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A Palavra do Presidente

Ogrande ano para a en-
genharia brasileira, final-
mente, chegou! E junto 
com ele, a 4ª edição de 

nossa revista. Há muito tempo, eu so-
nhava em trazer o maior encontro inter-
nacional de Engenharia de Custos para 
o Brasil. E esse sonho está se realizan-
do. Durante o 8° Congresso Mundial de 
Engenharia de Custos, em 2012, em 
Durban (África do Sul), a candidatura 
do Instituto Brasileiro de Engenharia de 
Custos – IBEC foi aceita para trazer a 
décima edição do evento ao Rio de Ja-
neiro. Uma grande vitória para nós que, 
desde 1978, lutamos em prol do preço 
socialmente justo nas obras públicas e 
pela disseminação desse ramo da en-
genharia como ciência pelo país.

Além disso, desde 1981, somos 
membro do grande realizador des-
se Congresso: O International Cost 
Engineering Council (ICEC). Um or-
ganismo internacional que congre-

ga organizações de Engenharia de 
mais de 60 países. Como o Diretor 
do ICEC para as Américas, tenho le-
vado a ciência de custos por todo o 
continente, realizando seminários e 
conferências em países como Bolí-
via, Colômbia, Argentina, Honduras 
e Cuba. Com os quais o IBEC assi-
nou convênio de cooperação técni-
co-científica.

Como fruto desses esforços, foi gratifi-
cante ver o Colégio de Engenheiros Ci-
vis de Honduras (CICH) se tornar mem-
bro do ICEC. Uma relação que, desde 
2013, tem sido muito profícua para os 
engenheiros de ambos os países.

Este ano, todos nós nos encontra-
remos no 10° Congresso Mundial 
de Engenharia de Custos e Geren-
ciamento de Projetos, no Rio de Ja-
neiro, entre os dias 09 e 12 de outu-
bro de 2016. Estamos preparando o 
maior evento mundial dos ramos de 

engenharia, custos, auditoria públi-
ca e projetos, que será o primeiro da 
América Latina. Já recebemos cerca 
de 200 trabalhos científicos a serem 
apresentados durante o Congresso, 
sendo mais de 60% de estrangeiros,  
os quais têm muito potencial para 
agregar conhecimento a todos os 
profissionais presentes.

O Congresso também tem a honra 
de contar com grandes apoios inter-
nacionais e nacionais, como a Uni-
versidade de Engenharia de Portugal 
(FEUP), o Royal Institution of Char-
tered Surveyors (RICS), a Internatio-
nal Project Management Association 
(IPMA), a American Association of 
Cost Engineering (AACE), a Prefei-
tura da cidade do Rio de Janeiro e 
o Sistema Confea/Crea (Conselho 
Nacional e Regionais de Engenharia 
e Agronomia), entre outros.

O IBEC e o ICEC almejam propor-
cionar uma grande oportunidade 
para intercâmbio de informações e 
networking. Reunindo profissionais 
renomados e influentes instituições 
de todo o mundo. Não há dúvida de 
que o 10° Congresso Mundial de En-
genharia de Custos e Gerenciamen-
to de Projetos 2016 será um evento 
ímpar na história da engenharia lati-
no-americana.

Paz e Bem.

Paulo Dias 
Presidente do IBEC e Diretor do ICEC para as Américas

The IBEC’s President and ICEC 
Region 1 Director, Paulo Dias, 
welcomes 2016 that brings the 
10th ICEC World Congress to 
be held from 09 to 12 October, in 
Rio de Janeiro (Brazil). The first 
in Latin America. Paulo Dias 
also celebrates the acceptance 
of the Honduran Civil Engineers 
Association (CICH) as member 
of ICEC, the grateful result of 
his efforts in favor of the disse-
mination of the science of costs 
throughout Americas.
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O IBEC expande suas fronteiras

OIBEC tem atuado ativamente em prol da disse-
minação da Engenharia de Custos como ciência 
pelo mundo, marcando presença em eventos 
importantes para a engenharia mundial e cele-

brando convênios com renomadas instituições internacionais.

Em todas as oportunidades, o IBEC divulga o 10º Congres-
so Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de 
Projetos que será realizado em 2016, no Rio de Janeiro. 
“Por onde passamos, convidamos a todos para participa-
rem desse Congresso que representa uma conquista no 
âmbito da engenharia internacional para toda a América 
Latina, pois será a primeira edição do evento nessa re-
gião”, afirmou o presidente do IBEC, Paulo Dias.

Como Diretor do ICEC para as Américas (Região 1), a 
principal preocupação de Paulo Dias, tem sido apresentar 
o ICEC – International Cost Engineering Council para os 
países americanos e incluir novas entidades nacionais de 
engenharia no Conselho.

Sua atuação a nível internacional foi intensificada em 2013, 
quando Paulo Dias foi convidado pelo Colégio de Engenhei-
ros Civis de Honduras (CICH, em espanhol) para palestrar 
sobre a Engenharia de Custos. Paulo Dias falou para mais 
de 400 profissionais em quatro palestras realizadas.

Uma delas aconteceu para os engenheiros da Universida-
de Nacional Autônoma de Honduras (UNAH, em espanhol). 
Outras duas aconteceram para os engenheiros do CICH da 
capital Tegucigalpa 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.

Os representantes da engenharia de países de língua Portuguesa e Espanhola

No mesmo ano, o IBEC esteve presente ao XXXII Con-
gresso Internacional de Engenharia e Arquitetura e na As-
sembleia Anual da UPADI (União Pan-Americana de Asso-
ciações de Engenheiros), realizada entre os dias 19 e 21 
de agosto, na cidade colombiana de Medellín, que reuniu 
representantes dos 27 países-membros do continente pan
-americano, além de Portugal e Espanha.

Argentina
O IBEC participou do Congresso “Engenharia 2014 – Améri-
ca Latina e Caribe”, realizado em Buenos Aires (Argentina), 
entre os dias 04 e 06 de novembro de 2014. O Congresso 
apresentou ideias e propostas estratégicas para o avanço 
da tecnologia, da inovação e da produção no ramo da Enge-
nharia de toda a América Latina. Sob o lema “Construindo 
um Futuro Regional Sustentável”, as palestras foram foca-
das nas problemáticas e oportunidades da região.

Na oportunidade, o IBEC assinou contrato de cooperação 
acadêmica e assistência recíproca com o Conselho Profis-
sional de Engenharia Química (CPIQ, sigla em espanhol), 
da Argentina, representado por seu presidente Alejandro 
Vargas. Como fruto dessa parceria, o CPIQ promoveu o 
Seminário de Engenharia de Custos, Sustentabilidade e 
Petróleo, realizado pelo IBEC nos dias 13 e 14 de novem-
bro de 2015, em Buenos Aires.

O Seminário foi composto por três palestras: “Responsabi-
lidade Socioambiental das Empresas”, do vice-presidente 
do IBEC, José Chacon de Assis; “O Ciclo de Vida do Pe-
tróleo”, da Professora de Engenharia do Petróleo, Simone 
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Carvalho; e “A importância da Engenharia de Custos no 
Contexto Latino-Americano”, do Presidente do IBEC e Di-
retor do ICEC para as Américas, Paulo Roberto Vilela Dias. 

Panamá
O Instituto marcou presença durante o 29º Congresso da 
IPMA (International Project Management Association), que 
celebrou seus 50 anos de história. Realizado no Panamá 
entre os dias 28 e 30 de setembro de 2015, o congres-
so reuniu cerca de 400 profissionais de gerenciamento de 
projetos de todo o mundo.

No estande em conjunto com o ICEC, localizado na área de 
exibição do evento, o IBEC divulgou o 10º Congresso Mun-
dial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Proje-
tos 2016. Além disso, durante o Congresso, foi realizada a 
Reunião da Região 1 do ICEC (Américas), conduzida por 
seu Secretário Geral, Peter Smith, e com a presença de 
autoridades internacionais da Engenharia, de Custos e de 
Projetos, como o Presidente da IPMA, Reinhard Wagner.

Na reunião, o Colégio de Engenheiro Civis de Honduras 
(CICH) apresentou sua solicitação de filiação ao ICEC que, 
após votação da diretoria, foi aprovada. “Foi gratificante 
ver o CICH se tornar membro do ICEC. Uma relação que, 
desde 2013, tem sido muito profícua para os engenheiros 
de ambos os países”, afirmou Paulo Dias.

Espanha
O IBEC participou do Congresso Internacional de Enge-
nharia Civil, realizado em Madri (Espanha), nos dias 2 e 3 
de março de 2016. O evento, cujo lema foi “Caminhos que 
unem o mundo”, reuniu mais de 300 profissionais, dentre 
os quais estavam ministros, secretários de Estado e gran-
des nomes da engenharia mundial.

Como parte da programação do Congresso, representantes 
de engenheiros civis dos países de língua espanhola e por-
tuguesa se reuniram nos dias 29 de fevereiro e 01 de março.

Durante o encontro, Paulo Dias e José Chacon integraram 
a delegação brasileira representada pela Febrae (Federa-
ção Brasileira de Associações de Engenheiros) e falaram 
sobre o 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos 
e Gerenciamento de Projetos 2016.

Além disso, o IBEC estreitou relações com os países presen-
tes, resultando em uma valiosa parceria com Cabo Verde. 
O presidente Paulo Dias assinou convênio de cooperação 
técnico-científica com a Ordem dos Engenheiros de Cabo 
Verde, representada por seu Bastonário, Victor Coutinho. 

Da esquerda para a direita, Flavio Bolzan, assessor da Pres. 
do Confea; Paulo Dias, presidente do IBEC; José Tadeu da 
Silva, presidente do Confea e da UPADI; Radegaz Nasser 
(Ibape); José Chacon de Assis, vice-presidente do IBEC; e 
Marcos Motta, conselheiro federal (ES)

Da esquerda para a direita, o vice-presidente do IBEC, José 
Chacon de Assis, o presidente do IBEC, Paulo Dias, e o 
Presidente do CPIQ, Alejandro Perez Vargas

Os participantes da Assembleia Geral da UPADI em Roatan 
- Honduras (2015)

Entre os participantes da Reunião no Panamá, está o presi-
dente da IPMA Internacional, Reinhard Wagner (o primeiro à 
direita do cartaz)
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O Seminário de Engenharia de Custos e Gerenciamento de 
Projetos na capital colombiana

Da esquerda para a direita, o presidente do IBEC, Paulo Dias, 
o vice-presidente da SCI, Luis Muñoz, a presidente da SCI (Co-
lômbia), Diana Espinosa, o vice-presidente do IBEC, José Cha-
con de Assis, e o assessor da IPMA, Jorge Luciano Kolotelo

O presidente do IBEC, Paulo Dias, pales-
trando em Havana (Cuba)

O presidente do IBEC, Paulo Dias, 
apertando as mãos da presidente da 
UNAICC, Mercedes Savigne

O presidente do IBEC, Paulo Dias, 
palestrando em Santa Cruz de la 
Sierra (Bolívia)

Colômbia e Bolívia
Como fruto da parceria de mais dois 
convênios de cooperação técnico-cien-
tífica assinados pelo IBEC, o Instituto 
realizou o Seminário de Engenharia de 
Custos, Sustentabilidade e Gerencia-
mento de Projetos. No dia 01 de abril, 
o Seminário foi em Bogotá (Colômbia), 
na Sociedade Colombiana de Enge-
nheiros (SCI, em espanhol).

O presidente do IBEC, Paulo Dias, pa-
lestrou sobre Engenharia de Custos, e o 
Primeiro Assessor da IPMA Brasil, Jor-
ge Luciano Kolotelo, foi o conferencista 
de Gerenciamento de Projetos, para 
mais de 200 profissionais provenientes 
de diversas cidades colombianas.

Nos dias 07 e 08 de abril, o Seminário 
foi realizado em Santa Cruz de la Sierra 
(Bolívia), na Sociedade de Engenheiros 
da Bolívia (SIB, em espanhol), outra en-
tidade estrangeira conveniada ao IBEC.

Cuba
Convidado pela União Nacional de 
Arquitetos e Engenheiros da Cons-
trução de Cuba (UNAICC, em espa-
nhol), o presidente do IBEC, Paulo 
Dias, palestrou na XI Conferência 
Científico Técnica da Construção, re-
alizada entre os dias 04 e 07 de abril. 
Na tarde do dia 04, Paulo Dias falou 
sobre o panorama da Engenharia de 
Custos na América Latina para mais 
de 300 profissionais cubanos, no Pa-
lácio das Convenções de Havana.

Durante os dias de evento, o IBEC con-

versou com diversos profissionais inte-
ressados no assunto e no 10º Congres-
so Mundial de Engenharia de Custos e 
Gerenciamento de Projetos 2016, entre 
os quais estiveram alguns engenheiros 
do Ministério da Construção de Cuba.

Como resultado desses diálogos, o 
IBEC assinou convênio de coopera-
ção técnico-científica com a UNAICC, 
representada por sua presidente Mer-
cedes Elesther Savigne.

As ICEC Region 1 Director (Ame-
ricas), the primary concern of 
Paulo Dias has been presenting 
the International Cost Enginee-
ring Council (ICEC) for American 
countries and including new na-
tional engineering organizations 
in the Council. As an important 
triumph of his efforts in favor of 
the dissemination of the science 
of costs throughout Americas, 
the Honduran Civil Engineers As-
sociation (CICH) was approved 
as a full member of ICEC. 

Besides, over recent years, after 
performing seminars, conferen-
ces and attending international 
congresses in Latin America and 
Spain, the IBEC signed agree-
ment with some of the countries 
contacted during these events. 
In 2015, Portugal, Colombia, 
Honduras, Bolivia and Argentina 
signed a cooperation agreement 
with IBEC. In 2016, associations 
of Engineering from Cuba and 
Cape Verde signed the same 
agreement with IBEC.



7

ESPECIAL 2016 • ENGENHARIA DE CUSTOS 

O Dia do Engenheiro de Custos
Os representantes de entidades internacionais de Engenharia recebendo sua homenagem

O IBEC – Instituto Brasileiro de Engenharia de Cus-
tos comemora, desde 2007, o “Dia do Engenheiro 
de Custos”, criado pela Lei Estadual nº 4.905. A 
partir de então, o mês de maio de todos os anos 

reserva uma celebração ímpar no ramo da Engenharia. Du-
rante a cerimônia, o IBEC homenageia os profissionais que se 
destacaram durante o ano e contribuíram para um país e um 
mundo melhor.

Em 2015, a solenidade do “Dia do Engenheiro de Custos” 
foi abrilhantada por convidados ilustres do exterior que fo-
ram agraciados por sua belíssima atuação em prol da En-
genharia. Entre eles, estão representantes de entidades 
da Argentina, Bolívia, Colômbia, Honduras e Portugal, 
que também assinaram convênio de cooperação técnico-
-científica com o IBEC.

Os profissionais homenageados desses países foram o 
Presidente do Conselho Profissional de Engenharia Quí-
mica da Argentina (CPIQ), Alejandro Perez; a presidente 
da Sociedade Colombiana de Engenheiros (SCI), Diana 
Espinosa; a presidente da Sociedade de Engenheiros da 
Bolívia (SIB), Maria Teresa Zapata; a presidente do Co-
légio de Engenheiros Civis de Honduras (CICH), Claudia 
Zúniga; o coordenador da Associação de Engenheiros de 
Custos de Honduras (AICH), José Rámon Cálix; e o pro-
fessor doutor Hipólito Sousa, do departamento de enge-
nharia civil da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), de Portugal, que recebeu a homenagem 
concedida à instituição.

O Presidente da Federação Mundial de Organizações de En-
genheiros (FMOI), Jorge Spitalnik, também foi homenageado 
como “Destaque do Ano”.

No Brasil, os profissionais que se destacaram por sua 
contribuição para o desenvolvimento do país receberam 
uma homenagem especial. Entre os agraciados está o 
presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agrono-
mia (Confea), José Tadeu da Silva – também presidente 
da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, 
Agrônomos e Arquitetos (Febrae) e da União Pan-ameri-
cana de Associações de Engenheiros (Upadi).

Os presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia 
e Agronomia (CREAs) também foram homenageados. Os 
presidentes de CREA presentes foram: Arício Resende 
Silva (CREA-SE), Evandro de Alencar Carvalho (CREA
-PE), Flávio Correia de Souza (CREA-DF), Francisco 
Antônio da Silva de Almeida (CREA-GO), Helder Car-

Os presidentes de CREA homenageados
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nielli (CREA-ES), Jobson Nogueira 
de Andrade (CREA-MG), Joel Kru-
ger (CREA-PR), Juares Samaniego 
(CREA-MT), Nélio Alzenir Alencar 
(CREA-RO), Paulo Roberto Ferreira 
de Oliveira (CREA-PI), Reynaldo Ro-
cha Barros (CREA-RJ), Victor Cesar 
da Frota Pinto (CREA-CE) e o Coor-
denador do Colégio de Presidentes 
de CREAs, Marco Antônio Amigo 
(CREA-BA).

O IBEC também homenageou, como 
“Destaque do Ano”, o senador pelo 
Mato Grosso Wellington Fagundes, 
O Diretor Administrativo da Funda-
ção Trompowsky, Coronel Antônio 
Carlos Guelfi, o vice-presidente téc-
nico do ICEC, Angelo Valle, e o pre-
sidente da Autoridade Pública Olím-
pica (APO), Marcelo Pedroso.

O IBEC condecorou, ainda, institui-
ções que lutam em prol da engenha-
ria. Entre elas, o Instituto de Engenha-
ria, cujo presidente Camil Eid recebeu 
o prêmio, e o Clube de Engenharia, 
cuja homenagem foi entregue a seu 
então presidente Francis Bogossian.

Alguns almirantes da Marinha do 
Brasil que se destacaram por sua ad-
mirável atuação também receberam 
uma homenagem. Além do Almiran-
te de Esquadra, Luiz Guilherme Sá 
de Gusmão, foram homenageados o 
Almirante Álvaro Luiz de Souza Al-

Segurando a placa está o ‘Enge-
nheiro de Custos do Ano’, André Luiz 
Mendes, Auditor do TCU

O público participante da cerimônia

ves Pinto, o Almirante Newton de Al-
meida Costa Neto, o Almirante Luis 
Antônio Rodrigues Hecht, e o Almi-
rante Liseo Zampronio.

A “Personalidade do Ano” de 2015 
foi o Presidente da Associação Ser-
gipana dos Empresários de Obras 
Públicas e Privadas (ASEOPP) e 
fundador de uma das construtoras 
mais renomadas do nordeste bra-
sileiro, a construtora Celi. Luciano 
Franco Barreto se destacou por sua 
importante carreira no ramo da En-
genharia. Como presidente da ASE-
OPP, Luciano tem se preocupado 
em atender às pequenas e médias 
empresas que se dedicam a constru-
ções públicas e privadas do Estado.

O “Engenheiro de Custos do Ano” 
de 2015 foi o auditor do Tribunal de 
Contas da União ( ), André Luiz Men-
des. Engenheiro civil com especiali-
zação em auditoria de obras, André 
Mendes se destacou por sua atua-
ção no TCU, onde ocupou o cargo de 
Secretário de Fiscalização de Obras 
entre 2007 e 2012.

Desde 2014, como parte da 
programação de seu aniversário e  
do Dia do Engenheiro de Custos, o 
IBEC realiza o International Meeting, 
um encontro de profissionais do Brasil 
e do exterior para discutir o cenário da 
Engenharia de Custos em todo o mundo.

Em 2015, a reunião foi enriquecida 
pela presença e contribuição dos en-
genheiros Alejandro Perez, presiden-
te do CPIQ (Argentina); Diana Espi-
nosa, presidente da SCI (Colômbia); 
Maria Teresa Zapata, presidente da 
SIB (Bolívia); Claudia Zúniga, pre-
sidente do CICH (Honduras); José 
Rámon Cálix, coordenador da AICH 
(Honduras); e Hipólito Sousa, profes-
sor doutor da FEUP (Portugal). Todos 
traçaram o panorama da Engenharia 
em seus países e falaram sobre as 
expectativas do ramo para o futuro.

Também participaram, ativamente, do 
International Meeting, o presidente da 
FMOI, Jorge Spitalnik, o diretor finan-
ceiro do IPMA Brasil, Diogo Mota, e 
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os presidentes de CREA, Paulo Ro-
berto de Oliveira (CREA-PI), Flavio 
Correia (CREA-DF) e Nélio Alzenir 
Alencar (CREA-RO).

