and has already awarded 
10 Brazilian cities, reaching over 1000 
professional representative bodies, bu-
sinesses and government.

O eng. Paulo Dias palestrando para mais de 150 profissionais da engenharia e de custos

Público participante do Fórum em Florianópolis

Público participante da Palestra Técnica em 
Aracaju
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O IBEC em Honduras

OIBEC marcou presença em 
dois dos eventos mais im-
portantes da América La-

tina de 2013. Entre os dias 30 de 
julho e 02 de agosto, o presidente 
do IBEC, Paulo Dias, foi convidado 
pelo Colégio de Engenheiros Civis 
de Honduras (CICH, em espanhol) 
para palestrar no país sobre a En-
genharia de Custos. Paulo Dias 
falou para mais de 400 profissio-
nais em quatro palestras realiza-
das. Uma delas aconteceu para 
os engenheiros da Universidade 
Nacional Autônoma de Hondu-
ras (UNAH, em espanhol). Outras 
duas aconteceram para os enge-
nheiros do CICH da capital Teguci-
galpa e de San Pedro Sula, cidade 
localizada ao norte de Honduras. A 
última conferência foi realizada na 
maior Feira de Construção do país, 
a Expo Construye.

Na última noite em Honduras, os 
engenheiros Paulo Dias e José Cha-
con foram convidados para participar 
da cerimônia de posse da nova dire-
toria do CICH.

O IBEC na Colômbia

OIBEC – Instituto Brasileiro 
de Engenharia de Custos 
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 entre os 
dias 19 e 21 de agosto de 2013, 
na cidade colombiana de Medellín, 
que reuniu representantes dos 27 
países-membros do continente 
pan-americano, além de Portugal 
e Espanha.

O presidente e o vice-presidente 
do IBEC, respectivamente, eng. Pau-
lo Dias e eng. José Chacon de Assis, 
integraram a delegação brasileira re-
presentada pelo presidente da Febrae 
(Federação Brasileira de Associações 
de Engenheiros) o eng. José Tadeu da 
Silva – eleito para presidir a UPADI no 
mandato de 2015 a 2017 – e por al-
guns de seus membros.

O IBEC  
pelo mundo

O engenheiro Paulo Dias falou so-
bre o 10º Congresso Mundial do ICEC 
– Conselho Internacional de Engenha-
ria de Custos, a ser realizado em 2016, 
no Rio de Janeiro. “Convidamos todos 
os países-membros da UPADI a par-
ticiparem do 10º Congresso Mundial 
de Engenharia de Custos que será re-
alizado em 2016, na cidade do Rio de 
Janeiro. Esse evento representa uma 
conquista no âmbito da engenharia in-
ternacional para toda a América Lati-
na, pois será o primeiro congresso de 
Engenharia de Custos nessa região, 
reunindo profissionais e especialistas 
deste ramo de todo o mundo”, disse o 
eng. Paulo Dias.

O presidente da Febrae, José Ta-
deu da Silva, afirmou seu apoio ao 
10º Congresso Mundial do ICEC. “O 
Confea e a Febrae dão total apoio ao 
IBEC e ao 10º Congresso Mundial de 
Engenharia de Custos. Não medire-
mos esforços para que este seja o 
melhor Congresso já realizado pelo 
ICEC”.

O presidente do IBEC, Paulo Dias, falando sobre o 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos

Os engenheiros Paulo Dias e José Chacon de Assis com a nova presidenta do CICH, Claudia Zuniga

Mais de 160 engenheiros do CICH da capital 
assistindo à Palestra do eng. Paulo
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O 10º Congresso Mundial 
de Engenharia de Custos

Faltam apenas dois anos para um 
dos maiores eventos internacionais 
da Engenharia de Custos. O 10º Con-
gresso Mundial de Engenharia de 
Custos será realizado em 2016, no 
Brasil. Uma conquista do IBEC para 
a Engenharia Nacional e todo o país.

O Congresso Mundial de Enge-
nharia de Custos de 2016, promovido 
pelo Instituto Brasileiro de Engenha-
ria de Custos em associação com o 
Conselho Internacional de Engenha-
ria de Custos (ICEC, em inglês), pos-
sui o intuito de disseminar a ciência 
de custos no país e, por consequên-
cia, nos demais países da América 
Latina.

Este grande evento será sediado 
na cidade do Rio de Janeiro e aborda-
rá temas de notável relevância para a 
Engenharia de Custos nacional, con-
tando com a primazia do intercâmbio 
com outros países do mundo, através 
do ICEC, trazendo benefícios para 
toda a sociedade.

 Estima-se receber até dois mil 
profissionais da engenharia de todo o 

IBEC was present in two of the 
most important events in Latin Ame-
rica, 2013. Between July 30 and Au-
gust 2, the President of IBEC, Pau-
lo Dias, was invited by the College 
of Civil Engineers from Honduras 
(CICH, in Spanish) to do lecture in 
the country about Cost Engineering.

IBEC - Brazilian Institute of Cost 
Engineering was present at the 
XXXII International Congress of En-
gineering and Architecture and at 
the Annual Meeting of UPADI (Pan 
American Union of Engineering 
Associations) held between June 
19 and August 21, 2013, in the city 
Colombian Medellín, which brought 
together representatives of the 27 
member countries from pan-Ame-
rican continent, as well as Portugal 
and Spain.

There are only two years to one 
of the largest international events of 
Cost Engineering. The 10th ICEC 
World Congress will be held betwe-
en 1 and 5 October, 2016 in Brazil. 
An achievement of IBEC to the Na-
tional Engineering.

ICEC World Congress 2016, 
sponsored by IBEC in association 
with ICEC, has the purpose of dis-
seminating cost science in Brazil 
and, consequently, in the rest of La-
tin America. 

Every two years, ICEC performs 
its World Congress. This year, the 
event will be in Milan (Italy), betwe-
en 20 and 22 October.

mundo, levando em conta o crescente 
interesse pelo estudo da Engenharia 
de Custos e todos os atrativos que o 
Rio de Janeiro possui como cidade 
turística.

A cada dois anos, o ICEC realiza 
seu Congresso Mundial. Este ano, o 
evento será em Milão (Itália), entre os 
dias 20 e 22 de outubro.

Seja um patrocinador ou expositor! 
Envie e-mail para contact@brazilian-
dream2016.com

Para mais informações, acesse o 
site www.braziliandream2016.com

sáBAdO (01/10/2016)

tErçA-FEIrA (04/10/2016)

dOMIngO (02/10/2016)

quArtA-FEIrA (05/10/2016)

sEgundA-FEIrA (03/10/2016)

9h-17h – Reunião do Conselho do ICEC

9h-17h – Cursos

9h-17h – Reunião do Conselho do ICEC

9h-17h – Cursos

9h-17h – Reunião do Conselho do ICEC

9h-17h – Cursos

     20h – Coquetel de Boas-Vindas                                

9h-17h – Reunião do Conselho do ICEC

9h-17h – Cursos

     20h – Coquetel de Boas-Vindas                                

9h-17h – Exposição 
            – Plenárias das Regiões 3 e 4 
            – Sessões de Comunicação de  
               Trabalhos 

     21h – Gala Dinner

PrOgrAMAçãO

Mascote do 10º Congresso Mundial do ICEC
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As Feiras de Construção são 
eventos que reúnem empre-
sas e profissionais do se-

tor para exposições de produtos 
e serviços dos grandes líderes do 
ramo. A cada ano, as feiras apre-
sentam inovações e tendências 
da construção civil, disseminando 
novos produtos e serviços do se-
tor. O evento proporciona também 
encontros de negócios e oportu-
nidade de networking, reunindo 
grandes profissionais e marcas da 
construção. São inúmeras possi-
bilidades de negócios e inovações 
reunidas num só espaço. Algumas 
feiras chegam a receber, em mé-
dia, 50 mil pessoas.

Aberta ao público em geral, a feira 
possui um perfil de visitantes que en-

O IBEC nas Feiras de Construção pelo Brasil
globa lojistas e atacadistas, arquite-
tos, engenheiros, administradores de 
condomínio, profissionais da constru-
ção em geral, designers de interiores, 
decoradores e paisagistas, além de 
construtores, empreiteiros e estudan-
tes de áreas afins.

Além de expor mais de mil marcas 
nacionais e internacionais, algumas 
feiras realizam palestras voltadas para 
arquitetos, engenheiros e profissionais 
da construção civil sobre os assuntos 
mais importantes do momento para o 
ramo. 

Acreditando no potencial dessas 
feiras e que elas têm muito a acres-
centar ao mercado e aos profissionais 
do ramo, o IBEC participa delas ativa-
mente, incentiva e apoia.

Construction Trade Shows are events that bring together companies and industry 
professionals to exhibitions of products and services from major industry leaders. 
Every year, fairs feature innovations and trends in construction, disseminating new 
products and services in the industry. This event also provides business meetin-
gs and networking opportunity, bringing together professionals and major brands 
of construction. There are countless business opportunities and innovations in one 
single space. Some fairs receive, on average, 50 thousand people.

Believing in the potential of these fairs and that they have much to add to the 
market and industry professionals, IBEC participate them actively encouraging 
and supporting.

O estande do IBEC na Feicon Batimat 2014, em São Paulo
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O IBEC – Instituto Brasileiro de En-
genharia de Custos comemora, desde 
2007, o “Dia do Engenheiro de Custos”, 
premiando os principais destaques 
desse ramo da Engenharia numa belís-
sima solenidade. Em 9 de novembro de 
2006, foi instituída a Lei nº 4.905, pro-
posta pelos deputados estaduais Luiz 
Paulo Corrêa da Rocha e Paulo Ra-
mos, que cria, no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro, o Dia do Engenheiro de 
Custos, comemorado no mês de maio 
de cada ano. A data comemorativa foi 
sugerida pelo IBEC, por ser o dia de 
sua fundação.

Um Projeto de Lei pelo Dia Nacional 
do Engenheiro de Custos, proposto 
pelo Deputado Federal Edinho Bez, 
está tramitando no Plenário. No Pro-
jeto, o deputado defende a importân-
cia da Engenharia de Custos e de seu 
profissional para os empreendimentos 
na área da construção civil do país.

Desde 1978, o IBEC luta pelo reco-
nhecimento da Engenharia de Custos 
como ciência no Brasil e de seu pro-
fissional.

Na noite de 15 de maio de 2013, o 
IBEC homenageou profissionais que se 
destacaram por sua contribuição para 
um país melhor. Um dos “Destaques do 
Ano” de 2013 foi o deputado federal de 
Santa Catarina, Edinho Bez, respon-
sável pelo projeto de lei que cria o Dia 
Nacional do Engenheiro de Custos. O 
Almirante da Diretoria de Obras Civis 

O dia do Engenheiro de Custos

da Marinha (DOCM), Liseo Zampro-
nio, também foi um dos “Destaques do 
Ano”, por seu empenho no desenvolvi-
mento de atividades voltadas à Enge-
nharia e à Arquitetura. A homenagem 
foi recebida pelo Comandante da Ma-
rinha, José Paulo Nóbrega de Oliveira, 
pois o Almirante Liseo Zampronio não 
pôde comparecer à solenidade por es-
tar assumindo, no mesmo momento, o 
Distrito Naval de São Paulo.

Outro “Destaque do Ano” foi o Dire-
tor de Coordenação e Meio Ambiente 
da Itaipu Binacional, Nelton Miguel 
Friedrich, responsável por um belíssi-
mo trabalho de preservação ambiental 
no lago da barragem de Itaipú e em sua 
bacia contribuinte, dentro do programa 
Cultivando Água Boa, que possui 20 
programas e 70 ações de responsabi-
lidade socioambiental.

O IBEC homenageou ainda, como 
“Destaque do Ano”, o presidente da 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT), Jorge Luiz Macedo 
Bastos, e o presidente da CODESA, 
Clovis Lascosque.

A “Personalidade do Ano” de 2013 
foi o Ministro do Tribunal de Contas da 
União, Aroldo Cedraz. Responsável 
pela criação da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) e pela implanta-
ção do Ministério da Defesa, o Ministro 
do TCU foi um dos grandes homena-
geados da noite e abrilhantou a soleni-
dade. Em poucas palavras, o Ministro 

Dep. Luiz PauloO ministro do TCU, Aroldo Cedraz, Personalidade do Ano

Aroldo Cedraz apreciou a homenagem 
e destacou a importância da Enge-
nharia de Custos para administração 
do dinheiro público. “A Engenharia de 
Custos proporciona transparência na 
execução das obras públicas”, afirmou.

O grande homenageado da noite 
foi o “Engenheiro de Custos do Ano” 
José Tadeu da Silva, presidente do 
CONFEA (Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia) e da Febrae 
(Federação das Associações de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia do 
Estado de São Paulo). Por sua con-
tribuição à Engenharia Nacional e à 
promoção da Engenharia de Custos 
no país, José Tadeu recebeu home-
nagem especial do IBEC na solenida-
de. “Não tenho dúvida de que a En-
genharia de Custos e o IBEC têm um 
papel muito importante para cumprir 
junto à Engenharia Nacional e uma 
contribuição fundamental ao país”, 
afirmou José Tadeu da Silva.

Os Engenheiros de Custos dos anos 
anteriores Miguel Stabile (2007), Je-

Dep. Paulo Ramos



10

ENGENHARIA DE CUSTOS • MAIO 2014

niteroiense Daniela Chacon. A festa 
também lançou a primeira edição da 
“Revista Engenharia de Custos”, onde 
os leitores puderam conferir entrevis-
tas com os principais homenageados 
da noite e a matéria principal sobre o 
PROSUB, o Programa de Desenvol-
vimento de Submarinos desenvolvido 
pela Marinha do Brasil. O 10º Congres-
so Mundial do ICEC (Conselho Interna-
cional de Engenharia de Custos) a ser 
realizado pelo IBEC no Rio de Janeiro, 
em 2016, também ganhou destaque na 
solenidade. Os convidados ganharam 
o mascote do Congresso, o João-de
-Barro Construtor.

IBEC - Brazilian Institute of 
Cost Engineering celebrates, sin-
ce 2007, the “Day of Cost Engine-
er”, awarding the highlights of this 
branch of engineering in a beau-
tiful 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 commemorati-
ve date was suggested by IBEC, 
being the day of its foundation.

On the evening of May 15, 2013, 
IBEC honored professionals who 
stand out for their contribution to 
a better country. IBEC honored 
“Highlights of the Year,” “Person 
of the Year” and “Cost Engineer 
of the Year”. During the ceremony, 
the first edition of Magazine Enge-
nharia de Custos was launched.

In 2014, celebrations for the 
Cost Engineer Day are even more 
special. Besides the evening cere-
mony, which honors professionals 
who have excelled in their contri-
bution to a better world, IBEC brin-
gs together experts of Cost Engi-
neering area in the “International 
Meeting”. A meeting with Brazilian 
and foreign professionals, in order 
to discuss the global scenario of 
Cost Engineering, on the afternoon 
of May 5.  The Solemnity of Cost 
Engineer Day is on the evening of 
May 6 at Windsor Atlântica Hotel.

ferson Faria Vianna (2010) e Luciana 
Barbosa Ramos Reis (2011) também 
receberam homenagem especial.

O IBEC homenageou também as 
Associações de Engenheiros e Arqui-
tetos do Rio de Janeiro que estiveram 
presentes no evento. A AENFER (As-
sociação dos Engenheiros Ferroviá-
rios), a ABEN (Associação Brasileira 
de Energia Nuclear) e a ASAERLA 
(Associação de Arquitetos e Enge-
nheiros da Região dos Lagos) foram 
as associações presentes que rece-
beram homenagem especial.

Os presidentes de CREA também 
receberam homenagem especial do 
IBEC. Os presentes foram o presiden-
te do CREA-RJ, Agostinho Guerrei-
ro; o presidente do CREA-ES, Helder 
Paulo Carnielli; o presidente do CREA
-RS, Luiz Alcides Capoani; o presiden-
te do CREA-GO, Gerson de Almeida 
Taguatinga; o presidente do CREA
-AL, Roosevelt Patriota Cota; o presi-
dente do CREA-MS, Jary de Carvalho 
Castro (representado por seu filho, Fa-
rid Castro); o presidente do CREA-MT, 
Juarez Samaniego; o presidente do 
CREA-DF, Flavio Correia; o presiden-
te do CREA-SC, Carlos Alberto Kita 
Xavier; e o presidente do CREA-SE, 
Jorge Roberto Silveira.

Durante toda a solenidade, os con-
vidados puderam apreciar a exposição 
de pinturas Veios da Alma, da artista 

O grande homenageado da noite   
O Engenheiro de Custos do Ano José Tadeu 
da Silva, Pres. do Confea e da Febrae

Nelton Friedrich, da Itaipu Binacional, 
Destaque do Ano

Os presidentes de CREA homenageados
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Rio de Janeiro possui como cidade 
turística. Além das grandes obras re-
alizadas que mudarão a qualidade de 
vida dos cariocas e daqueles que visi-
tarem a cidade maravilhosa.

Em 2014, as comemorações pelo Dia 
do Engenheiro de Custos estão sendo 
ainda mais especiais. Além da noite de 
cerimônia, que premia os profissionais 
que se destacaram por sua contribui-
ção para um país melhor, o IBEC reúne 
especialistas do ramo da Engenharia 
de Custos, no “International Meeting”. 
Um encontro de profissionais brasilei-
ros e estrangeiros, com a finalidade 
de debater sobre o cenário mundial do 
ramo, na tarde de 05 de maio.

O presidente do Conselho Inter-
nacional de Engenharia de Custos 
(ICEC), Carsten Wredstrom, e o Se-
cretário Geral, Peter Smith, recebem 
uma belíssima homenagem pela bri-
lhante atuação em prol da Engenharia 
de Custos mundial.

A solenidade pelo Dia do Engenhei-
ro de Custos é na noite de 06 de maio, 
no Hotel Windsor Atlântica.

rumo a 2016!

A comemoração pelo Dia do En-
genheiro de Custos 2014 destaca o 
maior conjunto de obras do Brasil para 
os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de 
Janeiro. Neste ano, a festa é realizada 
em parceria com a Empresa Olímpica 
Municipal (EOM), órgão da prefeitu-
ra responsável pelas obras para este 
grande evento que vai acontecer no 
mesmo ano do 10º Congresso Mun-
dial de Engenharia de Custos.

Em parceria com o International 
Cost Engineering Council (ICEC), o 
IBEC está promovendo o Congresso 
que tem como objetivo promover a ci-
ência de custos na América Latina e 
em todo o mundo. O 10º Congresso 
Mundial do ICEC abordará temas de 
notável relevância para a Engenharia 
de Custos e para a Engenharia de Ge-
renciamento de Projetos no Brasil.

O dia do Engenheiro de Custos 2014

Engenheiro de Custos do Ano: 
Aldo Dórea Mattos 
Presidente da AACE Brasil

Personalidade do Ano:
Alm. Luiz Guilherme Sá de Gusmão 
Diretor-Geral do Material da Marinha

Homenageados Especiais:
Carsten Wredstrom 
Presidente do ICEC

Peter Smith 
Secretário-geral do ICEC

Destaques do Ano:
Maria Silvia Bastos Marques 
Presidente da Empresa Olímpica 
Municipal (EOM)

Wallace Guimarães 
Prefeito de Várzea Grande

Camil Eid 
Presidente do Instituto de Engenharia - SP

Juarez Alves da Costa 
Prefeito de Sinop

Tarciso Bassan  
Ex-presidente do CREA-MT

Silvano Ferreira do Amaral 
Secretário de Governo e Projetos 
Estratégicos da Prefeitura de Sinop

Otacílio Borges Filho  
Secretário Adjunto da Secretaria da 
Infraestrutura do Ceará (Seinfra)

Gilson de Carvalho Queiroz Filho  
Presidente da Fundação Nacional 
da Saúde (Funasa)

Mário Rodrigues Júnior 
Diretor de Engenharia da Valec 
Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A.

Jorge Ernesto Pinto Fraxe 
Diretor-Geral do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Liliana Machado Cordeiro  
Superintendente de Obras e 
Conservação da Diretoria de Obras 
do Interior do Estado do Rio

Lincoln Thomaz da Silveira 
Diretor da Empresa Municipal de 
Moradia, Urbanização e Saneamento 
(EMUSA)

Alexandre Pinto 
Secretário Municipal de Obras 
do Rio de Janeiro

Alexandre Santos 
Deputado Federal

José Tadeu da Silva 
Presidente do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea)

Cláudio Pereira Calheiros 
Presidente da Caixa de Assistência dos 
Profissionais dos CREA’s (MUTUA)

Nayron Souza Russo 
Sócio da Aroeira Salles Advogados

Raul Soares da Cunha Filho 
Diretor de Engenharia da Serveng

Roberto Ribeiro 
Consultor de Engenharia na Seinfra

Leônidas Olinquevitch 
Presidente do INPG 
(Instituto Nacional de Pós-Graduação)

Todos os presidentes de CREA’s 
do Brasil

Homenagens Póstumas:
Eng. Jorge Luiz Garcia Almeida  
Ex-presidente do IBEC Rio de Janeiro

Marílio Santos Fonseca  
Ex-presidente do Conselho do IBEC

Os homenageados do dia do Engenheiro de Custos de 2014

Estima-se receber até dois mil pro-
fissionais da engenharia de todo o 
mundo, levando em conta o crescente 
interesse pelo estudo da Engenharia 
de Custos e todos os atrativos que o 
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Visando ao crescimento da utilização 
de livros e leitores digitais, e exercendo 
papel fundamental pela Universaliza-
ção do Conhecimento, o IBEC disponi-
biliza em seu site as obras publicadas 
por seu presidente, eng. Paulo Dias. 
Referências obrigatórias para a prática 
da Engenharia de Custos no Brasil, as 
obras disponibilizadas contribuem para 
a difusão do conhecimento da área em 
todo o país e no mundo.

No caminho de estímulo à leitura, 
a Revista Engenharia de Custos abriu 
esse espaço para divulgar obras fun-
damentais para os profissionais da 
Engenharia Nacional. Nessa edição, 
apresentamos dois livros que podem 
contribuir para seu exercício profissio-
nal e entrevistamos seus autores.

Um deles é o livro Qualidade e Li-
citação de Obras Públicas: Uma Aná-
lise Crítica, escrito pelo engenheiro 
de fortificação e construção formado 

Lançamento de Livros

pelo Instituto Militar de Engenharia 
(IME). Mestre em Engenharia Civil 
pela Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), André Kuhn Apresenta 
a situação do processo licitatório e 
de contratação de obras públicas no 
Brasil e seus problemas, questionan-
do a dificuldade de se obter qualidade 
em obras públicas e sugerir procedi-
mentos para melhoria do processo.

O outro livro é do engenheiro civil 
Marcio Soares da Rocha. Formado 
pela Universidade de Fortaleza, Mar-
cio possui MBA em Gestão Pública 
pela Universidade Estadual Vale do 
Acaraú. Atualmente, ele é presiden-
te do Instituto Brasileiro de Auditoria 
de Engenharia (IBRAENG) e diretor 
regional do Instituto Brasileiro de En-
genharia de Custos no Ceará. Marcio 
atua também como Conselheiro do 
CREA-CE e Técnico de Controle Ex-
terno do Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios do Ceará.

Marcio da Rocha é autor do livro 
Auditoria Aplicada à Engenharia: 
Como Auditar Obras de Engenharia, 
promovido pela Revista Engenha-
ria de Custos. Além deste, Marcio é 
autor do livro “Controle Gerencial de 
Obras Públicas Municipais”, editado 
pela PINI. Ele possui diversos arti-
gos publicados em vários Simpósios 
Nacionais de Auditorias de Obras Pú-
blicas e é coautor da OT-001/2012-I-
BRAENG - Auditorias de Engenharia 
- Procedimentos Gerais e da OT-004/
2013-IBEC - Elaboração de Estima-
tivas de Custos de Referências de 
Obras Públicas.

Confira as entrevistas com os auto-
res dos livros e enriqueça seu acervo!

Aiming at increasing digital rea-
ders and use of books, exercising 
great importance for the Universal 
Knowledge, IBEC provides on its 
site works published by its Chair-
man Engineer Paulo Dias. Obli-
gatory references to the practice 
of Cost Engineering in Brazil, the 
works available contribute to dis-
semination of knowledge of the 
area around the country and the 
world. 

On the way to stimulate reading, 
Magazine Engenharia de Custos 
opened this space to promote fun-
damental works for Professional 
Engineering. In this issue, we pre-
sent two books that may contribute 
to your professional practice and 
interview their authors.
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A Revista Engenharia de Custos: 
Você pode nos falar um pouco so-
bre sua trajetória profissional e 
como surgiu o interesse por escre-
ver livros?

André Kuhn: Como oficial de car-
reira do Exército e recém-gradua-
do em Engenharia de Fortificação e 
Construção pelo Instituto Militar de 
Engenharia - IME, fui transferido para 
Porto Alegre, onde trabalhei por qua-
tro anos na Comissão Regional de 
Obras da 3ª Região Militar (CRO/3). 
A minha primeira atribuição foi ser 
presidente da comissão permanente 
de licitações, sendo responsável por 
licitar as principais obras das unida-
des militares do Rio Grande do Sul. 
Além de licitar as obras, era também 
responsável por elaborar projetos bá-
sicos, fiscalizar a execução das obras 
contratadas e realizar vistorias e pe-
rícias.

Dentre as atividades desenvolvi-
das por mim, a maior dificuldade foi 
em relação às que envolviam conhe-
cimento gerencial e legal, conheci-

mentos esses que não são estudados 
na graduação de forma satisfatória 
para que um engenheiro recém-for-
mado assuma essas atribuições.

Após quatro anos na CRO/3, fui 
aceito no Mestrado em Engenharia 
Civil da Universidade Federal Flu-
minense (UFF). Inicialmente, tinha 
como objetivo o desenvolvimento de 
um estudo na área de coordenação 
de projetos de engenharia, também 
carente de melhoria de processos. No 
entanto, observei, junto aos compa-
nheiros de mestrado, que o assunto 
“licitações e contratos de obras pú-

blicas” era de interesse tanto para os 
que trabalhavam como para adminis-
tradores públicos, e ainda para os que 
atuavam na iniciativa privada. Decidi, 
então, o tema da minha dissertação 
de mestrado: “Qualidade e Licitação 
de Obras Públicas: Uma Análise Críti-
ca”, que posteriormente adaptei para 
a publicação do livro.

