
   

  
POR QUE FAZER O CURSO?   

   

O Setor da construção civil absorve um número expressivo de mão de obra, porém a mesma se 

encontra despreparada para os desafios dos novos tempos.   

   

O Setor, que é responsável por uma parte bastante significativa do PIB gerado no Brasil, vem 

crescentemente assumindo seu papel na transformação desta realidade.   

   

O mercado está cada vez mais competitivo e as margens dos novos negócios cada vez menores. Tais 

fatores exigem dos profissionais da área de orçamentos e custos da construção maior domínio dos 

temas específicos, assim como maior precisão na elaboração de trabalhos que envolvam tais 

metodologias.   

   



   

A gestão de orçamentos e custos não é apenas uma responsabilidade restrita aos especialistas em 

orçamentos. Atualmente extrapola as barreiras das paredes dos escritórios e invadem os canteiros de 

obras, pois construir sem controle efetivo de custos, prática muito aplicada no passado, não tem 

nenhuma conexão com os novos princípios de gestão aplicados à construção civil. Assim, novos   

 modelos mentais deverão ser adotados pelos profissionais do mercado.   

                                                             OBJETIVOS DO CURSO       

   

Capacitar o aluno a gerenciar o processo de orçamentos e custos da construção, visando a sua 

aplicação além da definição primeira do custo de um empreendimento, até a sua transformação em 

uma ferramenta de gestão da construção.   

Aplicar os conceitos de quantificação de projetos, vinculados aos modelos construtivos e seu 

processo de execução, utilizando-se de ferramentas compatíveis com a sistematização do mesmo e 

sua comprovação em campo através de controles, medições e feedbacks.   

   

   

                                                                       CONTEÚDO       

   

   

UNIDADE 1 – Quantificação de projetos   

Projetos necessários à elaboração do orçamento   

Especificações, memorial descritivo e cadernos de encargos   

Metodologia de quantificação de projetos com respectiva memória de cálculo   

Quantificação de projetos por meio de tabelas auxiliares de levantamento   

Aplicação da quantificação como ferramenta de gestão da construção   

Medições e controle de produção   

   

   

UNIDADE 2 – Orçamento e Custos   

Composição de custos   

Indicadores de consumo de materiais   

Indicadores de consumo de mão de obra / produtividade   

Tabelas ABC de insumos   

Orçamento analítico e sintético   



   

BDI   

Cronograma físico e financeiro   

   
   Carga Horária: 20 horas  

   
PROFESSOR   

PROFESSOR:  

   

 Gilberto Torres:  Engenheiro com 30 anos de atuação no mercado da Indústria da Construção Civil, Especialista  

em Engenharia com foco em Planejamento Estratégico Empresarial Planejamento Empresarial de Negócios.   

  

Professor de pós-graduação no IPOG.  

  

                                DOCUMENTAÇÃO E OBJETOS NECESSÁRIOS PARA MATRICULA       

   

   

    Cópia RG e CPF/ CNH/ ID Profissional   

   

   
                                                                       MATERIAL DIDÀTICO       

   

Apostila digital customizada pelo próprio professor com referências bibliográficas e ferramentas do 

conteúdo do curso. Todo conteúdo ministrado, será disponibilizado após a formação.   

   
                                                             INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS       
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