Este ano, além de outros renomados 
profissionais da Engenharia interna-
cional, o International Meeting conta 
com a presença do Secretário-geral 
do International Cost Engineering 
Council (ICEC), Peter Smith, e da 
Presidente do ICEC, Alexia Nalewaik, 
que foi entrevistada nessa edição da 
Revista Engenharia de Custos.

Engenheiro de 
Custos das  
Américas 2016
 
Este ano, o IBEC presta duas novas 
homenagens: O Engenheiro de Cus-
tos das Américas e A Personalidade 
Internacional do Ano. A profissional a 
ser homenageada com o primeiro título 
é a Presidente da Sociedade Colom-
biana de Engenheiros (SCI, em espa-
nhol), Eng. Diana Maria Espinosa Bula. 
E a profissional a receber o segundo é 
a Presidente Eleita da União Pan-ame-
ricana de Associações de Engenheiros 
(UPADI), Maria Teresa Dalenz.

Diana Espinosa é Engenheira Civil 
com especialização em Saneamento 
Ambiental, Mestrado em Direito de Re-

Eng. Diana Espinosa, Presidente  
da Sociedade Colombiana de  
Engenheiros

Eng. Maria Teresa Dalenz,  
Presidente Eleita da UPADI

O presidente do IBEC, Paulo Dias, discursando durante o International Meeting

cursos Naturais e Pós-graduação em 
Programa de Alta Direção Empresarial. 
Diana trabalhou em diferentes com-
panhias de engenharia e consultoria, 
tendo ocupado importantes cargos do 
governo. Desde março de 2013, Diana 
é Presidente da Sociedade Colom-
biana de Engenheiros, reeleita para 
o período 2015 – 2017 e membro da 
Academia Colombiana de História da 
Engenharia das Obras Públicas.

Maria Teresa Dalenz é licenciada em 
Engenheira Civil pela Universidadede 
Oruro e diplomada em Gerenciamen-
to da Construção pela Universidade 
de Chile. Ela possui mestrado em co-
mércio exterior e já foi presidente da 
Sociedade de Engenheiros da Bolívia 
(SIB, em espanhol). Teresa Dalenz to-
mará posse de seu cargo como Presi-
dente da UPADI em janeiro de 2017. 

The IBEC - Brazilian Cost En-
gineering Institute celebrates, 
since 2007, the “Day of Cost 
Engineer” awarding the highli-
ghts of this branch of engine-
ering in a beautiful ceremony. 
On November 9, 2006, it was 
established the Law No. 4.905 
establishing, within the State of 
Rio de Janeiro, the Cost Engi-
neer Day, celebrated on May 
every year.

On the evening of May 19, 
2015, IBEC honored profes-
sionals 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”. 

Among the honored are repre-
sentatives of engineering or-
ganizations from Argentina, 
Bolivia, Colombia, Honduras 
and Portugal, which graced 
the ceremony and also signed 
an agreement of technical and 
scientific cooperation.

This year, the Cost Engineer 
Day is held announcing the 10th 
ICEC World Congress that will 
take place at the Windsor Hotel 
Barra in Rio de Janeiro, from 10 
to 12 October 2016.
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Os homenageados do Dia do Engenheiro de Custos 2016
Engenheiros de Custos do Ano 
Maria Rosa Scarpellini  
Marinho Rabello
Annibal Ribeiro do Valle Filho 
Mário César Lopes Júnior

Personalidade do Ano 
Alexandre Pinto da Silva  
Secretário de Obras da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro

Personalidade Internacional do Ano
Maria Teresa Zapata  
Presidente eleita da UPADI 2017/2019

Engenheira de Custos do Ano 
das Américas
Diana Espinosa Bula  
Presidente da Sociedade Colombiana 
de Engenheiros

Destaques Internacionais  
International Highlight
Alexia Nalewaik  
Presidente do International Cost 
Engineering Council

Alfredo Serpell  
Presidente da Corporação Chilena de 
Gestão de Projetos 

Amparo Lopez 
Ministério da Construção de Cuba

Aylen Vega 
Ministério da Construção de Cuba

Gaspar Obando  
Presidente do Colégio de Engenheiros 
Civis de Honduras

José Calix 
Coordenador da Associação de 
Engenheiros de Custos de Honduras

Marco Fuentes  
Presidente da Sociedade de 
Engenheiros da Bolívia 

Peter Smith  
Secretário-geral do International Cost 
Engineering Council

Prêmio João-de- Barro  
José Tadeu da Silva 
Presidente Confea/UPADI

Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Diretor Presidente da MÚTUA - Caixa de 
Assistência dos Profissionais do CREA

Paulo Cesar Nayfeld Granja  
Diretor-Geral da MÚTUA RJ - Caixa de 
Assistência dos Profissionais do CREA-RJ

Senador Marcelo Crivela
Ex-ministro Moreira Franco
Governador Luiz Fernando de 
Souza Pezão
Dep. Edinho Bez
Dep. Luiz Paulo Corrêa da Rocha
Dep. Edson Bez de Oliveira
Dep. Paulo Ramos
José Leônidas Olinquevitch 

Flavio Correia de Souza
Helder Carnielli
Jobson Nogueira de Andrade
Juares Silveira Samaniego
Reynaldo Rocha Barros
Nélio Alzenir Afonso Alencar
Arício Resende Silva
Francisco Yutaka Kurimori
Carminda Luzia Silva Pinheiro
Cláudio Guenka
Cleudson Campos de Anchieta
Dirson Artur Freitag
Elias da Silva Lima
Evandro de Alencar Carvalho
Fernando Dacal Reis 
Francisco Antônio Silva de Almeida
Giucélia Araújo de Figueiredo
Joel Krüger
Laércio Aires dos Santos
Marcelo Costa Maia
Marco Antonio Amigo
Marcos Luciano Camoeiras 
Gracindo Marques
Melvis Barrios Junior
Modesto Ferreira dos Santos Filho
Paulo Roberto Ferreira de Oliveira
João César de Freitas Pinheiro
Carlos Alberto Kita Xavier

Destaques do Ano 
Adalberto Franco  
Petrobras

Almirante Flavio Macedo Brasil 
DOCM

Contra-Almirante Paulo César 
Colmenero Lopes  
COGESN

Aloisio Ferreira de Souza Presidente 
Clube de Engenharia de Alagoas

Carlos Alberto Diehl  
Presidente da ABC

Carlos Alberto Brizzi Benevides  
Vice-Presidente da AEERJ 

Carlos Eduardo de Vilhena Paiva 
Presidente da AEA - S. J. dos Campos

Cesar Henrique S. Daher  
Diretor de Planejamento do Instituto IDD

Cezar Benoliel  
Presidente da Alaest

Clovis Francisco Nascimento Filho  
Diretor Presidente da Fiseng

Duaia Vargas da Silveira  
Diretora de Comunicação da FEBRA

Edemar de Souza Amorim  
2º Vice-Presidente da FEBRAEs 

Eduardo L. Qualharini 
Coordenador do NPPG/POLI/UFRJ

Fábio Bergman  

Presidente do SINAENCO-RJ 

Francis Bogossian  
Academia Nacional de Engenharia 

Francisco José Teixeira Coelho Ladaga  
Presidente da ABENC

João Carlos Meneses  
Presidente da SEE

João Carlos Pimenta  
Presidente do CEnB

João Thomaz Araujo Ferreira da Costa  
Presidente do SENGE-VR

Jorge Luiz Macedo Bastos  
Diretor Geral da ANTT

Jorge Spitalnik  
Presidente da Federação Mundial  
de Organizações de Engenheiros  
WFEO/FMOI

José Alberto Pereira Ribeiro 
Presidente da ANEOR 

José Carlos Chamon  
Presidente do SINDICOPES

Julio Nichioka  
Professor da UERJ

Laura Jane Lopes Barbosa  
Presidente da AEVR

Luis César S. De Luca  
Diretor Executivo do Instituto IDD

Luiz Alberto de Araújo Costa 
Presidente da APeMEC

Luiz Fernando Santos Reis  
Presidente Executivo da AEERJ 

Marcia Ferrari  
RICS BRASIL

Mauro Ribeiro Viegas Filho  
Presidente do Conselho Diretor da ABCE 

Murilo Celso de Campos Pinheiro 
Presidente da FNE

Nelson Luiz Gomez  
Presidente do IEP

Newton Augusto Cardoso de Oliveira  
Mackenzie Rio

Olímpio Alves dos Santos  
Presidente do SENGE RIO

Paulo Augusto Vivacqua  
Diretor Presidente da ANE

Paulo Sérgio Saran  
Presidente da AEAC

Pedro Celestino  
Presidente do Clube Engenharia

Raphael Albergarias 
IPMA 

Raul Otávio da Silva Pereira 
Presidente do SENGE-MG

René Agostinho 
CEO da PINI

Rodrigo Meirelles Sigaud  
Vice-Presidente do Conselho 
Diretor da ABCE

Thereza Neumann Santos de Freitas  
Diretora Presidente do SENGE-CE

Thiago C. Araújo 
Procurador Procurador do Estado e 
Assessor Jurídico Especial na Secretaria 
de Estado de Obras do Rio de Janeiro
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O 10º Congresso Mundial 
de Engenharia de Custos e 
Gerenciamento de Projetos

Ogrande ano para a Engenharia Nacional che-
gou. O ano de 2016 traz consigo o 10º Con-
gresso Mundial de Engenharia de Custos e 
Gerenciamentos de Projetos, o primeiro a 

ser realizado na América Latina. Promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Engenharia de Custos – IBEC em associa-
ção com o International Cost Engineering Council – ICEC, 
o evento tem o objetivo de promover a troca de informa-
ções e disseminar a Ciência de Custos em todo o mundo.

O ICEC é um organismo mundial que congrega entidades 
de Engenharia de Custos de mais de 60 países. Compro-
metido com a promoção e a cooperação entre organiza-
ções nacionais e internacionais voltadas à Engenharia de 
Custos e ao Gerenciamento de Projetos, o ICEC foi fun-
dado em 1976. O IBEC é o único representante no Brasil 
do ICEC, desde 1981.

Os principais objetivos do Congresso são incentivar e de-
senvolver a ciência da Engenharia de Custos em todo o 
mundo, promovendo seu reconhecimento com atividades 
técnicas e desenvolvimento de normas e padrões interna-
cionais. Além disso, o evento vai abordar temas de notá-
vel relevância para Engenharia, Custos e Gerenciamento 
de Projetos, apresentando mais de 100 trabalhos científi-
cos de profissionais renomados internacionalmente.

Estimamos receber cerca de mil profissionais de todo o 
mundo, entre os dias 09 de 12 de outubro, em um dos me-
lhores centros de eventos em Hotelaria do Rio de Janeiro: 
Windsor Barra Hotel.

Programação

Sábado - 08/10/2016 

09:00 - 18:00: Reunião de Conselho do ICEC

Domingo - 09/10/2016 

09:00 - 15:00: Reunião de Conselho do ICEC

20:00: Festa de Boas Vindas

Segunda-feira - 10/10/2016 

09:00  – 13:00: Sessão Plenária

14:30 – 18:30: Sessão de Apresentação de Trabalhos

Terça-feira - 11/10/2016 

09:00 – 13:00: Sessão de Apresentação de Trabalhos

14:30 – 18h:00: Sessão de Apresentação de Trabalhos

20:00: Jantar de Gala

Quarta-feira - 12/10/2016 

09:00 - 13:00: Sessão de Apresentação de Trabalhos

14:30 - 18:30: Sessão Plenária
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Para saber mais sobre o 10º Con-
gresso Mundial de Engenharia de 
Custos e Gerenciamento de Projetos 
de 2016, acesse o site:

www.icec2016.com 

Temas principais 
• Decisões de Projetos Estratégicos 

e Controle de Custos em Adminis-
trações Públicas

• As Novas Fronteiras do Building 
Information Modeling (BIM)

• Projeto Global, Projeto Complexo, 
Problemas em tempos difíceis

• Gerenciamento de Projetos, Pro-
gramas e Portfólios

• Gestão de custos em projetos / 
Levantamento Quantitativo

• Responsabilidade Financeira

• Análise de Viabilidade

•  Estimativa de Custos: Arte  
ou ciência?

• Gerenciamento de Controle e  
Risco de Projeto

• Reivindicação e Resolução de 
Disputas

• Treinamento e Certificação Indivi-
dual e Corporativa

• Ensino e Treinamento das Práticas 
TCM (Gerenciamento de Custo Total)

• Metodologias e Métodos Quantita-
tivos de Apoio ao TCM

• Metodologias de Ensino e Treina-
mento de Experiências Investigativas

• Abordagens Contemporâneas de 
Gerenciamento de Custos  
e Projetos

• Sustentabilidade e Meio Ambiente

• Práticas inovadoras e criativas

• Melhores Práticas e Ética

• Tecnologia da Informação

• Desenvolvimento Profissional 
Contínuo

• Resolução de Disputas

• Gestão de Custos

• Auditoria de Obras Públicas

• O Aumento da Rentabilidade da 
Empresa usando o TCM

• Do Controle de Projeto ao Controle 
da Companhia com práticas TCM

• Proprietário / Empreiteiro /  
Questões profissionais

• Programa de Compartilhamento 
de Riscos

• Governança de Projeto

• Controle de Projeto

• Projetos de saúde (um novo  
campo para a implementação  
da Prática TCM)

Rio de Janeiro is getting rea-
dy to receive one of the most 
important events of worldwide 
engineering. IBEC will hold the 
10th ICEC World Congress 
from 09 to 12 October, 2016, the 
first time in Latin America. The 
IBEC has already signed with 
the five-star hotel and conven-
tion center Windsor Barra. The 
Hotel is located in front of one 
of the most beautiful beaches in 
the world, in Barra da Tijuca.

Also the Congress has already 
received more than 150 scien-
tific papers to be presented 
during the event, representing 
a valuable contribution to the 
professionals of Cost, Enginee-
ring and Project that attend the 
Congress.

To learn more about the Con-
gress access the website: 

www.icec2016.com
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Instituto de Engenharia e o centenário: 
Retomada do Desenvolvimento

OInstituto de Engenharia 
é uma entidade indepen-
dente que completará 100 
anos, em 13 de outubro 

deste ano, voltada para a defesa da 
engenharia, dos engenheiros, do de-
senvolvimento e da qualidade de vida 
da sociedade..

Em sua sede, em São Paulo, são 
realizados diversos eventos, cur-
sos, palestras, seminários e visitas 
técnicas, com o objetivo de debater 
questões de interesse público, pro-
movendo a troca de informações e o 
desenvolvimento da qualidade e da 
credibilidade dos profissionais, a va-
lorização da engenharia e o avanço 
científico e tecnológico do País.

A entidade tem corpo técnico consti-
tuído por um quadro associativo es-
pecializado com 10 departamentos e 
27 divisões técnicas. Possui meios 
de comunicação impressos e digi-
tais, como o website, a newsletter 
semanal, a Revista Engenharia e o 
Jornal Eletrônico do Instituto de En-
genharia, os dois últimos distribuídos 
gratuitamente para os associados, e 
trazem artigos técnicos, entrevistas, 
entre outros assuntos.

Visando o centenário, alguns pro-
jetos estão em andamento, como o 

Camil Eid
Presidente do Instituto de Engenharia

lançamento do E-Engenharia, mo-
dalidade associativa que manterá 
contato com a entidade pela internet. 
Para atender a esse novo tipo de as-
sociado, será feita a digitalização 
de tudo que existe de conhecimento 
nas áreas da engenharia, a partir de 
nossa biblioteca. Para isso, foi estru-
turada uma ferramenta digital de am-
plo alcance, denominada Plataforma 
do Conhecimento da Engenharia.

A instituição também tem trabalha-
do na Comissão de Estudo Especial 
de Elaboração de Orçamentos e 
Formação de Preços de Empreen-
dimentos de Infraestrutura, que já 
foi encaminhando à ABNT, para que 
seja colocado em consulta pública.

Além disso, serão criados o maker 
(espaço com oficina, onde as pesso-
as podem criar seus projetos e es-
critórios) e o coworking (espaço de 
compartilhamento, criação, inovação 
e empreendedorismo).
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Entrevista
Alexandre Pinto da Silva 
Secretário de Obras da Prefeitura do Rio

À frente de uma das maio-
res transformações já re-
alizadas na cidade do Rio 
de Janeiro, Alexandre 

Pinto da Silva assumiu o cargo de 
Secretário Municipal de Obras em 
março de 2010. Em junho de 2009, 
ele foi subsecretário da pasta, após 
passar o primeiro semestre no co-
mando da Coordenadoria Geral de 
Obras (CGO).

Formado em Engenharia e Mestre 
em Recursos Hídricos, Alexandre 
Pinto ingressou nos quadros de ser-
vidores da Prefeitura em 1987, quan-
do atuou como diretor da Coordena-
doria Geral de Conservação (CGC) e 
da própria CGO antes de assumir o 
cargo máximo deste órgão. Ele tam-
bém foi presidente da Rio-Águas e 
subsecretário de Águas Municipais.

Atualmente, Alexandre Pinto admi-
nistra cerca de 700 frentes de obras 
no Rio de Janeiro, em uma secreta-
ria que gera atualmente mais de 10 
mil empregos diretos e indiretos. Por 
sua belíssima atuação para a execu-
ção das grandes obras que serão le-
gado para a cidade, Alexandre Pinto 
é a Personalidade do Ano de 2016.

E a Revista Engenharia de Custos foi 
procurar saber como ele faz para ge-
rir uma carteira tão extensa de obras 
e cumprir tantos prazos. Confira a 
nossa entrevista com o Secretário.

Secretário, o senhor pode apontar 
os maiores desafios enfrentados 
pela Prefeitura ao executar uma 
obra?

Para nós da secretaria de obras, 
um dos grandes desafios enfrenta-
dos ao executar uma obra pública é, 
principalmente, o planejamento e a 
gestão. Trabalhar com obras como, 
por exemplo, os grandes corredo-
res de BRT (em inglês, Bus Rapid 
Transit) que temos na cidade, requer 
profissionais engenheiros e técnicos 
que tenham capacidade em geren-
ciamento de custos e planejamento. 
Uma obra pública que, às vezes, se 
estende em mais de 20 quilômetros, 
é bem diferente do canteiro de uma 
obra predial, que fica muito restrito 
àquela área. Por isso, o planejamen-
to precisa estar alinhado com o dina-
mismo da cidade e com a população, 
e isso somente com muito planeja-
mento para mitigar os transtornos 
que uma grande obra pode trazer.

Atualmente, o Rio vem experimen-
tando de uma grande reforma. 
Como administrar tantas obras, 
prazos e pontos diferentes da ci-
dade?

Atualmente, nós temos uma cartei-
ra de obras que representa, nos úl-
timos oito anos, mais de 30 bilhões 
de reais na cidade do Rio, cuja ad-
ministração requer muita seriedade 
e profissionalismo dos técnicos da 

secretaria de obras, das demais se-
cretarias envolvidas nos projetos e 
dos grandes construtores agentes 
dessa revolução realizada na cida-
de e que ainda está em conclusão. 

“Esse Congresso 
será uma 

oportunidade ímpar 
no Brasil para 

nossos profissionais 
que trabalham com 
gestão de custos e 

planejamento de  
obras”

Entrevistas
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Temos uma série de obras na cida-
de e de grande vulto como, mais de 
150 quilômetros de BRT, entre eles 
os corredores Transcarioca, Transo-
este e Transolímpica, e o corredor 
Transbrasil, que vai passar para a 
próxima gestão em 2017. Para admi-
nistrar todas essas obras, temos um 
exército de mais de mil operários ca-

pacitados e treinados. Contudo, isso 
não é feito somente pelo setor públi-
co, mas também, o privado tem que 
estar muito bem preparado para dar 
conta desse grande desafio. Nos úl-
timos anos, percebemos claramente 
o quanto esse desafio foi bem pre-
parado pelas empresas de engenha-
ria do Brasil que estão participando 
dessas grandes obras públicas aqui 
na cidade do RJ.

O IBEC – Instituto Brasileiro de 
Engenharia de Custos luta em 
prol do preço socialmente jus-
to para que o orçamento da obra 
seja preservado desde o planeja-
mento até sua finalização. Para o 
senhor, como esse trabalho pode 
contribuir para a cidade do Rio de 
Janeiro?