Depois do mestrado, fui trabalhar 
na Diretoria de Obras de Cooperação 
do Exército, onde desempenhei ati-
vidades de elaboração e análise de 
planejamento de obras de construção 
pesada, licitações e auditoria. Como 

A maioria dos li-
vros que tratam de 
licitações e contra-
tos é muito voltada 
para advogados e 
administradores, e 
carecem de experi-
ências práticas

qualidade e Licitação de Obras Públicas:  
uma Análise Crítica 
André Kuhn

exemplo, posso citar a duplicação da 
BR-10/NE, a construção do aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante, a terra-
planagem do Terminal de Passagei-
ros – III, do aeroporto de Guarulhos, 
entre outras.

Em 2011, com a mudança da dire-
toria do Departamento Nacional de 
Infraestrutura em Transportes - DNIT, 
recebi um convite do Diretor Geral 
para assumir a Coordenação Geral 
de Desenvolvimento de Projetos – 
CGDESP/DNIT, onde trabalhei direta-
mente com os projetos das principais 
obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC.

Em 2012, com a alteração da Lei 
12.462/2011, que ampliou a utilização 
do Regime Diferenciado de Contrata-
ção (RDC) para as obras do PAC, o 
DNIT decidiu aplicá-la de imediato 
a suas obras. Tendo em vista minha 
experiência na área de licitações e 
contratos, fui nomeado presidente 
da comissão especial de licitações 
responsável por licitar, pelo RDC, as 
obras do programa de recuperação, 
restauração e manutenção de rodo-
vias federais (CREMA-II).

Em agosto de 2013, após concluir 
o período legal de cessão de dois 
anos, solicitei exoneração do cargo 
de Coordenador-Geral da CGDESP 
e programei meu retorno ao Exército. 
Porém, recebi um convite do Secretá-
rio-Geral do Ministério Público Fede-
ral (MPF) para assumir o cargo de as-
sessor-técnico. Após ingressar para a 
reserva, passei a atuar no MPF, não 
somente na área de engenharia, mas 
também nas atividades das diversas 
secretarias federais subordinadas, 
com o objetivo de contribuir para me-
lhoria de processos, elaboração de 
indicadores de desempenho, licita-
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ções e gestão de contratos e demais 
atividades correlatas.

Paralelamente a todas essas ativi-
dades, atuo como professor em cur-
sos de capacitação e pós-graduação, 
ministrando as disciplinas de gestão 
de contratos e pleitos, licitações e 
contratos, gerenciamento da quali-
dade, análise financeira de projetos, 
entre outros. No IBEC, sou professor 
desde 2003, tendo tido o prazer de 
trabalhar junto com o Eng. Francisco 
das Chagas Figueiredo, Diretor do 
IBEC de Brasília e companheiro de 
farda, e com o Eng. Paulo Roberto Vi-
lela Dias, presidente do IBEC e meu 
professor de orçamentação de obras 
no mestrado.

A Revista Engenharia de Custos: 
Qual foi a principal motivação para 
escrever o livro “Qualidade e Licita-
ção de Obras Públicas: Uma Análi-
se Crítica”?

André Kuhn: O engenheiro tem 
uma formação muito voltada para a 
área específica de sua especialida-
de, saindo apto da graduação para 
exercer, sem grandes problemas, as 

funções técnicas destinadas a ele. Po-
rém, devido à falta de conhecimento 
acadêmico sobre gestão de projetos, 
de contratos e licitações, é necessário 
que adquira conhecimento sobre es-
ses assuntos durante o seu exercício 
profissional.

Entretanto, a maioria dos livros que 
tratam de licitações e contratos é mui-
to voltada para advogados e adminis-
tradores, e carecem de experiências 
práticas de quem já vivenciou o dia-a-
dia da licitação de uma obra pública. 
Com esse intuito, adaptei a minha 
dissertação de mestrado e publiquei 
o livro. As questões abordadas nele 
continuam atuais, pois os problemas 
e dúvidas costumam ser recorrentes.

A Revista Engenharia de Custos: 
Você pode nos contar sobre como 
foi a realização da pesquisa para 
elaboração do livro?

André Kuhn: No início, tive muita 
dificuldade em obter literatura técnica 
e gerencial sobre o tema, pois os livros 
nacionais tinham um enfoque muito 
mais jurídico. Então, busquei publica-
ções, artigos e trabalhos técnicos e 

científicos não só no Brasil, mas tam-
bém em outros países. Hoje, temos 
mais opções de consulta, porém, de-
vido a posições conflitantes de alguns 
autores, há ainda muita dificuldade em 
se estudar o tema.

A Revista Engenharia de Custos: 
Na introdução desse livro, você 
conta que buscou experiências do 
exterior. Como elas podem contri-
buir para a qualidade das obras pú-
blicas no Brasil?

André Kuhn: Além da pesquisa re-
alizada na época do mestrado, tive a 
oportunidade de passar um ano como 
pesquisador no Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Engenharia do 
Corpo de Engenheiros do Exército 
Americano (ERDC-USACE), e apro-
veitei a oportunidade para observar 
como eram licitadas e realizadas as 
obras públicas nos Estados Unidos.

Verifica-se que, tanto no Brasil 
como nos EUA, Europa ou Japão, 
os princípios do processo licitatório 
são os mesmos, mudando apenas 
alguns procedimentos. O Brasil já 
está aproveitando essa experiência 

CIAAR (Aeronáutica) - Presença do IBEC
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internacional nas mudanças legais 
que estamos vivenciando. Por 
exemplo, o próprio RDC é uma 
inovação no processo, onde se buscou 
modelos adotados nesses países para 
elaboração da lei, como a possibilidade 
de disputa aberta e fechada, além da 
contratação integrada.

A Revista Engenharia de Custos: 
Hoje, o país apresenta um quadro 
de mais de três mil obras paralisa-
das, representando um desperdício 
de mais de R$ 20 bilhões. Como 
você acha que o Brasil pode supe-
rar esse quadro e melhorar a qua-
lidade da construção de obras pú-
blicas?

André Kuhn: Por mais importante 
que seja o processo licitatório, nele so-
zinho, não está a solução para se ter 
uma obra com qualidade. Pode-se ter 
a melhor lei de licitações e contratos 
do mundo, porém, se o projeto básico 
estiver errado e a fiscalização não for 
eficiente, todo o esforço será em vão.

Como se resolve o problema? Atu-
ando no antes e no depois: primeiro 
elaborando um projeto básico com 
qualidade e, para isso, deve-se inves-
tir na capacitação de quem faz e de 
quem analisa o projeto, investir em 
tempo para elaboração das especi-
ficações, orçamento, cronograma e 
demais documentos técnicos, além de 
disponibilizar prazos viáveis para que 
as licitantes possam estudar os proje-
tos e elaborar suas propostas de for-
ma adequada.

Outro passo importante é a capa-
citação da fiscalização em gestão de 
contratos. Um fiscal tem que saber o 
impacto de suas decisões na execu-
ção da obra, buscando soluções téc-
nicas e gerenciais corretas, mas sem 
ferir a legislação vigente. Tanto a fis-
calização quanto a contratada devem 
focar nos três requisitos que garantem 
o sucesso do contrato: a execução da 
obra com qualidade, dentro do prazo 
acordado e o pagamento de um preço 
justo pelo serviço executado.

A Revista Engenharia de Custos: 
Os processos licitatórios das obras 
públicas no país ainda são alvos 
de corrupção e burocracia. Na sua 
opinião, como a Engenharia de Cus-
tos pode vencer esses obstáculos 
e tornar as licitações um processo 
mais justo?

André Kuhn: Todos que trabalham 
com orçamentação de obras sabem 
que orçamento é atividade técnica 
de engenharia, porém, precificação 
é uma decisão comercial. Não basta 
a Administração Pública melhorar os 
preços de suas tabelas de referên-
cia, cabe aos licitantes orçarem bem 
e tomarem decisões responsáveis ao 
apresentar suas propostas de preço. 
Em 2012, o DNIT ajustou o preço de 
referência da hora de consultoria, ge-
rando um impacto em torno de 30% 
nos valores dos projetos licitados no 

A Engenharia 
de Custos tem 
aumentado sua 
importância

mês seguinte. O que observamos foi 
um aumento do percentual de descon-
to sobre o preço de referência.

Por que isso ocorre? Ao apresentar 
um preço inviável, o licitante garante 
o contrato e conta com aditivos, oriun-
dos de erros de projeto e inexperiên-
cia da fiscalização, para compensar o 
desconto apresentado. Conforme cita-
do antes, podemos ter a lei de licita-
ções mais avançada do mundo, e ela, 
por si só, não resolverá o problema.  
Quando uma empresa séria se depa-
ra com essa situação, ela tem duas 
alternativas: mantém seus preços 
justos e quebra, ou segue a linha das 
aventureiras, apresentando descontos 
excessivos e depois compensando 
durante o contrato. Infelizmente, para 
resolver o problema, o resultado não 

é imediato: a Administração Pública 
deve melhorar a qualidade de seus 
projetos e exigir, durante a execução 
da obra, o fiel cumprimento do contra-
to, não permitindo aditivos indevidos e 
penalizando as empresas que não o 
cumpram.

Por ser uma solução a médio pra-
zo, que envolve desde capacitação 
de pessoal até rescisões contratuais 
e não entrega as obras nos prazos 
estipulados, ela é de difícil implemen-
tação, mas é perfeitamente viável. No 
período que fui coordenador-geral de 
projetos, implementei algumas des-
sas medidas e o resultado começou 
a aparecer. Ocorreu um fato comigo 
que representa bem essa mudança de 
postura: um representante de uma em-
presa projetista veio me procurar no dia 
que a licitação da obra relativa a seu 
projeto foi suspensa, pois estava preo-
cupado em saber se havia algum erro 
no projeto. Eu informei que não e per-
guntei o motivo da preocupação. Ele 
me disse que sabia que estaria sujeito 
a uma penalidade caso o erro de proje-
to atrasasse a licitação da obra. Esse 
tipo de preocupação não existia antes, 
mesmo havendo as mesmas cláusulas 
de penalidades nos contratos antigos. 
Observou-se que as empresas boas, 
mesmo as que foram incialmente pe-
nalizadas, continuaram participando 
das licitações, pois sabiam que essas 
medidas afariam as aventureiras e pro-
porcionariam preços mais justos.

Por fim, um aspecto importante é 
como as empresas elaboram suas 
propostas de preço. Podemos obser-
var que em várias propostas é apli-
cado um desconto linear em todos os 
serviços, sendo um indício de que a 
precificação foi feita sem a elaboração 
de um orçamento. Com a crescente 
utilização do RDC em licitações pú-
blicas e a atuação forte dos órgãos 
de controle, a Engenharia de Custos 
tem aumentado sua importância, não 
só na elaboração das propostas como 
também nos pleitos contratuais e res-
postas às auditorias.
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Queríamos ela-
borar um livro que 
fosse bastante didá-
tico e útil como um 
manual

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Você pode nos falar um pouco 
sobre sua trajetória profissional e 
como surgiu o interesse por escre-
ver livros?

Marcio Soares da Rocha: Sou 
graduado em Engenharia Civil des-
de 1992 e Mestre em Gestão Pública 
desde 2001. Sou Técnico de Contro-
le Externo do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Ceará, para 
o qual realizei diversas auditorias a 
obras públicas, tendo dirigido o então 
Departamento de Engenharia daquele 
órgão, de 1996 a 1998. Sou fundador 
e Presidente do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Engenharia (IBRAENG) 
e fundador e primeiro diretor técni-
co do Instituto Brasileiro de Auditoria 
de Obras Públicas (IBRAOP). Desde 
2000, tenho ministrado aulas e pro-
ferido palestras sobre temas relacio-
nados à auditoria de engenharia, à 
engenharia de custos e avaliações de 
engenharia. A partir de 2012, assumi 
a direção regional do IBEC no Ceará.

Desde a época da graduação em 

Engenharia, eu sempre gostei de ler 
livros e os valorizei, inclusive os livros 
técnico-científicos. O projeto de escre-
ver livros surgiu em meados de 2004, 
porém os nossos muitos compromis-
sos profissionais e pessoais adiaram 
esse projeto até 2011, quando publi-
quei o meu primeiro livro “Controle Ge-
rencial de Obras Públicas Municipais”. 
Agora, em 2014, lancei o segundo, 
“Auditoria Aplicada á Engenharia”.

A Revista Engenharia de Custos: 
Qual foi a principal motivação para 
escrever o livro “Auditoria Aplicada 
à Engenharia: Como Auditar Obras 
de Engenharia”?

Marcio Soares da Rocha: A nossa 
experiência prática e o nosso contato 
e intercâmbio com profissionais audi-
tores de todo o Brasil, nos últimos dez 
anos, nos fizeram ver que a Auditoria 
de Engenharia é uma metodologia à 
parte de outras áreas da Engenharia 
– uma nova especialização na Enge-
nharia. Verificamos também que não 
havia nenhum livro editado no Brasil 
que tratasse desse tema especifica-
mente. Há bons livros que tratam de 
diversos assuntos que fazem parte de 
uma auditoria (tais como orçamenta-
ção e controle de custos, controle de 
qualidade, licitações de engenharia 
etc.), mas nenhum que apresentasse 
a metodologia da Auditoria de Enge-
nharia no seu todo e enfocando algu-
mas de suas técnicas peculiares. Isso 
nos motivou a escrever o livro, com o 
objetivo de contribuir para o sucesso 
profissional de muitos que desejam 
atuar nessa área ou que já atuam.

A Revista Engenharia de Custos: 
Você enfrentou algum desafio para 
escrever sobre Auditoria de Obras 
de Engenharia?

Marcio Soares da Rocha: Sim. 
Como o tema é relativamente novo, 
não foi fácil organizar e descrever a 
metodologia da Auditoria de Engenha-
ria. Além disso, há algumas técnicas 
de auditoria e de análise que não são 
normalizadas no Brasil; portanto são 
praticadas de modo diferente por di-
versos profissionais. Um dos desa-
fios foi tentar descrever as principais 
técnicas utilizadas pelos auditores de 
engenharia e também criticar algumas 
que, no nosso entender, não são as 
melhores. Queríamos elaborar um li-
vro que fosse bastante didático e útil 
como um manual. Acho que o resulta-
do ficou bom.

A Revista Engenharia de Custos: 
Na introdução desse último livro, 
você conta que existem poucos tra-
balhos sobre o sentido amplo do 
termo Auditoria. Como foi feita a 
pesquisa para tornar seu livro mais 
completo e contribuir para o conhe-
cimento desse ramo na Engenharia 
como um todo?

Marcio Soares da Rocha: O mate-
rial para escrever este livro veio, além 
da nossa prática, da leitura de muitos 
artigos publicados, que trazem experi-
ências e propostas metodológicas de 
diversos profissionais que tem atuado 
nas auditorias a obras públicas, bem 
como do estudo da literatura técnica 
que trata de assuntos da Engenharia 

Auditoria Aplicada à Engenharia:  
Como Auditar Obras de Engenharia 
Marcio Soares da Rocha



17

MAIO 2014 • ENGENHARIA DE CUSTOS 

Marcio Soares da Rocha: Como 
já disse, a Auditoria de Engenharia, 
quando realizada por profissionais ha-
bilitados e competentes, é um método 
bastante eficiente de controle. Os re-
sultados de uma auditoria possibilitam 
a tomada de decisões corretas e po-
sitivas no sentido da minimização de 
erros técnicos e de desvios de recur-
sos públicos. A Engenharia de Custos 
é fundamental numa Auditoria de En-
genharia, pois a análise dos preços e 
custos de uma obra pública não deve 
ser feita com base na opinião subjeti-
va de cada auditor; deve ser feita com 
ciência – de modo objetivo e em con-
formidade com as técnicas existentes, 
tanto internacionais quanto nacionais. 
A Engenharia de Custos possui os 
seus postulados e as suas técnicas, os 
quais precisam ser observados e utili-
zados pelos engenheiros auditores. E 
as suas ferramentas possibilitam aos 
auditores de Engenharia desenvolver 
as suas análises com maior precisão 
e qualidade.

Já quanto à burocracia, esta faz 
parte do setor público e, embora pos-
sa ser minimizada, não pode ser eli-
minada completamente, por causa do 
devido processo legal que cabe a todo 
ato público.

relacionados ao tema, principalmen-
te de Engenharia de Avaliações e de 
Engenharia de Custos, além de livros 
sobre licitações e contratos e controle 
de qualidade. 

A Revista Engenharia de Custos: 
Hoje, o país apresenta um quadro 
de mais de três mil obras paralisa-
das, representando um desperdício 
de mais de R$ 20 bilhões. Como 
você acha que o Brasil pode supe-
rar esse quadro e melhorar a qua-
lidade da construção de obras pú-
blicas? 

Marcio Soares da Rocha: Boa par-
te das obras públicas que estão hoje 
paralisadas tiveram impedimentos 
devido a irregularidades legais, exe-
cutivas ou de custo. No meu primeiro 
livro, defendo a tese de que somente a 
instituição de controles internos efica-
zes e eficientes por parte dos órgãos 
e entidades públicas contratantes será 
capaz de diminuir sensivelmente os 
problemas que hoje são encontrados 
na execução de obras públicas. En-
quanto as entidades e órgãos públicos 
não organizarem controladorias espe-
cíficas de engenharia (ou setores de 
engenharia dentro das controladorias 
existentes) com profissionais capacita-
dos para acompanharem a execução 
das obras, os problemas continuarão. 
E o melhor método de controle geren-
cial é a auditoria. Não conheço outro 
melhor. Não é à toa que os processos 
de certificação internacionais são pre-
cedidos de auditorias. Uma auditoria 
interna bem elaborada produz resul-
tados excelentes aos gestores, que 
podem (se houver vontade política) 
corrigir os problemas antes da conclu-
são das obras e serviços, e antes da 
fiscalização das cortes de contas.

Por outro lado, o Brasil precisa tam-
bém capacitar melhor os seus profis-
sionais que atuam na gestão pública 
em Engenharia de Custos. Muitas 
obras estão hoje paralisadas devido 
a problemas causados por orçamen-
tos subfaturados. O subfaturamento 
decorre, principalmente, do pouco 
conhecimento dos orçamentistas so-
bre os custos e preços dos serviços 

integrantes das obras e serviços de 
engenharia, que os levam e deixam 
de considerar algumas despesas re-
ais das obras. Este fato culmina na 
inviabilização das obras. Os órgãos 
públicos precisam parar essa ten-
dência de querer baratear as obras 
pela força de leis e decretos e de se 
basear nas propostas das empresas 
que apresentam preços baixos. Preço 
muito baixo implica, necessariamente, 
em má qualidade ou em paralisação. 
Os preços das obras são resultantes 
de orçamentos elaborados por meio 
de cálculos e não podem ser definidos 
“de cima para baixo”. O subfaturamen-
to é tão prejudicial ao país quanto o 
superfaturamento. 

A Revista Engenharia de Custos: 
As obras públicas no país ainda 
são alvos de corrupção e burocra-
cia. Na sua opinião, como a Enge-
nharia de Custos e uma auditoria de 
qualidade podem contribuir para a 
redução desses pontos negativos?

Uma auditoria in-
terna bem elabora-
da produz resulta-
dos excelentes aos 
gestores
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Formado em Engenharia Civil 
e Direito, Aldo Dórea Mattos é 
mestre em Geofísica e se tornou 

influente na área de Engenharia de 
Custos ao presidir a Seção Brasileira 
da Associação para o Desenvolvimen-
to da Engenharia de Custos (AACE, 
em inglês), instituição internacional de 
grande representatividade nesse ramo 
da Engenharia. Aldo Dórea já foi diretor 
de Meio Ambiente e Indústria da Isolux 
Corsán do Brasil, gerente de projeto 
do estudo de viabilidade da conces-
são do Anel Viário do Cairo (Egito) e 
do projeto de upgrade da rodovia para 
padrão freeway. Ele é sócio-diretor da 
Dórea Mattos Engenharia e foi coor-
denador da Qualidade de Obras entre 
1999 e 2002 na Conder (Companhia 
de Desenvolvimento Urbano do Esta-
do da Bahia).

Autor de diversos artigos em revistas 
especializadas e congressos interna-
cionais, Aldo Dórea também escreveu 
os livros “Como Preparar Orçamentos 
de Obras”, “Planejamento e Controle 
de Obras” e “Patrimônio de Afetação 
na Incorporação Imobiliária”. Dórea 
também leciona na Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e na Fundação Instituto 
de Administração (FIA).

Por sua forte e importante atuação 
na Engenharia de Custos e por sua bri-
lhante carreira, Aldo Dórea Mattos é o 
Engenheiro de Custos do Ano de 2014 
e um dos entrevistados da 2ª Edição 
dessa Revista. Confira a entrevista na 
íntegra com sua trajetória profissional e 
sua opinião sobre o cenário da Enge-
nharia de Custos no Brasil.

A Revista Engenharia de Custos: 
Conte-nos um pouco sobre sua traje-
tória profissional e por que escolheu 
o ramo da Engenharia de Custos.

Aldo Dórea: Sou engenheiro civil 
formado pela UFBA (1987), instituição 
pela qual fiz Mestrado em Geofísica, 
porque pretendia trabalhar na indús-
tria do petróleo. O destino quis que eu 
desse uma guinada na carreira e fos-
se trabalhar na Construtora Norberto 
Odebrecht. 

Comecei como engenheiro de pla-
nejamento na obra da Usina Nuclear 
de Angra II. Trabalhei depois em várias 
obras da construtora no Brasil, Estados 
Unidos, África do Sul, Moçambique e 
Peru, com destaque para a Usina Hi-
droelétrica de Corumbá I, Barragem 
Seven Oaks (EUA) e Túnel Midmar 
(África do Sul). Como meu perfil sem-
pre me levava às áreas mais técnicas 
da obra – orçamento, planejamento, 
medição, custos e administração con-
tratual –, foi nessas disciplinas que 
mais me desenvolvi. Eu sempre tive o 
costume de adquirir livros e estudar em 
horários fora do expediente. Esse hábi-
to fortaleceu muito meus conhecimen-
tos, pois eu conseguia aliar a prática 
das obras aos fundamentos teóricos.

Entre 1999 e 2002, pela Companhia 
de Desenvolvimento Urbano do Es-
tado da Bahia (Conder), fui gestor da 
ampliação do aeroporto internacional 
de Salvador, empreendimento que me 
permitiu ter uma visão mais clara da 
Administração Pública e entender me-
lhor o funcionamento das licitações e 
dos contratos administrativos.

Entre 2006 e 2011, dirigi empresas 
espanholas: primeiro a Acciona Enge-

nharia, no Egito e no Brasil, e depois a 
Isolux Corsán.

Desde 2011, venho atuando como 
consultor independente, prestando ser-
viços de Engenharia de Custos a em-
presas públicas e privadas.

A Revista Engenharia de Custos: 
O senhor pode nos falar sobre a 
AACE e nos explicar sobre sua atua-
ção no Brasil?

Aldo Dórea: A AACE (Association 
for the Advancement of Cost Engine-
ering) é uma associação fundada nos 
EUA em 1956, que congrega profissio-
nais da área de Engenharia de Custos, 
ramo de conhecimento que abrange 
estudos de viabilidade, orçamento, pla-
nejamento e controle de obras, assim 
como gerenciamento de riscos e ad-
ministração contratual na construção. 
A entidade tem hoje 10 mil membros 
espalhados por 87 países e 80 seções 
locais, dentre as quais a brasileira, ho-
mologada em 2012.

Um dos pontos fortes da AACE são 
as certificações profissionais que ela 
oferece. Mas o que mais me atrai na 
AACE são suas Práticas Recomenda-
das (Recommended Practices), que 
são coletâneas de boas práticas de 
mercado em temas tão vastos como 
quantificação de improdutividade em 
obras, atrasos cumulativos, análise fo-
rense de cronogramas, contingências 
de custo, análise de riscos e curva S.

No Brasil, a AACE tem atualmente 
cerca de 100 membros, de empresas 
construtoras, projetistas, consultorias, 
indústrias e empresas contratantes 
de obras, como a Petrobras. A utiliza-
ção dos padrões e conceitos da AACE 
vem ganhando cada vez mais adeptos 
internacionalmente. As empresas e 
profissionais brasileiros não podem se 
colocar à margem desse amplo debate, 
oportuno e com viés altamente técnico.

Esperamos que a Seção Brasileira 
da AACE ajude a implantar, promover 
e desenvolver uma cultura na área da 
Engenharia de Custos, de maneira 

Entrevista
Aldo Dórea Mattos
Presidente da Seção Brasileira da 
Associação para o Desenvolvimento da 
Engenharia de Custos (AACE)
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mais racional e alinhada com as prá-
ticas quem vêm sendo adotadas em 
todo o mundo. 

A Revista Engenharia de Custos: 
Para o senhor, quais as principais 
conquistas da Engenharia de Cus-
tos no país até o momento?

Aldo Dórea: O Brasil tem um no-
tável acervo próprio na Engenharia 
de Custos. A Lei das Licitações, por 
exemplo, ainda que tenha suas natu-
rais imperfeições, é um diploma legal 
de grande relevância para a regulação 
de tantos contratos administrativos e 
guarda um espírito brasileiro em sua 
forma e seu conteúdo. 

A meu ver, outro ponto alto na En-
genharia de Custos brasileira é o Si-
napi e o Sicro, desde que vistos como 
banco de dados referenciais e não 
indiscriminadamente como teto para 
contratação de serviços.

Contamos também com ótimos 
sistemas de orçamentação e plane-
jamento de obras, bem como com 
profissionais acostumados a orçar, 
planejar e controlar obras dos mais 
diversos tipos e portes.

É preciso também reconhecer a 
importância de instituições como o 
IBEC na disseminação de conheci-
mento no seio das escolas e empre-
sas, e na valorização do profissional 
da Engenharia de Custos.

A Revista Engenharia de Custos: 
E quais são os principais desafios 
desse ramo da Engenharia no Brasil?

