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O CURSO

Num mercado cada vez mais competitivo, o negócio da construção civil não permite mais improvisações, 
perdas de material e de mão-de-obra com retrabalho, ou perda de prazos, eventos que comprometem 
seriamente os resultados da sua empresa.

O processo de orçamentação de obras é de vital importância para empresas e profissionais, constituindo 
a base para a elaboração de propostas de serviços de construção e/ou de estimativas para análise de 
viabilidade de empreendimentos. 

Assim, as estimativas de custos e orçamentos exatos devem usar metodologias que permitam chegar 
com maior exatidão aos valores da obra a realizar. Ainda, o orçamento deve ser incorporado como 
ferramenta de controle de custos durante a execução da obra.

Este curso é uma excelente oportunidade para reciclagem e formação de profissionais que de alguma 
forma estão envolvidos com Orçamento, Planejamento, Gerenciamento e fiscalização de obras de 
engenharia. 

Permite que os profissionais revisem as metodologias de orçamentação e tenham critérios para 
aplicação das mesmas em diferentes circunstâncias, dando assim agilidade à elaboração de propostas, 
tendo como base orçamentos confiáveis que irão garantir o sucesso na negociação de contratos de obra 
e precificação de empreendimentos imobiliários.
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Diferenciais deste treinamento

Curso essencialmente prático, privilegia também os mais avançados conceitos e as melhores 
práticas em custos.

Passo a passo para você orçar e calcular suas obras com elevado índice de segurança.

Professora com Notório Saber em Custos com certificação internacional que ensina o que faz em 
suas atividades profissionais.

Professora com 22 anos de experiência em orçamentos e custos em projetos e empresas de .
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A QUEM SE DESTINA

Engenheiros, arquitetos, administradores, tecnólogos, técnicos, planejadores, gestores de projetos, 
auditores e fiscais de obras.

Outros profissionais e estudantes de qualquer área interessados em elaborar orçamentos e cálculo 
de custos de obras e BDI.

OBJETIVOS - O QUE ESPERAR DESTE CURSO

Transmitir aos profissionais, técnicos, executivos e empresários da construção civil, conhecimentos 
para a elaboração de Orçamentos de Obras e Cálculo do BDI de Obras a) de Infraestrutura -
Saneamento, Rodovias, Ferrovias, Portuárias, Aeroportuárias, Parques Eólicos, Termelétricas, 
Hidrelétricas, etc., b) de Edificações Residenciais, Industriais e Comerciais. 

Apresentar a metodologia de cálculo de todos os itens que compõe o custo de uma obra e o preço 
de venda do orçamento.
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1. Nivelando Conceitos

2. Recebi o Edital. E agora, o que faço?
▪ A importância da Visita Técnica.
▪ O que PROJETO, segundo PMI?
▪ Planejamento Estratégico, Planejamento Operacional, Plano de Ação, Controle dos Custos do Projeto.

3. Formação de Preços:
▪ Fluxograma do Orçamento da Obra - EAP.
▪ Critérios de Medição: Levantamento de quantitativos e preparação da planilha de serviços.
▪ Elaboração das composições analíticas de custo (materiais, mão de obra e equipamentos, serviços 

terceirizados).
▪ Tabelas referenciais do SICRO e SINAPI.

4. Pesquisa de Mercado de Preços Básicos:
▪ Mão de obra, materiais, equipamentos, Terceirizados.
▪ Análise de propostas de serviços de terceiros (compatibilização de preços).
▪ Conceituação de CIF/FOB
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A quem se destina

A metodologia adotada objetiva em gerar valor em curto espaço de 
tempo. Assim, trabalharemos na prática, cases reais, bem como exercícios 
com utilização de planilhas Excel integradas, dinâmicas e destravadas.

METODOLOGIA
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Gestão e Engenharia de Custos

ENG. OTAVIO PEREIRA 

5. Mão de Obra:
▪ Salários
▪ Encargos Sociais Trabalhistas com e sem desoneração (Lei 13.161/15, MP 774) – FAP - Novo integrante de 

Encargos Sociais.
6. Conceituação de BDI

▪ Cálculo do BDI desonerado e não desonerado - metodologia aplicada aos benefícios e despesas indiretas.
▪ Acórdão 2622/2013 TCU Plenário - BDI.
▪ Formação de Preços.

7. Dinâmica de Grupo:
▪ · Elaboração de Orçamento em Sala de Aula

PRÉ-REQUISITO
Para este curso será necessária a utilização de computador.
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▪ CRK - Certified Remarkable Knowledge - Notório Saber em Custos - pelo ICEC - International Cost

Engeenering Council.

▪ MBA Gestão da Construção pela Universidade do Porto.