O trabalho do IBEC contribui e mui-
to não só para a cidade do RJ, mas 
para todo o país. A Engenharia de 
Custos requer muita capacidade 
do engenheiro e, infelizmente, esse 
ramo da Engenharia não é estuda-
do nos cursos de graduação. Dessa 
forma, ela requer cursos de pós e es-
pecialização para que os engenhei-

ros se dediquem mais a essa área, 
principalmente, ao planejamento e à 
gestão das obras públicas. Executar 
uma obra pública numa grande cida-
de como o RJ requer uma capacita-
ção muito grande dessas instituições 
e das universidades para a produção 
de material humano. Assim, o IBEC 
contribui de forma muito ampla no 
aspecto de treinamento.

Este ano, o IBEC, em associação 
com o International Cost Enginee-
ring Council (ICEC), vai realizar o 
10º Congresso Mundial de Enge-
nharia de Custos e Gerenciamen-
to de Projetos, estimando receber 
cerca de mil profissionais de todo 
o mundo. Para o senhor, qual a im-
portância desse congresso para 
os profissionais de custos e pro-
jetos?

Esse Congresso será uma oportu-
nidade ímpar no Brasil para nossos 
profissionais que trabalham com 
gestão de custos e planejamento 
de obras. O que mais espero é que, 
de acordo com todas as palestras 
e trabalhos técnicos a serem apre-
sentados, os profissionais do Brasil 
e do RJ retirem o máximo aprovei-
tamento para que possamos sempre 
ter o planejamento, não digo 100%, 
porque é difícil chegar a esse pata-
mar em uma obra, mas pelo menos 
ao máximo de seu rendimento para 
que tenhamos menos tempo perdido 
e menos custos em discussões que 
levem a aditivos contratuais. Preci-
samos tentar buscar o máximo de 
perfeição em um orçamento tanto de 
uma obra pública quanto privada. E, 
para isso, precisamos de capacita-
ção. Só tenho a agradecer ao IBEC 
por estar nos proporcionando um 
congresso mundial dessa magnitude 
dentro de nosso país e do RJ. É uma 
grande felicidade para a Prefeitura 
poder participar desse Congresso 
tão importante para a Engenharia 
Nacional.

“É uma grande 
felicidade para a 
Prefeitura poder 
participar desse 
Congresso tão 

importante para 
a Engenharia 

Nacional”

Leading one of the biggest 
transformations ever under-
taken in the city of Rio de Ja-
neiro, Alexandre Pinto da Silva 
took office of Municipal Secre-
tary of Works in March 2010. 
In June 2009, he was deputy 
secretary of the folder after 
spending the first semester 
command of Works Coordinator 
General (CGO).
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Entrevista
Alexia Nalewaik 
Presidente do International Cost Engineering Council

L Líder de uma importante 
instituição global de enge-
nharia de custos e dona de 
uma carreira impressionan-

te, a norte-americana de Pasadena 
(Califórnia) Dr. Alexia Nalewaik está 
nos dando o prazer de sua presença 
durante o Dia do Engenheiro de Cus-
tos 2016, quando ela recebe a home-
nagem de Destaque Internacional.

Durante 25 anos, Dr. Alexia traba-
lhou em muitas áreas da engenha-
ria como física, civil, petróleo e em 
gerenciamento de projetos. Atual-
mente, ela comanda sua empresa 
QS Requin Corporation, com foco 
na resolução de projetos e proble-
mas organizacionais, utilizando as 
ferramentas melhoria de processos, 
auditoria de desempenho, gestão de 
risco e habilidades de governança.

Como a atual Presidente do Inter-
national Cost Engineering Council – 
ICEC, Dr. Alexia compartilha conosco 
os desafios, as conquistas e as ex-
pectativas da instituição que, desde 
1976, promove a cooperação entre 
organizações multinacionais de en-
genharia de custos e gerenciamento 
de projetos.Confira a entrevista.

Dr. Alexia, a senhora pode nos con-
tar sobre sua trajetória profissional?

Comecei como estimadora e, logo 

em seguida, atuei como engenheira 
de controles de projeto em projetos 
petroquímicos, após obter diploma 
de engenharia civil, física e de pe-
tróleo, além da formação em geren-
ciamento de projetos. Minha trajetó-
ria me permitiu ganhar experiência 
em muitas áreas da engenharia de 
custos, incluindo representação de 
proprietários, modelagem de riscos, 
auditoria e consultoria de gestão.

Como atual presidente do Interna-
tional Cost Engineering Council 
(ICEC), quais foram os maiores de-
safios enfrentados pela senhora?

Como presidente, eu tinha uma lis-
ta com grandes objetivos já aceitos 
pelo Conselho Executivo como nos-
so plano de ação 2014-2016. Portan-
to, eu diria que o nosso maior desafio 
é o tempo necessário para atingi-los. 

Todos nós somos voluntários e cada 
um tem obrigações profissionais e 
familiares. Sou muito grata por todo 
o tempo valioso dedicado por nos-
sos voluntários. A diversidade geo-
gráfica e cultural do ICEC são duas 
das suas maiores forças, mas que 
também podem ser um desafio. Ten-
tando alcançar a todos, um em cada 
fuso horário, na mesma chamada de 
Skype, em um horário razoável, em 
um dia que não seja feriado... Real-
mente, não é fácil ser global.

E quais foram suas principais con-
quistas?

A partir do plano de ação, temos tido 
um sucesso considerável na criação 
de um organismo de referência do 
conhecimento, e na padronização do 
credenciamento de programas de cer-
tificação. Isso foi um grande esforço. 
Além disso, temos vários membros 
novos, temos melhorado nossos mate-
riais promocionais e atuado ativamente 
como administrador na coalizão inter-
nacional de padronização de medidas 
de construção (ICMS Coalition – In-
ternational Construction Measurement 
Standard). E ainda, nossos membros 
têm realizado eventos regionais bem 
sucedidos. Olhando para tudo o que 
temos alcançado, posso dizer que con-
tribuímos para a visibilidade do ICEC e 
de nossas profissões, e fortalecemos 
nossas relações de cooperação.

“O IBEC reúne 
pessoas e 

instituições na 
América Latina 
e, com sucesso, 
promove nossas 
profissões, com 
alegria, visão e 

liderança”
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Estou ansiosa para manter esse 
mesmo ímpeto em 2016-2018, como 
ex-presidente, especialmente me-
lhorando a participação dos mem-
bros mais jovens, formalizando as 
nossas políticas e procedimentos 
administrativos, e mapeando o nos-
so corpo de conhecimentos.

A senhora tem acompanhado a atu-
ação do IBEC no Brasil e na América 
Latina. Qual a sua opinião sobre a 
promoção da Engenharia de Custos 
realizada pelo IBEC e quais os bene-
fícios deste trabalho?

A vitalidade e o entusiasmo ilimitados 

do IBEC são verdadeiramente lindos. 

O IBEC reúne pessoas e instituições 
na América Latina e, com sucesso, 

Head of an important global institu-
tion of Cost Engineering and owner 
of an impressive career, the North 
American from Pasadena (Califor-
nia) Dr. Alexia Nalewaik is giving us 
the pleasure of her presence during 
the Cost Engineer Day 2016, when 
she receives the honor of Internatio-
nal Highlight. 

During 25 years, Dr. Alexia has 
worked in many areas of Enginee-
ring such as physics, civil, petroleum 
and in project management. Nowa-
days, she commands her company 
QS Requin Corporation, focused on 
solving project and organizational 
problems using process improve-
ment, performance audit, risk mana-
gement and governance skills.

As the current Chair of the Internatio-
nal Cost Engineering Council – ICEC, 
Dr. Alexia shares with us the challen-
ges, achievements and expectation of 
the institution that since 1976 promo-
tes cooperation among multinational 
cost engineering, quantity surveying 
and project management organiza-
tions. Check out her interview.

Ms. Alexia, could you tell us about 
your professional trajectory?

I started out as an estimator and 
then as a project controls engine-
er on petrochemical projects, after 
earning degrees in physics, civil & 
petroleum engineering, and project 
management. My career trajectory 
has enabled me to gain experience 

in many areas of cost engineering, 
including owner representation, risk 
modeling, auditing, and manage-
ment consulting.

As the current Chairwoman of the 
International Cost Engineering 
Council (ICEC), what were the big-
gest challenges faced by you?

As Chair, I had a list of lofty goals 
that were accepted by the Executive 
Board as our 2014-2016 action plan, 
so I would say our biggest challenge 
is the time required to achieve those 
goals. Everybody is a volunteer, and 
everybody has work and family obli-
gations – I’m very thankful for all the 
valuable time our volunteers invest. 
ICEC’s geographic and cultural di-
versity are two of its greatest streng-
ths, but they can also be a challenge. 
Trying to get everybody, one in each 
time zone, all on the same Skype 
call at a reasonable hour on a day 
that isn’t a holiday… It isn’t easy to 
be truly global.

And what were the main achieve-
ments?

From the action plan, we have had 
considerable success in establishing 
a baseline Body of Knowledge, and 
standardizing the accreditation of 
certification programs. That was 
quite a big effort. We have also at-
tracted several new members, im-
proved our promotional materials, 
and are a very active trustee in the 
International Construction Measure-

ment Standard coalition. Our mem-
bers have heldsuccessful regional 
events. Looking at all we have achie-
ved, I can also say we contributed to 
the visibility of ICEC and our profes-
sions, and strengthened our coope-
rative relationships.

I look forward to maintaining this 
momentum in 2016-2018, as Past 
Chair, especially in improving the 
participation of younger members, 
formalizing our administrative poli-
cies & procedures, and mapping our 
body of knowledge to that of IPMA.

You have been followed the IBEC’s 
acting in Brazil and in Latin Ame-
rica. What is your opinion about 
the promotion of the Cost Engine-
ering realized by IBEC and what 
are the benefits of this work?

IBEC’s unbounded enthusiasm and 
vitality are truly beautiful. IBEC brin-
gs together people and institutions 
in Latin America, and successfully 
promotes our professions, with joy, 
vision, and leadership. So much 
energy and commitment is rare and 
laudable, in a volunteer organization. 

What are your main expectations 
of the 10th ICEC World Congress 
that will be held in Brazil this year?

On our action plan, the Rio congress is 
#1, so of course my expectations are 
high! I look forward to excellent techni-
cal presentations, visiting Rio, seeing 
old friends, and making new ones.

“Em nosso plano de 
ação, o Congresso 
do Rio de Janeiro é 
número 1, portanto, 

com certeza, as 
minhas expectativas 

são altas”

promove nossas profissões, com ale-
gria, visão e liderança. Tanta energia 
e compromisso são raros e louváveis 
em uma organização voluntária.

Quais são suas principais expecta-
tivas quanto ao 10º Congresso Mun-
dial do ICEC, que será realizado no 
Brasil este ano?

Em nosso plano de ação, o Congres-
so do Rio de Janeiro é o número 1. 
Portanto, com certeza, as minhas 
expectativas são grandes! Estou an-
siosa para presenciar as excelentes 
apresentações técnicas, visitar o Rio, 
ver velhos amigos e fazer novos.
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Entrevista
Annibal Ribeiro Filho 
Sócio e Responsável Técnico da PLANORC  
Serviços de Engenharia S/C

Coordenando alguns dos 
projetos de engenha-
ria mais importantes do 
país, Annibal Ribeiro do 

Valle Filho descobriu seu entusias-
mo pela Engenharia de Custos pou-
co depois do início de sua carreira. 
Após atuar em áreas diversificadas, 
Ribeiro passou a se dedicar à orça-
mentação de obras e, hoje, dirige 
uma empresa atuante nas áreas 
econômica e financeira de grandes 
obras, entre as quais estão impor-
tantes usinas hidrelétricas, como a 
de Belo Monte, e o metrô de Belo 
Horizonte (MG).

Além de já ter atuado como profes-
sor e conferencista com foco em pla-
nejamento, controle e orçamento de 
obras, Annibal Ribeiro trabalha como 
Conselheiro Fiscal desde 2003. Co-
nheça mais sobre a carreira desse 
valioso profissional que é um dos 
homenageados como Engenheiro de 
Custos do Ano de 2016. Confira sua 
entrevista na íntegra.

O senhor pode nos contar um 
pouco sobre sua trajetória profis-
sional?

Eu me formei como Engenheiro Civil 
no ano de 1973, em Belo Horizonte, 
na escola de Engenharia da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais. 
Logo no início de 1974, ingressei 
como Engenheiro Calculista de es-
truturas metálicas na COBRAPI em 
Volta Redonda/RJ.

Contudo, minha permanência na 
área de projetos foi curta, e logo vol-
tei para Belo Horizonte para trabalhar 
na Companhia Siderúrgica Belgo Mi-
neira, no departamento de produtos 
para construção civil. No ano seguin-
te, fui professor na Escola de Enge-
nharia em Alfenas/MG, também per-
manecendo por pouco tempo.

Nestes dois primeiros anos, depois 

de formado, mudei de emprego 
quatro vezes, até que no final de 
1975, eu me mudei para São Paulo 
para trabalhar na Construtora Beter, 
como chefe do Departamento Técni-
co, coordenando trabalhos técnicos 
de Projetos Auxiliares de execução 
das obras e também, principalmen-
te, na elaboração de Propostas Téc-
nicas e comerciais. Na empresa Be-
ter, trabalhei de outubro de 1975 até 
janeiro de 1982, seis anos. Depois 
fui trabalhar na Badra S.A., princi-
palmente nas funções de orçamen-
tação de obras. Em abril de 1995, 
constituí a empresa Planorc Servi-
ços de Engenharia que está operan-
do até o momento, atuando na área 
econômica e financeira de Projetos 
de Grandes Obras, onde destaco 
participação nos seguintes projetos: 

• Usina Hidrelétrica Guaporé
• Usina Hidrelétrica Rosal
• Usina Hidrelétrica Luís Eduardo 

Magalhães - Lajeado
• Desassoreamento do Canal do  

Rio Tietê
• Usina Hidrelétrica Machadinho
• Usina Hidrelétrica Caconde – Ver-

tedouro Suplementar
• Ponte sobre o Rio Guamá

“Logo nos primeiros 
anos de formado, 

eu já sentia a 
importância dos 

custos na profissão 
de Engenheiro”
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• Central Nuclear de Angra dos Reis 
- análise da produtividade da mão 
de obra

• Usina Hidrelétrica Belo Monte 
- acompanhamento econômico 
financeiro

• Ponte Salvador Ilha de Itaparica 
com 12 km de extensão sobre o mar

• Metrô em Belo Horizonte - Obra do 
Metrominas

• UHE Mphanda Nkuwa em  
Moçambique

Como seminarista de “Planeja-
mento, Controle e Orçamento de 
Obras”, qual é sua principal abor-
dagem sobre custos de obras?

A utilização de Técnicas, Métodos e 
Ferramentas para as atividades de 
determinação das produtividades da 
mão de obra e operação dos equipa-
mentos, e consumos de materiais, 
que são fundamentais para os cál-
culos dos custos das obras.

Em qual momento de sua carreira 
o senhor descobriu seu interesse 
pelo ramo de custos?

Logo nos primeiros anos de formado, 
quando estava na Construtora Beter, 
eu já sentia a importância dos custos 
na profissão de Engenheiro, isto no 
final da década dos anos 70. Nessa 
mesma época, querendo aprofundar 
técnicas para orçamentos, cursei, 
durante três anos, o CEAG/FGV na 
especialização de Administração 
Contábil e Financeira que foi conclu-
ído em 1981.

Durante sua experiência em áreas 
do setor público, quais foram os 
principais desafios enfrentados 
no planejamento e na execução 
de uma obra?

Os desafios foram mais na execu-
ção da obra, assessorando a equi-
pe para que os custos previstos não 
fossem ultrapassados, isto associa-
do ao dimensionamento dos recur-
sos de mão de obra e equipamentos 
para o Planejamento Executivo.

No final, a obra deveria ser execu-
tada com a qualidade requerida, no 
prazo previsto e com os custos or-
çados.

O senhor será o Engenheiro de 
Custos do Ano durante cerimônia 
realizada pelo IBEC para celebrar 
o Dia do Engenheiro de Custos 
2016, criado conforme a Lei nº 
4.905 de 2006. Como o senhor re-
cebe essa homenagem?

“Temos cada vez 
mais observado 
a importância 

da área de 
orçamentos e 
custos não só 
na Engenharia, 

mas também nos 
outros segmentos 

do mercado”

Coordinating some the most 
important project engineering 
of the country, Annibal Ribeiro 
do Valle Filho discovered his 
enthusiasm for Cost Enginee-
ring shortly after the start of his 
career. After serving in different 
areas, Ribeiro began to devote 
himself to budgeting works and 
today runs a company active 
in the economic and financial 
major works, among which are 
important hydroelectric plants, 
such as Belo Monte, and the 
subway Belo Horizonte – MG.

Com muita humildade e desafios 
para novos estudos na área. A for-
mação profissional da Engenharia de 
Custos deverá ser incentivada pelas 
escolas e valorizada pelo mercado. 
Temos cada vez mais observado a 
importância da área de orçamentos 
e custos não só na Engenharia, mas 
também nos outros segmentos do 
mercado e nos governos que estão 
enfrentado dificuldades para fecha-
mento das contas públicas. Destaco 
a atuação do IBEC congregando os 
profissionais para intercâmbio e difu-
são dos conhecimentos.
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Entrevista
Maria Rabello 
Diretora da Empresa Rabello Costa Engenharia Ltda

Maria Rosa Scarpellini 
Marinho Rabello é uma 
Engenheira Civil forma-
da pela Pontífica Univer-

sidade Católica de Minas Gerais com 
uma vasta experiência no setor públi-
co. Por aproximadamente 25 anos, 
Maria Rabello atuou no Departamen-
to de Estradas de Rodagem de Minas 
(DER/MG), onde chefiou a Assesso-
ria de Custos e Licitações e presidiu a 
Comissão Permanente de Licitação.

Integrando uma equipe especializa-
da em custos rodoviários, Maria Ra-
bello foi fomentadora do conceito de 
Engenharia de Custos no Estado de 
Minas Gerais e fundamental para o 
desenvolvimento do setor de custos 
no DER/MG que se tornou referên-
cia em elaboração de orçamentos 
dentro da área rodoviária. Hoje, Ma-
ria segue atuante no segmento de 
orçamentação de obras, à frente da 
empresa Rabello Costa Engenharia 
Ltda cujo foco está no setor de infra-
estrutura rodoviária.

Por essa belíssima atuação em prol da 
ciência da Engenharia de Custos, Maria 
Rabello recebe a homenagem de Enge-
nheira de Custos do Ano 2016. Leia a en-
trevista que fizemos com ela na íntegra!

A senhora pode nos contar sobre 
sua trajetória profissional e por 
que escolheu atuar no ramo de 

custos e orçamentos?

Concluí o curso de Engenharia Civil 
na Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerias em agosto de 1976 
e ingressei no DER/MG em dezem-
bro do mesmo ano.

Durante a fase de estudante, tive a 
oportunidade de estagiar na área de 
apropriação de custos de serviços 
de engenharia, razão pela qual fui 
direcionada para o setor de custos 
da Diretoria de Projetos do DER/MG, 
onde atuei por cerca de 25 anos.

Naquela oportunidade, o DER/MG 
lançou mão de profissionais inte-
grantes de seu quadro técnico para 
implantar e desenvolver a Engenha-
ria de Custos no Departamento.

E, assim, tive a felicidade de partici-
par do desenvolvimento do sistema 

de custos e de suas atualizações ao 
longo desses anos.

Em razão da reorganização da es-
trutura do DER/MG, os setores de 
custos e licitação foram agrupados 
em uma única unidade denominada 
Assessoria de Custos e Licitações, a 
qual tive a honra de chefiar.

Com o tempo, passei a enxergar a 
importância da Engenharia de Cus-
tos para a execução de obras, consi-
derando que um orçamento bem ela-
borado está diretamente relacionado 
com a boa execução dos serviços, 
sem comprometimento da qualidade 
e do prazo de execução.

Por essa razão, decidi me dedicar a 
esse segmento da Engenharia. 