Aldo Dórea: O grande desafio é en-
caixar o Brasil nas práticas internacio-
nais. Hoje já não se concebe ter um 
sistema eminentemente regional num 
mundo que vem gradualmente rompen-
do barreiras. Basta ver que as grandes 
empresas brasileiras de construção, 
projeto, consultoria e fomento estão 
envolvidas em destacados empreen-
dimentos de infraestrutura em pratica-
mente todas as regiões do mundo. Isso 
impõe a essas empresas operar com 

um pensamento internacional mais do 
que com um pensamento brasileiro e 
a consequência natural é que teremos 
que incorporar em nossas práticas di-
árias os exemplos bem-sucedidos da 
Engenharia de Custos de fora. Padro-
nização de modelos de contrato, ado-
ção de regras mais lógicas de forma-
ção de preço, procedimentos formais 
de elaboração e acompanhamento de 
cronogramas e técnicas de análise de 
risco são, em minha opinião, aspectos 
que clamam por mais atenção no país.

A Revista Engenharia de Custos: 
A Engenharia de Custos ainda é 
pouco disseminada e conhecida 
em nosso país. Na sua opinião, o 
que é necessário fazer para au-
mentar a disseminação dessa ciên-
cia no país?

Aldo Dórea: Não acho que a Enge-
nharia de Custos seja pouco dissemi-
nada. Acho, sim, é que o nome “Enge-
nharia de Custos” não é comum. Toda 
empresa e órgão do governo conta 
com seu setor de orçamento, propos-
ta, planejamento, custo e medição. O 
que falta é capacitar as equipes de 
maneira mais sistêmica. O orçamen-
tista precisa deter fundamentos de 
planejamento de obras e matemática 
financeira; o planejador precisa co-
nhecer mais a fundo as implicações 
de administração contratual e assim 
por diante. Hoje, ainda vemos empre-
sas com setores estanques e cargos 
com fronteiras muito limitadas. O ide-
al, penso eu, seria que esses profis-
sionais se intitulassem “engenheiros 
de custos” e não “orçamentistas”, “pre-
cificadores” ou “técnicos de medição”.

Teremos que in-
corporar em nossas 
práticas diárias os 
exemplos bem-suce-
didos da Engenharia 
de Custos de fora

A Revista Engenharia de Custos: 
Para o senhor, qual a importância 
do Dia do Engenheiro de Custos, 
criado conforme a Lei nº 4.905 de 
2006, e como o senhor recebe essa 
homenagem?

Aldo Dórea: Este Dia serve para 
rendermos homenagem a tantos pro-
fissionais que militam na Engenharia 
de Custos, com longas jornadas de tra-
balho, enorme responsabilidade e uma 
carga de pressão sem igual.

Recebo a homenagem com espe-
cial orgulho porque premia uma traje-
tória em que me esforcei por transmitir 
conhecimento em aulas, palestras e 
livros. E, sobretudo, porque irei humil-
demente me ombrear a tantos profis-
sionais de vulto que já foram agracia-
dos no passado com essa distinção.

Degree in Civil Engineering 
and Law, Aldo Dorea Mattos is a 
master in Geophysics and beca-
me influential in the field of Cost 
Engineering when presided Brazi-
lian Section of Association for the 
Advancement of Cost Engineering 
(AACE), international institution of 
great representativeness of this 
area of engineering. Aldo Dorea 
has been director of Environment 
and Industry of Isolux Corsán Bra-
zil, project manager of the study of 
feasibility of the Ring Road Cairo 
(Egypt) and project to upgrade the 
highway to freeway standard. He is 
managing partner of Dorea Mattos 
Engineering and was coordinator 
of Quality of Works between 1999 
and 2002 in Conder (Company of 
Urban Development from Bahia, 
Brazilian State).

For its strong and important role 
in Cost Engineering and for his 
brilliant career, Aldo Dorea Mattos 
is the Cost Engineer of 2014 and 
one of the respondents of the 2nd 
edition of this Magazine. Check out 
the full interview about his career 
and his views on the scenario of 
Cost Engineering in Brazil.
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Responsável por uma das maio-
res obras da cidade do Rio de 
Janeiro, Maria Silvia Bastos Mar-

ques trilhou o caminho da administra-
ção pública e se tornou presidente da 
EOM – Empresa Olímpica Municipal. 
Uma empresa pública de capital fecha-
do que tem como atribuição coordenar 
a execução das atividades e projetos 
municipais relacionados à realização 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
2016.

Maria Silvia é graduada em Adminis-
tração Pública e mestre e doutora em 
Economia pela Fundação Getúlio Var-
gas do Rio de Janeiro (FGV/RJ).  Ela foi 
professora do Departamento de Econo-
mia da PUC-Rio e pesquisadora do Ins-
tituto Brasileiro de Economia da FGV/
RJ. Maria Silvia também foi coorde-
nadora da Área Externa da Secretaria 
Especial de Política Econômica do Mi-
nistério da Fazenda, diretora financeira 
da Área Externa e de Planejamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), secre-
tária de Fazenda da Cidade do Rio de 
Janeiro, presidente da Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN) e presidente 
do Grupo Icatu Seguros.

Maria Silvia integrou os Conselhos 
de Administração da Petrobras, Com-
panhia Vale do Rio Doce, Anglo Ame-
rican PLC, Embratel, Souza Cruz, Pão 
de Açúcar, Arcelor, Light e Globex. Atu-
almente faz parte do Conselho Curador 
da Fundação Brasileira para o Desen-
volvimento Sustentável (FBDS).

Por sua atuação e contribuição, 
Maria Silvia é uma das homenageadas 
do Dia do Engenheiro de Custos 
de 2014. Conheça mais sobre sua 
trajetória profissional e sobre o 
maior conjunto de obras do Brasil, 
na cidade do Rio de Janeiro, que 
será responsável pela melhoria da 
qualidade de vida dos cariocas. 

Durante a elaboração desta Revis-
ta, a Prefeitura do Rio emitiu uma nota 
informando a saída de Maria Silvia da 
presidência da EOM. No entanto, ela 
continuará participando do projeto olím-
pico da cidade como conselheira espe-
cial, colaborando com o conhecimento 
adquirido em quase três anos no cargo.

Leia a entrevista na íntegra.

A Revista Engenharia de Custos: 
A senhora pode nos contar um pou-
co sobre sua trajetória profissional 
e por que escolheu a profissão na 
área de administração pública?

Maria Silvia: Meu pai era médico 
e eu pensava em fazer administração 
hospitalar, talvez gerenciar um hospi-
tal. Mas não foi fácil definir o que fa-
zer. Optei pela administração pública, 
na Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas (EBAP) da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ex-
celente curso que tinha contabilidade, 
direito, economia, sociologia, filosofia. 
Lá pude avaliar do que gostava mais. 
Gostei da economia e quis me apro-
fundar. Por isso, depois fiz mestrado 
e doutorado em Economia. Acabei 
trilhando um caminho diferente do 
pensado inicialmente: fui para a área 
acadêmica. Dei aulas por sete anos 
na PUC-RJ e trabalhei como pesqui-
sadora na FGV. Pensei que seguiria 
esse caminho de vida, mas acabei me 
tornando uma executiva.

A formação acadêmica forte foi de-
terminante na minha vida, porque pude 
assumir funções totalmente diferentes, 
mas sabendo lidar com elas por ter 
essa base acadêmica. Acredito que, 
cada vez mais, as grandes empresas 
buscam gestores que tomem decisões, 
entendam do negócio e conheçam os 
impactos do seu trabalho no resultado 
de toda a companhia. É fundamental 
gostar do que se faz, ter flexibilidade, 
bom relacionamento e capacidade de 
articulação.

A Revista Engenharia de Custos: 
Qual foi sua principal motivação para 
aceitar a administração do projeto de 
gerenciamento das obras vinculadas 
aos Jogos Olímpicos de 2016?

Maria Silvia: Minha motivação para 
aceitar o convite do Prefeito Eduardo 
Paes para presidir a Empresa Olím-
pica Municipal (EOM) foi a vontade 
e o prazer de trabalhar pela cidade 
onde minha família, meus amigos e 
eu vivemos. Além do mais, esta é uma 
oportunidade única de participar dire-
tamente da grande transformação do 
Rio, liderada pelo prefeito e impulsio-
nada pelos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos Rio 2016.

Sempre acreditei que o Rio de Janei-
ro – que foi capital do Reino Português 
e do Império Brasileiro, capital da Re-
pública, cidade-estado e, finalmente, 
a capital de um estado resultante da 
fusão não democrática de dois esta-
dos – precisava de um fato marcante, 
um divisor de águas, para retomar não 
apenas uma trajetória de crescimen-
to, mas principalmente recuperar sua 
identidade e sua visão de futuro.

Durante as últimas décadas, o ca-
rioca sofreu com a degradação urba-
na, com a violência, com o êxodo de 
capital intelectual e físico, com a perda 
de expressão política, cultural e eco-
nômica do Rio de Janeiro. A política de 
segurança pública implementada com 
firmeza e determinação nos últimos 
anos pelo Governo Estadual, com-
plementada pela ação social da Pre-
feitura, era uma condição necessária 
– mas não suficiente – para a “virada” 

Entrevista
Maria Silvia Bastos Marques
Presidente da Empresa Olímpica 
Municipal (EOM)
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da cidade. Esta condição veio, no meu 
entender, com a vitória da candidatura 
do Rio de Janeiro para sediar os Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 
Essa conquista foi o resultado de uma 
candidatura profissional e, principal-
mente, do inequívoco alinhamento en-
tre os três níveis de governo, unidos 
no sonho de realizar Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos pela primeira vez na 
América do Sul.

O que assistimos hoje é a transfor-
mação da nossa cidade, centrada em 
projetos de mobilidade, infraestrutura 
urbana, desenvolvimento econômico 
e social e meio ambiente. Mais do que 
coordenar os projetos para os Jogos, 
o que me motivou e continua me mo-
tivando a encarar este enorme desa-
fio é fazer parte dessa transformação 
da cidade. Participar deste processo é 
prazeroso e enriquecedor.

A Revista Engenharia de Custos: 
Como está sendo o trabalho da Em-
presa Olímpica Municipal (EOM)?

Maria Silvia: Desafiador e estimu-
lante. Temos nos concentrado, até 
agora, nos projetos e obras das com-
plexas instalações para os Jogos, 

como as do Parque Olímpico, na Barra 
da Tijuca. Desde o segundo semestre 
do ano passado temos nos dedicado, 
também, a deslanchar os projetos, 
como os de readequações e os de no-
vas instalações no Complexo Esporti-
vo de Deodoro.

Este ano entramos em uma nova 
fase, com o início dos projetos nas 
áreas de comunicação e marketing. 
O projeto de identidade visual dos Jo-
gos (Look of the City) deixará a cidade 
“vestida” para a festa e vai potenciali-
zar o clima de celebração do evento. 
Outra importante iniciativa que tam-
bém começa este ano é o programa 
de voluntários da cidade (Anfitriões 
do Rio), complementar ao do Comi-
tê Organizador dos Jogos Rio 2016, 
que é voltado para o evento em si e 
para as instalações esportivas. Com 
sua conhecida alegria, os cariocas 
serão convidados a participar desse 
momento único, recebendo os visi-
tantes e dando orientações nas ruas 
e nos pontos turísticos, por exemplo. 
Todas essas ações, ao lado de mui-
tas outras, mantêm o compromisso da 
Prefeitura de organizar um evento com 
excelência e, acima de tudo, tornar o 
Rio de Janeiro um lugar melhor para 
seus moradores e visitantes.

Novas atribuições também nos leva-
ram a criar recentemente a Diretoria de 
Operações. Entre outras funções, esta 
diretoria será responsável por articular 
e monitorar – em conjunto com outros 
órgãos da Prefeitura, Comitê Rio 2016, 

Autoridade Pública Olímpica (APO) e 
demais instâncias de governo – o de-
senvolvimento e a execução de planos 
operacionais para o adequado funcio-
namento dos serviços essenciais à ci-
dade durante os eventos teste e no pe-
ríodo dos Jogos, além de supervisionar 
projetos especiais.

Continuamos trabalhamos totalmen-
te em sintonia com diversas áreas da 
Prefeitura – como, por exemplo, as se-
cretarias municipais de Obras e Casa 
Civil – e com parceiros do governo do 
estado e do governo federal, APO e 
Comitê Organizador Rio 2016, só para 
citar nossas principais interfaces. Esse 
trabalho tem contribuído para aumen-
tar a integração que já existia entre os 
três níveis de governo.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Até o momento, quais foram as 
obras mais complicadas para os Jo-
gos de 2016?

Maria Silvia: Organizar o maior 
evento esportivo do planeta traz gran-
des desafios que não estão relaciona-
dos a uma obra específica. Coordenar 
muitos projetos simultaneamente, em 
um curto prazo de tempo, engajar a 
população, gerir prazos e investimen-
tos, planejar a utilização futura das ins-
talações e compatibilizar o funciona-
mento da cidade com as intervenções 
necessárias exige grande capacidade 
de gestão como um todo. Os desafios 
de organizar este grande evento estão 
sendo vencidos com planejamento, tra-
balho, integração e transparência.

Durante as últi-
mas décadas, o cario-
ca sofreu com a de-
gradação urbana

O que assistimos 
hoje é a transforma-
ção da nossa cidade, 
centrada em projetos 
de mobilidade, infra-
estrutura urbana, de-
senvolvimento econô-
mico e social e meio 
ambiente.

O início dos trabalhos de revitalização do Passeio Olímpico do Maracanã
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Neste início de ano, estamos bas-
tante focados nos projetos relaciona-
dos ao Complexo Esportivo de Deodo-
ro, cujas obras começarão no segundo 
semestre deste ano, após licitações 
programadas para serem realizadas 
nos próximos meses. Este é o nosso 
maior desafio desde que o Governo 
Federal decidiu transferir para a Prefei-
tura a responsabilidade do projeto, que 
anteriormente havia sido delegado ao 
Governo Estadual. Para isso, o proje-
to de Deodoro foi simplificado a fim de 
agilizar sua execução. É uma missão 
desafiadora, mas não impossível.

Por outro lado, as obras do Parque 
Olímpico, na Barra, continuam avan-
çando e, como um todo, estão dentro 
do cronograma. Seis novas instala-
ções – os três pavilhões esportivos, o 
Centro de Tênis, Centro Internacional 
de Transmissão e do Centro Principal 
de Imprensa (IBC e MPC, nas siglas 
em inglês) – começaram a ganhar for-
ma desde o ano passado. No primeiro 
semestre deste ano, começarão a ser 
erguidas as demais instalações espor-
tivas do Parque Olímpico: Velódromo, 
Centro Aquático e Arena de Handebol.

A Revista Engenharia de Custos: 
Toda a execução de obras na cidade 
do Rio passa pela Secretaria Munici-
pal de Obras. Como acontece a inte-
gração entre essa secretaria e a EOM?

Maria Silvia: A preparação da ci-
dade para sediar os Jogos exige uma 
integração com diversos parceiros de 
órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, além do Comitê Organi-
zador dos Jogos Rio 2016. A parceria 
com a Secretaria Municipal de Obras 
(SMO) é fundamental para a execu-

ção e gerenciamento das obras. Con-
tamos com a importante atuação da 
RioUrbe, órgão vinculado à SMO, na 
elaboração dos orçamentos, licitações 
e fiscalização das obras. Vale ressaltar 
que o alinhamento institucional com os 
três níveis de governo – especialmen-
te Ministério do Esporte, Casa Civil do 
estado e Autoridade Pública Olímpica 
(APO) – e com o Comitê Rio 2016 tem 
sido muito importante desde a candida-
tura do Rio de Janeiro e é fator chave 
para o sucesso dos Jogos.

A Revista Engenharia de Custos: 
Faltam dois anos para os Jogos 
Olímpicos. Quais são os principais 
desafios que ainda faltam ser en-
frentados pela EOM?

Maria Silvia: Todos os projetos têm 
seus desafios específicos e não pode-
mos esquecer que a organização de 
um evento desta magnitude é complexa 
por si só. Muito trabalho já foi feito, mas 
ainda temos muito pela frente. E, nesse 
sentido, seguimos trabalhando e avan-
çando com os projetos para entregá-los 
para os Jogos. É o caso, por exemplo, 
das obras do Complexo Esportivo de 
Deodoro, uma de nossas grandes prio-
ridades. A Prefeitura assumiu o projeto, 
até então, sob responsabilidade do Go-
verno Estadual, em agosto do ano pas-
sado, e mesmo antes de ter sido forma-
lizada a transferência – o que ocorreu 
em novembro – começou o trabalho de 
revisão do masterplan e detalhamen-
to dos projetos. É importante destacar 
que, embora haja preocupação com o 
cronograma, o Complexo de Deodoro 
já existe e, para os Jogos, será com-
posto por instalações que precisam 
apenas de adaptações, e novas insta-
lações menos complexas do que as do 
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O trabalho no terreno começou no dia 
6 de julho de 2012 com a remoção dos 
elementos que compunham o antigo 
Autódromo de Jacarepaguá, como 
arquibancadas, pavimento de asfalto e 
estruturas auxiliares (grades de proteção, 
pneus, muros internos de concreto e 
cercas). As obras de infraestrutura, que 
incluem redes de drenagem, água, esgoto, 
incêndio e elétrica, estão em fase final, 
dentro do cronograma. Abaixo, o status 
das instalações do Parque:

Pavilhões esportivos (Halls 1, 2 e 3)

As obras estão em fase de fundação e 
montagem de pilares.

 As obras estão em fase de fundação.

As obras estão em fase de execução de 
estrutura de contenção

As obras estão em fundação e execução 
de estacas.

As obras estão em fase de fundação, 
cravação de estacas e execução de 
blocos.

Segundo semestre de 2015.

Segundo semestre de 2015.

Segundo semestre de 2015.

Segundo trimestre de 2016

Segundo semestre de 2015.

PArquE OLíMPICO

CEntrO dE tênIs

MAIn PrEss CEntrE (MPC)

HOtEL

IntErnAtIOnAL BrOAdCAst 
CEntrE (IBC)

Projeto - As fundações dos pavilhões esportivos do Parque Olímpico



23

MAIO 2014 • ENGENHARIA DE CUSTOS 

sItuAçãO AtuAL

sItuAçãO AtuAL

sItuAçãO AtuAL

sItuAçãO AtuAL

PrEvIsãO dE COnCLusãO

PrEvIsãO dE COnCLusãO

PrEvIsãO dE COnCLusãO

PrEvIsãO dE COnCLusãO

O edital da licitação para escolha da 
empresa que construirá a instalação 
foi lançado em setembro de 2013, e o 
processo licitatório já foi concluído. As 
obras começaram em fevereiro de 2014.

O edital da licitação para escolha da 
empresa que construirá a instalação foi 
lançado em novembro de 2013. As obras 
estão previstas para começar no primeiro 
semestre de 2014.

O edital da licitação para escolha da 
empresa que construirá a instalação foi 
lançado em dezembro de 2013. As obras 
estão previstas para começar no primeiro 
semestre de 2014.

O projeto conceitual do Complexo Esportivo 
de Deodoro foi concluído em outubro 
de 2013. Os projetos básico e executivo 
serão entregues no primeiro semestre 
de 2014, quando também será lançada 
a licitação para escolha da empresa 
responsável pela realização das obras, que 
começarão no segundo semestre deste 
ano. Instalações construídas para os Jogos 
Pan-Americanos de 2007, como o Centro 
de Tiro, o Centro de Hipismo e parte da 
estrutura do pentatlo moderno, passarão 
por algumas adequações e serão utilizadas 
nos Jogos Olímpicos.

Segundo semestre de 2015.

Segundo semestre de 2015.

Primeiro trimestre de 2016.

Primeiro trimestre de 2016.

vELódrOMO

ArEnA dE HAndEBOL

CEntrO AquátICO

dEOdOrO

Parque Olímpico. Estamos trabalhan-
do para que as instalações possam ser 
testadas no período previsto para a re-
alização dos eventos-teste, entre julho 
de 2015 e maio de 2016.

A Revista Engenharia de Custos: 
De todas as obras planejadas para 
2016, quantas já estão concluídas 
(em porcentagem)?

Maria Silvia: A cidade possui ins-
talações esportivas previstas para os 
Jogos de 2016 que estão concluídas. 
O Estádio Olímpico João Havelange 
(Engenhão), o Parque Aquático Maria 
Lenk e a Arena Rio, por exemplo. Da 
mesma forma o Maracanã, que sedia-
rá as cerimônias de abertura e encer-
ramento dos Jogos, bem como a final 
do futebol olímpico. O Sambódromo e 
o Parque dos Atletas estão entregues. 
Em Deodoro, as instalações construí-
das para os Jogos Pan-Americanos de 
2007, como o Centro de Tiro, o Cen-
tro de Hipismo e a piscina do pentatlo 
moderno estão prontos e passarão por 
adequações. Segue o status de alguns 
outros importantes projetos para os Jo-
gos de 2016:

A Revista Engenharia de Custos: 
Para a senhora, qual é o legado das 
Olimpíadas de 2016 para a popula-
ção da cidade do Rio de Janeiro?

Maria Silvia: O foco no legado vem 
ocorrendo desde o início do projeto 
olímpico. A Prefeitura partiu do prin-
cípio de que os Jogos devem servir à 
cidade.  Mais do que realizar obras e 
organizar o evento em si, o objetivo é 
tornar o Rio de Janeiro um lugar melhor 
para seus moradores, com mudanças 
nas áreas de transporte, infraestrutura 
urbana, meio ambiente e desenvolvi-
mento social.

 Assim, a Prefeitura desenvolveu 
projetos com a premissa de que os 
benefícios fossem antecipados para 
os moradores e visitantes da cidade. 
Exemplo disso é o BRT Transoeste, 
que a menos de três anos para os Jo-
gos Olímpicos já diminuiu pela meta-
de o tempo de viagem de quem faz o 

trajeto Santa Cruz-Alvorada. O novo 
sistema de ônibus expressos e de alta 
capacidade, do qual a Transoeste faz 
parte, vai aumentar o uso de trans-
portes de alta capacidade de menos 
de 20% (dados de 2012) para mais de 
60% até 2016. Com os BRTs, haverá 
uma completa reformulação no trans-
porte na cidade, redefinição das rotas 
de ônibus remanescentes e integração 
de todos os modais (barcas, metrô, ôni-
bus e trens).

 Outro exemplo é o Sambódromo, 
que foi inaugurado para o Carnaval de 
2012 após ter sido reformado e ade-
quado aos Jogos. Há ainda o Parque 
dos Atletas, que foi construído para 
os Jogos, mas está sendo usado pela 
população como área de lazer e para 
a prática de esportes, além de ser um 
espaço para grandes eventos como o 
Rock in Rio e a Rio + 20.

 O Centro de Operações Rio funcio-
na desde 2010 com 400 profissionais 
trabalhando em três turnos, 24 horas 
por dia, realizando monitoramento 
constante e ações integradas.

 Entre os projetos de infraestrutura, 
as intervenções do Porto Maravilha já 
devolveram à cidade tesouros arqueo-
lógicos como o antigo Cais da Impera-
triz e os Jardins Suspensos do Valon-
go, e criaram novas opções culturais, 
como o Museu de Arte do Rio. Quando 
estiver concluído, o Porto Maravilha vai 
gerar benefícios muito além dos Jogos, 
garantindo que uma das portas de en-
trada da cidade se torne uma área à al-
tura de sua importância.

 Com a reurbanização da Praça do 
Trem e de aproximadamente 40 ruas 
do entorno do Estádio Olímpico João 
Havelange (Engenhão), assim como a 
construção do Viaduto da Abolição – já 
entregue –, todo o bairro do Engenho 
de Dentro, na Zona Norte do Rio, será 
transformado, com significativas melho-
rias em mobilidade urbana e em lazer.

 Já o projeto do Parque Olímpico 
prevê que, até 2030, equipamentos 
esportivos e novos empreendimentos 
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formarão um novo bairro residencial 
– de tamanho equivalente ao bairro 
do Leme – que será referência para 
a cidade. Será um bairro com novos 
componentes de eficiência energéti-
ca, sustentabilidade e acessibilidade. 
Atendido por duas das novas linhas de 
BRT, a Transolímpica e a Transcarioca, 
o Parque Olímpico será um bairro aber-
to, ao contrário da maioria dos condo-
mínios da Barra da Tijuca. No local, 
ficará o principal legado esportivo dos 

o que me moti-
vou e continua me 
motivando a encarar 
este enorme desafio 
é fazer parte dessa 
transformação da ci-
dade. Participar deste 
processo é prazeroso 
e enriquecedor.

Jogos Rio 2016: o Centro Olímpico de 
Treinamento, voltado para atletas de 
alto rendimento.

Na área de meio ambiente, o projeto 
olímpico da cidade prevê a recupera-
ção dos sistemas lagunares, a garantia 
de acesso a saneamento para 700 mil 
pessoas e a redução da emissão de 
gases de efeito estufa em 16%.

 A Prefeitura inaugurou, em abril de 
2011, o Centro de Tratamento de Re-
síduos de Seropédica, que conta com 
tecnologia de ponta e garante o des-
tino adequado de 9 mil toneladas por 
dia, sem riscos para o meio ambiente. 
A ação possibilitou a desativação do 
Aterro de Gramacho, considerado o 
maior aterro da América Latina, em ju-
nho de 2012. O fim das atividades em 
Gramacho evita que, nos próximos 15 
anos, cerca de 75 milhões de metros 
cúbicos de metano/ano sejam libera-
dos para a atmosfera.

Além dos benefícios diretamente as-
sociados aos Jogos, o evento também 
está impulsionando o desenvolvimento 

de outras ações que renderão frutos 
permanentes.

A Prefeitura finalizou este ano a im-
plantação do Rio Criança Global que 
universaliza o ensino do inglês nas 
escolas públicas municipais. Com a 
inclusão em fevereiro dos estudantes 
do 9º. ano, todos os 515 mil alunos das 
1.004 escolas municipais estão sendo 
atendidos pelo programa. Criado em 
2009, o programa já havia beneficiado 
até 2013, 472 mil alunos do 1º ao 8º 
ano. Esses jovens estarão ainda mais 
preparados para ingressar no mercado 
de trabalho e também para receber os 
milhares de visitantes que chegarão à 
cidade durante a Copa do Mundo e os 
Jogos Olímpicos.