▪ MBA Gestão de Custos pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos – IBEC.

▪ Graduado em Engenharia Civil pela UGF.

▪ Consultor Sênior em Orçamentos, Propostas Técnicas, Análise e Parecer de Viabilidade Econômica.

▪ Profissional com mais de 35 anos de experiência, desenvolveu sua carreira em empresas de médio e 

grande portes e de vários segmentos, atuando em todo o Brasil.

▪ Dedicou-se, especialmente, à Gestão de Custos - Planejamento, Orçamento e Controle, nos segmentos 

da Construção Civil, Montagem Industrial e EPC.

▪ É professor de cursos de Pós-graduação e MBA em diversas Instituições, em todo o Brasil. ENG. OTAVIO PEREIRA 
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INVESTIMENTO

▪ De R$ 1.250,00 por R$ 1.050,00 por pessoa, para profissionais inscritos no CREA / CAU e associados de 
Entidades Parceiras. 

De R$ 1.350,00 por R$ 1.170,00 por pessoa, para demais profissionais.

FORMA DE PAGAMENTO:

▪ À vista – transferência bancária 
▪ A prazo - em 6 vezes de R$ 175,00 - sem juros ou em até 12 vezes de R$ 105,42, com cartão de crédito, Veja 

tabela de simulação abaixo.

DESCONTOS:

▪ Descontos para inscrições com antecipação mínima de 30 dias: 10%; mínima de 21 dias: 5%.
▪ Descontos para: 02 pessoas - 5%; 03 pessoas - 7,5%; 04 ou mais pessoas - 10%.

INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO

▪ Materia l  d idático em meio e letrônico para uso durante e após  o  curso.
▪ Certi f icado emit ido pela  Educ.eng e pelo  Instrutor .
▪ Suporte:  por e-mai l  ou  WhatsApp por  60  d ias  para t i ra -dúv idas  sobre a  ap l icação do conteúdo.

Programa
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On-line, via Internet | 02, 03, 04 e 05 de março de 2021
Professor e alunos ao vivo, via videoconferência

AGENDA

Apenas 30 vagas

Horários: de 14:00 às 18:00 horas.
Duração: 16 horas-aula.

NOSSA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA: ZOOM
Utilizada pelas maiores Empresas e Universidades do mundo.

EM SUA CASA OU ESCRITÓRIO, ONDE VOCÊ ESTIVER 

A VIDEOCONFERÊNCIA

Saiba mais...
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Conheça! Convidamos você para conhecer nossa Plataforma de Videoconferência e ver como 

ela coloca o Professor dentro de seu escritório ou empresa. Contate-nos e peça a chave para 

você entrar em nossa Sala de Aula. Gastará apenas 5 minutos.

A VIDEOCONFERÊNCIA

NOSSA PLATAFORMA DE 
VIDEOCONFERÊNCIA 
A mais utilizada pelas maiores 
Empresas e Universidades do mundo.

A videoconferência recria à distância as condições de um curso presencial. Com 

transmissão pela internet e tecnologia de ponta, permite Professor e alunos interagirem entre 

si, vendo, ouvindo e falando, esclarecendo dúvidas e compartilhando experiências, tudo ao vivo 

e em tempo real. Recursos audiovisuais e dinâmicas apoiam a abordagem do conteúdo 

auxiliando no processo ensino-aprendizagem.

Pré-requisitos para as aulas via videoconferência:

1. Computador: notebook ou desktop.

2. Webcam embutida ou externa.

3. Microfone e saída de áudio, embutidos ou externos, preferencialmente 

um headset (fone de ouvido) para melhorar a qualidade da recepção de 

áudio.

4. Conexão com a internet estável.

5. Aplicativo do Pacote Office instalados.

6. Aplicativo para leitura de arquivos em PDF.
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INSCREVA-SE JÁ!

Faça já sua inscrição e ganhe o desconto
por antecipação!. 

AINDA TEM DÚVIDAS?

Fale com o Coordenador do curso. Ele lhe dará as 
informações que você precisa para decidir. Mande 
uma mensagem e ele lhe retornará.

WhatsApp (27) 9-8805-9668

Programa Clique aqui e 

INSCREVA-SE!

Este conhecimento não pode faltar em 
seus próximos orçamentos!

(11) 2626 1674 | (48) 3181-0275

MAIS INFORMAÇÕES

educ@educ.eng.br

WhatsApp: (27) 9-8805 9668
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http://bit.ly/inscricao-educ-eng-BR
http://bit.ly/inscricao-educ-eng-BR
http://www.vetreinamentos.com.br/orcamento-de-obras-civis-e-calculo-do-bdi
mailto:educ@educ.eng.br