A senhora lidera uma empresa 
prestadora de serviços na área de 
elaboração de orçamentos para 
obras e serviços de engenharia. 
A senhora pode falar um pouco 
mais sobre a atividade realizada 
por essa empresa para o bom pla-
nejamento de uma obra?

Com a experiência adquirida no se-
tor público, resolvi constituir uma 
empresa para atuar nesse segmento 
da engenharia, com foco no setor de 
infraestrutura rodoviária, denomina-
da Rabello Costa Engenharia Ltda.

“Um orçamento 
bem elaborado 

está 
diretamente 

relacionado com 
a boa execução 
dos serviços”
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A empresa busca fornecer, aos seus 
clientes, assessoria na área de ela-
boração de propostas comerciais, 
preparo de documentação para par-
ticipação em licitações e gerencia-
mento de contratos, visando a ma-
nutenção das condições pactuadas, 
possibilitando a execução dos servi-
ços com menor custo.

Como prestadora de serviço, a Ra-
bello Costa Engenharia Ltda desen-
volve suas atividades tendo que se 
adequar à estrutura de custos de 
cada cliente, apresentando alternati-
vas que possibilitem o planejamento 
de uma obra com maior rentabilida-
de na execução dos contratos.

Como antiga presidente da Comis-
são Permanente de Licitação do 
Departamento de Estradas de Ro-
dagem (DER), a senhora pode falar 
sobre a atuação do órgão no país?

Como Órgão Estadual, o DER/MG 
tem sua atuação restrita à área ro-
doviária dentro do limite territorial do 
Estado de Minas Gerais.

No entanto, como Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação 
e Chefe da Assessoria de Custos e 
Licitações, tive a oportunidade de 
participar de vários eventos promo-
vidos pela Associação Brasileira dos 
Departamentos Estaduais de Estra-
das de Rodagem – ABDER, onde foi 
possível o intercâmbio de conheci-
mento e experiência com órgãos ro-
doviários estaduais e o DNIT.

Esse intercâmbio foi importante para 
a unificação de parâmetros e critérios 
para elaboração de custos, com parti-
cipação efetiva do DER/MG, em razão 
de sua longa experiência no desenvol-
vimento da Engenharia de Custos. 

Atuando como Presidente da Comis-
são de Licitação, pude comprovar 
que um orçamento de obra bem ela-
borado contribui significativamente 
para a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a Administração.

E quais foram as principais con-
quistas de seu trabalho?

Integrando uma equipe especiali-
zada em custos rodoviários, conse-
guimos implementar o conceito de 
Engenharia de Custos no Estado de 
Minas Gerais.

A conquista da credibilidade adqui-
rida pelo setor se deu através do 
envolvimento de seus técnicos com 
os especialistas de outras áreas do 
DER/MG, na busca de informações 
técnicas para definição de critérios e 
padrões para elaboração de custos.

Além disso, conquistou a confiabi-
lidade de parceiros externos com 
o objetivo de se manter atualizado 
com as inovações tecnológicas.

Com o desenvolvimento do setor de 
custos, o DER/MG tornou-se refe-
rência em elaboração de orçamen-
tos dentro da área rodoviária.

Atualmente o DER/MG possui um 
sistema de custos próprio desenvol-
vido pelos seus técnicos, em cons-
tante atualização e evolução.

Para a senhora, qual a importân-
cia da Engenharia de Custos para 
evitar obras inacabadas ou de má 
qualidade?

Uma das formas de se evitar obras 
inacabadas ou de má qualidade é 
planejar a sua execução, sempre le-
vando em consideração os critérios 
e parâmetros estabelecidos na ela-
boração das composições de preços 

“Uma das 
formas de se 
evitar obras 

inacabadas ou 
de má qualidade 
é planejar a sua 

execução”

unitários dos serviços.

Atuando dessa maneira, o executor da 
obra garante a condição de rentabili-
dade previamente estabelecida quan-
do da elaboração do seu orçamento.

Entretanto, isso só será possível com 
um projeto bem elaborado, um bom 
gerenciamento do contrato, uma fis-
calização atuante, aliado à disponibi-
lidade de recursos financeiros.

A senhora será a Engenheira de 
Custos do Ano durante cerimônia 
realizada pelo IBEC para celebrar 
o Dia do Engenheiro de Custos 
2016, criado conforme a Lei nº 
4.905 de 2006. Como a senhora re-
cebe essa homenagem?

Recebo com muita alegria e me sen-
tindo muito honrada com esta home-
nagem.

Uma homenagem que não é só para 
mim, mas para uma equipe que, ao 
longo de todos esses anos, vem con-
tribuindo para o desenvolvimento da 
Engenharia de Custos, tornando
-a uma etapa reconhecidamente de 
grande responsabilidade para uma 
boa gestão de recursos financeiros.

Essa indicação para Engenheira de 
Custos do Ano faz aumentar a minha 
responsabilidade em difundir a im-
portância da Engenharia de Custos 
para a boa execução de obras.

Maria Rosa Scarpellini Marine 
Rabello is a Civil Engineer gra-
duated from Pontifical Catholic 
University of Minas Gerais with 
extensive experience in the 
public sector. For about 25 ye-
ars, Maria Rabello  worked  in 
the Highway Department (DER 
/ MG), where he headed the 
costs of advice and Tenders 
and chaired the Permanent Li-
censing Committee.
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Entrevista
Mário Lopes 
Perito da Polícia Federal

Engenheiro Civil formado 
pela Universidade Federal 
de Alagoas e Mestre em En-
genharia de Estruturas pela 

Escola de Engenharia de São Carlos 
da Universidade de São Paulo, Má-
rio César Lopes Júnior exerce, atu-
almente, o cargo de Perito Criminal 
do Departamento de Polícia Federal, 
atuando em diversas áreas da Enge-
nharia. Contudo, Lopes dedicou um 
momento de sua vida à análise dos 
custos de obras públicas.

Em seu livro “Supercusto”, ele fala 
sobre o lado sistêmico do superfatu-
ramento de obras públicas no Brasil, 
esmiuçando os diversos modelos de 
superfaturamento e oferecendo uma 
proposta para o retorno ao custo real 
nessas construções. Por contribuir 
para uma análise da situação atual 
da orçamentação de obras públicas, 
seu trabalho representa, sem dúvi-
da, uma contribuição aos profissio-
nais do ramo e a todo o país.

Portanto, por sua dedicação à ciência 
da Engenharia de Custos e sua con-
tribuição a esse ramo, Mário Lopes é 
um dos homenageados como Enge-
nheiro de Custos do Ano de 2016.

Confira a entrevista sobre sua traje-
tória profissional e saiba mais a res-
peito de sua abordagem sobre orça-
mento de custos de obras públicas.

Conte-nos um pouco sobre sua 
trajetória profissional.

Sou formado em Engenharia Civil 
pela UFAL (1992). Durante o curso, 
meus principais interesses foram pro-
gramação de computadores e análi-
se estrutural. Consegui reunir os dois 
durante o TCC, que foi publicado pela 
EdUFAL na forma de livro: “Análise 
Matricial de Vigas Contínuas”.

Como tinha interesse pela área aca-
dêmica, fiz mestrado em Engenharia 
de Estruturas na EESC/USP (1996). 
Na época, desenvolvi um software 
para simular o fraturamento de con-
creto. Após o mestrado, prestei con-
curso e me tornei professor na EEC/
UFG (de 1996 a 2002), sempre lidan-
do com análise estrutural.

Em 2000, comecei o doutorado na 
EESC/USP. Porém, em 2001, a po-
lítica educacional tornou a situação 
docente muito difícil, inclusive com 
suspensão de salários. Foi quando 
decidi procurar outro emprego e sou-
be do cargo de Perito. Nesse cargo, 
uma das áreas de atuação seria a 
Engenharia Civil. Prestei concur-
so para o DPF e, desde 2002, atuo 
como Perito Criminal Federal. Des-
de então, realizei cerca de 200 pe-
rícias - 50 das quais de Engenharia 
- apresentei cerca de 10 trabalhos 
em eventos científicos e escrevi um 

segundo livro: “Supercusto: o lado 
sistêmico do superfaturamento de 
obras públicas” no final de 2014.

O senhor é Mestre em Engenharia 
de Estruturas e publicou um livro 
sobre custos de obras públicas. 
Qual a relação entre as duas áreas 
e por que o senhor escolheu atuar 
nos dois ramos?

O custo da estrutura representa par-
te do custo da obra. Se considerar-
mos uma obra habitacional, prédio 
com elevador, acabamento fino, o 
custo da superestrutura responde 
por 29 a 36%, segundo publicações 
especializadas.

Apesar de ter escolhido atuar em 
análise estrutural, a vida profissional 
demandou o conhecimento de outra 
área que, até então, não tinha sido 
objeto de grande interesse. A espe-
cialização pode ser a chave do su-
cesso, mas como regra geral, pois, 
às vezes, é preciso se adaptar a ou-
tra área de atuação profissional.

No meu caso, quase todas as perí-
cias de Engenharia envolvem orça-
mentação, o que me forçou a rees-
tudar o tema. Lembro que o primeiro 
curso que fiz foi o do Prof. Paulo Vi-
lela para peritos da Polícia Federal, 
em Brasília (2003). Ora, estudar um 
tema “depois de velho” permite uma 
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crítica maior a conceitos “já consa-
grados”. Por isso, não entendi muitos 
aspectos do orçamento de obras pú-
blicas e, desses questionamentos, 
surgiu o livro sobre Supercusto.

Em seu livro “Supercusto”, o se-
nhor aborda e sistematiza o super-
faturamento das obras públicas do 
Brasil. O senhor pode explicar em 
que consiste esses termos e como 
eles podem interferir na qualidade 
das obras?

O livro discute a relação entre legis-
lação, supercusto, superfaturamento 
e orçamento de obras públicas. Do 
maior para o menor, os custos re-
lativos a uma obra pública são: do 
Edital (da licitação), do Contrato (ou 
proposta vencedora), de Reprodu-
ção e Real. As diferenças entre es-
ses custos seriam, respectivamente: 
desconto, sobrecusto (que é fraude) 
e supercusto. O custo de reprodução 
é aquele necessário para se repro-
duzir uma obra idêntica à analisa-
da, obtido a partir de quantitativos 
medidos na obra e custos unitários 
obtidos em sistema de referência. O 
exemplo a seguir ajuda a ilustrar es-
ses conceitos:

Nossa legislação direciona a con-
tratação das obras para uma forma 
específica: empreitada com custo 
superestimado, pois descarta o re-
gime de obra por administração e 
define a referência de custo no va-

rejo, além de permitir a possibilidade 
de aditivação sem mudança de ob-
jeto. Esse custo varejista inclui uma 
parcela fictícia, que não ocorrerá 
durante a execução da obra, e que 
poderá acabar sendo diluída entre 
desconto, sobrecusto e supercusto. 
Ao sobrecusto corresponde o sobre-
preço; ao supercusto, o superpreço. 
Apenas o sobrepreço é considerado 
superfaturamento (fraude), enquanto 

“Nossa legislação 
direciona a 

contratação das 
obras para uma 
forma específica: 

empreitada 
com custo 

superestimado”

que o superpreço (que tem a mesma 
natureza fictícia), não: é legal. O so-
brepreço ocorre acima do preço de 
reprodução, o superpreço, não. O 
excesso de cobrança (que define o 
superfaturamento) deveria ser me-
dido a partir do custo real da obra, 
considerando todas as parcelas fictí-
cias, e não a partir do custo de repro-
dução. Mas, nos moldes atuais, isso 
não é possível.

Há trabalhos mostrando que, em 
ambiente competitivo, o desconto no 
custo (Edital – Contrato) pode che-
gar a 35% do custo total da obra. 
Também há trabalhos mostrando 
que a diferença total no custo (Edi-
tal – Real), pode ser explicada par-
cialmente pelos efeitos Cotação e 
Barganha (15%), pelo efeito Escala 
e por composições com produtivida-
des subestimadas e consumos su-
perestimados. O efeito cotação cor-
responde a uma pesquisa parcial de 
mercado e compra pelo menor pre-
ço, em vez de pesquisa do mercado 
inteiro e compra pelo preço mediano 
de referência; o efeito barganha cor-
responde ao desconto pela compra 
no atacado, em vez do varejo; o efei-
to escala corresponde ao ganho de 

Um exemplo numérico: 
No Edital: 10m2 de alvenaria, custo unitário de R$42,00. BDI de 30%. Proposta: custo unitário de R$ 40,00. Redução de quantitativo para 8m2. Efeitos 
cotação e barganha: diminuição do custo unitário para R$ 36,00. Redução de qualidade: diminuição do custo unitário para R$ 34,00
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eficiência pela repetição do serviço, 
seja por aumento de produtividade, 
seja por diminuição das perdas.

Quando a legislação define a referên-
cia no varejo, cria um mercado “pa-
ralelo” para as obras públicas, onde 
as empresas podem atuar com pre-
ço varejista, e esse não é o mercado 
real, onde a competitividade força o 
uso do custo real. Além disso, mini-
miza a possibilidade de apuração do 
superfaturamento real, que passa a 
ser (na prática) um superfaturamento 
apenas referencial. Superfaturamen-
to não combatido pode se transfor-
mar em fonte de recursos para paga-
mento de propina e financiamento de 
campanhas corruptas. Se o legislati-
vo for corrompido, não terá interesse 
em mudar a legislação e o ciclo se 
fecha em um sistema. Quem paga a 
conta é o contribuinte, obrigado a vi-
ver em um estado cuja função social 
está limitada pelo sumiço de recursos 
que (antes) já eram escassos.

É interessante citar quatro tipos 
de superfaturamento:

Na sua opinião, qual é o principal 
motivo de tantas obras inacaba-
das ou de má qualidade no país? 
O super ou o subfaturamento?

São vários: planejamento inadequado 
ou inexistente, projetos incompletos 
ou malfeitos, orçamentos baseados 

em custos superestimados (superfa-
turamento) ou subestimados (subfa-
turamento), licitações fraudadas por 
conluio, falta de publicidade da docu-
mentação (técnica, contábil e fiscal) 
referente à obra, falta de fiscalização 
em tempo de execução, execução a 
menor (em termos de quantitativos ou 
qualidade), jogos de planilha, com-
placência na prestação de contas da 

utilização do recurso público, incapa-
cidade de o estado auditar a totalida-
de das obras, dentre outros. Mas o 
principal deles é o conjunto de vícios 
existentes na legislação.

Atualmente, o senhor é Perito Cri-
minal da Polícia Federal. Em para-
lelo a essa carreira, o senhor con-
tinua atuando na área de custos?

Continuo, mas na própria carreira. 
Basicamente, quando demandado 
pelas atividades periciais. Eventual-
mente surge a necessidade de atuar 
também em outras áreas da Enge-
nharia, tais como análise estrutural, 
instalações prediais, patologia das 
construções, pavimentação etc., 
mas sempre no âmbito pericial.

O senhor será o Engenheiro de 
Custos do Ano durante cerimônia 
realizada pelo IBEC para celebrar 
o Dia do Engenheiro de Custos 
2016, criado conforme a Lei nº 
4.905 de 2006. Como o senhor re-
cebe essa homenagem?

Com orgulho e humildade. Orgulho, 
pelo reconhecimento, mesmo sendo 
um trabalho com proposta didática 
e nível introdutório. Humildade, por 
esse trabalho ter sido precedido por 
tantos outros da Perícia de Engenha-
ria do DPF (em particular) e de outros 
órgãos da Administração (tais como 
TCU, CGU, MPF etc), que têm contri-
buído para tentar eliminar o problema 
do superfaturamento, indicando mu-
danças necessárias no modelo de 
contratação de obras públicas.

Tipo Método Efeito Qualificação

Físico
Diminuição de  
quantidade /  
qualidade.

Redução do custo 
com manutenção 
do preço.

Fraude:  
Custo fictício (não-
executado) embu-
tido no preço.

Tributário Sonegação  
de impostos

Redução dos 
impostos com 
manutenção do 
preço.

Crime contra a 
ordem tributária:  
imposto fictício 
embutido no 
preço.

Financeiro  
Jogo de planilha, 
ou desbalancea-
mento

Quantitativo
Aumento do custo 
com aumento do 
preço.

Fraude:  
geração artificial 
de aditivos.

Cronológico
Custo e preço 
mantidos.

Fraude:  
antecipação do 
fluxo de caixa.

“Superfaturamento 
não combatido 

pode se 
transformar em 

fonte de recursos 
para pagamento 

de propina e 
financiamento 
de campanhas 

corruptas”

Civil Engineer from the Federal 
University of Alagoas and MS in 
Structural Engineering from the 
School of Engineering of São 
Carlos, University of São Paulo, 
Mário César Lopes Júnior plays 
currently the office of Criminal 
Expert of the Federal Police 
Department, working in various 
areas Engineering. However, 
Lopes spent a moment of his life 
to the analysis of public works 
costs.
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Seja reconhecido no exterior 
com o IBEC Certificador

SOLICITE SUA CERTIFICAÇÃO

Engenheiro de Custos Sênior

Engenheiro de Custos Júnior

Técnico Especialista em Orçamentos  
e Controle de Custos

Em 2015, o IBEC Certificador foi acreditado pelo 

ICEC (International Cost Engineering Concil) 

como entidade certificadora de profissionais 

na área de Engenharia de Custos. Com isso, 

nossa Certificação agora passa a ter validade 

internacional. 

 

Confira o calendário de certificações no site:

www.ibeccertificador.org.br

O programa de certificação profissional  
do IBEC agora é internacional
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Controlar os custos 
não basta...
Eduardo Rulti

Foi junto com a Revolução In-
dustrial, com a tentativa de 
identificar o valor dos produ-
tos fabricados e vendidos, 

que surgiu a contabilidade de custos. 
Os processos de produção da época, 
muito semelhantes aos artesanais, 
tinham como custos mais relevantes 
as matérias-primas e mão de obra. 
Com a utilização de máquinas no 
processo de produção, novos custos 
apareceram tornando os métodos 
para medi-los mais complexos.

Nos dias de hoje, em um cenário de 
alta competitividade, as empresas 
sofrem cada vez mais para perma-
necerem no mercado e a busca pela 
redução de custos acaba sendo es-
sencial, principalmente de desperdí-
cios e excessos. Parece óbvio mas, 
para reduzir custos, é necessário an-
tes conhecer os desvios e, para isso, 
um bom controle é fundamental.

Os controles de custos podem variar 
em complexidade, funcionalidades, 
visualizações e muitos outros aspec-
tos. Contudo, primordialmente, eles 
devem atender a dois: confiabilidade 
e agilidade. Ser confiável porque, 
como serão base para tomada de 
decisão, devem indicar corretamen-
te os desvios para um plano de ação 
eficiente e ágil, pois o dia a dia é mui-
to dinâmico e, dessa forma, não faz 
muito sentido passar muito tempo 

analisando um desvio para deter-
minar uma ação se, quando tomar 
a decisão, a causa desse desvio já 
não puder mais ser tratada, além de 
ser necessário verificar se o desvio 
não migrou para outro item.

Nesse aspecto, podemos comparar 
um empreendimento a uma embar-
cação e seu tamanho varia direta-
mente proporcional à complexidade 
desse empreendimento, ou seja, 
quanto maior o projeto, maior será a 
dificuldade para mudar o rumo dele, 
caso necessário. Assim, a antecipa-
ção da decisão passa a ter um peso 
muito maior, dependendo da dimen-
são do negócio.

Uma forma de aproveitar plenamen-
te um controle de custos é conside-
rá-lo como parte de um projeto, co-
nhecendo os processos que fazem 
interface com ele, enxergando-o, 
assim, como um gerenciamento de 
custos. Segundo o guia PMBOK, os 
mecanismos necessários para ge-
renciamento de custos de um projeto 

são quatro: o plano de gerenciamen-
to de custos, a estimativa de custos, 
a determinação de orçamentos e o 
controle de custos.

Para a execução dos processos re-
ferentes ao gerenciamento de cus-
tos, três itens são importantes: as 
entradas, as ferramentas e técnicas 
e as saídas. Bem sucintamente po-
demos entender as entradas como 
dados ou informações referentes 
ao projeto, seja oriundos de fatores 
ambientais da empresa (cultura, es-
trutura organizacional etc), fatores 
externos (calendário de recursos) ou 
outros processos do próprio proje-
to (baseline, plano de risco etc). As 
ferramentas e técnicas podem ser 
já consagradas ou inéditas variando 
desde estimativas de três pontos até 
um software de gerenciamento. Por 
sua vez, as saídas são produtos, for-
necidos durante o gerenciamento de 
custos, relacionados à execução de 
um dos quatro processos, dentre os 
quais estão as estimativas de custos 
das atividades, previsões orçamen-
tárias, dentre outros.