 O Ginásio Experimental Olímpico 
e Paralímpico é um programa que tem 
o objetivo de dar oportunidade para 
os alunos da rede municipal com ap-
tidões esportivas desenvolverem seu 
potencial em modalidades olímpicas 
e paralímpicas sem abrir mão de uma 
educação de excelência. O programa 
foi lançado em junho de 2011 com a 
presença da comitiva do Comitê Olím-
pico Internacional e conta com três uni-
dades inauguradas em Santa Teresa, 
Pedra de Guaratiba e no Caju, onde 
1.200 alunos são atendidos. Até o fim 
de 2016, a previsão é que mais duas 
unidades sejam inauguradas: Ginásio 
Experimental Olímpico na Ilha do Go-
vernador e o Ginásio Experimental Pa-
ralímpico, em Honório Gurgel, voltado 
para alunos com deficiência física, au-
ditiva, visual e intelectual. A previsão é 
de que os cinco GEOs atendam cerca 
de 2 mil alunos.

A Revista Engenharia de Custos: 
O IBEC é uma instituição que luta 
pelo preço justo nas obras públicas 
e pela disseminação do conhecimen-
to da Engenharia de Custos, a fim de 
evitar a má orçamentação que, por 
sua vez, acaba provocando obras 
paralisadas. Como a senhora vê a 
promoção dessa ciência realizada 
pelo IBEC e, na sua opinião, quais os 
benefícios desse trabalho para o Rio 
de Janeiro que está com as obras a 
todo vapor?

Responsible for one of the gre-
atest works of Rio de Janeiro city, 
Maria Silvia Bastos Marques walked 
the path of government and became 
president of Municipal Olympic Com-
pany. A public privately held company 
that coordinate the implementation of 
municipal projects and activities re-
lated to the Olympic and Paralympic 
Games in 2016. Maria Silvia is degree 
in Public Administration and Ph.D. in 
Economics from the Getulio Vargas 
Foundation in Rio de Janeiro.

For her performance and contri-
bution, Maria Silvia is one of the ho-
norees of Cost Engineer Day 2014. 
Know more about her career and 
about one of the greatest works of 
Rio de Janeiro city that will be res-
ponsible for improving the quality of 
local life.

Maria Silvia: A promoção das enge-
nharias, dentre elas a de custos, é de 
extrema importância para o País, que 
tem como um de seus maiores desa-
fios a consolidação de uma infraestru-
tura moderna, eficiente e competitiva, 
imprescindível a seu desenvolvimen-
to econômico e social. A importância 
dessa ciência se torna ainda mais evi-
dente no caso do Rio de Janeiro, que, 
impulsionado pelos grandes eventos, 
se destaca na realização de investi-
mentos nessa área. Os processos de 
contratação e de controle de execução 
das obras olímpicas, por exemplo, são 
criteriosos e buscam garantir que, além 
de atender aos requisitos olímpicos, os 
empreendimentos aconteçam no prazo 
e, sobretudo, com custos adequados. 
Para que isso aconteça, a participação 
de profissionais com conhecimentos 
avançados em engenharia de custos é 
imperativa. Nesse sentido, a Empresa 
Olímpica Municipal, por meio de par-
ceria com o Ministério do Esporte, tem 
utilizado consultorias especializadas 
para apoiá-la, entre outras coisas, na 
pesquisa de preços de itens especiais 
(não constantes dos bancos de dados 
oficiais: SINAP, SCO, SICRO), na con-
ferência de quantitativos e na verifica-
ção de consistência das composições 
de custos.
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Dinamarquês graduado em En-
genharia Mecânica e de Pro-
dução, em 1985, com um MBA 

na área realizado em 2001, Carsten 
Jermiin Wredstrom é o atual presiden-
te do Conselho Internacional de En-
genharia de Custos (ICEC). Durante 
sua carreira, Carsten trabalhou com 
Gestão de Qualidade, Planejamento 
de Produção, Desenvolvimento Orga-
nizacional e Gestão de Projetos. Sua 
experiência foi obtida em empresas 
privadas e públicas da Dinamarca e 
de toda a Europa nas indústrias de TI, 
serviço público, utilitários, engenha-
ria e consultoria de gestão, além de 
fabricação de produtos mecânicos e 
eletrônicos. Durante os últimos nove 
anos, Wredstrom tem se dedicado 
como autônomo consultor de Geren-
ciamento de Projetos

Segundo Carsten Wredstrom, seu 
envolvimento no ICEC começou em 
2003, quando a Associação de Geren-
ciamento de Projetos Dinamarquesa 
pediu que ele fosse representante do 
Conselho. Sua primeira oportunidade 
de conhecer pessoas do ICEC foi em 
uma conferência na Islândia, onde se 

encontrou com Kenneth Humphreys e 
Steven Boeschoten, secretário-geral e 
presidente do ICEC na época. Depois 
disso, Wredstrom foi convencido de que 
valeria a pena investir tempo no ICEC.

Conheça mais sobre o Conselho 
Internacional de Engenharia de Cus-
tos através de seu presidente.

Leia a entrevista na íntegra.

A Revista Engenharia de Custos: 
Sr. Wredstrom, o senhor é presi-
dente do ICEC. Quais são os prin-
cipais desafios desta posição no 
Conselho?

Carsten Wredstrom: O ICEC é uma 
organização mundial. Os executivos e 
as organizações membros locais es-
tão, por essa razão, espalhados por 
todo o globo. Manter o contato regular 
e o ritmo de trabalho em curso é um 
desafio, por causa da distância entre 
os membros ativos. Para compensar 
isso, é necessário manter reuniões re-
gulares de contato através do Skype 
e ser muito consciente de que, pelo 
menos, o executivo está frequentan-

do as mesmas conferências a fim de 
se conhecerem pessoalmente e reali-
zar algumas reuniões de trabalho.

A Revista Engenharia de Custos: 
Quais foram as principais realiza-
ções do ICEC até agora?

Carsten Wredstrom: Desde a cria-
ção, em 1976, o ICEC teve acesso a 
mais de 120.000 engenheiros de cus-
to e gerentes de projetos em mais de 
120 nações diferentes. O fato de o 
ICEC ter existido quase 40 anos e es-
tar prosperando é a principal conquis-
ta. Isto é possível através do trabalho 
em uma base voluntária de pessoas 
entusiastas altamente profissionais, 
que veem a importância de uma rede 
internacional de profissionais e orga-
nizações de projeto.

Esta rede mundial foi alcançada 
porque o ICEC é uma organização 
única que tem uma cobertura com-
pleta de todos os assuntos que são 
de relevância para os profissionais de 
Gestão de Projetos, Engenharia de 
Custos e Levantamento Quantitativo. 
Isso proporciona uma excelente opor-

Entrevista
Carsten Jermiin Wredstrom
Presidente do International Cost Engineering Council (ICEC)

O fato do ICEC 
existir há quase 40 
anos e estar pros-
perando é a principal 
conquista

tunidade para networking e comparti-
lhamento de conhecimento de todos 
os setores do mundo e em diferentes 
nações e culturas.

Ao invés de separar os papéis, a 
especialização constitui uma sinergia 
que deve garantir a melhor base para 
a execução do projeto bem-sucedi-
do. O ICEC está constantemente à 
procura de expansão da cooperação 
com outras organizações, a fim de 
estender a rede para o benefício de 
seus membros e continuar a capaci-



26

ENGENHARIA DE CUSTOS • MAIO 2014

de que isso será feito do modo brasi-
leiro que todos gostamos. É o primei-
ro Congresso Mundial na América do 
Sul e isso é um reflexo de que o Brasil 
se tornou um personagem importante 
na economia mundial. Por essa razão, 
também espero um grande número de 
participantes de todo o mundo.

Vou sugerir que o IBEC e o ICEC 
devam começar a promover este 
grande evento fortemente, assim que 
o próximo congresso mundial, em Mi-
lão, em outubro de 2014 acontecer.

A Revista Engenharia de Custos: 
Como o senhor vê a promoção da 
Engenharia de Custos realizada 
pelo IBEC e os benefícios des-
se trabalho para o Brasil e para a 
América do Sul?

Carsten Wredstrom: Uma Enge-
nharia de Custos bem executada e 
uma Gestão de Projetos e Levanta-
mento Quantitativo bem desenvolvi-
dos são, absolutamente, necessá-
rios para um bom desenvolvimento 
da economia no Brasil e na América 
do Sul.

Por isso, estou feliz em perceber 
que o IBEC é muito ativo na socieda-
de. Vou sugerir que o IBEC continue, 
e de uma forma expansiva, a promo-
ver a Engenharia de Custos para o 
Governo, as autoridades e empresas 
públicas e privadas no Brasil, entre 
outros. Além disso, sugiro que o IBEC 
estabeleça alianças com outras or-
ganizações competentes, seguindo 
o mesmo caminho do ICEC, a fim de 
ser ainda mais influente.

Estou feliz em 
perceber que o IBEC 
é muito ativo na so-
ciedade

dade de fornecer uma visão completa 
das disciplinas de projeto. Um gran-
de exemplo dessa rede estendida é 
que o ICEC é uma ONG (Organiza-
ção Não Governamental) em Registro 
de Status Consultivo com o Conselho 
Econômico e Social das Nações Uni-
das, o ECOSOC.

 O ICEC tem, também, acordos 
formais com a International Federa-
tion of Surveyors (FIG), o Internatio-
nal Project Management Association 
(IPMA) e o Royal Institution of Charte-
red Surveyors (RICS). Além de apoiar 
e receber apoios da Pacific Associa-
tion of Quantity Surveyors (PAQS) 
através da colaboração com a Região 
3 do ICEC (África) e Africa Associa-
tion of Quantity Surveyors (AAQS) 
através da Região 4 do ICEC (Ásia 
Pacífico).

A ampla rede do ICEC só é pos-
sível porque o próprio não possui in-
teresses comerciais e não compete 
com os outros.

A Revista Engenharia de Custos: 
Na sua opinião, quais são os princi-
pais desafios a serem enfrentados 
pelo ICEC em prol da Engenharia 
de Custos em todo o mundo?

Carsten Wredstrom: O ICEC é 
uma rede de Gerenciamento de Pro-

jetos, Engenharia de Custos e Le-
vantamento Quantitativo presente 
em mais de 40 países e seções em 
muitos outros mais. O ICEC está 
apoiando todas as partes do mundo, 
em benefício das organizações mem-
bros. Mas isso, muitas vezes, é feito 

“por trás das linhas”, e pode ser difícil 
de ver por aqueles que não estão di-
retamente envolvidos no trabalho do 
ICEC. Por essa razão, o ICEC pode 
aparecer como invisível no intervalo 
de tempo entre os Congressos Mun-
diais do ICEC e, portanto, temos de 
estar muito conscientes sobre isso, 
informando que o ICEC trabalha tanto 
quanto possível.

A Revista Engenharia de Custos: 
Quais são as suas expectativas do 
10º Congresso Mundial do ICEC, 
que será realizado no Brasil, em 
2016?

Carsten Wredstrom: Estou mui-
to ansioso por este congresso e certo 

Unila: Presença do IBEC 
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Carsten Jermiin Wredstrom 
Chairman of International Cost Engineering 
Council (ICEC)

Danish degree in Mechanical and Pro-
duction Engineering, in 1985, with an MBA 
in the area in 2001, Carsten Jermiin Wreds-
trom is the current president of the Interna-
tional Cost Engineering Council (ICEC). Du-
ring his career, Carsten worked with Quality 
Management, Production Planning, Orga-
nizational Development and Project Mana-
gement. His experience has been gained in 
private and public companies in Denmark 
and throughout Europe in the IT industry, 
public service, utilities, engineering and ma-
nagement consulting, and manufacturing of 
mechanical and electronic products. During 
the past nine years, Wredstrom has been 
dedicated as an independent consultant for 
Project Management.

According to Carsten Wredstrom, their in-
volvement in ICEC began in 2003, when the 
Association of Danish Project Management 
asked him to be representative of the Cou-
ncil. His first opportunity to meet people from 
ICEC was at a conference in Iceland, where 
he met with Kenneth Humphreys and Steven 
Boeschoten, Secretary-General and Chair-
man of ICEC at the time. After that, Wreds-
trom was convinced it would be worth inves-
ting time in ICEC.

Learn more about the International Cost 
Engineering Council through its chairman.

Read the full interview.

Engenharia de Custos Magazine: Mr. 
Wredstrom, you are ICEC’s Chairman. What 
are the main challenges of this position in the 
Council?

Carsten Wredstrom: ICEC is a worldwi-
de organization. The executives and the local 
member organizations are, for that reason, 
scattered around the globe. To keep regular 
contact and momentum of the ongoing work 
is a challenge, because of the distance be-
tween the active members. To compensate 
for that, it is necessary to keep regular con-
tact meetings by Skype and being very cons-
cious on that at least the executive are atten-
ding the same conferences, in order to meet 
in person and do some working meetings.

Engenharia de Custos Magazine: What 
were the main ICEC’s achievements so far?

Carsten Wredstrom: Since the esta-
blishment in 1976, ICEC has gained access 
to more than 120,000 cost engineers and 
project managers in over 120 different na-
tions. The fact that ICEC has existed nearly 
40 years and is thriving in such an extent is 
the main achievement. This is made possib-
le through the work on a voluntarily basis of 
enthusiastic highly professional people, that 
can see how importance of an international 
network of project professionals and project 
organizations. 

This worldwide network has been achie-
ved because ICEC is a unique organization 
that has a complete coverage of all subjects 
that are of relevance for project professio-
nals, that is Project Management, Cost En-
gineering and Quantity Surveying. This pro-
vides a superb opportunity for networking 
and sharing knowledge from all sectors of the 
project world and across different industries, 
nations and cultures.

Rather than separating the roles, com-
bining PM and CE/QS expertise constitutes 
a synergy that should ensure the best fou-
ndation for successful project execution. 
ICEC is constantly looking for extending the 
cooperation with other organization in order 
to extend the network for the benefit of the 
members, in order to continue the ability to 
provide a complete view of project disciplines. 
An example of such extended network is that 
ICEC is an NGO (Non Government Organi-
sation) in Roster Consultative Status with the 
United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC).

ICEC has also formal agreements with 
International Federation of Surveyors (FIG), 
International Project Management Associa-
tion (IPMA), Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS). In addition, ICEC supports 
and gets supports from the Pacific Associa-
tion of Quantity Surveyors (PAQS) through 
collaboration with ICEC Region 3 (Africa) 
and Africa Association of Quantity Surveyors 
(AAQS) through ICEC Region 4 (Asia Pacific). 

The widespread network of ICEC is only 
possible because ICEC itself has no com-
mercial interests and does not compete with 
others.

Engenharia de Custos Magazine: In 
your opinion, what are the main challenges to 

be faced for the ICEC in favor to worldwide Cost 
Engineering?

Carsten Wredstrom: ICEC is a network of 
Project Management, Cost Engineering and 
Quantity Surveying present in more than 40 
countries plus chapters in many more. ICEC is 
supporting, giving input and providing bridge of 
the gaps to the project world locally and to other 
parts of the world, for the benefit to those mem-
ber organization. But this is often done “behind 
the lines” and can be difficult to see for those 
who are not directly involved in the ICEC work. 
For that reason ICEC can appear as invisible 
in daily life in the time span between the ICEC 
World Congresses, and therefore we have to be 
very conscious about informing about ICEC’s 
work as much as possible. 

Engenharia de Custos Magazine: What are 
your expectations of the 10th ICEC World Con-
gress that will be held in Brazil, in 2016?

Carsten Wredstrom: I am looking very much 
forward to this congress. I am sure it will be done 
in the Brazilian way that we all enjoy.

It is the first World Congress in South Ameri-
ca and this is a reflection of Brazil has become 
a major player in the world economy. For that re-
ason, I also expect a high number of attendees 
from all over the world.

I will suggest that IBEC and ICEC shall start 
promoting this great event heavily, as soon as 
the next world congress in Milan, October 2014 
is well over.

Engenharia de Custos Magazine: How do 
you see the promotion of Cost Engineering con-
ducted by IBEC and the benefits of this work to 
Brazil and to South America?

Carsten Wredstrom: Well performed Cost 
Engineering, as well as Project Management 
and Quantity Surveying, is and absolutely must 
for a successful development of the economy in 
Brazil and South America.

Therefore, I am happy to realize that IBEC is 
a very active player in the society. I will suggest 
that IBEC continue, and in an extended way, to 
promote Cost Engineering to the Government, 
Public Authorities and public and Private com-
panies in Brazil and beyond. I will also suggest 
that IBEC establish alliances with other relevant 
organizations in order to be even more influen-
tial, and that should be done in the “ICEC way”.
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Engenheiro Civil há 39 anos e 
mestre em Engenharia Civil há 
13, Paulo Roberto Vilela Dias, 

vem lutando há mais de 35 anos pela 
transformação desse ramo da Enge-
nharia em uma ciência. Na presidência 
do Instituto Brasileiro de Engenharia de 
Custos (IBEC), o Eng. Paulo Dias sem-
pre buscou a valorização dessa profis-
são no Brasil. Autor de quatro livros 
sobre orçamentação e planejamento 
de obras, Paulo Dias conquistou, com 
apoio dos deputados estaduais Paulo 
Ramos e Luiz Paulo Corrêa da Rocha, 
o Dia do Engenheiro de Custos, criado 
em 2006, através da Lei nº 4.905.

Nessa entrevista, Paulo Dias mos-
tra o cenário da Engenharia de Custos 
no Brasil e aponta possíveis soluções 
para a questão das obras públicas no 
país que, segundo ele, apresentam 
um quadro de mais de três mil para-
lisações, representando um desperdí-
cio de mais de R$ 20 bilhões.

Confira a entrevista na íntegra.

A Revista Engenharia de Custos: 
Sr. Paulo, o Brasil tem apresentado 
muitas obras públicas paralisadas e 
algumas com qualidade muito pre-
cária. Na sua opinião, quais são as 
principais causas desse problema?

Paulo Dias: O problema principal 
do excessivo número de obras inaca-
badas é, além da má qualidade dos 
projetos básicos, que fazem parte 
dos editais de licitação, a ausência 
de profissionais qualificados em En-
genharia de Custos para estimarem o 
preço de venda dos serviços de en-
genharia. A falta destes profissionais 
se dá, principalmente, em órgãos pú-
blicos, no entanto, também se verifica 
em grande quantidade nas empresas 
privadas e nos órgãos auditores. Fal-
ta, ainda, planejamento de médio e 
longo prazos dos empreendimentos 
por parte dos órgãos públicos.

A Revista Engenharia de Custos: 
Como esse transtorno pode ser so-
lucionado?

Paulo Dias: A solução para este 
problema é, claramente, a qualifica-
ção dos profissionais em Engenharia 
de Custos, como existe no restante 

do mundo. Seja através da inclusão 
desta disciplina na graduação ou nos 
cursos de pós-graduação. Temos que 
transformar a Engenharia de Custos 
em uma ciência, urgentemente.

A Revista Engenharia de Custos: 
O processo de licitação de obras 
públicas no Brasil ainda possui al-
gumas irregularidades. Como ele 
pode ser aprimorado?

Paulo Dias: A melhoria dos edi-
tais de licitação deve passar, neces-
sariamente, pela existência de bons 
projetos básicos e formação correta 
do preço da obra ou do serviço de 
engenharia e um planejamento do 
empreendimento. Em ambos os ca-

Entrevista
Paulo Roberto Vilela Dias
Presidente do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC)

Projeto básico 
e qualificação pro-
fissional são reque-
ridos, atualmente, 
para melhorar as 
condições da Enge-
nharia Nacional

A transformação 
da arte em ciência
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sos, haverá necessidade de qualifi-
car profissionais.

A Revista Engenharia de Custos: 
O senhor pode nos explicar como é 
o processo adotado pelos órgãos 
públicos para cálculo do preço de 
referência das obras? 

Paulo Dias: De acordo com o que se 
observou durante o 1º Fórum Brasileiro 
de Custos de Obras Públicas, promovi-
do pelo IBEC, para ser bem sucedido, 
o processo atual de formação de preço 
deve observar, rigorosamente, a corre-
lação entre os serviços objetos da con-
tratação e os sistemas referenciais de 
custos adotados. Isso representa dizer 
que cada órgão deve ter seu próprio 
sistema base de cálculo do custo direto 
da obra, além de metodologia clara e 
tecnicamente perfeita de definição do 
percentual de BDI.

A Revista Engenharia de Custos: 
Qual a principal dificuldade de se 
elaborar previamente o projeto bá-
sico do empreendimento?

Paulo Dias: Podemos garantir que, 
no caso das pequenas prefeituras, fal-
ta conhecimento, estrutura e recursos 
financeiros para elaborar o projeto. Isso 
pode provocar, muitas vezes, a perda 
da verba que lhe seria destinada devi-
do à falta de dinheiro para elaboração 
do projeto. Enquanto isso, na maioria 
dos demais órgãos, a falta de planeja-
mento de médio e longo prazo leva à 
ausência de um bom projeto.

A Revista Engenharia de Custos: 
Sabemos que os órgãos fiscaliza-
dores auditam as obras públicas. 
Como o senhor vê a atuação des-
ses profissionais no cenário atual?

Paulo Dias: Quanto aos profissio-
nais auditores, apesar de reconhe-
cer sua importância para o País, vale 
ressaltar a obrigatoriedade de quali-
ficação em Engenharia de Custos e, 
como não poderia deixar de ser, em 
experiência na execução de obra.

A Revista Engenharia de Custos: 
Na sua opinião, como está o mer-

cado de Engenharia para os pro-
fissionais e as empresas? Ainda 
existe falta de qualificação profis-
sional?

Paulo Dias: O mercado atual de 
engenharia é muito desfavorável aos 
profissionais das empresas privadas 
que, além de oferecerem baixos sa-
lários, proporcionam, muitas vezes, 
má qualidade de recursos físicos e 
financeiros. Em relação às empresas, 
não é diferente, pois editais carentes 
de um bom projeto básico e uma ina-
dequada formação de preço acabam 
provocando a assinatura de contratos 
que ferem seus interesses comer-
ciais. Evidentemente, esta situação 
não pode terminar bem.

O preço de ven-
da é propriedade 
da empresa e de-
pende do merca-
do, e o custo é ape-
nas uma variável

A Revista Engenharia de Custos: 
Sr. Paulo, quais são os objetivos 
mais imediatos do IBEC?

Paulo Dias: Além de planejar a re-
alização de um Fórum Nacional sobre 
Metodologia de Cálculo do Percentual 
de BDI, desejamos obter bons patro-
cinadores para garantir o sucesso do 
10º Congresso Mundial de Engenha-
ria de Custos. Uma conquista nossa 
para a Engenharia Nacional e todo o 
Brasil

A Revista Engenharia de Custos: 
Na posição de presidente do IBEC, 
qual seu maior objetivo pessoal?

Paulo Dias: Desejo dar sequên-
cia ao trabalho que iniciamos com 
o IBEC Social, nosso programa de 
responsabilidade socioambiental que 
oferece assistência a pessoas menos 
favorecidas, cuja direção está com a 

Eng. Julia Dias. Além disso, promover 
o desenvolvimento sustentável com o 
Programa Carbono Zero, através do 
qual o IBEC se compromete a neu-
tralizar a emissão de gás carbônico 
(CO2) na atmosfera, plantando ár-
vores na mata atlântica, em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Enge-
nheiros Florestais (SBEF).

A Revista Engenharia de Custos: 
Quais são suas considerações finais?

Paulo Dias: O Contratante não exe-
cuta os serviços e, portanto, não ela-
bora seu custo. Os sistemas de cus-
tos e a aplicação de BDI referenciais 
permitem que se obtenha o preço de 
referência de uma obra com certa 
margem de erro. Assim, é imprescin-
dível a sua inclusão deste parâmetro 
para não interferir no preço social-
mente justo, que é uma estimativa.

Civil engineer for 39 years and 
master in Civil Engineering for 
13, Paulo Roberto Vilela Dias has 
been fighting for over 35 years for 
the transformation of this area of 
engineering in a science. As pre-
sident of Brazilian Institute of Cost 
Engineering (IBEC), Paulo Dias 
always sought recognition of that 
profession in Brazil. Author of four 
books on budgeting and planning 
works, Paulo Dias won with the 
support of state legislators Paulo 
Ramos and Paulo Luiz Corrêa da 
Rocha, the Cost Engineer Day, 
created in 2006 by Law No. 4.905. 

In this interview, Paulo Dias 
shows the scene of Cost Engi-
neering in Brazil and suggests 
possible solutions to the issue of 
construction in the country that, 
according to him, present a pictu-
re of over three thousand outages, 
representing a waste of more than 
R$ 20 billion.
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Secretário-geral de um dos 
mais importantes organis-
mos internacionais da En-

genharia de Custos há quase uma 
década, o australiano Peter Smith 
possui mais de 30 anos de expe-
riência na indústria da construção 
civil, tanto na Austrália quanto in-
ternacionalmente. Contudo, segun-
do ele, seu papel foi além do le-
vantamento quantitativo e passou 
a cobrir a maioria dos aspectos 
do gerenciamento de projetos de 
construção com um foco particular 
em gestão de projetos, de contra-
tos, de custos, de riscos e solução 
de disputas.

Smith também está, regularmen-
te, comprometido como perito em 
matéria de litígios relativos a dispu-
tas de construção. Além disso, ele 
é acadêmico sênior na Universidade 
de Tecnologia de Sidney e conduz 
uma consultoria própria desde o iní-
cio da década de 90. Peter Smith 
assumiu o cargo de Secretário-geral 
do Conselho Internacional de Enge-
nharia de Custos (ICEC, em inglês), 
em 2006. Antes dele, o Dr. Kenne-
th Humphreys ocupou essa posição 

por 30 anos, desde a fundação do 
ICEC, em 1976.

Engajado na luta pelo reconhe-
cimento mundial do Engenheiro de 
Custos como profissão, Peter Smith 
fala, nessa entrevista, sobre a certifi-
cação internacional dos profissionais 
desse ramo em continentes nos quais 
eles ainda não são reconhecidos. 
Smith também fala sobre o cenário 
da Engenharia de Custos no mundo 
e sobre as expectativas para o 10º 
Congresso Mundial do ICEC que será 
realizado em 2016, no Rio de Janeiro, 
uma conquista do IBEC para o Brasil.

Leia a entrevista na íntegra.

A Revista Engenharia de Custos: 
Sr. Smith, o senhor pode nos con-
tar um pouco sobre o Conselho In-
ternacional de Engenharia de Cus-
tos e como acontece a sua atuação 
em todo o mundo?

Peter Smith: O Conselho Inter-
nacional de Engenharia de Custos 
(ICEC) foi criado em 1976, em reco-
nhecimento da necessidade de a pro-
fissão de gerenciamento de custos 

de projeto ser representada e pro-
movida em escala global - em vigor 
para fornecer uma identidade glo-
bal para a profissão. Ele atua como 
uma organização guarda-chuva para 
a engenharia de custos, o levanta-
mento quantitativo e associações de 
gerenciamento de projetos em todo o 
mundo. O ICEC tem agora uma base 
de membros de 40 associações na-
cionais, localizadas em 35 países, e 
representa mais de 100.000 profissio-
nais de gestão de custos trabalhando 
em mais de 120 países.

O objetivo fundamental do ICEC é 
fornecer o veículo central para com-
partilhamento de informação e conhe-
cimento, a fim de auxiliar no desenvol-
vimento dos padrões da profissão de 
gestão de custos em todo o mundo. 
Isso será particularmente benéfico 
para os países em desenvolvimento 
e naqueles onde a disciplina não tem 
sido tradicionalmente reconhecida. 
Existe, atualmente, um grande abismo 
na qualidade e sofisticação dos servi-
ços de gestão de custos de projeto for-
necidos por empresas em países onde 
a disciplina é bem estabelecida, está 
a emergir, ou ainda, onde tem apenas 
uma base rudimentar.

Como uma organização sem fins 
lucrativos que não está competindo 
com ninguém, o ICEC está bem posi-
cionado para fornecer essa platafor-
ma global central e beneficiar a pro-
fissão de engenharia de custos.

A Revista Engenharia de Custos: 
Na sua opinião, quais foram os maio-
res desafios do ICEC até agora?

Entrevista
Peter Smith
Secretário-geral do International Cost Engineering Council (ICEC) 

O ICEC está bem 
posicionado para 
fornecer uma plata-
forma global central 
e beneficiar a profis-
são de engenharia 
de custos
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Peter Smith: O maior desafio é a 
comunicação. Isso está relaciona à 
comunicação em todas as atividades 
do ICEC – se comunicar de forma 
eficaz com seus oficiais, delegados, 
associações e membros individuais e 
empresas de gestão de custo de pro-
jeto. Isso também se estende à comu-
nicação com as organizações globais 
externas, tais como as Nações Uni-
das, o Banco Mundial e a Organiza-
ção Mundial do Comércio.

Um dos principais objetivos do 
ICEC é facilitar o compartilhamento 
de informação e conhecimento, e ne-
tworking entre as federações filiadas 
ao ICEC. Isso requer do ICEC comu-
nicação efetiva com as associações 
e incentivo.

O maior desafio, no entanto, é 
a comunicação com os membros 
individuais de associações do ICEC 
para torná-los conscientes sobre o 
Conselho: o que é, o que faz e como 
ele pode beneficiar, não apenas o 
indivíduo, mas sua profissão em 
uma escala global. O ICEC tem uma 
estrutura em que cada associação 
membro tem um delegado oficial 
com um papel fundamental na 
comunicação destas informações 
aos seus membros individuais. 
Infelizmente, isso não foi tão bem 
sucedido como gostaríamos, pois é 
claro que muitos membros individuais 
de associações sabem pouco ou 
nada sobre o ICEC. Isso tem sido 
um problema em curso há muitos 
anos e as medidas estão sendo 
desenvolvidas para melhorar esta 
situação.

Por exemplo, é importante que os 
profissionais de engenharia de custos 
na região sul-americana se tornem 
conscientes sobre como o ICEC 
pode ajudar no desenvolvimento de 
sua profissão e de um programa de 
certificação de engenharia de custos.

A Revista Engenharia de Custos: 
Quais são as principais conquistas 
do ICEC para a Engenharia de Cus-
tos em todo o mundo?

Peter Smith: A principal realização 
do ICEC tem sido no fornecimento de 
uma identidade global para a profissão 
de engenharia de custos/gerenciamen-
to de projeto. Como mencionado ante-
riormente, o ICEC está em uma posição 
única para fornecer essa identidade 
global – o ICEC não compete com 
quaisquer associações profissionais, 
empresas ou indivíduos, mas fornece 
a plataforma para trazer toda a profis-
são em conjunto para compartilhar in-
formação, conhecimento e, finalmente, 
melhorar os padrões profissionais em 
todo o mundo.

O site do ICEC 
também fornece 
uma fonte única de 
informação de ges-
tão de custos de pro-
jeto global

O site do ICEC também fornece 
uma fonte única de informação de 
gestão de custos de projeto global. 
Isto inclui os padrões e competên-
cias profissionais, padrões educa-
cionais, programas de certificação e 
eventos, congressos ou reuniões de 
todo o mundo. Por exemplo, o ICEC 
publica um “Inventário de Boas Prá-
ticas e Normas” na gestão de cus-
tos de projeto. Ele compreende uma 
lista de links para melhores práticas 
e normas que foram desenvolvidas 
em uma variedade de países para a 
gestão de custo de projeto. Isso inclui 
documentos desenvolvidos pelas as-
sociações membros com muitos pa-
drões independentes.

O ICEC também credencia certi-
ficação e programas de desenvolvi-
mento profissional contínuo executa-
dos por associações membros. Isso 
proporciona reconhecimento interna-
cional nas qualificações dos mem-
bros certificados das associações. 
Isso é importante para muitos mem-
bros individuais, sobretudo, tendo em 

conta as oportunidades globais na 
profissão de gerenciamento de custo 
de projeto. Pessoas qualificadas sob 
qualquer um desses programas cre-
denciados têm direito de usar o nome 
e o logotipo ICEC e o pós-nominal 
ICECA, que designa sua realização.

Em 2006, o Conselho Econômico 
e Social das Nações Unidas (ECO-
SOC, em inglês) concedeu estatuto 
consultivo para Registro ICEC, que 
tem o potencial de proporcionar enor-
mes oportunidades para os membros 
que contribuem para o trabalho das 
Nações Unidas.

A Revista Engenharia de Custos: 
Como secretário-geral do ICEC, 
quais são seus principais desafios?

Peter Smith: O ICEC é uma organi-
zação sem fins lucrativos com um or-
çamento muito limitado, dependendo 
fortemente da ajuda de associações 
e indivíduos membros que oferecem 
seu tempo e esforço para ajudar o 
ICEC e a profissão global. Portanto, 
o maior desafio é coordenar todas es-
tas associações e indivíduos e ajudá
-los e incentivá-los com o tremendo 
trabalho que eles fazem. Obviamen-
te, seu próprio trabalho pessoal e em-
presarial tem que ter prioridade, por 
isso é uma questão de trabalhar com 
eles para conseguir as coisas de uma 
forma gerenciável.

A Revista Engenharia de Custos: 
Em seu trabalho apresentado no 
Congresso Mundial IPMA, em 2013, 
na Croácia, o senhor enfatiza que a 
profissão de Gerenciamento de Cus-
tos de Projeto não tem sido reconhe-
cida em muitas regiões do mundo. O 
que é necessário fazer para mudar 
esta situação?

Peter Smith: Em meu artigo, argu-
mento que a profissão precisa desen-
volver padrões globais comuns, or-
ganismos comuns de conhecimento 
e definições de padrão/terminologia. 
Estas normas poderão fornecer uma 
plataforma mais abrangente, que po-
deria ser adaptada para atender às 
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necessidades locais e regionais. Ex-
celentes normas já existem em mui-
tas partes do mundo (como o quadro 
de Gerenciamento de Custo Total 
da AACE [Association for the Ad-
vancement of Cost Engineering], os 
Padrões de Competência da PAQS 
[Pacific Association of Quantity Sur-
veyors] e as Normas Internacionais 
do RICS [Royal Institution of Charte-
red Surveyors]). Estes poderiam for-
mar a base para o desenvolvimento 
de normas globais que serão de gran-
de ajuda em regiões onde a profissão 
não é amplamente reconhecida.

A necessidade de desenvolver pro-
gramas de certificação de gestão de 
custos de projeto nessas regiões tam-
bém é muito importante. Os programas 
de certificação, escolar e Desenvolvi-
mento Profissional Contínuo (DPC) 
estão bem estabelecidos em muitos 
países e regiões que podem formar a 
base para o desenvolvimento destes 
programas em regiões onde haja ne-
cessidade. Necessidades particulares 
para programas de certificação têm 
sido identificados na Europa, Oriente 
Médio, América do Sul, Índia e outros 
países onde a profissão não tem sido 
tradicionalmente reconhecida.

A Revista Engenharia de Custos: 
O senhor também enfatiza que a 
profissão de gerenciamento de 
custo de projeto está fragmentada 
e carece de reconhecimento glo-
bal. Como resolver esse problema?

Peter Smith: A profissão precisa 
de liderança global para mantê-la em 
conjunto e levá-la adiante. A colabo-
ração entre as diversas associações 
de gestão de custo de projeto em 
todo o mundo é a peça-chave. Além 
de associações profissionais, organi-
zações nacionais como a Associação 
do Pacífico de Calculistas de Obra, a 
Associação Africana de Orçamentista 
de Obras, a Associação Internacional 
de Gestão de Projetos, a Associação 
para o Avanço da Engenharia de Cus-
tos, a Associação China de Engenha-
ria de Custos e a Royal Institution of 
Chartered Surveyors precisam unir 
forças e trabalhar em conjunto para 

o desenvolvimento e a unificação 
da profissão. E o ICEC proporciona 
meios para facilitar isso.

A Revista Engenharia de Custos: 
O senhor já veio ao Rio de Janei-
ro e conheceu um pouco sobre a 
atuação do IBEC no país. Qual sua 
opinião sobre a promoção da En-
genharia de Custos realizada pelo 
Instituto e quais os benefícios des-
se trabalho para o Brasil e a Amé-
rica do Sul?

Peter Smith: Acho que o trabalho 
do IBEC é absolutamente vital para o 
desenvolvimento da profissão de en-
genharia de custos, não só no Brasil, 
mas em toda a América do Sul. Por 
exemplo, o programa de certificação 
de engenharia de custos, no qual 
o IBEC está trabalhando, tem um 
tremendo potencial para aumentar 
drasticamente o perfil da profissão e 
elevar os padrões profissionais para 
toda a América do Sul.

O Dia do Engenheiro de Custos no 
Brasil (realizado todos os anos pelo 
IBEC) é outra grande conquista para 
o ICEC. Não estou ciente de qualquer 
outro país do mundo que tenha isso - 
é uma tremenda iniciativa de elevar o 
perfil da profissão, não só na indústria, 
mas para a comunidade em geral.

A Revista Engenharia de Custos: 
Quais são suas expectativas para o 
10º Congresso Mundial do ICEC, que 
será realizado no Brasil, em 2016?

Peter Smith: Acredito fortemente 
que o Congresso Mundial do ICEC 
no Brasil, em 2016, será um tremen-
do sucesso. O IBEC tem feito mui-
tos trabalhos já na preparação para 
o evento, o que é um bom sinal. Vo-
cês também têm a grande atração do 
Rio de Janeiro - minha cidade favo-
rita no mundo - é espetacular, com 
tantas pessoas e atributos naturais 
maravilhosos. Minhas viagens pelo 
Rio e Brasil me deram informações 
valiosas sobre este país maravilho-
so e progressista. Há tantas coisas 
interessantes acontecendo no Brasil, 
como a realização da Copa do Mun-
do de 2014 e os Jogos Olímpicos de 
2016. O Congresso Mundial do ICEC 
de 2016 será realizado no ponto cul-
minante de todos esses eventos.

Minha única preocupação é o de-
sempenho do meu país na Copa do 
Mundo da FIFA. A Austrália jogou 
contra o Brasil no ano passado no 
Rio de Janeiro e perdeu por 6-0 (mas 
o placar poderia ter sido muito mais 
elevado). A Austrália é a equipe me-
nos bem colocada no evento e tem 
que jogar contra os atuais campeões 
mundiais da Espanha e contra o fi-
nalista da copa das confederações, 
Holanda, na fase de abertura. Isso 
pode ser muito embaraçoso. E é claro 
que desejo ao anfitrião, Brasil, tudo 
de melhor para o evento e espero que 
vocês se tornem campeões mundiais 
pela sexta vez!

Acho que o traba-
lho do IBEC é abso-
lutamente vital para 
o desenvolvimento 
da profissão de en-
genharia de custos, 
não só no Brasil, mas 
em toda a América 
do Sul
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Dr. Peter Smith 
Secretary-General of International Cost 
Engineering Council (ICEC)

Secretary-general of one of the most 
important international bodies of Cost 
Engineering for almost a decade, the 
Australian Peter Smith has over 30 ye-
ars experience in the construction indus-
try, both in Australia and internationally. 
However, he said, his role went beyond 
the quantitative survey and has covered 
most aspects of managing construction 
projects with a particular focus on pro-
ject management, contract manage-
ment, cost management, risk manage-
ment and dispute resolution.

Smith is also regularly engaged as an 
expert witness in litigation matters rela-
ting to construction disputes. In addition, 
he is a senior academic at the Univer-
sity of Technology Sydney (UTS) and 
conducts his own consultancy since the 
early 90s. Peter Smith took over as Se-
cretary-general of the International Cost 
Engineering Council (ICEC) in 2006. Be-
fore him, Dr. Kenneth Humphreys held 
that position for 30 years from the esta-
blishment of ICEC in 1976.

Engaged in the struggle for world re-
cognition as a profession Cost Engine-
er, Peter Smith speaks in this interview 
about the international certification of 
these professionals in continents where 
they are not yet recognized. Smith also 
talks about the scenario of Cost Engi-
neering in the world and about expecta-
tions for the 10th ICEC World Congress 
to be held in 2016, in Rio de Janeiro, an 
achievement of IBEC to Brazil.

Read the full interview.
Engenharia de Custos Magazine: 

What is the International Cost Enginee-
ring Council and how happens its acting 
in all over the world?

Peter Smith: The International Cost 
Engineering Council (ICEC) was es-
tablished in 1976 in recognition of the 
need for the project cost management 
profession to be represented and pro-
moted on a global scale – in effect to 
provide a global identity for the profes-
sion. It acts as an umbrella organisation 
for cost engineering, quantity surveying 
and project management associations 
around the world. ICEC now has a mem-

bership base of 40 national associations 
located in 35 countries and represents 
over 100,000 cost management pro-
fessionals working in over 120 different 
countries.

The key purpose of ICEC is to provi-
de the central vehicle for the sharing of 
information and knowledge in to assist 
in the development of the profession 
and professional cost management 
standards across the globe. This will 
be of particular benefit to developing 
countries and countries where the 
discipline has not been traditionally 
recognised. There is currently a large 
gulf in the quality and sophistication of 
project cost management services pro-
vided by firms in countries where the 
discipline is well established and that 
provided by firms in countries where 
the discipline is emerging or has only 
a rudimentary foundation. 

As a non-profit organisation that is 
not competing with anyone, ICEC is well 
placed to provide this central global pla-
tform to bring the profession together for 
mutual benefit.

Engenharia de Custos Magazine: 
In your opinion, what were the biggest 
challenges of ICEC so far?

Peter Smith: The biggest challen-
ge is communication. This relates to 
communication across all ICEC activities 
– communicating effectively with ICEC 
officers, ICEC delegates, ICEC mem-
ber associations and their individual 
members and project cost management 
businesses. It also extends to communi-
cation with external global organisations 
such as the United Nations, the World 
Bank and the World trade organization.

A key objective of ICEC is to facilita-
te the sharing of information and know-
ledge  and networking between ICEC 
member associations. This requires 
ICEC to communicate effectively with 
these associations and encourage 
them to do this.

The greatest challenge though is 
communicating with the individual mem-
bers of ICEC member associations to 
make them aware of what ICEC is, what 
ICEC does and how ICEC can benefit 
not only themselves individually but their 
profession on a global scale. ICEC has 

a structure whereby each member as-
sociation has an official delegate – they 
have a key role in communicating this 
information to their individual members. 
Unfortunately this has not been as suc-
cessful as we would like as it is clear that 
many individual members of ICEC mem-
ber associations know little if anything 
about ICEC. This has been an ongoing 
issue for many years now and measu-
res are being developed to improve this 
situation. 

For example it is important that cost 
engineering professionals in the South 
American region become aware of ICEC 
and how ICEC can assist in the develop-
ment of their profession and the develo-
pment of a cost engineering certification 
program.

Engenharia de Custos Magazine: 
What are the main achievements of ICEC 
for the worldwide Cost Engineering?

Peter Smith: The main achievement 
of ICEC has been in providing a global 
identity for the international project cost 
management/cost engineering profes-
sion. As mentioned previously, ICEC is 
in a unique position to provide this glo-
bal identity – ICEC does not compete 
with any professional associations, fir-
ms or individuals but rather provides the 
platform to bring the whole profession 
together to share information, knowled-
ge and ultimately improve professional 
standards across the world.

The ICEC website also provides 
a single source of global project cost 
management information that is uni-
que. This includes professional stan-
dards and competencies, educational 
standards, certification programs and 
events/congresses/meetings from arou-
nd the world. For example, ICEC pu-
blishes an ‘Inventory of Best Practice 
and Standards’ in project cost manage-
ment. This comprises a listing of links to 
best practices and standards that have 
been developed in a variety of countries 
for project cost management. This inclu-
des documents developed by the mem-
ber associations plus many independent 
standards.

ICEC also accredits certification and 
continuing professional development 
programs run by member associations. 
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This provides these associations and 
their certified members with internatio-
nal recognition of their qualifications. 
This is valuable to many individual mem-
bers particularly given the global oppor-
tunities in the project cost management 
profession. Persons qualified under any 
of these accredited programs are entit-
led to use the ICEC name and logo and 
the post-nominals ICECA to designate 
their achievement.

In 2006 the United Nations Economic 
and Social Council (ECOSOC) granted 
Roster consultative status to ICEC, whi-
ch has the potential to provide tremen-
dous opportunities for ICEC’s members 
to contribute to the work of the United 
Nations.

Engenharia de Custos Magazine: 
As ICEC’s Secretary-General, what are 
your main challenges?

Peter Smith: ICEC is a non-profit 
organization with a very limited budget 
so we rely very heavily on the assis-
tance of member associations and in-
dividuals who volunteer their valuable 
time and efforts to assist ICEC and the 
global profession. 

So the greatest challenge is coor-
dinating all of these associations and 
individuals and assisting them and en-
couraging them with the tremendous 
work that they do. Quite obviously 
their own personal work and business 
has to take priority so it is a matter of 
working with them to achieve things in 
a manageable way.

Engenharia de Custos Magazine: 
In your paper presented during 2013 
IPMA World Congress in Croatia, you 
emphasizes that the profession in Pro-
ject Cost Management has not been re-
cognized in many regions of the world. 
What is necessary to do to change this 
situation?

Peter Smith: In my paper I argue that 
the profession needs to develop com-
mon global standards, common bodies 
of knowledge and standard definitions/
terminology. These standards could pro-
vide an over-arching platform that could 
then be adapted to suit local and regio-
nal requirements. Excellent standards 
already exist in many parts of the world 

(such as the AACE Total Cost Mana-
gement Framework, the Pacific Asso-
ciation of Quantity Surveyors (PAQS) 
Competency Standards and the RICS 
International Standards). These could 
form the foundation for the development 
of global standards that will be of great 
assistance in regions where the profes-
sion is not widely recognized. 

The need for the development of 
Project Cost Management Certification 
programs in these regions is also very 
important. Certification, educational and 
Continuing Professional Development 
(CPD) programs are well established 
in many countries and regions that can 
form a foundation for the development of 
these programs in regions where there 
is a need. Particular needs for certifica-
tion programs have been identified in 
Europe, the Middle East, South Ameri-
ca, India and other countries where the 
profession has not been traditionally re-
cognized.

Engenharia de Custos Magazine: 
You also emphasizes that the project 
cost management profession is frag-
mented and lacks global recognition. 
How to solve this problem?

Peter Smith: The profession needs 
global leadership to bring the profession 
together and move it forward. Collabo-
ration between the various project cost 
management associations around the 
world is the key. In addition to national 
professional associations, organisations 
such as the Pacific Association of Quan-
tity Surveyors, the African Association 
of Quantity Surveyors, the Internatio-
nal Project Management Association, 
the Association for the Advancement 
of Cost Engineering, the China Engine-
ering Cost Association and the Royal 
Institution of Chartered Surveyors all 
need to join forces and work together on 
the development and unification of the 
profession. ICEC provides the vehicle to 
facilitate this.

Engenharia de Custos Magazine: 
You already came to Rio de Janeiro and 
knew a little about IBEC’s acting in the 
country. What do you think about the 
promotion of Cost Engineering realized 
by IBEC and what the benefits of this 

work to Brazil and to South America?
Peter Smith: I think the work of IBEC 

is absolutely vital for the development of 
the cost engineering profession not only 
in Brazil but throughout South America. 
For example, the cost engineering cer-
tification program that IBEC is working 
on has tremendous potential to drama-
tically raise the profile of the profession 
and raise professional standards for the 
whole of South America.

The annual Cost Engineering Day in 
Brazil is another great achievement by 
ICEC. I am not aware of any other cou-
ntry in the world that has this – it is a 
tremendous initiative to raise the profile 
of the profession not only within the in-
dustry but to the community generally.

Engenharia de Custos Magazine: 
What are the expectations for the 10th 
ICEC World Congress that will be held 
in Brazil, in 2016?

Peter Smith: I strongly believe that 
the ICEC World Congress in Brazil in 
2016 will be a tremendous success. 
IBEC have done a lot of work already 
in preparing for the event which is a 
very good sign. You also have the gre-
at attraction of Rio de Janeiro – it is my 
favourite city in the world – it is specta-
cular with so many wonderful natural at-
tributes and people. My travels through 
Rio and Brazil have given me a valuable 
insight into this wonderful and progres-
sive country. There are so many exci-
ting things happening in Brazil with the 
hosting of the 2014 FIFA World Cup and 
the 2016 Olympic Games and the 2016 
ICEC World Congress will be held at the 
culmination of all of these events. 

My only concern is the performance 
of my home country Australia in the FIFA 
World Cup. Australia played Brazil last 
year in Rio de Janeiro and lost 6-0 (but 
the score could have been much higher). 
Australia is the lowest ranked team at 
the event and have to play the current 
world champions Spain and previous 
world cup finalists The Netherlands in 
the opening stage. This could prove very 
embarrassing. And of course I wish the 
hosts Brazil all the best for the event and 
hope you become world champions for a 
record sixth time!
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No mais alto posto da carreira e 
na Marinha desde 1970, Luiz 
Guilherme de Sá Gusmão foi 

promovido a Almirante-de-Esquadra 
em julho de 2013 e nomeado Diretor-
Geral do Material da Marinha.

O Almirante Gusmão já serviu em 
diversos Navios e Organizações Mili-
tares em terra. Ele também já foi, por 
duas vezes, diretor da DOCM – Dire-
toria de Obras Civis da Marinha, res-
ponsável por uma das maiores obras 
do Brasil, o PROSUB – Programa de 
Desenvolvimento de Submarino com 
Propulsão Nuclear. O Almirante Gus-
mão já foi agraciado com diversos 
prêmios e medalhas brasileiras e es-
trangeiras ao longo de sua carreira.

Por sua brilhante carreira militar e 
contribuição para um país melhor, o 
Almirante Gusmão é a Personalidade 
do Ano na Cerimônia pelo Dia do En-
genheiro de Custos 2014.

Confira a entrevista na íntegra.

A Revista Engenharia de Custos: 
Como foi sua trajetória profissional 
até o atual posto?

Almirante Gusmão: Ingressei na 
Marinha em 1970, no Colégio Naval, e 
me formei na Escola Naval em 1975, 
como Guarda-Marinha, sendo desig-
nado para realizar viagem de instru-
ção a bordo do Navio-Escola “Cus-
tódio de Mello”. Após meu regresso, 
fui nomeado Segundo-Tenente, vindo 
a servir no Navio Varredor “Atalaia”, 
como Oficial Encarregado da Divisão 
de Convés.

Fui promovido ao posto de Primei-
ro-Tenente em 30 de abril de 1978, 
quando iniciei o Curso de Aperfeiçoa-
mento em Eletrônica para Oficiais, no 
Centro de Instrução “Almirante Wan-
denkolk”, localizado no Rio de Janei-
ro-RJ. Servi em diversos Navios e Or-
ganizações Militares em terra como: 
Fragata “União”, Fragata “Niterói”, 
Escola de Guerra Naval, Diretoria-
Geral do Pessoal da Marinha, Centro 
Tecnológico da Marinha em São Pau-
lo, Corveta Inhaúma (Comandante), 
Navio-Escola “Brasil” (Comandante), 
Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, Esta-
do-Maior da Armada, Representação 
do Brasil na Junta Interamericana de 
Defesa, Centro de Inteligência da Ma-
rinha (Diretor) e Diretoria de Obras 
Civis da Marinha (Diretor).

Em 30 de abril de 1981, fui promo-
vido ao posto de Capitão-Tenente e, 
em 30 de abril de 1987, ao posto de 
Capitão-de-Corveta. Em 1991, fui 
matriculado no curso de Comando e 
Estado-Maior Naval da Escola Supe-
rior de Guerra Naval da Venezuela. 
Após a conclusão do curso, servi na 
Escola de Guerra Naval, assumindo 
a função de Encarregado do Setor de 
Administração e Métodos. Em 30 de 
abril de 1992, fui promovido ao posto 
de Capitão-de-Fragata. Em 24 de fe-
vereiro de 1997, assumi o Comando 
da Corveta Inhaúma.

Em 02 de março de 1998, exerci a 
função de Encarregado da Seção de 
Informações/Operações do Comando 
da 2ª Divisão da Esquadra. Em 30 de 
abril de 1998, fui promovido ao posto 
de Capitão-de-Mar-e-Guerra. Em 31 
de janeiro de 1999, assumi o coman-
do do Navio-Escola “Brasil”.

Conclui, em 2000, o Curso de Polí-
tica e Estratégia Marítimas, na Escola 
de Guerra Naval, no Rio de Janeiro
-RJ. Após a conclusão, fui designado 
para o Centro de Eletrônica da Mari-
nha, exercendo o Cargo de Diretor.

Entre janeiro de 2003 e novembro 
de 2005, servi no Gabinete de Se-
gurança Institucional da Presidência 
da República (GSIPR), exercendo as 
funções de Assessor-Chefe na As-
sessoria Militar da Subchefia Militar 
do GSIPR e de Assessor-Chefe Mili-
tar na Secretaria da Coordenação e 
Acompanhamento de Assuntos Mili-
tares do GSIPR, e servi na Secreta-
ria da Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar, sendo nomeado 
para o Cargo de Secretário-Adjunto.