Em relação aos processos que já fo-
ram citados, devemos ressaltar que 
em todos eles o gerenciamento de 
custos pode ser desenvolvido com 
métodos próprios ou estabelecidos 
para determinada área de aplicação 
de um projeto.

“Os controles 
de custos 

devem atender 
a dois aspectos: 
confiabilidade e 

agilidade”

Artigos Técnicos
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fim de um ciclo e o início de outro, 
fazendo com que o Ciclo PDCA seja 
reiniciado, visando aprimorar ainda 
mais o trabalho da equipe. É o que 
chamamos de “rodar o PDCA”.

Essa fase é a mais significativa e mais 
difícil também, pois é onde todo tra-
balho feito até aqui se transforma em 
algo mensurável do ponto de vista da 
melhoria contínua, ou seja, não corri-
gir, não otimizar ou mesmo não preve-
nir algo que foi medido, fruto da execu-
ção, é o mesmo que não evoluir e não 
melhorar seu produto ou serviço. 

Analisando sob a óptica do gerencia-
mento de custos é ainda mais impor-
tante. Em diferentes empreendimen-
tos, frequentemente, a quantidade 
de recursos para controlar custos é 
questionada. Ninguém quer que “o 
molho fique mais caro que o peixe” e, 
dessa forma, equipes são diminuídas 
e conseguem somente fazer parcial-
mente o trabalho. A efetividade de 
um setor de custos em um empreen-
dimento ou mesmo justificativa para 
permanência de recursos para fazer 
esse trabalho não pode ser medida 
somente pelo número de relatórios e 
análises que são gerados.

Infelizmente hoje no Brasil, a produ-
tividade está esquecida, exatamente 

PDCA (do inglês: Plan, Do, Check, 
Act) é um método iterativo de ges-
tão de quatro passos, utilizado para 
o controle e melhoria contínua de 
processos e produtos. Nesse con-
texto e aliado aos projetos, o método 
PDCA é o principal meio sistemático 
para análise e resolução de proble-
mas, manutenção e melhoria dos 
resultados, com alcance de metas e 
obtenção do comprometimento das 
pessoas do projeto. 

O PDCA pode ser muito útil no pro-
cesso de estimativa de custos, atra-
vés das ferramentas da qualidade 
como histograma, gráfico de Pareto, 
análises históricas e comparações 
de definições de lacunas. O PDCA 
também pode ser útil na determina-
ção do orçamento, ou seja, também 
através das ferramentas da qualida-
de e definir um orçamento que seja 
alinhado com as metas estratégicas 
da empresa. Além disso, ele tam-
bém pode ser útil no Monitoramento 
e Controle de Custos, através das 
etapas C (Checar) e A (Agir).

As duas primeiras fases: planeja-
mento (P) e Execução (D) são im-
portantes para todos os projetos. A 
primeira é onde são estabelecidos 
os objetivos e as metas do ciclo. 
Também é nesse momento que se-
rão definidos os indicadores de de-
sempenho e a metodologia de traba-
lho usada para encontrar a solução. 
Na fase da execução (D), o plano de 
ação planejado é colocado em práti-
ca, se atentando para que não haja 
desvio pelo caminho. 

Entretanto quero focar nas duas etapas 

seguintes: Checar (C) e Agir (A) para 
defender a ideia que, para redução de 
custos, não basta somente controlar.

Segundo Peter Drucker, “Se você 
não pode medir, não pode geren-
ciar”. Por essa razão, essa fase (C) 
é essencial para o sucesso do pro-
jeto mas, medir o desempenho é 
também uma das fases mais difíceis 
da gestão do processo. Nessa eta-
pa pode-se aliar o desempenho às 
necessidades dos clientes, e esse é 
um dos aspectos mais eficazes da 
gestão de processos.

É nessa fase da checagem que os 
resultados devem ser acompanha-
dos e, quanto mais cedo os resul-
tados forem acompanhados, mais 
rapidamente será possível apurar se 
o planejamento deu mesmo certo e 
se os resultados serão atingidos. Por 
essa razão, essa fase deve começar 
juntamente com a fase de implemen-
tação do plano de ação. É preciso 
fazer um monitoramento sistemático 
de cada atividade elencada no plano 
de ação e comparar o previsto com 
o realizado, identificando “gaps” que 
podem ser sanados em um próximo 
ciclo, assim como oportunidades de 
melhoria que podem ser adotadas 
futuramente. Avaliar a metodologia 
de trabalho adotada também ajuda 
a verificar se a equipe está no cami-
nho certo ou se é preciso modificar 
algum processo para se ter mais êxi-
tos durante o decorrer do projeto.

Finalmente, com a análise de dados 
completa, é preciso passar para a 
realização dos ajustes necessários, 
corrigindo falhas e implantando me-
lhorias imediatas. Agir (A) é, em mi-
nha opinião, a etapa mais significati-
va pois marca, ao mesmo tempo, o 

“Temos inúmeros 
controles, muitos 

deles redundantes, 
mas pouca ação”

PDCA Praticado

PDCA Recomendado
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em um momento onde mais precisa-
mos dela. Temos inúmeros contro-
les, muitos deles redundantes, mas 
pouca ação. Outro ponto é a falta 
de planejamento: gastamos pouco 
tempo planejando e muito tempo 
executando. Não é raro termos re-
fazimentos ou desperdícios, muitos 
deles decorrentes da falta de deta-
lhamento, da falta de definição ou 
mesmo da falta de verificação das 
reais necessidades do projeto.

Essa falta de planejamento também 
reflete na fase de checagem, pois se 
não temos as metas e os indicadores 
bem definidos, gastamos mais ener-
gia em controles desnecessários e 
perdemos o foco no que realmente 
importa: a ação.

Como melhorar? Como obter resulta-
dos efetivos e recuperar a competitivi-
dade e até a permanência no mercado? 

Para alcançar os resultados, é ne-
cessário apoio e comprometimento 
de todo o corpo funcional da empre-
sa por ocasião da implementação 
das diversas ações estratégicas 
dele decorrentes. Assim, o apoio da 
alta direção é fundamental.

Os controles são importantes sim, 
mas, se não houver o foco na bus-
ca pelas respostas dos vários “por-
quês”, na correção dos erros cometi-
dos, na prevenção dos erros futuros, 
ou seja, na ação propriamente dita, 
não terá valido a pena todo esforço 
empregado nas fases anteriores.

O controle de custos apontará os 
desvios e, a partir desses, devem 
ser feitas as análises e provocada a 

busca pelas respostas. Um proces-
so que funciona muito bem é a iden-
tificação da causa raiz para cada 
desvio. O principal método para 
essa identificação é a reunião de 
análise com uso de “brainstorming”, 
aplicando a técnica dos “5 Porquês”. 
Após a identificação da causa raiz 
para cada desvio, deve ser elabo-
rado um Plano de Ação. Entretanto, 
se a implementação da ação não se 
efetivar, todo processo desenvolvi-
do até aqui terá sido inútil. Para que 
isso não aconteça, é sugerido:

• Seja elaborado um plano completo 
com todas as ações previstas;

• Este plano deve definir prazos, re-
cursos e responsáveis para todas 
as ações;

• As tarefas maiores devem ser divi-
didas em ações menores;

• Não se deve planejar muitas ações 
simultaneamente ou para um único 
responsável;

• Uma ação devidamente implantada 
é mais valiosa que dez ações pre-
vistas no plano;

• Deve-se identificar onde mais o des-
vio poderia ocorrer e a possibilidade 
de estender a solução encontrada.

As ações devem ser implantadas e, 
assim, estaremos rodando o PDCA. 
No próximo ciclo, os resultados de-
vem ser novamente controlados e a 
análise mostrará se a ação foi efetiva 
ou não. Nessa fase, a equipe deve 
mostrar coragem e capacidade de 
realização. As pessoas eficazes sa-
bem quando parar de avaliar e partir 
para a ação. Poucas coisas são pio-
res do que um gestor, em qualquer 
nível, que se mantém indeciso. A 
hesitação pode condenar a orga-
nização ao limbo e, muitas vezes, 
essa falha pode ser fatal. Chegar à 
decisão é importantíssimo, mas exe-
cutar o Plano de Ação significa sa-
ber converter as decisões em ação 
e persistir até a conclusão, superan-

do resistências, vencendo o caos e 
transpondo obstáculos inesperados. 
Afinal, são pelos resultados, e não 
somente pelas intenções, que a lide-
rança é avaliada.

A implementação de um Plano de 
Ação ou até mesmo a simples ideia 
da alteração do jeito de fazer pode 
trazer, em um primeiro momento, 
certa descrença por parte de alguns, 
o que é perfeitamente normal, tendo 
em vista a pública e notória resis-
tência do ser humano a mudanças, 
principalmente dentro de grupos 
conservadores defensores da tese 
do “sempre foi feito assim, para que 
mudar?”. Portanto, cabe aos gesto-
res do processo de implantação do 
projeto mudar a opinião dos focos de 
resistência que, por ventura, existi-
rem e mostrarem a importância que 
este tipo de planejamento proporcio-
nará para a organização, onde todos 
sairão ganhando com o aumento de 
eficiência e eficácia e, principalmen-
te, com o acréscimo em competitivi-
dade que a empresa agregará para 
enfrentar o dinâmico mercado do 
mundo globalizado. 

 
Eduardo Rulti é engenheiro civil formado 
pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) e possui 12 anos de experi-
ência. Ele é PMP certificado pelo PMI e 
possui MBA pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV). Hoje, ele atua como Coorde-
nador Comercial no consórcio responsá-
vel pelas obras de implantação do metrô 
da Linha 4 Sul no Rio de Janeiro.

.

“Infelizmente 
hoje, no Brasil, 
a produtividade 
está esquecida, 
exatamente em 

um momento onde 
mais precisamos 

dela”

Today, in a highly competitive 
scenario, more and more com-
panies are struggling to stay on 
the market and the search for 
cost reduction ends up being 
essential, especially waste and 
excess. It seems obvious but, 
to reduce costs, you must first 
know the deviations and, there-
fore, a good control is essential.
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Estimativas de Custo  
de Projetos
Francisco de Paula Coelho Santos, CRK

RESUMO
O autor discute, sob o ponto 
de vista do Investidor, a impor-
tância de contar com uma área 
capacitada em Engenharia de 
Custo no seu grupo de gestão 
de projetos de investimento.

Sob outro ponto de vista, o de 
uma empresa de construção 
por exemplo, não menos impor-
tante é o papel da área de es-
timativa de custo, ainda que o 
enfoque do prestador de servi-
ços seja diferente daquele que 
tem o Investidor.

Em ambos os casos, a estima-
tiva de custo do investimento 
desempenha papel crucial no 
sucesso dos empreendimentos 
como veremos neste artigo.

Por fim, o autor apresenta os 
propósitos que devem estar 
associados à área da Estima-
tiva e apresenta através de um 
exemplo os procedimentos que 
devem ser adotados para atin-
gir tais propósitos.

 
Palavras-Chave:  
Estimativa; Contingência; 
Risco; Monte Carlo.

I ndústrias de capital intensivo e 
com tecnologias em constan-
te evolução necessitam manter 
programas de investimento de 

forma a manterem-se competitivas.

A indústria Petroquímica, a Química, 
a Farmacêutica, a da Mineração, e 
a da Siderurgia, entre outras, enqua-
dram-se neste modelo.

Portanto, estas empresas aportam 
anualmente uma quantidade expres-
siva de recursos em seus portfólios 
de investimento.

A Estimativa de Custo exerce um 
papel importante desde a fase inicial 
do processo decisório acerca da re-
alização ou não de um determinado 
Projeto de Investimento.

O ciclo de vida de um Projeto(1) ini-
cia-se com a análise de uma ideia 
de negócio (“Business Case”). 
Analisam-se ideias de negócio em 
um portfólio que contém propostas, 
por exemplo, de natureza estraté-
gica (tecnologias, disponibilidade 
de matérias primas, etc.), de natu-
reza mandatória (exigências legais, 
ambientais, etc.), de natureza mer-
cadológica (“Market Share”, novos 
entrantes, movimentos de concor-
rentes, entre outros).

O processo de priorização em cada 
empresa irá definir quais propostas 
serão analisadas. Neste momento, 
estimativas de “ordem de grandeza” 
do custo do Projeto serão realizadas 
a fim de verificar se tais propostas 
são consistentes com a disponibi-
lidade de recursos, com a rentabili-
dade exigida pelos acionistas, com o 
“time” do empreendimento em face 
do mercado, e outras considerações.

A medida que o Projeto se desenvol-
ve e documentos de engenharia vão 
sendo produzidos novas estimativas, 
com mais exatidão, serão produzidas.

Portanto, a estimativa de custo está 
inserida no contexto do Projeto des-
de a sua gênese.

A definição do Projeto envolve fases 
da engenharia que devem ser valida-
das em determinados pontos do Proje-
to para que se garanta a continuidade 
do mesmo e se evitem os retrabalhos.

“A Estimativa de 
Custo exerce um 
papel importante 

desde a fase 
inicial do processo 

decisório”
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É importante salientar que as deci-
sões tomadas  durante o desenvol-
vimento do Projeto têm caráter deci-
sivo na fase inicial, tanto no que diz 
respeito ao seu impacto na qualida-
de quanto no custo. A Figura I a se-
guir ilustra este fato.

Durante este processo, com o de-
senvolvimento de estudos, proje-
tos, consultas, etc. o investidor fará 
novas estimativas, cada uma delas 
com sucessivo melhoramento do 

seu grau de exatidão.

Assim, a cada etapa, a viabilidade do 
negócio será examinada e reexamina-
da até que, finalmente, o Projeto tenha 
sua execução aprovada ou rejeitada. 

Sob o ponto de vista do prestador de 
serviços, do construtor, a área de esti-
mativa de custo é vista sob uma pers-
pectiva diferente daquela do investidor.

No entanto, é igualmente importante pois 
determina a sua capacidade de competir.

A estimativa do construtor é nor-
malmente elaborada com base em 
documentos de projeto e especifica-
ções, em uma fase em que o Projeto 
já está com sua execução aprovada 
(caso de concorrências como em um 
EPC(2) por exemplo) ou em fase final 

de aprovação (por exemplo, em con-
tratos de aliança).

Uma boa estimativa de custo pos-
sibilitará a contratação dentro das 
margens de lucro exigidas pelo pres-
tador dos serviços. Por outro lado, 
estimativas pouco acuradas podem 
levar ao insucesso em licitações ou, 
pior ainda, à contratação do objeto 
com preços inexequíveis.

Apresentadas estas considerações ini-
ciais vamos analisar quais são os verda-
deiros propósitos da Estimativa de Cus-
to, sob o ponto de vista do Investidor.

• Garantir, em função da maturidade do 
projeto, que o custo do investimento 
seja progressivamente estimado com 
a melhor exatidão possível.

• Quantificar os riscos de custo e a 
probabilidade de que o custo não 
exceda os limites de variação pre-
viamente estabelecidos.

• Quantificar o valor da contingência de 
acordo com um nível de risco do Pro-
jeto que seja aceitável pela empresa.

• Identificar o grau de exposição a que 
a empresa estará submetida pelo 
custo do Projeto que será executado.

 
Garantir, em função da 
maturidade do projeto, que 
o custo do investimento seja 
progressivamente estima-
do com a melhor exatidão 
possível.

Alguns princípios gerais devem ser 
seguidos para que isto aconteça. Ve-
jamos como isto pode ser feito:

Figura 1: fases do projeto

Figura 2: as diferentes fases do Ciclo de Vida de um Projeto.

“As decisões 
tomadas durante 
o desenvolvimento 

do Projeto têm 
caráter decisivo na 

fase inicial”

“Estimativas de 
custos pouco 

acuradas podem 
levar ao insucesso 

em licitações”
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Pessoas Capacitadas:

Estimativas de Custo devem ser pre-
paradas por pessoal técnico espe-
cializado. Este fato é especialmen-
te importante nas fases iniciais do 
Projeto, onde a equipe de estimativa 
terá que assumir premissas e par-
tidos técnicos que apenas pessoal 
muito experiente em engenharia e 
construção está habilitado a fazê-lo.

Bases da Estimativa (3) (BOE):

As estimativas devem ser desenvol-
vidas em bases previamente esta-
belecidas e explicitadas de tal forma 
que, mesmo pessoas não especiali-
zadas em Projetos de Investimento 
sejam capazes de compreendê-las.

As bases da estimativa devem fazer 
referência, entre outros, aos seguin-
tes aspectos:

a) Definição do Escopo Geral do 
Projeto e indicação clara do que não 
consta (exclusões) da estimativa;

b) Indicação do período a que se re-
ferem os custos ou a data base em 
que a estimativa foi feita (estimativas 
“overnight”).

c) Cronograma considerado para a 
implantação do empreendimento.

d) Relação dos documentos que ser-
viram de base para a elaboração da 
estimativa.

e) Registro das premissas adotadas 
e das comunicações importantes 
que foram feitas ao longo da prepa-
ração da estimativa.

f) “Baseline” de quantidades físicas e 
custos do escopo, estruturados de acor-
do com uma EAP/WBS (4) de tal forma 
que a estimativa possa servir como do-
cumento inicial de controle do progres-
so da implantação do empreendimento.

g) Indicação ao time do Projeto dos 
potenciais riscos de custo e oportu-
nidades.

Documentação:

As estimativas devem ser prepara-
das com base em documentos e in-
formações compatíveis com o nível 
de maturação do projeto.

 
Quantificar os riscos de 
custo e a probabilidade de 
que o custo não exceda 
os limites de variação 
previamente estabelecidos.

Cabem aqui algumas considerações 
acerca do termo risco, frequente-
mente confundido com incerteza.

Existe Risco quando conhecemos 
a distribuição dos possíveis resulta-
dos, mas a ocorrência de um resulta-
do específico é não mais do que uma 
probabilidade. Riscos têm um Valor 
Esperado. A Incerteza não tem valor 
esperado (apesar de muitas vezes 
ser tratada como se o tivesse).

A quantificação dos riscos de custo 
e o cálculo da probabilidade de que 
o custo do empreendimento não ex-
ceda um determinado limite de varia-
ção devem ser tratados pela equipe 
de estimativa com ferramentas esta-
tísticas. Vejamos como fazê-lo atra-
vés de um exemplo.

Digamos que o grupo de estimado-
res tenha concluido a estimativa de 
custo “baseline” de um empreendi-
mento, apresentada de forma resu-
mida no Quadro I.

Vamos calcular inicialmente os riscos 
de custo para as contas estimadas.

Lembremos que Risco é um evento 
que pode ocorrer e, se ocorrer, cau-
sará um impacto negativo. Portanto, 
envolve cenários, probabilidade e 
impacto. A abordagem dos possí-
veis cenários deve ser feita através 
de reunião para Análise de Riscos 
envolvendo além dos estimadores 
(mandatório), pessoal qualificado, ex-
terno à estimativa, como por exemplo 
o Gerente de Construção, o Gerente 
de Engenharia e o Diretor do Projeto.

Os objetivos da Reunião de Análise 
de Riscos são os seguintes:

a) Validar as premissas adotadas 
pelos estimadores, partidos técni-
cos, cronograma de execução, etc.;

b) Verificar a consistência dos núme-
ros do “baseline” com a documenta-
ção disponível, as quantidades, os 
preços unitários e os índices de pro-
dutividade considerados;

c) Analisar/Alterar/Validar os intervalos 
de variação de custo (máximo e míni-
mo) estabelecidos de forma determinís-
tica pelos estimadores de cada conta, 
e os cenários que foram considerados 
para determinar estes intervalos.

d) Produzir um relatório registrando 
os cenários considerados e os riscos/
oportunidades a eles associados.