Fui promovido ao posto de Con-
tra-Almirante em 25 de novembro de 
2005, sendo designado para o Cargo 
de Subchefe de Logística e Mobiliza-
ção do Estado-Maior da Armada. Em 
01 de agosto de 2006, tomei posse 
no Cargo de Chefe da Representação 
do Brasil na Junta Interamericana de 
Defesa, na Comissão Naval Brasileira 
em Washington. Em 17 de setembro 
de 2008, assumi o Cargo de Diretor 
do Centro de Inteligência da Marinha.

Fui promovido ao posto de Vice-Al-
mirante em 31 de março de 2010. Em 
30 de abril do mesmo ano, assumi a 
Diretoria de Obras Civis da Marinha 
e em 28 de abril de 2011, assumi o 
cargo, de Comandante do 8º Distrito 
Naval, voltando a assumir o cargo de 
Diretoria de Obras Civis da Marinha 
em 08 de maio de 2013.

Entrevista
Luiz Guilherme Sá de Gusmão
Almirante-de-Esquadra 
Diretor-Geral do Material da Marinha



36

ENGENHARIA DE CUSTOS • MAIO 2014

Fui promovido ao posto de Almi-
rante-de-Esquadra em 31 de julho 
passando a Diretoria de Obras Civis 
da Marinha em 13 de agosto de 2013, 
sendo nomeado Diretor-Geral do Ma-
terial da Marinha.

A Revista Engenharia de Custos: 
O senhor foi, por duas vezes, Di-
retor de Obras Civis da Marinha. 
O que mais marcou sua gestão e 
quais foram os principais desa-
fios?

Almirante Gusmão: Na DOCM, 
pude trabalhar em apoio ao princi-
pal projeto da Marinha – o PROSUB 
– ou seja, na fiscalização do projeto 
da construção do Estaleiro e Base 
Naval (EBN) em Itaguaí, que é, sem 
dúvida, um dos maiores projetos de 
execução em nosso país. Durante 
esse período, foram marcantes os se-
guintes desafios: Reativação do Pro-
grama de Aquisição de Residências; 
modernização da Escola Naval e do 
Colégio Naval; nova Policlínica em Ni-
terói; nova sede do Centro de Análi-
ses e Sistemas Navais; obras para os 
V Jogos Mundiais Militares, incluindo 
uma Vila Olímpica com 396 aparta-
mentos, em Campo Grande, no Rio 
de Janeiro; nova garagem de barcos 
e uma marina na Escola Naval; sede 
das competições de vela; moderniza-
ção do CEFAN em diversos setores; 
Hangares para as aeronaves da For-
ça Aeronaval; oficina de motores da 
Base Naval de Natal; novo prédio do 
Comando do 3°DN; novas instalações 
do Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Salvador; estudos para instalação 
da 2ª Esquadra na região Norte/Nor-
deste; participação da DOCM na veri-
ficação dos projetos e dos orçamen-
tos do Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos de Propulsão Nuclear 
(PROSUB); assinatura de contrato de 
consultoria técnica com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), visando à ela-
boração de metodologia para análise 
de conformidade orçamentária, de 
projetos e monitoramento de execu-
ção das obras civis relacionadas ao 
PROSUB; e preparação de contrato 
com o Instituto Brasileiro de Engenha-

ria de Custos (IBEC), para consultoria 
técnica especializada na execução da 
análise de conformidade de custos e 
de projetos do PROSUB.

A Revista Engenharia de Custos: 
Almirante, a DOCM é responsável 
por uma das maiores e mais com-
plexas obras do Brasil, o PROSUB 
(Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos com Propulsão Nucle-
ar). Para o senhor, qual a principal 
contribuição desse projeto para o 
país?

Almirante Gusmão: Um aspecto 
importante do PROSUB é o proces-
so de Nacionalização com base em 

Transferência de Tecnologia que pre-
vê a fabricação, no País, de vários 
equipamentos e sistemas dos sub-
marinos convencionais e com propul-
são nuclear, sendo muitos deles com 
alto teor tecnológico e com possibili-
dade de aplicação em outros setores 
industriais, o que elevará o patamar 
tecnológico das empresas brasilei-
ras, capacitando-as para alcançar, 
no futuro, uma posição independente 
e competitiva no mercado, além de 
possibilitar a geração de empregos.

Ao término do Programa, o poder 
naval brasileiro, dentre outros, terá 
aumentado significativamente sua 
capacidade dissuasória; a Marinha 
terá ampliado sua capacidade de 
gerenciamento de empreendimentos 
dessa envergadura e seremos reco-

nhecidos por sua capacidade de pro-
jetar, desenvolver e construir subma-
rinos convencionais e com propulsão 
nuclear.

A Revista Engenharia de Custos: 
Atualmente, o senhor é Diretor-Ge-
ral do Material da Marinha. Quais 
são as atribuições dessa Diretoria 
da Marinha?

Almirante Gusmão: A Diretoria-
Geral do Material da Marinha (DGMM) 
foi criada pelo decreto 62.860, de 18 
de junho de 1968, que estabelecia a 
Estrutura Básica da Organização do 
Ministério da Marinha. Esta diretoria 
tem o propósito de contribuir para o 
preparo e aplicação do Poder Naval, 
no tocante às atividades relacionadas 
com o material e a tecnologia da infor-
mação da Marinha.

Para a consecução do seu pro-
pósito, cabem à DGMM as tarefas 
de supervisionar os estudos para a 
formulação de diretrizes concernen-
tes à produção, manutenção, desen-
volvimento e pesquisas do material 
que lhe está afeto; supervisionar os 
projetos, a construção, a aquisição, a 
manutenção e os reparos de navios, 
aeronaves e equipamentos em geral; 
exercer a supervisão técnica do Sis-
tema de Abastecimento da Marinha; e 
supervisionar as atividades relativas 
à Governança de Tecnologia da Infor-
mação na Marinha. Em situação de 
mobilização, conflito, estado de de-
fesa, estado de sítio, intervenção fe-
deral e em regimes especiais, cabem 
à DGMM as tarefas que lhe forem 
atribuídas pelas Normas e Diretrizes 
referentes à Mobilização Marítima e 
as emanadas pelo Comandante da 
Marinha.

A Revista Engenharia de Custos: 
O IBEC realiza a análise de confor-
midade de preços para o PROSUB. 
Na sua opinião, qual a importância 
desse trabalho para uma obra des-
se porte?

Almirante Gusmão: Uma obra do 
porte do PROSUB envolve procedi-

Ao término do 
Programa, o po-
der naval brasileiro, 
dentre outros, terá 
aumentado signi-
ficativamente sua 
capacidade dissua-
sória
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pervisionar a análise de conformi-
dade de preços unitários, das plani-
lhas de custos afetas às obras civis 
do PROSUB; emitir os Relatórios de 
Conformidade de Custos relativos às 
planilhas de custos analisadas; e su-
pervisionar os serviços prestados por 
consultorias/assessorias externas 
contratadas. Tendo em vista o inedi-
tismo de algumas obras do Estaleiro 
e Base Naval e a grandeza do empre-
endimento, a DOCM optou por fazer 
parcerias com instituições de notório 
reconhecimento nacional e interna-
cional, tais como o Instituto Brasileiro 
de Engenharia de Custos (IBEC) e a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), para 
auxiliá-la em suas tarefas.

A importância do IBEC reside na 
prestação de assessoria à DOCM na 
análise de orçamentos, por meio de 
uma metodologia de engenharia de 
custos desenvolvida especialmente 
para este fim.

At the highest rank of the career 
and in the Navy since 1970, Luiz 
Guilherme de Sá Gusmão was 
promoted to Admiral of the Fleet in 
July 2013 and named Director Ge-
neral of the Navy Material.

Admiral Gusmão has served on 
several ships and Military Organi-
zations ashore. He has also been 
twice, DOCM Director - Directorate 
of Civil Works of the Navy, respon-
sible for one of the greatest works 
in Brazil, PROSUB –Program De-
velopment of Submarine with Nu-
clear Propulsion. Admiral Gusmão 
has been bestowed with numerous 
awards and Brazilian and foreign 
medals throughout his career.

For his brilliant military career 
and contribution to a better coun-
try, Admiral Gusmão is the Perso-
nality of the Year in the ceremony 
of Cost Engineer Day 2014.

mentos distintos para a avaliação e 
aprovação dos orçamentos, um para 
as obras civis e equipamentos pre-
diais e outro para os equipamentos 
industriais.

Com relação às obras civis e equi-
pamentos prediais, os orçamentos 
apresentados são avaliados pela CO-
GESN, assessorada pelas Diretorias 
Especializadas e Órgãos Técnicos 
de apoio à execução e fiscalização 
da obra, notadamente a DOCM. Nes-
se sentido, são realizadas compara-
ções dos orçamentos apresentados 
nos diversos projetos com os valores 
de mercado, sendo comparados os 
preços com os das tabelas consa-
gradas, tais como: Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi) e Empresa 
de Obras Públicas do Estado do Rio 
de Janeiro (EMOP), bem como a soli-
citação de preços de, no mínimo, três 
fornecedores. Sempre é escolhido o 
de menor preço dentre as propostas 
tecnicamente aprovadas.

O apoio da DOCM a essa ativida-
de é conduzido pela Supervisão de 
Orçamento, a quem compete: su-

Prosub - Presença do IBEC
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O projeto inovador da nova 
sede da prefeitura de sinop

Sinop é a quarta maior cidade 
de Mato Grosso com popula-
ção estimada em mais de 123 

mil habitantes (Dados de 2013) e uma 
área de 3.194.339 km². O município 
de Sinop é resultado da política de 
ocupação da Amazônia Legal Brasi-
leira, desenvolvida pelo Governo Fe-
deral na década de 1970. Seu nome 
deriva das letras iniciais da Coloniza-
dora que projetou a cidade – a Socie-
dade Imobiliária Noroeste do Paraná.

Nela está instalado um radar do 
Sivam (Sistema de Vigilância da 
Amazônia), para monitoramento da 
Amazônia Legal. A Embrapa, impor-
tante empresa pública brasileira de 
pesquisa agropecuária, tem sede 
em Sinop, a única de Mato Grosso. 
Sinop é conhecida como a Capital 
do Nortão, sendo atualmente polo 
de referência em todo o norte mato-
grossense.

A fundação da cidade de Sinop 
ocorreu no dia 14 de setembro de 
1974 e contou com a presença de 
inúmeras autoridades, dentre elas o 
Ministro do Interior Maurício Rangel 
Reis e o Governador de Mato Grosso 
José Fragelli. Nos últimos anos, Si-
nop passou por um processo acelera-
do de desenvolvimento e não para de 
crescer. Em 1974, era difícil se imagi-
nar que, em menos de três décadas 
depois, uma população estimada em 
mais de 100 mil pessoas habitassem 
Sinop – uma cidade que atualmente 
é polo de referência em todo o Norte 
mato-grossense, no que diz respeito 
à saúde, educação, indústria, comér-
cio, lazer e outras áreas.

O atual prefeito de Sinop, Juarez 
Costa, é responsável pela construção 
do novo prédio-sede da prefeitura de 
Sinop, uma das obras de grande vulto 
desse município que começará a res-

Sinop is the fourth largest city 
in Mato Grosso estimated at over 
123.000 inhabitants population and 
an area of 3,194,339 km². Sinop is a 
result of the occupation of Brazilian 
Amazon policy developed by the Fe-
deral Government in the 1970s.

The current mayor from Sinop, 
Juarez Costa, is responsible for 
the construction of the new city hall 
building in the city, one of the major 
works of this great city that will be-
gin to breathe fresh air. According to 
the Department of Strategic Projects 
from Sinop that building will be a re-
ference work in the city.

pirar novos ares. Segundo a Secreta-
ria de Projetos Estratégicos da Prefei-
tura de Sinop, essa construção será 
uma obra de referência na cidade.
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Investir em de-
senvolvimento nos 
diversos setores da 
empresa... é comple-
tamente possível, mas 
exige um trabalho 
planejado

E Este artigo visa discutir as ques-
tões mais amplas do cotidiano 
corporativo no que se refere ao 

diálogo entre o comportamento evo-
lutivo humano e o desenvolvimento 
empresarial, pautado no profissional. 
A empresa pode ser considerada um 
organismo vivo, que cuida da satisfa-
ção dos que dela participam, desde as 
necessidades básicas, sociais até as 
de autorrealização, para que haja uma 
relação empreendedora, principalmen-
te entre esses dois polos: Desenvolvi-
mento Empresarial e Desenvolvimento 
Pessoal.

Este é um campo do setor atual-
mente problematizado, talvez porque a 
pessoa jurídica pensante, ou liderança 
maior que exerce o poder, ainda não 
consolidou uma estrutura que possibili-
te a construção recíproca nos aspectos 
considerados de maior relevância: so-
cial, intelectual, econômico e pessoal.

Nos anos 70, Maslow já preconizava 
a escalada das necessidades básicas 
do indivíduo, às voltas com sua área 
produtiva, estruturante do seu cotidia-

no e da estabilidade emocional, uma 
vez que permite o desenvolvimento do 
potencial humano.

Eu penso no homem que se autoa-
tualiza, não como um homem comum 
a quem alguma coisa foi acrescenta-
da, mas sim como o homem comum 
de quem nada foi tirado. O homem co-
mum é um ser completo, com poderes 
e capacidades amortecidos e inibidos.

O uso de talentos, capacidades, 
potencialidades do homem pela orga-
nização torna-se mais tranquilo e for-
te quando está diretamente ligada ao 

sucesso das partes, entendendo que 
a contextualização histórica de cada 
um, é que valoriza o presente, organi-
za o futuro que está ligado ao sucesso 
da organização.

Investir em desenvolvimento nos 
diversos setores da empresa, princi-
palmente em pessoas com foco em 
resultados, onde se concentram pos-
sibilidades de projeção da empresa e 
do empregado, é completamente pos-
sível, mas exige um trabalho planejado, 
sinalizando um sucesso natural entre 
empregador e empregado, que gere re-
conhecimento e oportunidade de trans-
formação social.

Para as pessoas que vivenciam o 
mundo corporativo, consideradas “pro-
fissionais” e que se colocam numa 
hierarquia qualitativa de escolha e de 
influência diante das propostas para 
planejamento da organização, é preci-
so que haja cumplicidade e acordo, por 
uma interpretação comum do processo 
e uma potencialização do sucesso re-
cíproco, que terá poder organizador de 
forma consciente e alinhada, ou seja, 

Beatriz Teresinha de Vargas

ARTIGOS TéCNICOS

Administração para 
sustentabilidade

Diretora Regional do 
IBEC – Campinas
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a organização inteira perceberá o que 
está acontecendo naquele momento, 
por aquele grupo, para aquelas pesso-
as, numa cumplicidade evidente e har-
moniosa.

Pode-se observar inúmeras situa-
ções relevantes que posicionam uma 
organização num patamar de maturi-
dade. Hoje, para uma empresa configu-
rar segurança para um futuro, que seja 
promissor em sua globalidade, deve 
questionar situações relevantes, uma 
delas, talvez a principal, é o envolvi-
mento com critérios mínimos exigidos 
por lei, ou pelo planejamento estratégi-
co desenvolvido pelo próprio grupo.

É necessário criar uma cultura orga-
nizacional, onde exista possibilidade de 
projeção pessoal, inserida numa dinâ-
mica que identifique níveis de maturida-
de humana, que direcione a identidade 
da organização, que, por consequência, 
alinha-se com a maturidade e possibili-
ta novas formas, novas interpretações 
e novos conceitos, delineando perfis de 
liderança que provoque o autocontrole 
e assuma que o ser humano é emocio-
nal e usa da racionalidade para geren-
ciar emoções, não perdendo o controle 
das situações.

Os especialistas em desenvolvimen-
to humano constataram que quanto 
mais maduros são os indivíduos, maior 
a sua clareza sobre “quem são” e su-
perior é sua performance na vida e no 
mercado de trabalho. 

Para se construir uma nova cultura 
organizacional, a empresa terá que 
investir em condições inovadoras de 
pensamentos, revitalizar sentimen-
tos, e, principalmente, acreditar no 
novo. A arte pode ser um recurso re-
comendável para estes alinhamentos, 
que poderá dizer, de forma não ver-
bal, o que a organização precisa ouvir 
e o que os inseridos precisam revelar 
para que seja possível mensuração 
de resultados de forma prática, po-
rém subjetivas, intervenções funda-
mentais para que haja a descoberta 
de que para se ter maturidade orga-
nizacional há que se ter maturidade 
humana. O grande líder deverá ter 

mais que formação técnica, deverá 
ter sensibilidade para enxergar além 
da condição física; terá que fazer lei-
turas por entre linhas, para interpre-
tar a subjetividade, dar forma a essa 
informação para ser profissional com 
assertividade em suas tomadas de 
decisões.

Hoje, a qualidade de vida no am-
biente de trabalho é algo fundamen-
tal para que haja resultados positivos 
nas ações. A empresa ainda não con-
segue visualizar e comprometer-se 
com esta questão.

A maturidade organizacional mani-
festa-se quando a empresa procura 
sua identidade no mercado. A partir 
deste ponto, ela necessita de atualiza-
ções permanentes. Deve-se ter ciência 
que desentendimentos podem ocorrer, 
pois quanto mais amadurecida estiver 
a empresa, mais expostos estarão os 
desafios do ambiente.

Para Sasso, o processo de evolução 
do ser humano está ligado à informa-
ção e à importância de sua boa utiliza-
ção, pois isto é o que formará a perso-
nalidade do negócio.

O capital humano tem se tornado 
uma ferramenta de extrema importân-
cia no mundo empresarial. Por mais 
que se possa copiar quase tudo, o 
equilíbrio do indivíduo é fundamental 
em relação aos desafios profissionais 
e pessoais, e para atingir este está-
gio é um processo lento que requer 
controle e autoconhecimento de suas 
próprias emoções e ambas as partes 
passam a se preocupar com o resul-
tado de uma gestão em que o capital 
humano tem valor especial que passa 
a agregar investimentos nos diversos 
setores da empresa, principalmente no 
desenvolvimento humano, e ter preo-
cupação com o resultado é um trabalho 
completamente possível, dando inclu-
sive ênfase tanto para satisfação do 
empregador como do empregado. É a 
possibilidade de projeção das partes, 
podendo sinalizar um sucesso natu-
ral para o reconhecimento da enorme 
oportunidade de transformação social 
que os negócios podem proporcionar.

É preciso acreditar que se está nos 
relacionando com pessoas e que a 
evolução de cada um se torna possível 
de acordo com seus sonhos, objetivos, 
atitudes e percepções, uma vez que 
cada ser é único.

Pode-se fazer uma relação com o 
que diz Nobre quando as empresas 
estão no ciclo de inovação. Ela se ca-
racteriza pela habilidade em flexibilizar-
se na busca dos seus reais objetivos e 
confiar na ampliação do seu grupo de 
inteligência organizacional, como es-
trutura sustentável.

Silva faz uma relação da maturida-
de organizacional com a aprendizagem 

Para se ter ma-
turidade organizacio-
nal há que se ter ma-
turidade humana

que envolve a formação de pessoas. 
Destaca a importância desta relação, 
além da construção da maturidade pro-
fissional, para o desenvolvimento pes-
soal do indivíduo.

Ainda segundo o autor, as empresas 
que desejam manter um plano de me-
lhoria organizacional contínua não o fa-
rão se não promoverem subsídios para 
a maturidade profissional e pessoal.

Vale lembrar que toda empresa de-
pende não só de pessoas em seu cor-
po funcional como também operacio-
nal, mas que o amadurecimento destas 
duas vertentes só se dará se uma não 
sobrepuser à outra.

Existem três estágios para que a 
empresa busque a maturidade organi-
zacional: I estágio – vai da infância à ju-
ventude de um negócio; II estágio – vai 
da juventude à maturidade estrutural 
de um negócio e o III estágio – repre-
senta o melhor nível de maturidade que 
uma organização possa alcançar.
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Assim, pode-se dizer que neste pro-
cesso nada é definitivo, pois vive-se 
num mundo em constante mudança e 
é preciso readaptações frequentes.

É preciso administrar com mais ên-
fase a competência do ser humano, é 
preciso saber desenvolvê-los, não só 
com treinamentos, que muitas vezes 
não contribuem com o crescimento hu-
mano e nem agregam valores para as 
empresas, pois só têm a função de cor-
rigir falhas aparentes e não contribuir 
para o desenvolvimento pessoal, am-
pliando a maturidade profissional, que 
tanto se busca na atualidade.

A importância de se chegar à matu-
ridade organizacional é que as premis-
sas se iniciem no nível de direção da 
empresa. Somente desta forma a irra-
diação aos demais será possível, pois 
as empresas precisam cada vez mais 
de algo que as diferenciem.

No mundo corporativo, o que 
sempre vai prevalecer é o profissional 
que saiba assumir os erros, analisá-
los e transformá-los em acertos, sendo 
este, um ato de muita maturidade 
profissional. 

O ser humano não é apenas um re-
curso e sim um ser pensante que com 
desenvolvimento de suas habilida-
des e conhecimentos pode se tornar 
grande diferencial competitivo para 
as empresas.

Com tudo isso, daria para pergun-
tar: é possível haver transformação e 
criação de uma nova forma de organi-

zação? As empresas podem se tornar 
criativas deixando de lado os modelos 
existentes no mercado e dando mais 
atenção aos profissionais da empresa.

A criatividade para a empresa é o 
ápice da maturidade, que possui re-
gras próprias. É algo que nem sempre 
nasce com o indivíduo, mas pode ser 
desenvolvida e deve partir de gestores 
eficazes e capazes de identificar, den-
tro de sua equipe, pessoas com mode-
los mentais criativos.

Para se ter criatividade, é preciso que 
a empresa mude sua cultura e seu am-
biente de forma a deixar seus profissio-
nais liberados para ações inovadoras. 
Não se pode pensar em criatividade 
sem mudar a organização, dando ferra-
mentas e ambientes para se trabalhar.

Liderar profissionais criativos signifi-
ca inspirá-los, mesmo porque nem sem-
pre se consegue atingir o projeto que foi 
solicitado e o gestor deve saber enten-
der e compreender esse processo.

Há muito tempo se fala de novos 
métodos, redesenhos, reengenharia 
dos eventos ou processos organizacio-
nais; o que não fica claro é se apenas 
se tenta melhorar o que existe ou se re-
almente se tenta algo novo, diferente, 
que se preocupe em atender também 
as necessidades dos indivíduos. Na 
maioria das vezes, quando se faz essa 
intervenção, recorre-se a profissionais 
externos, supostamente mais prepara-
dos, que focam em redução de custos. 
Este fato é preocupante porque neste 
modelo de reengenharia acontecem 
demissões, afastamentos, e o clima na 
organização se torna inseguro, instá-
vel em muitos casos, por não saberem 
como funciona a empresa. Os funcio-
nários nesta transformação, se sentem 
totalmente operacionais, isso gera uma 
insatisfação, que muitas vezes dificulta 
o sucesso da implementação.

O ambiente de trabalho pode motivar 
pessoas e manter a qualidade do aten-
dimento, se houver incentivos como 
competência técnica, entusiasmo e sa-
tisfação entre os colaboradores. 

Vale lembrar que ninguém motiva 
ninguém, e que o desafio, aqui, para a 
empresa é dar oportunidades de trei-
namentos de acordo com as necessi-
dades, reconhecimento e valorização e 
empatia como estilo de liderança.

A qualidade de 
vida no ambiente de 
trabalho é algo fun-
damental para que 
haja resultados posi-
tivos nas ações

O ambiente de 
trabalho pode moti-
var pessoas e man-
ter a qualidade do 
atendimento

O clima organizacional está ligado 
ao ambiente de trabalho onde norteiam 
as percepções dos indivíduos com as 
estratégias e objetivos da empresa.

A organização precisa ter ciência 
de que o seu colaborador sempre está 
avaliando o seu desenvolvimento, por 
meio da valorização em troca da dedi-
cação do trabalho realizado.

O indicador do clima é o que mostra 
quais são as mudanças que deverão 
ser realizadas na organização para que 
se possa alcançar os objetivos e ter 
vantagem competitiva no mercado. 

Beatriz Teresinha de Vargas é Dire-
tora Regional do IBEC – Campinas

This article aims to discuss the 
wider issues of corporate routine 
with regard to dialogue between 
human evolutionary behavior and 
business development, based on 
the professional. Companies can 
be considered a living organism, 
which take care of the satisfaction 
which they participate, from basic, 
to the social needs of self-realiza-
tion, so there is an entrepreneurial 
relationship, especially between 
these two poles: Business Develo-
pment and Personal Development.
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 This article is about IBEC 
Cost Engineering Certification Pro-
gram. According to the authors, in 
Brazil, there is a gap in undergradu-
ate engineering that does not inclu-
de the formation of Cost Engineers. 
In recent years, understanding the 
need for ongoing education, IBEC 
has published nationally techniques 
and concepts of Cost Engineering 
through its postgraduate courses. 

Aware of the importance of the 
international trend of knowledge 
certification to ensure the quality of 
work of professionals in engineering 
costs, encouraging more and better 
integration of these professionals in 
the labor market, IBEC identified a 
need to create, in Brazil, a process 
Certification in engineering costs 
and created the IBEC Certifier to im-
plement and develop the actions of 
its Certification Program.

Nesses tempos de mudanças 
aceleradas, a aplicação de 
novas tecnologias no pro-

cesso produtivo, em especial a in-
formática, impõem novos padrões 
de comportamento à produção para 
atender às demandas de compara-
ções internacionais quanto à quali-
dade dos produtos, geram Normas 
que passam a reger os processos 
de fabricação e aferição, tanto dos 
produtos quanto dos serviços ofe-
recidos.

Esse processo tem exigido no-
vos perfis profissionais, que além 
de maior escolaridade e formação 
técnica e profissional, passaram a 
incorporar outras habilidades e com-
petências: básicas, genéricas, espe-
cíficas ou transversais. Este quadro 
incentiva a necessidade da educação 
continuada e coloca, ainda, novos 
parâmetros para a avaliação do co-
nhecimento adquirido fora da escola, 
através da certificação profissional 
que avalia as habilidades e compe-
tências adquiridas ao longo da vida, 
encontrando suas correspondências 
no novo saber-fazer produtivo. 

No Brasil, há uma lacuna na gra-
duação de Engenharia que não inclui, 
com a necessária profundidade, a 
formação de Engenheiros de Custos. 
Nos últimos anos, compreendendo 
a necessidade da educação perma-
nente, o IBEC tem divulgado nacio-
nalmente as técnicas e os conceitos 
da Engenharia de Custos, através de 
seus cursos de pós-graduação.

José Chacon de Assis Carmen Lucia Lopes

O IBEC  
e a Certificação 
Profissional para 
Engenharia de Custos

Ciente da importância da tendência 
internacional da certificação do co-
nhecimento para garantir a qualidade 
do trabalho dos profissionais da área 
de Engenharia de Custos, estimulan-
do maior e melhor inserção destes 
profissionais no mercado de trabalho, 
o IBEC concluiu pela necessidade 
de criar, no Brasil, um processo de 
Certificação em Engenharia de Cus-
tos e, criou o IBEC Certificador para 
implantar e desenvolver as ações do 
seu Programa de Certificação.

Inédita no Brasil, a certificação de 
profissionais na área de Engenharia 
de Custos vem atender a uma deman-
da crescente do mercado, no sentido 
do reconhecimento de que determina-
do profissional possui as competên-
cias e qualificações necessárias ao 
exercício profissional na área, ava-
liando o conhecimento adquirido com 
a escolaridade e com a experiência 
profissional continuada, atestando 
sua atualização, validando as compe-
tências adquiridas, permitindo agre-
gar valor ao profissional certificado.

Os primeiros passos já foram da-
dos, com os contatos iniciais junto 
aos organismos acreditadores nacio-
nais e internacionais para o reconhe-
cimento do Programa de Certificação, 
os procedimentos estão prontos e 
até agosto iniciaremos o processo de 
certificação pelo IBEC Certificador.

Esta é mais uma ação do IBEC 
para fortalecer os profissionais da 
Engenharia de Custos, valorizando o 
exercício profissional nesta área. 

No Brasil, há uma 
lacuna na graduação 
de Engenharia que não 
inclui, com a necessá-
ria profundidade, a for-
mação de Engenheiros 
de Custos
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IntrOduçãO

O Conselho Internacional de En-
genharia de Custos (ICEC) foi 
criado em 1976, em reconheci-

mento da necessidade de a profissão 
de gerenciamento de custos do proje-
to ser representada e promovida em 
escala global – em vigor para forne-
cer uma identidade global para a pro-
fissão. Ele atua como uma organiza-
ção guarda-chuva para a engenharia 
de custos, levantamento quantitativo 
e associações de gerenciamento de 
projetos em todo o mundo. O ICEC 
tem agora uma base de membros de 
40 associações nacionais localizadas 
em 35 países e representa mais de 
100.000 profissionais de gestão de 
custos trabalhando em mais de 120 
países diferentes. Isto é o demonstra-
tivo do alcance global da profissão de 
gerenciamento de custo de projeto.

O objetivo fundamental do ICEC é 
fornecer o veículo central para a parti-
lha de informação e no conhecimento 
para auxiliar no desenvolvimento dos 
padrões da profissão e de gestão de 
custos profissional em todo o mundo. 
Isso será particularmente benéfico 

Dr. Peter Smith

International Cost 
Engineering Council (ICEC) 

Objetivos globais
Secretário-geral do International Cost 
Engineering Council (ICEC) 

para desenvolver vários países onde 
a disciplina não tem sido tradicional-
mente reconhecida. Existe atualmen-
te um grande abismo na qualidade e 
sofisticação dos serviços de gestão 
de custos de projeto fornecidos por 
empresas em países onde a discipli-
na é bem estabelecida e prestada por 
empresas em países onde a discipli-
na está a emergir ou tem apenas uma 
base rudimentar.

Como uma organização sem fins lu-
crativos que não está competindo com 
ninguém, o ICEC está bem posiciona-
do para fornecer essa plataforma glo-
bal central para trazer a profissão em 
conjunto para benefício mútuo.

ICEC – EstruturA E FILIAçãO

A organização ICEC é dividida 
em quatro regiões geográficas e tem 
uma base de países-membros como 
segue. Região 1 - Norte/América do 
Sul: Brasil, Canadá, México, Estados 
Unidos, Venezuela. Região 2 - Euro-
pa e Oriente Próximo: Áustria, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Fran-
ça, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, 

Holanda, Roménia, Eslováquia, Eslo-
vénia, Reino Unido. Região 3 - Áfri-
ca: Gana, Quênia, Maurícias, Namí-
bia, Nigéria, África do Sul. Região 4 
- Ásia-Pacífico: Austrália, China, Fiji, 
Hong Kong, Índia, Japão, Malásia, 
Nova Zelândia, Singapura, Sri Lanka. 
Muitas dessas associações têm se-
ções/capítulos/membros em vários 
países.

terminologia para o Profissional 
de gerenciamento de Custos de 
Projeto

Uma das principais característi-
cas do desenvolvimento do ICEC foi 
a junção das três principais discipli-
nas que prestam serviços de gestão 
de custo de projeto em todo o mundo: 
engenheiros de custo, medidores or-
çamentistas [ou calculista de obra] e 
gerentes de projeto. Controle do pro-
jeto surgiu como um outro descritor 
para a profissão. Calculista de obra é 
uma profissão com origem no Reino 
Unido e é um título profissional re-
conhecido principalmente em países 
da Commonwealth. Engenharia de 
Custos é o termo usado na América 
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do Sul e do Norte, China e algumas 
partes da Europa. Em outras regiões, 
particularmente na Europa, nenhum 
desses dois títulos é reconhecido 
com serviços de gestão de custos 
em grande parte realizados por ge-
rentes de projeto como parte de seu 
pacote de serviços. O termo “Econo-
mista da Construção” é usado em al-
guns países europeus. Os princípios 
fundamentais de gestão de custos 
e práticas dessas profissões são os 
mesmos - as principais diferenças 
residem no fato de que a Engenharia 
de Custos geralmente tem aplicação 
mais ampla a outras indústrias (prin-
cipalmente engenharia de projetos e 
processos) e que a Gestão de Proje-
tos engloba gestão de custos como 
um dos componentes da gestão glo-
bal de projetos.

O PAPEL dO ICEC

O ICEC tem um papel importante 
a desempenhar no desenvolvimento 
global da profissão. O papel-chave 
está em ser o veículo central para ne-
tworking e partilha de informação glo-
bal e conhecimento na área para aju-
dar no desenvolvimento da profissão e 
as normas de gestão de custos profis-
sionais em todo o mundo. Os seguin-
tes tópicos descrevem algumas das 
iniciativas do ICEC a este respeito.

questões globais

O ICEC está tentando suprir a falta 
de uma identidade global para a profis-
são. A variedade de terminologia utiliza-
da em todo o mundo para descrever a 
profissão é um dos principais contribuin-
tes para isso. A questão de saber se a 
profissão deve ter o título de Calculista 
de Obra, Engenheiro de Custos, Econo-
mista da Construção, Gerente de Custo, 
Gerente de Custo de Projeto, Contro-
les de Projeto ou outro como descritor 
sempre existiu e tem sido debatido por 
décadas. É improvável que um descritor 
comum nunca vai ser acordado em uma 
escala global. Mas isso é o que é neces-
sário para a profissão ser reconhecida 
mundialmente, juntamente com profis-
sões afins, como arquitetos, engenhei-
ros e gerentes de projeto.

A falta de normas comuns, orga-
nismos comuns de conhecimento 
e padrões de definição/terminolo-
gia restringe ainda mais a profissão. 
Grandes entidades globais como as 
Nações Unidas, União Europeia, o 
Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional e outros órgãos es-
tatutários normalmente exigem as 
normas internacionais, Certificação 
Internacional e Acreditação Interna-
cional. A profissão é muito fragmenta-
da em escala global e precisa se unir 
para trabalhar em direção às metas 
globais, em vez de foco nas neces-
sidades nacionais/regionais. Existe 
uma grande disparidade entre os ní-
veis de competência, conhecimento e 
práticas de gestão de custos previs-
tos em todo o mundo.

Liderança global

Liderança global é necessária para 
mover a profissão para frente. Isso 
pode ser fornecido por uma única as-
sociação global que representa todos 
os profissionais de gestão de custos, 
tais como fornecidos pelo Internatio-
nal Project Management Association 
(IPMA) para a profissão de gerencia-
mento de projetos. O Conselho Inter-
nacional de Engenharia de Custos 
(ICEC) atualmente fornece essa re-
presentação global. O ICEC facilita o 
networking e a partilha de informação 
e conhecimento global para ajudar no 
desenvolvimento da profissão e as 
normas de gestão de custos profis-
sionais em todo o mundo. No entan-
to, o ICEC opera com um orçamen-
to muito limitado, sem empregados. 
Além disso, o título “Engenharia de 
Custos” pode não ser o melhor des-
critor global.

Portanto, o desenvolvimento de 
uma Associação Internacional de 
Gestão de Custos de Projetos com 
financiamento adequado e apoio de 
associações profissionais e empre-
sas de todo o mundo que percorrer 
um longo caminho para o desenvolvi-
mento da identidade global da profis-
são. Isso pode envolver a reestrutura-
ção do ICEC ou o estabelecimento de 
uma nova organização.

normas e Certificação de 
Profissionais globais

A profissão precisa desenvolver 
padrões globais comuns, os organis-
mos comuns de conhecimento e as 
definições padrão/terminologia. Estas 
normas poderão fornecer uma plata-
forma mais abrangente, que poderia 
ser adaptada para atender às ne-
cessidades locais e regionais. Como 
mencionado anteriormente, grandes 
entidades mundiais normalmente exi-
gem as normas internacionais, Cer-
tificação Internacional e Acreditação 
Internacional. Excelentes normas já 
existem em muitas partes do mundo 
(como o quadro de Gerenciamento de 
Custo Total da AACE [Association for 
the Advancement of Cost Enginee-
ring], os Padrões de Competência da 
PAQS [Pacific Association of Quan-
tity Surveyors] e as Normas Interna-
cionais do RICS [Royal Institution of 
Chartered Surveyors]). Estes pode-
riam formar a base para o desenvolvi-
mento de padrões globais.

A norma IsO de gerenciamento 
de Custos de Projeto

O ICEC, a PAQS, o RICS, o IPMA e 
outras associações afins estão atual-
mente nos estágios iniciais de colabo-
ração para estabelecer uma Organi-
zação de Normalização Internacional 
(ISO) do padrão de Gerenciamento de 
Custos. Um padrão global daria reco-
nhecimento significativo para a profis-
são e forneceria base para a institu-
cionalização dos valores de referência 
para a profissão com base em padrões 
internacionais de reconhecimento mú-
tuo e melhores práticas.

A comunidade global de gerencia-
mento de projeto tem ido por esse 
caminho e publicado um projeto de 
gestão ISO padrão desenvolvendo 
um novo conjunto de normas integra-
das para melhorar a gestão de proje-
tos em uma escala global. A profissão 
de gerenciamento de custo de projeto 
tem muito a aprender com a experi-
ência de gerenciamento de projeto no 
desenvolvimento destas normas. A 
estratégia atual está procurando se 
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juntar à comunidade de gerenciamen-
to de projeto para desenvolver um pa-
drão de gestão de custos como um 
subconjunto do padrão de gerencia-
mento de projeto ISO (ou seja, para 
formar um subconjunto do conjunto 
de normas).

Programas de Certificação de 
gerenciamento de Custos de 
Projetos

A necessidade para o desenvolvi-
mento de programas de certificação 
de gerenciamento de custos de projeto 
varia entre as diversas regiões do mun-
do. Por exemplo, os programas de cer-
tificação educacional e de Desenvolvi-
mento Profissional Contínuo (DPC) de 
muitas associações de gerenciamento 
de custos estão bem estabelecidos 
com os sistemas e procedimentos efi-
cazes. Necessidades particulares para 
programas de certificação têm sido 
identificados na Europa, Oriente Mé-
dio, Índia, América do Sul e os países 
onde a profissão não tem sido tradicio-
nalmente reconhecida.

O ICEC está analisando atual-
mente a viabilidade de desenvolver 
um programa de certificação para a 
região europeia. Dada a importância 
da profissão de gerenciamento de 
projetos na região, isso vai incluir a 
colaboração com o IPMA, para ana-
lisar a possibilidade de vinculação 
com os programas de certificação de 
gerenciamento global de projeto bem 
estabelecidos do IPMA. Ele também 
irá incluir o trabalho em colaboração 
com a ACostE e a AACE para ver se 
seus programas de certificação po-
dem ser adaptados para uso na re-
gião europeia. A meta de longo prazo 
é obter qualificações profissionais de 
gerenciamento de custos de proje-
to oficialmente reconhecidos no seio 
da União Europeia (UE) para facilitar 
uma maior circulação de profissionais 
de custo na região.

No entanto, o desenvolvimento 
de um programa global de certifica-
ção vale a pena considerar. Um bom 
exemplo do que é possível é o pro-
grama de certificação Chartered Glo-

bal Management Accountant (CPMA). 
Este programa foi lançado em 2012 
por uma parceria entre o Instituto 
Americano de Contadores Públicos 
Certificados (AICPA) e o Chartered 
Institute of Management Accountants 
(CIMA). Isso proporciona uma desig-
nação global de CPMA para os mem-
bros que concluírem com êxito o pro-
grama de certificação.

Um programa de certificação glo-
bal que fornece uma designação 
global, fretado/certificado de geren-
ciamento de custos de projeto criaria 
inúmeros benefícios e oportunidades 
para a profissão.

Engajamento com as Principais 
Organizações globais

O envolvimento efetivo com as 
principais organizações mundiais, 
como a Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Banco Mundial, a 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) são passos importantes 
para o desenvolvimento da profissão. 
Isso pode ser facilitado pela lideran-
ça global de alto nível descrito ante-
riormente. A ONU é uma organização 
particularmente importante. O Con-
selho Econômico e Social da ONU 
(ECOSOC) coordena o trabalho eco-
nômico e social da ONU e sua famí-
lia de organizações. Ele desempenha 
um papel fundamental na promoção 
da cooperação internacional para o 
desenvolvimento, consulta com Or-
ganizações Não Governamentais 
(ONGs) mantendo assim uma ligação 
vital entre a ONU e a sociedade ci-
vil. ECOSOC é o fórum central para a 
discussão de questões econômicas e 
sociais internacionais e para a formu-
lação de recomendações políticas. O 
ECOSOC supervisiona vários progra-
mas, fundos e outros organismos na 
ONU. Programas, fundos e agências 
da ONU têm escritórios nacionais re-
gionais/sub-regionais e, em vários 
casos, em todo o mundo. Alguns dos 
organismos relevantes para a profis-
são de gerenciamento de custos do 
projeto são: UN-HABITAT - Programa 
de Assentamentos Humanos das Na-

ções Unidas, o PNUMA - Programa 
de Meio Ambiente das Nações Uni-
das, o PNUD - Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, a 
UNCTAD - Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvol-
vimento e o ITC - Centro de Comér-
cio Internacional (UNCTAD/OMC). O 
ECOSOC da ONU também trabalha 
com o Banco Mundial, o Fundo Mo-
netário Internacional, a Organização 
de Desenvolvimento Industrial das 
Nações Unidas e da Organização 
Mundial do Comércio.

A Organização Mundial do 
Comércio (OMC) - Classificação 
Central de Produtos (CCP)

O ICEC, a PAQS, o RICS e outras 
associações afins estão colaborando 
para ganhar o reconhecimento oficial 
do Calculista de Obra/Engenheiro de 
Custo no âmbito da ONU e da Orga-
nização Mundial do Comércio. Levan-
tamento Quantitativo e Engenharia de 
Custos são atualmente não reconhe-
cidos como profissionais pelo regime 
Classificação Central de Produtos 
(CCP) da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC)/Conselho Econômico e 
Social (ECOSOC) das Nações Unidas. 
O esquema CCP aplica-se a bens e 
serviços negociáveis e não negociá-
veis. O CCP classifica produtos com 
base nas características físicas dos 
bens ou da natureza dos serviços pres-
tados no ambiente global. O esquema 
é muito influente e é fundamental para 
a identidade global de uma profissão. 
A seção relevante do sistema de CCP 
para os profissionais de gestão de cus-
tos é a Seção 8: Serviços Empresa-
riais; Agricultura, Mineração e Serviços 
de Fabricação. Dentro desta seção, o 
grupo mais relevante é o Grupo 867: 
Arquitetura, Serviços de Engenharia e 
outros técnicos. Este grupo está dividi-
do nas seguintes classes: 8671 - Servi-
ços de Arquitetura, 8672 - Serviços de 
Engenharia, 8673 - serviços integrados 
de engenharia, 8674 - Serviços de ar-
quitetura paisagística e planeamento 
urbano, 8675 - Serviços relacionados a 
consultoria científica e técnica de enge-
nharia e 8676 – Serviços técnicos de 
ensaio e análise.
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Levantamento Quantitativo e En-
genharia de Custos não estão nesta 
lista, mas deveriam estar. O reconhe-
cimento internacional no esquema 
CCP é importante para o crescimento 
global e desenvolvimento da profis-
são. Mas esta iniciativa destaca a fal-
ta de um único título profissional para 
a profissão - deveria ser calculista de 
obra, coordenador de custo ou outro 
título mais abrangente.

COnCLusãO

Em última análise, as normas co-
muns, terminologia e os programas 
de certificação e reconhecimento in-
ternacional ajudarão na transportabi-
lidade dos serviços de gestão de cus-
tos profissionais em todo o mundo. O 
desenvolvimento de um projeto global 
de programa de certificação de ges-
tão de custos talvez proporcionaria 
o maior alcance para esta transpor-
tabilidade de serviço. O “passaporte 
global” fornecido pela conquista da 
designação de “Chartered Manage-
ment Accountant Global” (descrito 
anteriormente) é um bom exemplo do 
que é possível.

A profissão de gerenciamento de 
custo de projeto é fragmentada e care-
ce de reconhecimento global. A profis-
são tem de se unir para o bem comum. 
A colaboração entre as diversas asso-
ciações de gestão de custo de proje-
to em todo o mundo é a chave para o 
desenvolvimento global da profissão. 
Organizações como o Conselho Inter-
nacional de Engenharia de Custos, a 
Associação do Pacífico de Calculistas 
de Obra, a Associação Africana de 
Orçamentista de Obras, a Associação 
Internacional de Gestão de Projetos, a 
Associação para o Avanço da Enge-
nharia de Custos, a Associação China 
de Engenharia de Custos e a Royal 
Institution of Chartered Surveyors pre-
cisamos unir forças e trabalhar juntos 
nas recomendações e estratégias 
descritas neste artigo.

THE INTERNATIONAL COST EN-
GINEERING COUNCIL (ICEC) – GLO-
BAL OBJECTIVES

Dr. Peter Smith  
Secretary-GeneralInternational Cost 
Engineering Council (ICEC)

INTRODUCTION

The International Cost Engineering 
Council (ICEC) was established in 1976 
in recognition of the need for the pro-
ject cost management profession to be 
represented and promoted on a global 
scale – in effect to provide a global iden-
tity for the profession. It acts as an um-
brella organisation for cost engineering, 
quantity surveying and project mana-
gement associations around the world. 
ICEC now has a membership base of 
40 national associations located in 35 
countries and represents over 100,000 
cost management professionals working 
in over 120 different countries. This is 
demonstrative of the global reach of the 
project cost management profession. 

The key purpose of ICEC is to provi-
de the central vehicle for the sharing of 
information and knowledge in to assist 
in the development of the profession 
and professional cost management 
standards across the globe. This will 
be of particular benefit to developing 
countries and countries where the 
discipline has not been traditionally 
recognised. There is currently a large 
gulf in the quality and sophistication of 
project cost management services pro-
vided by firms in countries where the 
discipline is well established and that 
provided by firms in countries where 
the discipline is emerging or has only 
a rudimentary foundation. 

As a non-profit organisation that is 
not competing with anyone, ICEC is well 
placed to provide this central global pla-
tform to bring the profession together for 
mutual benefit. 

ICEC STRUCTURE & MEMBERSHIP

The ICEC organisation is divided 

into four geographical regions and has 
a country membership base as follows. 
Region 1 – North/South America: Bra-
zil, Canada, Mexico, United States, 
Venezuela. Region 2 – Europe & Near 
East:  Austria, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, France, Greece, Hungary, 
Iceland, Italy, Netherlands, Romania, 
Slovakia, Slovenia, United Kingdom. Re-
gion 3 – Africa: Ghana, Kenya, Mauritius, 
Namibia, Nigeria, South Africa. Region 
4 – Asia Pacific: Australia, China, Fiji, 
Hong Kong, India, Japan, Malaysia, New 
Zealand, Singapore, Sri Lanka. Many of 
these associations have sections/chap-
ters/members in several countries. 

TERMINOLOGY FOR THE 
PROJECT COST MANAGEMENT 
PROFESSIONAL 

A major feature of the development of 
ICEC has been the bringing together of 
the three main disciplines providing pro-
ject cost management services around 
the world: cost engineers, quantity sur-
veyors and project managers. Project 
Controls has emerged as another des-
criptor for the profession. Quantity Sur-
veying is a profession with origins in the 
United Kingdom and is a professional ti-
tle recognised mainly in Commonwealth 
countries. Cost Engineering is the term 
used in North and South America, Chi-
na and some parts of Europe. In other 
regions, particularly in Europe, neither of 
these two titles is recognised with cost 
management services largely carried 
out by Project Managers as part of their 
suite of services. The term Construction 
Economist is used in some European 
countries. The fundamental cost mana-
gement principles and practices of these 
professions are the same – the main dif-
ferences lie in the fact that Cost Engine-
ering generally has wider application to 
other industries (particularly engineering 
projects and processes) and that Project 
Management encompasses cost mana-
gement as one of the components of the 
overall management of projects. 

THE ROLE OF ICEC 

ICEC has an important role to play 
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in the global development of the profes-
sion. The key role lies in being the cen-
tral vehicle for networking and the sha-
ring of global information and knowledge 
in the field to assist in the development 
of the profession and professional cost 
management standards across the glo-
be. The following outlines some of the 
ICEC initiatives in this respect.

Global Issues 

ICEC is attempting to address the lack 
of a global identity for the profession. 
The variety of terminology used around 
the world to describe the profession is 
a major contributor to this. The issue of 
whether the profession should have the 
title of Quantity Surveyor, Cost Engineer, 
Construction Economist, Cost Manager, 
Project Cost Manager, Project Controls 
or other like descriptor has always exis-
ted and has been debated for decades. It 
is unlikely that a common descriptor will 
ever be agreed upon on a global scale. 
But this is what is needed for the profes-
sion to be globally recognized along with 
kindred professions such as Architects, 
Engineers and Project Managers.

The lack of common standards, com-
mon bodies of knowledge and standard 
definitions/terminology further restricts 
the profession. Large global entities such 
as the United Nations, European Union, 
the World Bank, the International Mo-
netary Fund and other statutory bodies 
typically require International Standards, 
International Certification and Internatio-
nal Accreditation. The profession is very 
fragmented on a global scale and needs 
to come together to work towards glo-
bal goals rather than focus on national/
regional needs. There is a wide dispa-
rity between the expertise, competency 
levels and cost management practices 
provided across the globe. 

Global Leadership 

Global leadership is needed to 
move the profession forward. This 
can be provided by a single global 
association that represents all cost 
management professionals such as 

provided by the International Project 
Management Association (IPMA) for 
the project management profession. 
The International Cost Engineering 
Council (ICEC) currently provides this 
global representation. ICEC facilitates 
the networking and sharing of global 
information and knowledge to assist in 
the development of the profession and 
professional cost management stan-
dards across the globe. However ICEC 
operates on a very limited budget with 
no employees. Additionally the title of 
Cost Engineering may not be the best 
global descriptor. 

Accordingly the development of an 
International Project Cost Management 
Association with appropriate funding 
and support from professional associa-
tions and firms across the globe would 
go a long way to developing the global 
identity of the profession. This may invol-
ve the restructuring of ICEC or the esta-
blishment of a new organization. 

Global Professional Standards & 
Certification 

The profession needs to develop com-
mon global standards, common bodies 
of knowledge and standard definitions/
terminology. These standards could 
provide an over-arching platform that 
could then be adapted to suit local and 
regional requirements. As mentioned 
previously large global entities typically 
require International Standards, Interna-
tional Certification and International Ac-
creditation. Excellent standards already 
exist in many parts of the world (such as 
the AACE Total Cost Management Fra-
mework, the PAQS Competency Stan-
dards and the RICS International Stan-
dards). These could form the foundation 
for the development of global standards.

ISO Project Cost Management 
Standard 

ICEC, the Pacific Association of Quan-
tity Surveyors (PAQS), the Royal Insti-
tution of Chartered Surveyors (RICS), 
the International Project Management 
Association (IPMA) and other kindred 

associations are currently in the very early 
stages of collaborating to establish a global 
International Standards Organisation (ISO) 
Cost Management standard. A global stan-
dard would provide significant recognition 
for the profession and would provide the 
basis for institutionalising the benchmarks 
for the profession based on mutually re-
cognised international standards and best 
practices.  

The global project management commu-
nity has gone down this path and have pu-
blished a project management ISO stan-
dard  and are  developing a further set of 
integrated standards to improve project 
management on a global scale. The project 
cost management profession has much to 
learn from the project management expe-
rience in the development of these stan-
dards. The current strategy is looking at 
joining the project management community 
to develop a Cost Management Standard 
as a subset of the ISO project management 
standard (i.e. to form one of the suite of sub-
set standards). 

Project Cost Management 
Certification Programs 

The need for the development of Pro-
ject Cost Management Certification pro-
grams vary amongst the various global 
regions. For example the certification, 
educational and Continuing Professional 
Development (CPD) programs of many 
cost management associations are well 
established with efficient systems and 
procedures. Particular needs for certifica-
tion programs have been identified in Eu-
rope, the Middle East, India, South Ame-
rica and countries where the profession 
has not been traditionally recognized. 

ICEC is currently examining the feasibi-
lity of developing a certification program for 
the European region. Given the prominen-
ce of the project management profession 
in the region this will include collaboration 
with the International Project Management 
Association (IPMA) to examine the pos-
sibility of linking in with IPMA’s well esta-
blished global project management certifi-
cation programs. It will also include working 
in collaboration with the ACostE and the 
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AACE to see if their certification pro-
grams could be adapted for use in the 
European region. A longer term goal is 
to get professional project cost manage-
ment qualifications  officially recognised 
within the European Union (EU) to facili-
tate greater movement of cost professio-
nals in the region.