São premissas fundamentais para o 
sucesso da Análise de Risco:

a) Pessoas capacitadas participando 
da(s) sessões de análise de riscos;

b) Escopo do Projeto claramente definido;

c) Bases da Estimativa previamente 
elaborada e do conhecimento de to-
dos os participantes;

d) Estimativa rastreável, ou seja, bem  
documentada;

e) Documentação adicional disponí-

Quadro I: Estima Baseline

Estimativa
“Bottom Up”

“Baseline” 
Milhões R$

Gerenciamento  
do Projeto

80

Engenharia 120
Materiais e  

Equipamentos
350

Construção 300

Custos Indiretos 150

Total 1.000
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Quadro II: Estima após análise de risco

Estimativa
“Bottom Up”

“Baseline” 
Milhões R$

Melhor caso 
Milhões R$

Pior caso 
Milhões R$

Gerenciamento  
do Projeto 80 75 95

Engenharia 120 100 150
Materiais e  

Equipamentos 350 340 380

Construção e 
Montagem 300 260 360

Custos Indiretos 150 140 160
Total 1.000 NA NA

Quadro IV: Valores esperados

Estimativa
“Bottom Up”

“Baseline” 
Milhões R$

Melhor caso 
Milhões R$

Pior caso 
Milhões R$

Valores Esperados  
Milhões R$

Gerenciamento  
do Projeto 80 75 95 83

Engenharia 120 100 150 123

Materiais e  
Equipamentos 350 340 380 357

Construção e 
Montagem 300 260 360 307

Custos Indiretos 150 140 160 150

Total 1.000 NA NA 1.020

vel caso seja requerida;

f) Relatório final claro indicando pla-
nos de ação e possíveis medidas mi-
tigatórias de risco.

Realizadas as sessões de análise de 
riscos (Quadro II), teríamos em nosso 
exemplo os seguintes intervalos possí-
veis de variação das contas de custo:

Dados os valores centrais e os res-
pectivos intervalos de variação, po-
demos obter os valores esperados 
via  tratamento estatístico para os 
dados e respectivas distribuições.

A técnica a empregar é a de simu-
lação Monte Carlo usando-se para 
isso ferramentas (softwares) disponí-
veis no mercado (@Risk® da Plisade 
www.palisade.com; Crystal Ball® da 
Oracle www.oracle.com; ou outras).

O Quadro III apresenta os resulta-
dos da simulação feita utilizando-se 
o Crystal Ball (5.000 simulações) e, 
o Quadro IV uma tabela contendo os 
valores esperados.

Observem que o valor baseline é se-
quer o valor mais provável.

O valor do custo esperado (P50) é 
R$ 1.020 MM.

A probabilidade do Custo Total ex-
ceder o valor Baseline (estimativa 
original) é maior do que 78 %, como 
indica o Quadro V, a seguir

Quadro III

Quadro V: Estatísticas da simulação
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Quantificar o valor da 
contingência de acordo com 
um nível de risco do Projeto 
que seja aceitável pela 
empresa.

Façamos agora a seguinte consideração:

A empresa e seus acionistas estabe-
lecem que para Projetos desta ordem 
de grandeza somente serão aprova-
dos aqueles cuja probabilidade seja 
de 90 % ou mais, de que o seu custo 
total não exceda o custo aprovado.

Vejamos, no Quadro VI a seguir, 
qual o Risco a ser contingenciado 
para atingir este nível de conforto.

Devemos considerar como contin-
gência, o valor de R$ 63 MM adicio-
nal ao valor baseline estimado para 
submeter o Projeto à aprovação.

Portanto o valor total do Projeto a apro-
var será de R$ 1.063 MM (P90) com um 
valor esperado de R$ 1.020 MM (P50).

 
Identificar o grau de 
exposição a que a empresa 
estará submetida pelo 
custo do Projeto que será 
executado.

Vejamos agora qual o grau de expo-
sição ao risco de custo que a empre-
sa terá, ao aprovar o Projeto no valor 
indicado.

Importa saber aqui o quanto a em-
presa poderá perder se o custo do 
Projeto entrar na faixa a descoberto, 
ou seja os 10 % acima do P90.

Neste caso, importa saber se esta-
mos falando de 10 ou de 10.000?

Vejamos o Quadro VII a seguir:

Portanto, a resposta a esta questão 
é que, o Projeto a ser implantado terá 
um Grau de Exposição ao Risco de 
Custo inferior a 4,5 % do seu valor 
aprovado.

O que você acha? O Board aprovará 
este Projeto?

Francisco de Paula Coelho Santos possui 
significativa experiência no gerenciamen-
to de grandes empreendimentos, no Bra-
sil e no Exterior. Atuou na engenharia e na 
construção de Projetos nas indústrias de 
Siderurgia (AB Bofors, Aços Finos Pirati-
ni, Usiminas); Alumínio (ALBRAS, Cast-
metal); Nuclear (NUCLEI, NUCLEP); Óleo 
e Gás (Offshore Plataformas de Garoupa 
e Cherne II); Petroquímica (Braskem, Po-
limérica, COMPERJ).

Sócio fundador da Pro Engenharia Ltda. o 
autor é certificado pelo IBEC (Inst. Brasi-
leiro de Engenharia de Custos / ICEC (In-
ternational Cost Engineering Council) por 
Notório Saber em Engenharia de Custo.

Quadro VI: Valor da contingência

Quadro VII: Grau de exposição ao risco de custo

From the point view of the inves-
tor, the author debates the im-
portance of counting on a capa-
citated area in Cost Engineering 
in its group of Project Manage-
ment of investment.

From another point view, for 
instance, of a construction com-
pany, no less important it is the 
role of cost estimative area, al-
though the focus of the service 
provider be different of the one 
that has the Investor.

In both cases, the investment 
cost estimate plays a crucial role 
in the success of ventures as we 
shall see in this article.
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Cronogramas de 
Recuperação – 
Introdução a Aspectos 
Práticos e Contratuais 
Henrique Frohnknecht

Introdução
A recuperação de atrasos em pro-
jetos de construção é um tema de 
extrema importância no mundo todo, 
que afeta todos os envolvidos, mas 
principalmente, os donos do empre-
endimento e as construtoras.

Além da tradicional cláusula penal 
de danos acordados por atraso, hoje 
os contratos costumam conter cláu-
sulas de recuperação de prazo, tor-
nando esta uma obrigação explícita 
entre as partes.

Via de regra, o primeiro passo na 
recuperação de prazo é dado em 
função do atingimento de gatilho 
contratual e normalmente na forma 
de uma diretiva da contratante, ou 
de um acordo das partes para o de-
senvolvimento e implementação de 
um plano de recuperação na forma 
de um cronograma especial que irá 
refletir os esforços de mitigação e de 
aceleração planejados. 

Excetuando-se os casos de anteci-
pação de entrega, a manifestação 
de qualquer uma das partes sobre 
este tópico tem um único significado: 
o projeto encontra-se de tal manei-
ra atrasado, que será impossível a 
sua conclusão no prazo contratado, 
mantendo-se o planejamento e a 
alocação de recursos previstos. É 

a admissão ou o aceite, de que me-
didas de aceleração devem ser im-
plementadas para minimizar o prazo 
para a conclusão do projeto.

Definição

O cronograma de recuperação é um 
cronograma específico, derivado ou 
da última atualização do cronogra-
ma, ou do baseline propriamente 
dito. Basicamente ele indica como 
o tempo perdido no caminho crítico 

será recuperado com a implementa-
ção de várias mudanças, que podem 
incluir revisão lógica, diminuição da 
duração das atividades, remoção de 
condicionantes, redução de gaps en-
tre atividades, divisão de atividades 
e até mesmo eliminação de algumas 
atividades.

Ele reflete os planos da contratada 

(ou das partes) para mitigar os atra-
sos no caminho crítico e nas ativi-
dades próximas ao caminho crítico. 
Uma vez aprovada a nova metodolo-
gia de trabalho, tais mudanças são, 
então, formalizadas em nova atuali-
zação do cronograma para sua im-
plementação.

Dependendo da quantidade de atra-
so no caminho crítico quando da im-
plementação de um cronograma de 
recuperação, os esforços exigidos 
poderão perdurar por vários períodos 
de atualização do cronograma, uma 
vez que a contratada deverá planejar 
tais esforços de modo a obter a máxi-
ma recuperação de prazo com o me-
nor incremento de recursos.

A “Association for the Advancement 
of Cost Engineering International 
(AACEI)” define cronograma de re-
cuperação como “um cronograma 
especial mostrando esforços espe-
ciais para recuperar prazo perdido 
comparado ao cronograma principal. 
Geralmente um requisito contratual 
quando a data contratual de conclu-
são de um projeto não é mais viável”.

Quando implementar 
um cronograma de 
recuperação?

“A implementação 
prematura de 

um cronograma 
de recuperação 

pode consumir as 
contingências do 

projeto”
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A implementação prematura de um 
cronograma de recuperação pode 
consumir as contingências do proje-
to sem necessidade e sem garantia 
de sucesso. A implementação tardia 
tende a resultar em elevadíssimos 
custos de aceleração, problemas 
construtivos tais como interferência 
entre as equipes, falta de espaço, 
falta de tempo para cura, e finalmen-
te a revelação de que a data contra-
tual não é mais viável.

Quanto maior o progresso acumula-
do do projeto antes da implantação 
de um plano de recuperação, maio-
res as chances de não se conseguir 
recuperar todo o atraso. Além disso, 
os custos de recuperação tendem 
a ser diretamente proporcionais ao 
tempo decorrido do início do proje-
to e ao tempo de atraso acumulado. 
Assim, a implementação do plano 
de recuperação no momento mais 
adequado é crucial para maximizar 
o potencial de recuperação e mini-
mizar os custos para tal. Este tema 
está sendo tratado em outro artigo.

Fundamentos

O ditado “se colhe o que se planta” se 
encaixa perfeitamente no que tange 
a cronogramas. Os principais funda-
mentos para se fazer um cronograma 
de recuperação confiável são: a exis-
tência de um baseline bem elaborado 
e atualizações criteriosas, que “mo-
dificaram o baseline” de maneira a 
refletir as datas e durações reais atin-
gidas na implementação do projeto. 
Assim, a falta de um baseline coeren-
te afeta a qualidade das atualizações 
e, por fim, a qualidade do cronograma 
de recuperação, que pode não só não 
ser adequado, como ferramenta para 
gerenciar os esforços, como pode, 
na pior das situações, direcionar os 
esforços para atividades que, na ver-
dade, não interferem diretamente na 
data de conclusão. As características 
de cronogramas de qualidade e de 
suas atualizações estão sendo abor-
dadas em artigo exclusivo sobre este 
tópico.

Emissão do pedido 
de implementação de 
Cronograma de recuperação

Definir que o projeto está suficiente-
mente atrasado é o primeiro passo 
para qualquer ação de recuperação. 
Para todas as partes envolvidas, os 
próximos passos podem resultar em 
consequências significativas em ter-
mos legais e de custo, assim sendo, 
a análise multidisciplinar da situação 
e as consultas jurídicas são cruciais.

Normalmente, quando um projeto está 
atrasado, a contratante exige a imple-
mentação de um plano de recupera-
ção, mas uma contratada prudente 
pode identificar tal necessidade e agir 
condizentemente. Apenas tal notifica-
ção já pode mudar drasticamente o 
relacionamento entre as partes.

Os termos contratuais podem identi-
ficar circunstâncias específicas que 
sirvam de gatilho para a implemen-
tação de um cronograma de recupe-
ração, ou ainda identificar os passos 
necessários para tal implementação, 
podendo incluir ainda as responsabi-
lidades de cada parte no processo. A 
falta de condições contratuais claras 
e objetivas tende a levar à resolução 
retroativa da questão por via judicial 
ou procedimento alternativo de solu-
ção de disputas, tal como arbitragem.

Responsabilidades

Determinar o quanto um projeto está 
atrasado nem sempre é tarefa fácil. 
O que diremos, então, em determi-
nar as causas de tais atrasos e a 
parte contratual ou legalmente res-
ponsável?

Ainda, a questão de qual parte irá ar-
car com os custos de recuperação e 
qual arcará com os custos da elabo-
ração do cronograma de recupera-
ção, que estão diretamente ligados 
a quem é responsável pelos atrasos 
verificados, pode se tornar uma dis-
puta por si só, especialmente quan-
do existem atrasos concorrentes e 

atrasos cumulativos, dificultando a 
atribuição das responsabilidades e/
ou de suas parcelas. 

Muitas das questões que culminam 
em disputas quanto aos prazos de 
execução de um projeto normalmente 
estão presentes no momento da toma-
da de decisão sobre a implementação 
de um cronograma de recuperação e 
quem deverá arcar com tais custos. 
Tais questões normalmente giram 
em torno de: divergência de opiniões 
quanto a como medir o atraso, os efei-
tos de atrasos múltiplos, se atrasos 
com sobreposição são concorrentes 
ou apenas “compensatórios”, diver-
gência quanto ao caminho crítico real, 
discordância quanto aos efeitos de 
circunstâncias climáticas ou de altera-
ção de escopo, etc.

Resumidamente, a parte respon-
sável pelo atraso, ou a parcela de 
cada parte no mesmo, só é definida 
depois da conclusão do projeto, tor-
nando, assim, ainda mais importante 
a existência de condições contratu-
ais claras que permitam a conclusão 
do projeto mesmo nos casos onde 
a responsabilidade pelos atrasos e 
pelos encargos da recuperação não 
estejam claras ou condensadas.

Requisitos contratuais

Mesmo que o contrato não possua 
uma cláusula específica, normalmen-
te contém outras cláusulas que propi-
ciam os meios para que a contratante 
faça tal pedido. A maioria dos contra-
tos de construção incluem cláusulas 
com relação à execução em confor-
midade com um cronograma mutua-
mente acordado, e prevê direitos da 
contratante de solicitar aceleração ou 
de romper o contrato caso o crono-
grama não esteja sendo seguido. 

Todavia, o ideal é que o contrato tra-
ga uma cláusula específica, indican-
do as circunstâncias que justifiquem 
a implementação de um cronograma 
de recuperação, bem como explici-
tando os direitos e responsabilidades 
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de cada parte em função da situação 
real do projeto. Mesmo se ocorren-
do as circunstâncias previstas no 
contrato, as partes (principalmente a 
contratante), deve analisar o quadro 
geral, investigar as condições reais 
do projeto e avaliar as consequências 
antes de tomar tal atitude. 

Alguns fatores que devem ser anali-
sados antes do pedido de implemen-
tação de um cronograma de recupe-
ração são: o histórico do projeto, os 
motivos que causaram o atraso, a 
quantificação do atraso, a necessi-
dade de cumprimento do prazo con-
tratual, a possibilidade de custos de 
aceleração, entre outros.

Desenvolvimento de um 
cronograma de recuperação

O principal objetivo de um cronogra-
ma de recuperação é criar o plano 
mais econômico e com maior poten-
cial de redução da duração do res-
tante do projeto, mitigando os atra-
sos da data de conclusão.

Apesar do cronograma focar no fu-
turo, é importante a análise dos fato-
res que geraram os atrasos, pois tais 
fatores podem ainda estar presentes 
e continuarão a impactar o projeto. 
Por exemplo, se um subcontratado, 
cujos serviços estejam no caminho 
crítico não ter tido desempenho sa-
tisfatório no projeto, criar um crono-
grama de recuperação que dependa 
do seu desempenho, não será ra-
zoável, a menos que mudanças de 
estratégia sejam implementadas.  
A questão é avaliar condições com 
impactos negativos no andamento 
do projeto para poder eliminá-las 
ou contorná-las no cronograma de 
recuperação. Como a eliminação de 
algumas causas não são possíveis 
ou economicamente viáveis, seus 
impactos devem ser considerados 
no cronograma de recuperação.

Se as atualizações do cronograma 
contratual tiverem sido adequada-
mente realizadas, normalmente a 

última atualização é o melhor ponto 
de partida, pois reflete o status do 
projeto e traz informações sobre as 
produtividades reais obtidas em seu 
desenvolvimento, além de identificar 
precisamente o que falta fazer e o 
plano atual.

O cronograma de recuperação é 
sempre o mais criteriosamente anali-
sado pelas partes, uma vez que não 
só o baseline não foi cumprido, como 
ainda estarão ocorrendo alterações 
lógicas, compressão de tarefas, e 
haverá aumento de paralelismo de 
tarefas, e as folgas retiradas. Um 
cronograma de recuperação tem 
menor potencial de sucesso que o 
cronograma original.

Como os riscos e custos e a comple-
xidade de execução vão aumentar 
durante a aplicação do cronograma 
de recuperação, as duas partes de-
vem aumentar a cooperação, a coor-
denação e a documentação durante 
tal período. Ao passo que a contrata-
da terá que aumentar seus recursos, 
a jornada de trabalho e a supervi-
são, a contratante também deverá 
colaborar, com horas adicionais de 
fiscalização, redução dos prazos de 
análise de documentos, acelerar o 
fornecimento de materiais sob sua 
responsabilidade, diminuir restrições 
de acesso ao site etc.

O cronograma de recuperação não 
deve ser emitido isoladamente, de-
vendo estar acompanhado de uma 
descrição do plano de recuperação, 
das premissas consideradas, das 
alterações que serão implementa-
das e, se possível, dos custos es-

timados.  Tais documentos devem 
ser suficientemente detalhados para 
permitir a precisa definição do que 
será feito, do porquê, e quais as atri-
buições das partes durante a execu-
ção. Tais documentos serão funda-
mento no caso da necessidade de 
negociações futuras.

Atualizações

Devido aos maiores riscos e custos, 
o cronograma de recuperação deve 
ser atualizado com maior frequência 
do que o cronograma contratual. Isto 
é essencial para garantir que o plano 
está sendo seguido e determinar sua 
eficácia; permitindo também rápida 
identificação de novos atrasos, para 
que tais desvios possam ser corrigi-
dos antes de se tornarem irreparáveis.

Como já mencionado, muitas vezes, 
as causas e responsabilidades só se-
rão determinadas depois da conclu-
são dos trabalhos. Nestes casos, a 
existência de cronograma e relatórios 
diários detalhados facilitarão a quan-
tificação e a responsabilidade por 
novos atrasos, e registros adequados 
de custos serão essenciais para a va-
loração dos custos incorridos.

Aceleração x Danos 
Acordados por atraso

Outra importante análise que deve ser 
feita é quanto aos danos acordados 
contratuais e as consequências de 
atingimento de seu limite de aplicação.

Do ponto de vista da contratante, os 
danos acordados deveriam recupe-
rar seu prejuízo no caso de atraso, o 
que pode ou não acontecer. No caso 
dos danos acordados não serem 
suficientes para repor seu prejuízo, 
pode ser vantajoso para a contra-
tante arcar com parte dos custos de 
aceleração, mesmo quando tais cus-
tos sejam de responsabilidade da 
contratada.

Do ponto de vista da contratada, 

“Apesar do 
cronograma 

focar no futuro, 
é importante a 

análise dos fatores 
que geraram os 

atrasos”
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além dos danos que ela deverá 
ressarcir, outro fator é a potencial 
terminação do contrato no caso de 
atingimento do limite de indenização 
dos danos acordados, condição con-
tratual corriqueira nos dias de hoje. 
Estas análises são cruciais para am-
bas as partes, especialmente duran-
te a negociação do cronograma de 
recuperação e de seus custos pro-
priamente ditos. Este tema também 
é abordado em outro artigo em fase 
de elaboração.

Verificação do cronograma 
de recuperação

Alguns pontos dever sem avaliados, 
especialmente pela contratante, 
para garantir que o cronograma pro-
posto pela contratada seja adequa-
do ao objetivo pretendido. Tais veri-
ficações devem incluir, pelo menos: 

• que foi utilizada a atualização cor-
reta do cronograma, que reflete 
com precisão o estado do projeto e 
inclui todas as alterações e impac-
tos incorridos;

• foco: o cronograma de recuperação 
deve ser focado apenas nas ativi-
dades do caminho crítico e nas ati-
vidades próximas a ele;

• revisão e entendimento das alte-
rações: hoje em dia é muito fácil 
manipular um cronograma para ter 
a aparência de um cronograma de 
recuperação. As alterações devem 
refletir o planejado e o memorial 
descritivo, e devem ser coerentes 
com as medidas a serem imple-
mentadas;

• revisão das mudanças na lógica: 
cronogramas podem ser facilmente 
manipulados para antecipar a data 
de conclusão através da revisão de 
sua lógica, sem qualquer esforço 
adicional no projeto. Felizmente, 
tais mudanças também são facil-
mente identificáveis;

• revisão da alocação de mão de 
obra e de recursos: o aumento dos 
recursos a serem aplicados no pro-
jeto deverá ser compatível com o 
objetivo da recuperação, conside-
rando-se o histórico da obra em 
termos de produtividade;

• em face da análise acima, verificar 
se o plano prevê a utilização de ho-
ras extras ou a contratação de mais 
profissionais ou subcontratadas;

Conclusão

Um bom cronograma e boas práti-
cas de administração contratual são 
essenciais para mitigar os riscos de 
atrasos. Mas, caso ocorram atra-
sos que tenham que ser mitigados 
através de esforços adicionais, es-
tas práticas irão ajudar a minimizar 
os impactos para ambas as partes. 
Tais práticas incluem a incorpora-
ção de cláusulas claras sobre ace-
leração, atualizações criteriosas do 
cronograma, identificação precoce 
de atrasos, acompanhamento e co-
ordenação adequados durante todas 
as etapas do projeto, entre outras.

Devido aos riscos, custos e aspec-
tos legais associados ao planeja-
mento em geral, e especificamente 
aos cronogramas de recuperação, 
é sensata a consulta, por ambas as 
partes, a seus especialistas jurídicos 
e de planejamento antes do início do 
procedimento de implementação de 
tal cronograma.

Henrique Frohnknecht é engenheiro me-
cânico pela Universidade Mackenzie, 
pós-graduado em administração de em-
presas pela FGV e advogado graduado 
pela USP. Com mais de 25 anos de ex-
periência em obras, hoje ele é Director of 
Claims na Hill International em São Paulo, 
sendo responsável pela área para a Amé-
rica Latina.

The recovery of delays in cons-
truction projects is a topic of 
extreme importance worldwi-
de, which affects everyone in-
volved, but especially the ow-
ners of the development and 
construction companies.
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A Importância da 
Certificação dos 
Profissionais de 
Engenharia de Custos 
Monica Spranger, CRK

Écomum associar-se o su-
cesso absoluto de um em-
preendimento, dado um 
determinado escopo, ao 

perfeito atendimento dos objetivos 
quanto ao prazo certo, aos custos de 
implantação previstos e à qualidade 
requerida. 

Entretanto, o que se vê atualmente 
são vários empreendimentos para-
dos, adiados ou cancelados e outros 
que, embora estejam ainda sendo 
executados, tiveram o escopo inicial 
modificado, com projetos básicos re-
feitos, com prazo e custo aumenta-
dos e aditivos solicitados. 

Muitos dos problemas que ora se 
observa tiveram como origem alte-
rações ocorridas no mercado, como 
variações substanciais de preços ou 
queda na demanda interna ou exter-
na.

Porém, em diversos exemplos, não 
foram esses os motivos principais 
do insucesso ou do pouco sucesso.  
Na verdade, em muitos casos, a fa-
lha principal foi o desconhecimento, 
da parte dos investidores, quanto ao 
papel e à importância da Engenha-
ria de Custos no correto desenvolvi-
mento de um empreendimento.

A Engenharia de Custos é um ramo 

da Engenharia não incluído nos di-
versos cursos de graduação. Lidan-
do ao mesmo tempo com elementos 
técnicos das variadas especializa-
ções da Engenharia (química, civil, 
mecânica, elétrica, instrumentação, 
controle e automação), assim como 
com conceitos e técnicas próprias 
da Economia (moeda, câmbio, ín-
dices, correlações, projeções de 
mercado e análises financeiras), a 
Engenharia de Custos requer certa 
familiaridade com esses dois ramos 
de conhecimento.

Ela é aplicada desde o momento em 
que surge a ideia da realização de 
um empreendimento, seja a implan-
tação de uma unidade nova, uma 
expansão ou uma renovação de 
unidade já existente. Em qualquer 
um desses casos, calcula-se, nesta 
etapa inicial, por meio de métodos 
expeditos, o montante de capital 

necessário para a realização do in-
vestimento, isto é, o CAPEX (Capi-
tal Expenditure), que será usado na 
análise da viabilidade econômico-
-financeira do projeto.

A partir de um resultado positivo 
desta análise, o investidor pode-
rá seguir em frente na contratação 
dos projetos básicos de engenharia, 
quando, novamente, de posse de in-
formações técnicas mais detalhadas 
e precisas, será elaborada uma nova 
estimativa de custos. E assim cabe-
rá ao Engenheiro de Custos executar 
outras revisões, conforme o avanço 
do projeto, até a elaboração da esti-
mativa definitiva ou orçamento, com 
base no projeto de detalhamento de-
finitivo.

O Engenheiro de Custos, além de 
elaborar as estimativas de custos 
iniciais e suas revisões com base 
nos dados obtidos dos projetos de 
engenharia, atua no controle de cus-
tos executando diversas atividades 
como, por exemplo: o controle orça-
mentário (acompanhando os custos 
estimados com os compromissados, 
analisando propostas de modifica-
ções de projetos, suas variações 
e tendências de custos); o controle 
financeiro de contratos (elaborando 
e acompanhando a programação fi-
nanceira de curto e de longo prazo, 

“O que se vê 
atualmente 
são vários 

empreendimentos 
parados, adiados 
ou cancelados”
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verificando e liberando pagamentos 
e pleitos que possam haver); a con-
tabilidade de custos e a análise das 
propostas recebidas dos fornece-
dores e/ou prestadores de serviços 
para contratação.

Todos os conceitos, terminologias, 
procedimentos e metodologias pa-
dronizadas no Brasil para a elabo-
ração das diversas atividades da 
Engenharia de Custos estão dispo-
níveis em palestras, cursos de pós-
-graduação, seminários e congres-
sos ministrados ou promovidos pelo 
IBEC que, certifica os profissionais 
atuantes no ramo. 

Esta Certificação, que reconhece 
o conhecimento dos profissionais 
da Engenharia de Custos, tem o 
objetivo de garantir a expertise, a 
qualidade e a credibilidade des-
ses profissionais. 

O IBEC através do Condigo de Con-
duta dos Profissionais estabelece:

“1 - Como Princípios 
Fundamentais:

Art. 1°: A certificação de um profis-
sional é um alto reconhecimento dos 
conhecimentos técnicos e científi-
cos, da competência e habilidades 
e exige, portanto, que o exercício 
profissional seja exercido com uma 
conduta honesta, digna, íntegra e 
cidadã.

Art. 2°: O exercício profissional se 
realiza pelo atendimento responsá-
vel e competente dos compromissos 
assumidos, associado às técnicas 
adequadas que assegurem os re-
sultados planejados e a qualidade 
satisfatória nos serviços prestados, 
observando a segurança e a ética 
em seus procedimentos.

Art. 3°: O exercício profissional é 
exercido através do relacionamento 
honesto, transparente e justo dos 
profissionais certificados para com 
os gestores, ordenadores, benefici-
ários, contratantes e colaboradores, 

com o comportamento igualitário 
para com seus pares, imparcialidade 
e lealdade na competição.

Art. 4°: A prática profissional deve 
ser baseada, ainda, nos preceitos 
da sustentabilidade sócio ambiental 
para a intervenção sobre os ambien-
tes natural e construído, e na incolu-
midade das pessoas, de seus bens 
e de seus valores, com o objetivo do 
avanço social e do desenvolvimento 
humano.

“2 - Como Deveres do 
profissional certificado 
perante as relações com os 
clientes, empregadores e 
colaboradores:

d. Atuar com imparcialidade e im-
pessoalidade em atos arbitrais e pe-
riciais;

i. Evitar todos os conflitos de interes-
se, conhecidos ou potenciais, com 
seus empregadores ou clientes, in-
formando imediatamente qualquer 
associação de negócios, interesses 
ou circunstâncias que possam in-
fluenciar o seu julgamento ou a qua-
lidade dos seus serviços;

j. Fornecer aos clientes e emprega-
dores informações corretas, hones-
tas, completas e precisas sobre: as 
suas qualificações, os seus serviços 
técnicos, os custos estimados dos 
serviços, e os resultados esperados;

k. Agir de maneira correta e justa 
com os fornecedores e prestadores 
de serviços, não aceitando quais-
quer comissões ou subsídios de 
fornecedores ou prestadores de ser-
viços, direta ou indiretamente, que 
possam criar ou aparentar conflito 
de interesses;

l. Informar ao seu empregador ou 
cliente os interesses financeiros de 
qualquer fornecedor ou contratante 
em potencial, de qualquer invenção, 
máquina, ou aparelho que esteja en-
volvido em um projeto ou trabalho 
para qualquer empregador ou clien-

te, não permitindo que tal interesse 
possa afetar as decisões a serem 
tomadas.

m. Informar ao empregador ou clien-
te, se e quando, acreditar, através 
do resultado de seus estudos, que 
o(s) projeto(s) pode(m) não ser bem 
sucedido(s), ou se o seu custo de 
engenharia e/ou cálculo econômico 
estiver defasado;

n. Realizar somente as atribuições 
dentro da Engenharia de Custos 
para as quais foram certificados;

o. Aconselhar aos seus empregado-
res ou clientes a contratar especia-
listas sempre que os interesses do 
cliente ou empregador puderem ser 
melhor atendidos por essa indica-
ção, cooperando com os especialis-
tas engajados;

p. Tratar as informações obtidas 
através do exercício de suas atribui-
ções como confidenciais e não usá
-las com o objetivo de obter lucro 
pessoal, se isso for adverso aos in-
teresses de seus clientes, seus em-
pregadores ou do público;

q. Guardar sigilo das informações 
confidenciais sobre os negócios ou 
processos técnicos de qualquer em-
pregador, cliente ou concorrente sob 
avaliação atual ou anterior, só reve-
lando com o consentimento ou por 
exigência de Lei e só repassar para 
terceiros as informações contidas 
nos projetos, cálculos etc., forneci-

“Pode-se garantir 
que a Engenharia 

de Custos no Brasil 
passará a ter o 
reconhecimento 
necessário às 

suas complexas e 
multidisciplinares 

atividades”
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dos pelo(s) cliente(s) com sua auto-
rização expressa;

r. Acordar sobre os direitos com as 
respectivas partes, antes de iniciar o 
trabalho em que possa executar me-
lhorias, planos, projetos, invenções, 
ou registros que possuam direitos 
autorais ou patentes;

s. Admitir e aceitar os próprios erros 
quando ocorrerem e se abster de 
distorcer ou alterar fatos para justifi-
car decisões.”

Diante das exigências técnicas para 
a concessão da Certificação dos 
Engenheiros de Custos e do cumpri-
mento dos princípios éticos do Có-

From a positive test result cer-
tificate, the investor can move 
on the procurement of basic 
engineering projects, when, in 
possession of more detailed 
and accurate technical infor-
mation will be compiled a new 
cost estimate.

digo de Conduta dos Profissionais 
Certificados, pode-se garantir que 
a Engenharia de Custos no Brasil 
passará a ter o reconhecimento ne-
cessário às suas complexas e mul-
tidisciplinares atividades, por parte 
dos clientes investidores públicos e/
ou privados, dos fornecedores e de 
seus pares ou superiores nas orga-
nizações empresariais.

Com o conhecimento, o reconheci-
mento e a ética profissional, o Enge-
nheiro de Custos contribuirá para o 
sucesso dos empreendimentos futu-
ros do país.

Mônica Spranger é engenheira certifica-
da como Notório Saber em Engenharia 
de Custos pelo IBEC/ICEC; coautora 
dos livros “Estimativas de Custos de 
Investimentos para Empreendimentos 
Industriais” e “A Engenharia de Custos 
na Viabilidade Econômica de Empreen-
dimentos Industriais” e presta consultoria 
a diversas empresas através da Spran-
ger Estimativas de Custos.

Norma ABNT
Elaboração de orçamentos e formação de 
preços de empreendimentos de infraestrutura

OIBEC é um dos institutos 
participantes da elabo-
ração da Norma ABNT/
CEE-162 – Comissão de 

Estudo Especial de Elaboração de 
Orçamentos e Formação de Empre-
endimentos de Infraestrutura. E seu 
presidente, Paulo Dias, é um dos re-
latores. O trabalho desse Instituto é 
elaborar/constituir a Terminologia a 
ser apresentada na Norma.

Sua elaboração conta com seis 

grupos participantes, sendo cada 
grupo responsável por uma etapa, 
a saber: terminologia, procedimen-
tos gerais, elaboração de projetos 
e gestão de obras, execução de 
obra de infraestrutura, estudos de 
viabilidade técnica e econômica 
para rodovias e preparação de or-
çamentos e formação de preços de 
edificações.

Atualmente, a Norma ABNT está em 
consulta pública.
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As publicações sobre Engenharia 
de Custos na palma da sua mão

Baixe agora o aplicativo IBEC Biblioteca 
no seu smartphone ou tablet
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Preços de Venda de 
Serviços de Engenharia 
Paulo Dias

Não há o que discutir. O cus-
to de um empreendimento 
de engenharia deve cons-
tar do preço de venda do 

serviço. Seja o que for. Independente 
de sua classificação de custo.

Se o cliente não definiu uma classifi-
cação de custos, quem deve fazer é o 
prestador de serviço. E ponto.

Se o executor considera um item como 
custo, qualquer que seja seu tipo ou 
classificação, é custo. Em obras públi-
cas ou privadas. Desde que compro-
vada a existência do pagamento. 

Errados estão aqueles que só con-
sideram custo o que nos salta aos 
olhos. Porém, existem custos que as 
próprias empresas decidem incluir 
para satisfazer seus empregados, 
melhorar a qualidade do produto final 
ou facilitar a execução do serviço. In-
dependente do que outras empresas 
ou a boa técnica determine.

Por exemplo, hora extra e hora notur-
na são dois itens de custos sempre 
discutíveis, porém reais. Algumas 
empresas de porte grande resolve-

ram incluir em forma de benefício “X” 
horas extras por dia para seus funcio-
nários, a fim de elevar suas remune-
rações e garantir mais produtividade 
dos mesmos.

Então, pode incluir no custo da mão 
de obra este gasto, mesmo que o 
contratante não o tenha realizado. 
Óbvio, elevando o custo do empre-
endimento. Se o menor preço, como 
manda nossa lei das licitações, faz 
jus à adjudicação do serviço.

Da mesma forma, o caso do adicio-
nal noturno, isto é, trabalho realizado 
entre 22h e 5h da manhã. Quando 
o empregado receberá o chamado 
“adicional noturno” previsto em lei. 
Se a empresa executora, ao elabo-
rar seu planejamento da proposta, 
entender que haverá necessidade 
por qualquer motivo de trabalhar no 
horário noturno, deverá incluir em seu 

custo esta despesa.

Se a empresa é proprietária dos equi-
pamentos que utiliza na execução dos 
serviços, ela poderá adotar o critério 
conhecido como cálculo do custo ho-
rário dos equipamentos e apropriar 
as horas efetivamente trabalhadas 
ou produtivas e as improdutivas. 

Entretanto, se alugar os equipamen-
tos, poderá incluir no seu custo o 
valor total do aluguel contratado, por 
exemplo, por mês.

O que é muito importante é o fato de 
que o preço de venda de um serviço 
de engenharia, cuja formação está 
apresentada anteriormente, deve 
ser aberto, objetivo, promover a dis-
cussão dos custos determinados. 
E servir de base a futuros pleitos 
ou aditivos contratuais. Bem como, 
eventuais reduções no preço por con-
ta de alterações de projeto.

O que não se discute e muito menos 
se altera após assinatura do contrato 
é a formação do preço de venda, ado-
tado pelo prestador de serviço.

O PREÇO é próprio de cada obra 
e empresa, nada tendo a ver com 
o custo referencial calculado pelo 
Contratante. Lucro é mercado e 
não pode ser discutido.

Preço de Venda =  
Custo Direto +  

Custo Indireto + Lucro

“Errados estão 
aqueles que só 

consideram custo 
o que nos salta aos 

olhos”
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Os sistemas referenciais de custo 
servem para oferecer um valor global 
médio do empreendimento. Não po-
dendo, portanto, ser considerado em 
hipótese alguma como valor máximo.

Pode-se, sim, ser criada uma faixa de 
aceitação do preço de venda calcu-
lado de maneira a se corrigir falhas 
e dados não observados, como por 
exemplo, inexistência de planejamen-
to ou pesquisa objetiva de preços de 
itens de consumo, mão de obra, ma-
teriais, equipamentos e outros.

O BDI de um empreendimento deve ser 
único e calculado de maneira a atender 
ao mercado, isto é, com variáveis mé-
dias aplicadas pelo mercado livre.

 
Nos casos de serviços especiais de 
engenharia exclusivos ou não de em-
presas especializadas, portanto, não 
sendo executados pelas prestadoras 
habituais de serviços de engenharia, 
em grandes fornecimentos de mate-
riais ou de equipamentos a serem in-
corporados à construção, o BDI deve-
rá ser o mesmo adotado para toda a 
obra. Em resumo, todas as variáveis 
que formam o BDI não se alteram 
nestes casos.

O BDI da Contratante ou BDI Refe-
rencial também deverá ser único 
por cada contrato e guardar os va-
lores das variáveis de mercado. 

Neste caso, o Contratante poderá ter 
um percentual médio para o BDI Re-
ferencial e avaliar sua aplicabilidade 
a cada estimativa de custos.

Não custa alertar, nestes casos, que 
o que se está elaborando é a ESTI-
MATIVA DE CUSTOS para o empre-
endimento de engenharia, que jamais 
será o custo real. 

O custo real só é conhecido após 
o encerramento dos serviços se 
houve apropriação de custos do 
empreendimento.

O custo de um empreendimento de 
engenharia deverá estar orientado em 
função das seguintes características:

• Legislação pertinente brasileira, 
dissídios coletivos de trabalho, 
vantagens oferecidas por cada 
empresa, custos de segurança 
do trabalho e de gestão da qua-
lidade, e normas e diretrizes da 
Engenharia de Custos.

• Mão de obra de acordo com remu-
neração e benefícios estabelecidos 
em cada região, inclusive todos os 
demais custos estabelecidos por 
cada empresa (PL - Participação 
nos Lucros). 

O preço de venda da mão de obra 
pode representar até cinco vezes o 
salário de carteira do profissional

• Custos dos insumos colocados no 
local de realização dos serviços:

O custo de um insumo colocado na 
obra depende de fatores tais como: 
fornecimento, transporte, seguro, 
embalagem e armazenamento.

O preço de venda de um insumo pode 
representar até três vezes o custo 
do insumo no balcão ou na loja.

• Tributos legais e locais de acordo 
com a legislação pertinente e o tipo 
de empresa prestadora de serviço;

O total de tributos em um empreen-

dimento de engenharia pode atingir 
45% em obras e 55% em projetos e 
serviços de consultoria ou conces-
sões e PPP.

• Lucro de acordo com o mercado: de-
verá incluir Impostos sobre o Lucro.

Os Tributos sobre o Lucro podem 
atingir até 34% do Lucro Bruto. E fo-
ram incluídos no valor apresentado 
anteriormente.

 
Paulo Roberto Vilela Dias é Engenheiro 
Civil formado pela UFRJ, Mestre em En-
genharia Civil pela UFF, Presidente do 
Instituto Brasileiro de Engenharia de Cus-
tos (IBEC) e Diretor da Região 1 do ICEC* 
(Américas).

ICEC: International Cost Engineering 
Council

BDI =  
Custo Indireto + Lucro

O BDI deverá ser único 
por obra

“O que não se 
discute e muito 
menos se altera 
após assinatura 
do contrato é a 

formação do preço 
de venda”

There is nothing to discuss. 
The cost of an engineering pro-
ject should be included in the 
sale price of the service. Wha-
tever it is, independent of its 
cost classification. If the client 
does not set a cost classifica-
tion, who should do it is the ser-
vice provider.
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Custo de aceleração na 
variação de escopo do 
contrato
Ricardo Delarue

Para melhor compreensão da 
metodologia e considerações 
que temos que ter para calcu-
lar o custo de aceleração de 

um contrato, vamos optar por trabalhar 
em um exemplo muito comum em pro-
jetos em todo os continentes.

Esse exemplo consiste em uma situ-
ação em que ocorreram eventos não 
previstos no escopo original do contra-
to e foram identificados pela empresa 
contratante e/ou contratada. Eventos 
esses que impactaram não só o custo 
do contrato, mas também o seu prazo.