However the development of a global 
certification program is worth conside-
ring. A good example of what is possi-
ble is the Chartered Global Manage-
ment Accountant (CPMA) certification 
program. This program was introduced 
in 2012 by a joint partnership between 
the American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA) and the Chartered 
Institute of Management Accountants 
(CIMA). This provides a global CPMA 
designation for members who success-
fully complete the certification program.

A global certification program that 
provided a global chartered/certified 
project cost management designation 
would create numerous benefits and 
opportunities for the profession.

Engagement With Key Global 
Organisations 

Effective engagement with major 
global organizations such as the United 
Nations (UN), the World Bank, the World 
Trade Organisation and the Internatio-
nal Monetary Fund (IMF) are important 
steps for the development of the profes-
sion. This can be facilitated by high level 
global leadership outlined earlier. The 
United Nations is a particularly impor-
tant organization. The UN Economic and 
Social Council (ECOSOC) coordinates 
the economic and social work of the UN 
and its family of organisations.  It plays 
a key role in fostering international coo-
peration for development, consults with 
Non Government Organisations (NGOs) 
thus maintaining a vital link between the 
UN and civil society. ECOSOC is the 
central forum for discussing internatio-
nal economic and social issues and for 
formulating policy recommendations. 
ECOSOC oversees several programs, 
funds and other bodies within the UN. 

UN programs, funds and agencies have 
regional/sub-regional and in several ca-
ses national offices all over the world. 
Some of the bodies relevant to the pro-
ject cost management profession are: 
UN-HABITAT - United Nations Human 
Settlements Programme, UNEP - Uni-
ted Nations Environment Programme, 
UNDP - United Nations Development 
Programme, UNCTAD - United Nations 
Conference on Trade and Development 
and the ITC - International Trade Cen-
tre (UNCTAD/WTO). The UN ECOSOC 
also works with the World Bank, the In-
ternational Monetary Fund, the United 
Nations Industrial Development Orga-
nization and the World Trade Organiza-
tion.

World Trade Organisation (WTO) – 
Central Product Classification (CFC) 

ICEC, PAQS, the RICS and other kin-
dred associations are currently collabo-
rating to gain official recognition of the 
Quantity Surveyor/Cost Engineer within 
the UN and the World Trade Organisa-
tion. Quantity Surveying and Cost En-
gineering are currently not recognised 
as professionals by the Central Product 
Classification (CPC) scheme of the 
World Trade Organisation (WTO)/Eco-
nomic and Social Council (ECOSOC) of 
the United Nations. The CPC scheme 
applies to tradable and non-tradable 
goods and services. The CPC classifies 
products based on the physical charac-
teristics of goods or on the nature of the 
services rendered within the global en-
vironment. The scheme is very influen-
tial and is critical for the global identity 
of a profession. The relevant section of 
the CPC scheme for cost management 
professionals is Section 8: Business 
Services; Agricultural, Mining and Ma-
nufacturing Services. Within this section 
the most relevant group is Group 867: 
Architectural, Engineering and Other Te-
chnical Services. This group is currently 
divided into the following classes: 8671 
- Architectural services, 8672 - Engine-
ering services, 8673 - Integrated engi-
neering services, 8674 - Urban planning 
and landscape architectural services, 
8675 - Engineering related scientific and 

technical consulting services and 8676 - 
Technical testing and analysis services. 

Quantity Surveying and Cost Engi-
neering are not on this list but should 
be. International recognition in this CPC 
scheme is important for the global grow-
th and development of the profession. 
But this initiative highlights the lack of 
a single professional title for the pro-
fession – should it be quantity surveyor, 
cost engineer or another more encom-
passing title.

CONCLUSION

Ultimately, common standards, termi-
nology and certification programs and 
international recognition will assist in 
the transportability of professional cost 
management services across the glo-
be. The development of a global project 
cost management certification program 
would perhaps provide the greatest sco-
pe for this transportability of service. 
The ‘global passport’ provided by achie-
vement of the ‘Chartered Global Mana-
gement Accountant’ designation (descri-
bed earlier) provides a good example of 
what is possible.

The project cost management pro-
fession is fragmented and lacks global 
recognition. The profession needs to 
come together for common good. Colla-
boration between the various project 
cost management associations around 
the world is the key for the global deve-
lopment of the profession. Organisations 
such as the International Cost Engine-
ering Council, the Pacific Association 
of Quantity Surveyors, the African As-
sociation of Quantity Surveyors, the 
International Project Management As-
sociation, the Association for the Advan-
cement of Cost Engineering, the China 
Engineering Cost Association and the 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
need to join forces and work together 
on the recommendations and strategies 
outlined in this paper.



49

MAIO 2014 • ENGENHARIA DE CUSTOS 

A POLÍTICA NACIONAL DE SA-
NEAMENTO BÁSICO - PNSB, 
Lei 11.445 de 05/01/07, defi-

ne o Saneamento Básico como o 
Conjunto de serviços, infraestrutu-
ras e instalações operacionais de 
Água Potável, Esgotamento Sani-
tário, Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos e Drenagem 
e Manejo das Águas Pluviais Ur-
banas e estabelece que os titula-
res dos serviços deverão formular 
a política Pública de Saneamento 
Básico e elaborar o(s) respectivo(s) 
Planos Municipais e/ou Regionais 
de Saneamento Básico -  PMSB.

Esta exigência da Lei do Saneamen-
to possibilita planejar ações do mu-
nicípio na direção de universalização 
do atendimento e a não elaboração do 
PMSB no prazo determinado pela legis-
lação, 31/10/2010, implicaria em restri-
ções para obtenção de Recursos Fe-
derais para Investimentos no Setor de 
Saneamento. Como até janeiro/2014 
apenas 30% dos municípios brasileiros 
elaboraram seus Planos Municipais de 

Rogério Soares Bigio 

Planejamento para o saneamento 
Básico e para a gestão de resíduos 

nos Municípios Brasileiros Conselheiro do IBEC

Saneamento Básico, o Governo Fede-
ral estendeu até agosto de 2014 o pra-
zo para que os municípios elaborem e 
apresentem a referida documentação.

Neste instrumento de planejamen-
to são fornecidas diretrizes e estudos 
para viabilização de recursos, definição 
de programa de Investimentos e crono-
grama de Metas organizado. No geral, 
o processo auxilia na maior segurança 

hídrica, prevenção de doenças, redu-
ção de desigualdades, preservação do 
meio ambiente e desenvolvimento eco-
nômico.

Diversas fontes de recursos possi-
bilitam a viabilização da elaboração 
dos PMSB, dentre elas a FUNASA, o 
Ministério das Cidades, o Ministério da 
Integração, Fundos de Meio Ambiente 
municipais e estaduais, Agências de 
Bacia e Companhias de Saneamento 
local, além de recursos dos próprios 
municípios. Para municípios com até 
50 mil habitantes, os planos podem ser 
elaborados em um tempo aproximado 
de sete meses e com custos cuja or-
dem de grandeza está por volta de 250 
mil Reais.

Já a aprovação da POLÍTICA NA-
CIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
– PNRS (Lei 12.305/2010 e Decreto 
7.404/2010) criou uma boa perspectiva 
para diversas áreas e atividades rela-
cionadas com a gestão, planejamento, 
desenvolvimento econômico, novas 
tecnologias, inclusão social, erradica-

O estabelecimen-
to de prazos e metas 
para a adequação 
dos municípios tam-
bém trouxe a possi-
bilidade de uma me-
lhoria significativa na 
qualidade de vida
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ção dos lixões e recuperação de áreas 
degradadas, responsabilidade compar-
tilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
e a logística reversa de produtos des-
gastados e/ou obsoletos.

Parte integrante da PNRS, o esta-
belecimento de prazos e metas para 
a adequação dos municípios também 
trouxe a possibilidade de uma melhoria 
significativa na qualidade de vida com 
uma cronologia das ações bem defini-
da, relacionando os resíduos com ou-
tras atividades de saneamento básico 
de que trata a Lei do Saneamento (Lei 
11.445/2007), como o abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e a 
drenagem das águas das chuvas.

Entre os prazos definidos pela 
PNRS, a elaboração dos Planos Mu-
nicipais de Gestão Integrada Dos Re-
síduos Sólidos – PMGIRS deveria ser 
realizada até agosto/2012. Estes pla-
nos são um documento legal, uma lei 
municipal com os diagnósticos e prog-
nósticos da situação dos resíduos com 
caracterização, metas, procedimentos 
operacionais, definição de responsabi-
lidades, capacitação técnica, educação 
ambiental, inclusão social e geração de 
renda, fiscalização, custos e locais para 
a destinação final adequada, entre ou-
tros itens previstos para a organização 
dos serviços públicos de limpeza urba-
na. Deve prever também a erradicação 
dos lixões até agosto/2014 que, segun-
do o Instituto de Pesquisas Econômi-
cas Aplicadas – IPEA, alcançam 2906 
unidades em 2810 municípios. Nestes 
locais, são depositados resíduos di-
versos como sobras de construções 
e demolições, embalagens, eletroele-
trônicos, medicamentos e resíduos de 
saúde e outras sobras da produção e 
consumo.

O Plano Municipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos – PMGIRS 
é, na verdade, o planejamento que 
um município faz para um cenário de 
20 anos com revisões, pelo menos, a 
cada quatro anos sobre a gestão e o 
gerenciamento de resíduos sólidos que 
ele pretende realizar. Este plano consti-
tui uma condição fundamental para que 
os municípios continuem tendo acesso 

a recursos da União destinados ao se-
tor de resíduos sólidos deste município.

A PNRS determina que cada gestor 
municipal deverá desenvolver e execu-
tar seu próprio plano, podendo optar 
por solução consorciada ou mediante 
participação voluntária de solução mi-
crorregional. O descumprimento desta 

Este plano cons-
titui uma condição 
fundamental para 
que os municípios 
continuem tendo 
acesso a recursos 
da União

Lei Federal acarreta penas para Ges-
tores Municipais com pleito de 2009 a 
2012, mesmo nos casos em que este 
não seja reeleito ou apto a novo man-
dato, pois esta foi sancionada em 2010. 
Já os Gestores Municipais com pleito 
de 2013 a 2016 também sofrerão as 

This article is about Planning 
for Sanitation and Waste Mana-
gement in Brazilian Municipalities. 
The author explains the implication 
of National Policies for Basic Plan-
ning and Solid Waste, detailing its 
implications in municipal level.

sanções desta Lei, visto que a conclu-
são de todas as etapas determinadas 
em Lei tem prazo até 02 de Agosto de 
2014.

Até a data estabelecida, dados do 
Ministério do Meio Ambiente mostra-
vam que apenas 291 cidades aprova-
ram o PMGIRS, enquanto 197 ainda 
analisavam o projeto. Dos 5.563 muni-
cípios, apenas 488, o que representa 
8,8% do total, estavam aptos a conti-
nuarem recebendo recursos federais 
para o setor. Em agosto de 2013, a 
Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM) afirmou que cerca de 30% dos 
municípios brasileiros desenvolveram 
um plano, porém, o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) ainda não confirmou 
esse dado.

Comperj - Presença do IBEC
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Em 1981, quando estava no 
penúltimo ano do meu cur-
so graduação de Engenharia 

Civil, tive a honra de ser aluno do 
Professor Paulo Dias, Presidente 
do IBEC.  Já naquela época, na-
quelas conversas após as aulas, o 
Paulo me falava sobre Engenharia 
de Custos, BDI, e o quanto a En-
genharia Brasileira estava preci-
sando tornar-se mais profissional 
nesse sentido. Aquilo, de certa for-
ma, me tocou e foi um aprendizado 
extraclasse que eu tive.

Como não podia deixar de ser, o tem-
po passou; Paulo Dias fundou o IBEC e 
começou a formar gerações de profis-
sionais na área de controle de custos, 
certamente contribuindo em muito com 
a Engenharia Nacional.

Já eu comecei a mudar minha expe-
riência profissional em 2005, quando 
tive uma oportunidade de trabalhar no 

Ricardo Delarue 

IBEC e systech, duas 
empresas plantando uma nova 

semente de conhecimento na 
Engenharia nacional

Diretor da Systech

exterior, daquela vez na Escócia. Na-
quele período, conheci uma metodolo-
gia denominada Análise de Atraso em 
Projetos, e adicionalmente fui apresen-
tado a um protocolo escrito por uma 
sociedade britânica chamada “Society 
of Construction Law”, com o nome de 
“Delay & Disruption Protocol”.  

Aquele protocolo foi um divisor de 
águas na minha carreira, pois além 
de “Project Control Manager” eu co-
mecei a tornar-me um “Delay Analyst”, 
ou “Analista de Atraso”, pois passei a 

sorver o conteúdo do protocolo, e mais 
que isso, desenvolver-me mais na me-
todologia de como utilizá-lo na prática. 

Em 2006, a grande oportunidade 
surgiu e fui trabalhar em um projeto 
no Kuwait na área de Óleo e Gás. Lá 
era mandatório o profissional da área 
de planejamento e controle conhecer 
esse protocolo, pois todo e qualquer 
evento que pudesse acarretar em uma 
alteração de prazo ou de custo do pro-
jeto tinha que ser tecnicamente tratado 
de acordo com o que ele preconizava. 
Em outras palavras, todo e qualquer 
pleito de prazo ou custo de qualquer 
empresa subcontratada, ou até mesmo 
contra nosso cliente principal teria que 
ser elaborado de acordo com os proce-
dimentos desse protocolo. Essa minha 
experiência foi fascinante, pois tratava-
se de um projeto de US$ 1 bilhão. 

Novamente o tempo passou, e aque-
la conversa que tive com o Paulo nos 

A parceria IBEC 
& Systech foi criada, 
acertamos nossas 
agendas e ainda em 
2014, iremos dar a 
primeira palestra
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anos 80, voltou-me à cabeça, e deci-
di dar minha modesta contribuição à 
Engenharia Brasileira, preparando um 
curso na área de análise de atraso. Em 
2009, o curso foi ministrado nas mi-
nhas férias no Brasil, nas instalações 
do IBEC e um dos alunos, Peter Mello, 
me disse que o curso poderia virar um 
livro, o que aconteceu.

Terminando o projeto no Kuwait, 
fui para Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos. O empreendimento lá era a 
construção do Terminal 3 do Aeropor-
to Internacional de Dubai. Novamente 
o protocolo de análise de atraso foi 
o instrumento utilizado. Foram regis-
trados 2960 eventos que poderiam 
impactar no prazo ou no custo do 
projeto. Havia uma equipe de cinco 
pessoas, lideradas por mim, especifi-
camente atuando em análise de atra-
so do projeto tendo total rastreabilida-
de de cada um dos eventos.

O próximo projeto em Dubai foi a 
construção da linha vermelha do metrô, 
onde  novamente fui encarregado de 
efetuar análise de atraso de centenas 
de eventos que poderiam impactar no 
prazo, custo, ou ambos do projeto.

Em 2011, foi transferido de volta ao 
Brasil para ser o Diretor da Systech em 

nosso país, uma empresa Britânica na 
área de consultoria, que possui 26 es-
critórios ao redor do mundo.

Chegando aqui, a primeira coisa que 
percebi é que a Engenharia Brasileira 
muito pouco conhecia uma metodolo-
gia técnica específica para elaboração 
/ defesa de pleitos (claims). Com isso, 

definitivamente não foi simples apre-
sentar a Systech ao nosso mercado de 
construção.

No final de 2013, fui palestrante em 
um Seminário da AACE e lá voltei a 
encontrar Paulo Dias. Imediatamente, 
voltei a 1981, e resolvi falar com ele 
para abraçarmos a causa de procurar-
mos tornar ainda melhor a Engenharia 
Nacional, transferindo esse conheci-
mento às empresas Brasileiras. 

Com o aceite dele, a parceria IBEC 
& Systech foi criada, acertamos nossas 
agendas e ainda em 2014, iremos dar a 
primeira palestra cujo tema será “Pro-
cedimentos Técnicos para Elaboração 
/ Defesa de Pleitos (claims)”.

This article is about the partner-
ship between IBEC and Systech, 
whose director, Richard Delarue, 
met the president of IBEC, Paulo 
Dias, and together entered into a 
partnership with the aim to make 
even better National Engineering 
transferring this knowledge to Bra-
zilian companies.

Construção do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai – 2960 novos eventos que poderiam 
impactar no prazo ou custo do projeto

Linha Vermelha do metrô de Dubai, centenas de eventos impactaram o prazo e/ou custo do projeto
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Em busca de uma contribuição 
ao crescimento de Mato Gros-
so, o IBEC – Instituto Brasilei-

ro de Engenharia de Custos, atra-
vés de sua Regional em Cuiabá, 
vem desenvolvendo cursos, pales-
tras, fóruns, seminários e também 
alguns serviços técnicos de apoio 
junto a alguns órgãos públicos.

Através desses trabalhos, prega-
mos a importância do conhecimento 
e aplicação correta da ciência de En-
genharia de Custos, um trabalho junto 
aos profissionais da engenharia com 
a conscientização de quanto melhor 
for detalhado o projeto básico, melhor 
será a sua estimativa de custo referên-
cia da licitação e, seguindo nessa linha 
de raciocínio, consequentemente, tão 
boa será a execução e qualidade da 
obra ou serviço do objeto licitado.

No tocante à obra a ser contratada, a 
Lei Federal nº 8.666/93 conhecida como 
Lei de Licitações, disserta para que o 
objeto contratado seja bem especificado 
e seu custo adequadamente determina-
do, conforme o descrito abaixo: 

Art. 7o As licitações para a execução 
de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, 
em particular, à seguinte sequência: 

§ 2o As obras e os serviços somente 
poderão ser licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado 
pela autoridade competente e disponí-
vel para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em 
planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários; 

Na prática é que na maioria das ve-
zes não podemos ver o que a lei deter-
mina, e sim o que acompanhamos pela 
mídia e de conhecimento de todos, as 
graves irregularidades como direciona-
mentos na contratação, falta de fisca-
lização na execução, subpreços, des-
cumprimento de cronogramas e outros 
problemas que iniciam-se na fase de 
licitação chegando até a conclusão da 
obra, ocasionando na maioria das ve-
zes sua paralisação e/ou inexecução. 

Muitas vezes, é impossível reaver 
recursos desviados ou mal utilizados, 
corrigir defeitos e irregularidades em 
obras executadas ou retomar a execu-
ção de obras paralisadas, eventos que 
geram prejuízos aos cofres públicos e 
danos incomensuráveis à população.

Em muitos desses casos, tem 
como principal fator gerador de pro-
blemas o subpreço por não existir no 
processo licitatório um orçamento de 

referência bem detalhado, por falta 
de conhecimentos ou negligencia do 
profissional que elaborou a referida 
planilha orçamentária.

O secretário estadual de Transporte 
e Pavimentação Urbana de Mato Gros-
so (Setpu), Cinésio Nunes de Oliveira, 
afirmou em entrevista ao Programa 
Conexão e Poder (TV Rondon – SBT), 
que o estado deplorável das rodovias 
de Mato Grosso (MT) é reflexo da cul-
tura de obras baratas adotadas pelos 
governantes. http://reportermt.com.br/.

Temos em Mato Grosso alguns 
parceiros entusiastas da ciência de 
Custos apresentada pelo IBEC. E, en-
contramos essa parceria no SINDUS-
CON-MT – Sindicato das Indústrias da 
Construção do Estado de Mato Grosso, 
que se faz presente em todos os even-
tos promovidos pelo IBEC.

Para o Presidente do SINDUS-
CON-MT, o engenheiro civil Cezário 
Siqueira Gonçalves Neto, o grande 
problema relacionado aos preços das 
obras do estado está na fonte onde 
se inicia o processo, ratificando o que 
foi relatado acima.

Cezário relata que os preços de re-
ferência das licitações são elaborados 
na maioria das vezes por profissionais 

Robson FaustinoElaboração de Preços para obras 
públicas em Mato grosso Diretor do IBEC-MT
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This article discusses the perfor-
mance of IBEC regional in the state 
of Mato Grosso, located in the Mi-
dwestern region from Brazil. Through 
courses, conferences, forums, semi-
nars and also some technical support 
services along with some government 
agencies, regional Mato Grosso has 
preached the importance of knowle-
dge and correct application of Cost 
Engineering science. A work with the 
engineering professionals with aware-
ness of the better detailed the basic 
design, the higher your cost estimate 
and reference to bidding, following 
this line of reasoning, therefore, so 
good will be execution and quality of 
work or service the auctioned object.

sem vivência em campo. (“Quem sabe 
elaborar o preço da obra é quem faz a 
obra, ou seja o emprenteiro”  Eng.Civil 
Paulo Roberto Vilela Dias, MSc, Presi-
dente do IBEC).

“O problema dos custos de obras 
em Mato Grosso se agrava ainda mais 
quando empresas “Kamikases”, ad-
jetivo dado às empresas empreiteiras 
da construção civil em início de ativi-
dades, procuram ansiosamente suas 
primeiras obras oferecendo descontos 
de até 30% sobre os preços subdimen-
sionados e, posteriormente, diante de 
tantos compromissos assumidos com 
o contrato, executam a obra com má 
qualidade ou, na pior hipótese, aban-
donando o canteiro de obras”, comenta 
o presidente do SINDUSCON-MT.

Para contribuir ainda mais para o 
crescimento de Mato Grosso, o IBEC, 
através de sua regional em Cuiabá, 
visa em breve lançar pesquisa estadu-
al relacionada ao Tema desse artigo, 
no que contará com a parceria de ór-
gãos públicos municipais, estaduais e 
federais. Levando o conhecimento da 
Engenharia de Custos ainda um pou-
co mais longe com a ampliação de sua 
área de atuação com a criação de mais 
um polo regional em Sinop, promo-
vendo cursos, palestras, seminários e 
assessoria aos profissionais da região 
norte do estado.

D iretor Geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes), o General Jorge Ernesto Pinto Fraxe é um dos homenageados 
especiais do Dia do Engenheiro de Custos 2014. Tendo ingressado no 

Exército em 1972, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), o General 
Fraxe foi diplomado oficial de Engenharia ao final de 1975. Durante sua car-
reira profissional, serviu nas Regiões Amazônica, Nordeste e Centro-Sul do 
Brasil, exercendo inúmeras funções.

No exterior, comandou a missão internacional de remoção de Minas na 
América Central sob a égide da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
conduzindo trabalhos de desminagem na Nicarágua, Honduras e Costa Rica. 
Ele exerceu, ainda, o cargo de adido do Exército e Naval junto à Embaixada 
do Brasil no Equador.

O General Fraxe possui mestrado e doutorado na área militar, política, es-
tratégia e alta administração do Exército, além de pós-graduação na área de 
educação e curso de MBA em Gerenciamento de Projetos realizado na FGV 
(Fundação Getúlio Vargas).

Como Diretor Geral, o General Fraxe inovou o DNIT através da informati-
zação do sistema e do investimento em infraestrutura e na transparência de 
todas as atividades do Departamento.

Homenageado  
Especial                                          
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O IBEC, comprometido com a 
responsabilidade social e preo-
cupado em proporcionar maior 

qualidade à escolarização da popula-
ção menos favorecida, lançou no dia 
25 de setembro de 2012 o projeto IBEC 
Social. Além de promover a inclusão di-
gital de jovens e adultos, o IBEC Social 
busca facilitar a introdução e perma-
nência destes no mercado de trabalho 
através do Programa de Empregabili-
dade para Técnicos em Engenharia de 
Custos (PROTEC). Em dois anos de 
fundação já passaram 80 profissionais 
pelo PROTEC.

O IBEC Social utiliza, como ins-
trumento de ação, aulas de apoio 
escolar a jovens e adultos e aulas 
de informática, além da doação de 
cestas básicas, buscando minimizar 
situações emergenciais. O programa 
tem ainda outras ações culturais que 
estão sendo implementadas, como 
aulas de arte, dança, fotografia, vio-
lão e música, com um coral que tem 
realizado belíssimas apresentações 
em diversos eventos. Todas as ativi-
dades são acompanhadas por peda-
goga e assistente social. O IBEC So-
cial conta também com as parcerias 
da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Niterói e da Correge-
doria do Estado do Rio de Janeiro.

O IBEC e seu projeto 
de responsabilidade socioambiental

Entre as principais atividades reali-
zadas pelo IBEC Social entre os anos 
de 2012 e 2013 estão as Caminhadas 
Ecológicas. 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 Costão de 
Itacoatiara. Com o objetivo de estimu-
lar a reflexão acerca do tema meio am-
biente, fortalecer a socialização, ofere-
cer experiências que contribuam para o 
engrandecimento pessoal de cada par-
ticipante do projeto, o IBEC Social re-
úne seus alunos, professores e ecolo-
gistas para as caminhadas ecológicas.

O IBEC Social realizou, em julho de 
2013, seu Arraiá, levando os participan-
tes a uma vivência inesquecível com a 
cultura e o folclore brasileiros. O IBEC 
Social também não deixou o mês das 
crianças nem o Natal passar em bran-
co e proporcionou muitas brincadeiras 
e atrações infantis para a garotada, nos 
dias 12 de outubro e 18 de dezembro 
de 2013, respectivamente.

Além deste projeto, o IBEC se com-
promete em neutralizar duas toneladas 
de gás carbônico a partir do plantio de 
essências nativas da Mata Atlântica, 
através do programa Carbono Zero, em 
parceria com a Sociedade Brasileiras de 
Engenheiros Florestais (SBEF).

Atrações do IBEC Social no Dia das Crianças

A equipe do IBEC Social

nItEróI:

CEntrO dO rIO:

EngEnHO dE dEntrO:

Informática e Apoio Escolar:  
2ª, 4ª e 6ª feira

 9h às 10h30, 10h30 às 12h 
14h às 15h30, 15h30 às 17h

Curso de Fotografia: 
 5ª feira - 13h às 17h

Coral:  
2ª e 4ª feira - 17h às 18h

Informática e Apoio Escolar:  
2ª, 4ª e 6ª feira

 9h às 10h30, 10h30 às 12h 
14h às 15h30, 15h30 às 17h

Informática:  
5ª feira e Sábados 
13h30 às 17h, 17hs às 20h

Apoio Escolar:  
5ª feira - 13h às 15h

Pintura: 
2ª feira - 14h às 16h

Violão: 
2ª e 5ª feira - 14h às 16h

CursOs IBEC sOCIAL
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