Nessa situação, basicamente, exis-
tem três custos a serem levantados:

• Custo Direto, que é o custo de cada 
evento propriamente dito.

• Custo decorrente, que é o custo do 
impacto do evento nas atividades 
sucessoras do cronograma e/ou 
custos de quaisquer atividades que 
possam ter sido atingidas quer em 
prazo quer em custo, devido à exis-
tência de cada evento.

• Custo Indireto, que basicamente 
ocorre quando um ou mais eventos 
postergam a data final do contrato.

Sem sombras de dúvidas, nossa meta 
principal sempre será identificar o 
custo justo devido a qualquer evento 
adicional ao contrato. Neste trabalho, 
o custo indireto é o que nos interessa. 
A figura 1 apresenta um exemplo.

No nosso exemplo, a existência de 
dois eventos não previstos inicialmen-
te no escopo do contrato, que ocorre-
ram ao fim do segundo período e tam-
bém durante o período 3, acarretaram 
em uma extensão de prazo de 2 perío-
dos no cronograma do contrato. 

Cabe uma pequena nota: Existe uma 
diferença básica entre atraso e exten-
são de prazo. Atraso ocorre quando 
o prazo do contrato é postergado em 
função de eventos de responsabili-
dade da empresa Contratada, já a 
Extensão de Prazo ocorre quando a 
postergação do prazo contratual é de 
responsabilidade da Contratante.

Figura 1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Cronograma  
contratual

Extensão de prazo

Cronograma  
impactado

Eventos

Figura 2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Cronograma  
contratual Extensão de prazo

Cronograma  
impactado

Cronograma  
de aceleração Custo de aceleração

Eventos

“Sem sombras 
de dúvidas, nossa 

meta principal 
sempre será 

identificar o custo 
justo devido a 

qualquer evento 
adicional ao 
contrato”
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No nosso exemplo, a Contratante re-
conheceu a existência desses 2 even-
tos, mas não deseja postergar a data 
de término do contrato em função des-
ses eventos. Essa é a situação que 
caracteriza o custo de aceleração. A 
figura 2 apresenta esse cenário.

Para efeito didático, vamos dizer que 
um dos eventos trata-se de um acrés-
cimo que quantidades, por exemplo, 
de bandejas secundárias de instru-
mentação em função de um número 
maior de cabeamento secundário. 

Ainda dentro do exemplo, vamos dizer 
que a composição de preços unitários 
para essa atividade específica, pos-
sua a seguinte identidade (Tabela 1).

No nosso exemplo, podemos identifi-
car que foi dimensionado 0,45 horas 
para executar 1 metro de bandeja 
secundária, então por simples conta 
matemática, poderemos dimensionar 
as horas que iremos consumir em 
função das novas quantidades. A ta-
bela 2 exemplifica a situação.

Nessa situação, o evento trata-se sim-
plesmente de acréscimo que quanti-
dade de bandejas, o que naturalmen-
te acarretaria em uma extensão de 
prazo caso a mesma equipe continu-
asse executando essa atividade.

Nessa situação, onde entra o custo de 
aceleração? Cuidado, essa resposta 
não é tão simples. O custo de acele-
ração sempre irá depender também 
das condições de trabalho em que a 
alteração do escopo aconteceu.

Quando falamos de condições de 
trabalho, um dos elementos que de-
vemos considerar é o espaço que 
temos para trabalhar. Para dificultar 
um pouco, digamos que o local dos 
trabalhos não possua espaço para 
alocar todos os recursos adicionais 
para executar esse acréscimo de 
quantidades desta atividade dentro 
do prazo contratual previsto.

Assim, a única opção que resta será 
trabalhar em horas extras ou mesmo 

Tabela 1:  
Atividade: Instalação de bandeja secundária 
Unidade: metro

Material Unidade Índice Preço Unitário Total

Bandeja 50 mm metro 1,05 R$ 15,10 R$ 15,86

Braçadeira para fixação da bandeja metro 2 R$ 1,50 R$ 3,00

Mão de Obra

Montador hora 0,15 R$ 17,05 R$ 2,56

Ajudante hora 0,30 R$ 8,52 R$ 2,56

Equipamentos

Não se aplica

Tabela 2:  
Atividade: Instalação de bandeja secundária e suportes 
Unidade: metro

Mão de 
Obra Unidade Índice 

(h/m) (a)

Qt. 
Prevista  

(b)

Novo  
quantitativo  

(c)

Total de  
horas  

previstas 
(d = b x a)

Novo 
total  

de horas 
(e = c x a)

Montador hora 0,15 30.000 m 50.000 m 4.500 7.500

nos fins de semana.

Quase que intuitivamente, nesse 
exemplo, já podemos calcular o custo 
de aceleração, da seguinte forma:

1) As horas diretas a serem consu-
midas para a execução do acréscimo 
do evento, não fazem parte do custo 
de aceleração, pois já fazem parte do 
custo unitário normal da atividade.

2) As horas extras (adicional noturno, 
trabalho no fim de semana etc.), sim, 
deverão ser contabilizadas e fazem 
parte do custo de aceleração.

3) No caso de contratação de mão de 
obra indireta para esse efetivo adi-
cional, tais como encarregados, téc-
nicos de segurança do trabalho, ge-

“Quando falamos 
de condições 

de trabalho, um 
dos elementos 
que devemos 

considerar é o 
espaço que temos 

para trabalhar”

rentes etc., sim, serão contabilizados 
neste custo de aceleração.

4) Todos os demais custos que pu-
derem ser identificados relativos às 
horas trabalhadas fora do expediente 
normal, sim, serão considerados no 
custo de aceleração.

Ricardo Delarue é Diretor da Systech In-
ternational no Brasil, possuindo 34 anos 
de experiência em projetos no Brasil, Chi-
le, Peru, Escócia, Inglaterra, Espanha, 
Marrocos, Kuwait, Irã, Dubai, Indonésia e 
China, atuando inclusive como Perito em 
Arbitragens. Em 2015, foi Certificado em 
Notório Saber pelo IBEC/ICEC.

E-mail: ricardo.delarue@systech-int.com

Undoubtedly, our main goal will 
always be to identify the fair 
cost on account of any additio-
nal event to the contract.
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O Fórum de BDI e Gerenciamento  
de Alteração de Escopo
IBEC e Systech realizam Fórum de sua parceria pelo Brasil

Paulo Dias, presidente do IBEC, palestrando em Aracaju (SE)
Ricardo Delarue, Diretor da Systech, durante sua palestra 
em Vitória (ES)

O público participante do Fórum em Cuiabá (MT)

Os participantes do Fórum em Aracaju (SE)

OIBEC – Instituto Brasileiro de Engenharia de 
Custos e a Systech Internacional realizaram, 
ao longo de 2015, o Fórum de BDI e Gerencia-
mento de Alteração de Escopo. O evento, fruto 

da parceria entre as duas empresas, é parte do 1º Fórum 
Brasileiro de Custos de Obras Públicas, realizado desde 
2011, em mais de 20 capitais brasileiras.

O Fórum é composto por duas palestras: Gerenciamen-
to e Alteração de Escopo (Pleitos/Claims), do diretor da 
Systech no Brasil, Ricardo Delarue, e Orientação Técnica 
004/2013, BDI e Encargos Complementares, do presi-
dente do IBEC, Paulo Dias.

O principal objetivo do Fórum é alinhar conceitos e ideias 
para elaborar uma Orientação Técnica (OT) aos profissio-
nais que lidam com custos de obras. Os participantes do 
evento podem acessar o site do Fórum para fazer comen-
tários e votar em modificações na OT.

A cerimônia de abertura dos Fóruns conta com a presen-
ça de autoridades locais, como representantes de entida-
des de engenharia, da prefeitura, presidentes de CREAs 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), entre 
outros. Cada um faz suas considerações sobre o evento 
e fala sobre a importância do Fórum para os profissionais 
de todo o país.

Para obter mais informações sobre o Fórum de BDI e Ge-
renciamento de Alteração de Escopo, acesse: 
www.forumobraspublicas.com.br 

The IBEC and the Systech International are perfor-
ming the BDI Forum and Scope of Change Manage-
ment throughout Brazil. The event, fruit of the part-
nership between the two companies, is part of the 
1st Brazilian Forum of Costs in Public Works, con-
ducted since 2011 in more than 20 Brazilian cities.
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Lançamento de Livros

No caminho de estímulo à leitura, desde sua se-
gunda edição, a Revista Engenharia de Custos 
divulga obras fundamentais para os profissio-
nais da Engenharia Nacional. Nessa edição, 

apresentamos dois livros que podem enriquecer seu co-
nhecimento e contribuir para seu exercício profissional.

Estimativas de Custos de Investimentos para 
Empreendimentos Industriais

A Engenharia de Custos na Viabilidade Econômica de 
Empreendimentos Industriais

Estimar os custos de um empreendi-
mento não é o mesmo que fazer um 
orçamento. Os orçamentos são feitos 
quando o projeto de engenharia já 
está praticamente pronto.

As estimativas são, muitas vezes, 
executadas sem se ter iniciado o pro-
jeto, como, por exemplo, nos estudos 
de viabilidade econômica. São feitas, 
também, na análise de propostas, em 
auditorias, nos planos de negócios es-
tratégicos, nas liberações de financia-
mentos e na contratação de serviços.

Neste livro, o primeiro e único edita-

Conhecer a viabilidade de um empreen-
dimento, além de saber se ele é viável, 
é conhecer os resultados que ele trará, 
como prazo de retorno do capital inves-
tido, o ponto de equilíbrio, o valor pre-
sente líquido e a taxa interna de retorno. 

Um bom negócio ou, um empreen-
dimento economicamente viável, é 
aquele que conduz a indicadores de 
rentabilidade aceitáveis, que demons-
trem que o projeto é interessante. 

Este livro, único sobre o tema no Bra-
sil, trata da análise de viabilidade eco-
nômica de um projeto através do seu 
fluxo de caixa descontado, e mostra, 

do no Brasil sobre este assunto, os 
autores informam os conceitos e as 
metodologias para se estimar custos 
de investimentos, mesmo tendo-se 
pouca informação sobre o projeto.

É um livro destinado aos profissionais 
da área de gerenciamento de empre-
endimentos e de todos os seus setores 
envolvidos, como o planejamento físi-
co-financeiro, suprimentos e contrata-
ções, obras e engenharia de projetos.

É também um livro destinado aos inves-
tidores que queiram conhecer as técni-
cas para a elaboração da estimativa.

também, como é que, em diferentes 
etapas de evolução de um empreen-
dimento industrial, se pode utilizar as 
técnicas específicas da Engenharia 
de Custos para se montar este fluxo. 

É um livro destinado aos investidores, 
aos profissionais das áreas de enge-
nharia, economia e administração, 
que trabalham com implantação de 
empreendimentos industriais. 

O tema deste livro complementa o que 
foi tratado em Estimativas de Custos 
de Investimentos para Empreendimen-
tos Industriais, dos mesmos autores.

Para adquirir os livros, entre em contato com a 
editora Taba Cultural

E-mail: taba@tabacultural.com.br

Telefones: (21) 3852-0956 / 99857-3157

On the way to stimulate reading, the Engenharia de Custos Magazine opened this space to promote fundamental 
publications for professionals of Costs and Engineering. In this issue, we present two books that may contribute to 
your professional practice.
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to. E, atualmente, o IBEC Social possui seu próprio coral, 
composto por alunos e outros integrantes da sociedade.

As caminhadas ecológicas fazem parte da iniciativa do progra-
ma em incentivar o apoio às atividades relacionadas ao meio 
ambiente. Reúne alunos, professores e ecologistas, propor-
cionando um ambiente favorável à reflexão comunitária sobre 
o cuidado com o meio em que vivemos. Também faz parte do 
incentivo a atividades ambientais, o programa Carbono Zero. 
Neste segundo programa, o IBEC se compromete em neutra-
lizar, em parceria com a Sociedade Brasileira de Engenheiros 

O IBEC Social surgiu do comprometimento do 
Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos 
– IBEC com a sua missão de disseminar o 
conhecimento e a educação. Seu primeiro 

projeto social foi o PROTEC (Programa de Empregabili-
dade para Técnicos de Engenharia de Custos), lançado 
na Solenidade em comemoração ao Dia do Engenheiro 
de Custos de 2011. A partir do PROTEC, o IBEC Social 
foi ganhando forma até ser lançado oficialmente no dia 25 
de setembro de 2012.

O Programa IBEC Social se propôs a utilizar aulas de 
apoio escolar a jovens e adultos, aulas de informática 
e a distribuição de cestas básicas como instrumento de 
ação e com a finalidade de proporcionar maior qualidade 
à escolarização, promover a inclusão digital à população 
menos favorecida e minimizar situações emergenciais no 
que se refere à doação de alimentos.

Os objetivos centrais do programa são favorecer a esco-
laridade, considerando esta como veículo de transforma-
ção da realidade social, e proporcionar a inclusão digital, 
sendo facilitador no processo de introdução e a perma-
nência no mercado de trabalho.

Desde 2012, outras atividades foram implementadas ao 
programa, como aulas de arte, fotografia, violão e can-

O Coral do IBEC Social

O presidente do IBEC, Paulo Dias, entre as integrantes do Coral

O IBEC Social
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Florestais – SBEF, aproximadamente 
duas toneladas de gás carbônico por 
mês através do plantio de essências 
nativas da Mata Atlântica.

E o IBEC Social vai além. Promove 
encontros e eventos para os alunos 
e outros membros da sociedade, que 
residem no entorno de sua sede e fi-
liais, como seu Arraiá e outras datas 
comemorativas como a Páscoa, o 
Dia das Crianças e o Natal, propor-
cionando uma experiência única e, 
por vezes, pioneira na vida dos parti-
cipantes desses eventos.

Além realizar essas atividades, o 
IBEC reconhece e apoia o programa 
“Hotel e Spa da Loucura” sediado no 
Instituto Municipal Nise da Silveira e 
coordenado pelo médico e ator Vitor 
Pordeus. O Instituto Nise da Silveira, 
fundado há 103 anos, possui atual-

Pacientes do “Hotel e Spa da Loucura” fa-
zem apresentação teatral

Uma das paredes do Hotel da Loucura que 
ganham vida com as pinturas dos hóspe-
des e frequentadores

Caminhada Ecológica no Costão Itacoatiara

mente diversos programas voltados 
à integração de portadores de trans-
tornos mentais à vida saudável em 
sociedade. Entre eles, está o Hotel e 
Spa da Loucura, que merece desta-
que pela inovação no tratamento de 
seus “hóspedes”.

O médico e ator Vitor Pordeus re-
voluciona esse tipo de tratamento 
ao unir ciência e arte. E o teatro é a 
principal ferramenta para a cura. É 
por esse e por outros motivos que o 
IBEC, através do IBEC Social, apoia 
e prestigia o programa.

Committed to social responsi-
bility and concerned to provide 
the highest quality education of 
underprivileged population, the 
IBEC launched its Social Pro-
gram, on September 25, 2012. 
In addition to promoting digital 
inclusion for youth and adults, 
the IBEC Social aims to facilita-
te their entry and permanence 
in the labor market. Besides, it 
uses school support classes for 
youth and adults and computer 
classes as an instrument of ac-
tion, in addition to donation of 
food baskets, trying to minimi-
ze emergency situations.

Also, the IBEC agrees to neutra-
lize two tons of carbon dioxide a 
month by planting native trees 
of the Atlantic Forest, through 
the Carbon Zero Program.

E é por isso, e por muito mais que 
ainda será realizado, que o IBEC se 
orgulha e se satisfaz em poder con-
tribuir para uma sociedade mais jus-
ta e igualitária 
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O IBEC Certificador

Visando atender à intensa competição no mer-
cado de trabalho e oferecer melhor qualidade 
e reconhecimento à experiência dos profis-
sionais, o Instituto Brasileiro de Engenharia 

de Custos desenvolveu o IBEC Certificador. O Programa 
de Certificação Profissional acreditado pelo International 
Cost Engineering Council – ICEC, que certifica, interna-
cionalmente, profissionais em Engenharia de Custos.

O IBEC realiza os programas de Certificação de Engenhei-
ro de Custos Sênior, Engenheiro de Custos Júnior e Técni-
co Especialista em Orçamentos e Controle de Custos. Em 
2015, contudo, o IBEC certificou 35 profissionais por Notório 
Saber em Engenharia de Custos. Durante a cerimônia de 
maio, no Clube de Engenharia, o IBEC concedeu a certifi-
cação por Notório Saber dos primeiros 23 profissionais. Os 
demais foram certificados em uma solenidade realizada em 
dezembro, no auditório do CREA-RJ.

Para Paulo Dias, o IBEC Certificador foi a realização de um 
sonho pessoal. “Desde o começo do IBEC, há mais de 30 
anos, sonho com a certificação de profissionais em Enge-
nharia de Custos, postergada por diversos contratempos. 
Hoje, no entanto, me alegro com a realização desse sonho. 
Com muita satisfação, parabenizo a equipe do IBEC Certifi-
cador que muito se engajou nesse trabalho”.

Certificados por Notório Saber  
em Engenharia de Custos

Celsi Aparecida Rodrigues
Daniel Andrade Coelho
Humberto Alexandre Arruda
Jean Martins e Silva Nunes
Luiz Freire
Mario Sergio Pini
Pedro Lousan Badra
Rivamar da Costa Muniz
André Kuhn
Angelo Valle
Garibaldi Laterza de Deus
Rogério Dorneles Severo
Miguel Stabile
Paulo Roberto Vilela Dias
José Chacon de Assis
Monica Fonseca Spranger
Sergio Luiz Conforto
Otavio Pereira Nogueira
Guilherme Vicente Fernandes

André Luiz Mendes
Fernando José da Rocha 
Camargo
José Marques Ferreira Vicente
Inaiara de Oliveira
Marcio Soares da Rocha
Rosângela Castanheira
Francisco de Paula Coelho 
Santos
Ricardo de Lima Delarue
Osmar Lopes Sobrinho
Maçahico Tisaka
Felipe André Gutierrez
Francisco das Chagas Figuei-
redo
Aldo Dórea Mattos
Adalberto Ermida Franco
Wilton de Alvarenga Baptista
Fernando Paes Leme

Os primeiros profissionais certificados por Notório Saber

Os últimos certificados por Notório Saber

In order to promote, support and 
enhance the professionals of 
Cost Engineering and Project 
Management area the IBEC per-
forms certification at international 
level. The IBEC Certifier certifies 
professionals of Senior Cost En-
gineer, Junior Cost Engineer and 
Technical Specialist on Budgets 
and Cost Control. In 2015, the 
IBEC certified professionals by 
Distinguished Knowledge. Despi-
te not to provide certification un-
der this title, the other categories 
keep receiving application.

José Chacon de Assis, vice-presidente 
do IBEC e coordenador do IBEC 
Certificador

Segundo o vice-presidente do IBEC e 
coordenador do Programa, José Chacon 
de Assis, “está sendo muito gratificante 
ver o resultado de anos de esforço e tra-
balho, junto ao ICEC, em prol da certifi-
cação internacional dos profissionais”.

Apesar de serem as últimas certifica-
ções por Notório Saber, as demais cate-
gorias continuam recebendo inscrição.

Destaque-se no mercado de traba-
lho e aumente suas chances com 
uma Certificação Internacional!

Saiba mais em: 
www.ibeccertificador.org.br 
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MBAs e Cursos 
de Capacitação 

Profissional

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

VITÓRIA

RECIFE

FORTALEZA

SÃO LUÍS

BRASÍLIA
CUIABÁ

JOINVILLE

SALVADOR

Estude na maior instituição do país 
na área de Engenharia de Custos, 

com 38 anos de tradição

FALE COM NOSSA  
EQUIPE COMERCIAL

(21) 2221-6731
(21) 3476-4204
(21) 99354-9033 (Joice Dias)
joicedias@ibec.org.br

Valores  
especiais  

para grupos  
e empresas  
conveniadas

CURSOS  
EM DESTAQUE

Gestão e Engenharia de Custos

Gerenciamento de Obras  
e Empreendimentos

Gerenciamento de Projetos 

Orçamento de Obras e  
Cálculo do BDI

Microsoft Project

Contratação e Compatibilização 
de Projetos em BIM

JOÃO PESSOA

BELO HORIZONTE

CURITIBA

S. J. DOS CAMPOSCAMPINAS
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