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RESUMO 
O presente trabalho tem como problemática identificar os problemas nas empresas de 
construção civil na cidade de Volta Redonda, em aplicar a controladoria para o custo de suas 
obras, através da ajuda de um software de computação. Os objetivos norteadores para este artigo 
são: levantamento da quantidade de empresas de construção civil atuantes no município aplica 
a controladoria para controle dos custos; quais os benefícios que essa rotina de controle trás de 
retorno para essas empresas, assim como levantar os principais problemas que há na 
implantação de softwares para auxiliar na controladoria. A partir da análise dos dados obtidos 
na pesquisa de campo pode-se constatar que, mesmo as empresas aplicando a controladoria com 
o auxílio de software, nenhuma está totalmente satisfeita. Em parte, por conta da maioria dos 
softwares utilizados não serem projetados especialmente pela sua demanda, e em parte por não 
encontrar mão de obra que saiba utilizar todo o benefício que o software pode apresentar. A 
metodologia usada foi o levantamento de dados através de questionário fechado, que tratou os 
dados com o método de pesquisa qualitativo. 
 
 
Palavras-chave: Controladoria; Contabilidade de Custo; Construção Civil; Gestão de Custo; 
Software. 



   

  

 
ABSTRACT 
This study aims to identify problems in the construction companies in the city of Volta 
Redonda, in applying the comptroller for the cost of his works, through the help of a computer 
software. The guiding objective for this article is raising the number of construction companies 
in the municipality applies the controller to control costs: which benefits this control routine 
brings back for these companies, as well as raise the main problems is in the deployment of 
software to assist in controlling. From the analysis of data obtained in field, research it we found 
that that even the companies applying the controller with software aid none is fully satisfied. In 
part, because most of the software used are not specifically designed for their demand, and 
partly for not finding manpower who can use all the benefits that the software should display. 
The methodology used was the collection of data through closed questionnaire that addressed 
data with qualitative research method. 
 
Keywords: Controlling; Cost Accounting; Construction; Cost management; Software.
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1- INTRODUÇÃO  
 
Durante anos, a contabilidade foi vista como a ciência responsável pela comunicação da 

empresa com o governo, através da entrega de algumas declarações, além da apresentação do 
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no final de cada exercício 
contábil. Porém, com a mudança ocorrida nas empresas, o avanço da tecnologia e a necessidade 
de adaptar a contabilidade à essas mudanças, criou-se a Contabilidade Gerencial e depois e 
Contabilidade de Custos. (IUDICIBUS, 2013) 

A Contabilidade de Custos surgiu logo após a primeira Revolução Industrial, no século 
XVIII. Porém mais tarde, sentiu-se necessidade de ampliar a contabilidade, para que ela fosse 
capaz de gerar relatórios, demonstrativos e informações destinadas à cada nível de gerências 
nas industrias, auxiliando os supervisores nas tomadas de decisão. (MARTINS, 2010) 

Todavia, a ampla concorrência e a modernidade nos sistemas de gerenciamento, ampliou 
o “mercado” das Contabilidade de Custos e a Contabilidade Gerencial para empresas não 
industriais. E hoje, é comum encontrarmos médias e pequenas empresas não industriais 
utilizando do mecanismo e das definições dessas extensões contábeis para seus processos de 
produção e tomadas de decisão. (MARTINS, 2010) 

O ramo de empresas não industriais que utiliza dos conceitos tanto da contabilidade de 
custos quanto da contabilidade gerencial que será abordado nesse trabalho são as empresas de 
construção civil. Segundo o site G1, o ramo de construção civil em 2015, foi responsável por 
9% do Produto Interno Bruto Brasileiro. E em meio à crise econômica no país, estima-se que 
54% das mãos de obra no setor esteja à margem da legislação trabalhista. Trata-se de um ramo 
da economia mais “nacional”, de acordo com o boletim estatístico da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC), apenas 9% dos insumos consumidos nas obras das 
construtoras brasileiras são importados, e mesmo em meio à recessão da economia, o setor 
responde com rapidez aos incentivos que o governo propõe para seu crescimento. 

Contudo, conforme aborda SILVA E LINS (2010), apesar da representatividade que o setor 
tem na economia brasileira, poucos autores abordam sobre contabilidade de custos e 
contabilidade gerencial para o setor. Por isso, mesmo com tantas empresas atuantes na área, 
apenas algumas utilizam a gestão de custos para calcular o custo real de cada obra. E mesmo as 
que utilizam de definições e métodos para controlar os custos nas obras, menos ainda, são as 
que o fazem com o auxílio de software apropriado para o objetivo. 
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Por esse motivo, analisaram-se as empresas de construção civil da cidade de Volta 
Redonda, interior do Rio de Janeiro, para saber quais gestores aplicam a gestão de custos em 
suas construtoras, e quais benefícios elas possuem. Para isso, o referencial teórico abordou 
definições, modelos e termos mais utilizados no ramo da construção civil sobre controladoria, 
contabilidade de custo e gestão de custo. Embasando teoricamente a pesquisa de campo feita 
com 13 construtoras da cidade, através de um questionário objetivo composto por 10 questões 
sobre o controle de custos em obras através de softwares especializados. 
 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 
 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar quais construtoras civis em Volta Redonda 

aplicam o controle de custos com o auxílio de software, e comparar o benefício que elas 
possuem em relação às empresas que não trabalham com esse meio de controle. 

 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1- Fazer o levantamento de quantas construtoras civis em Volta Redonda trabalham com 

o controle de custos das obras. 
2- Saber o principal benefício que o controle de custos traz para as empresas que o aplicam. 
3- Como o software apropriado pode ajudar no controle de custos das obras das 

construtoras civis de Volta Redonda. 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

A realização desse trabalho foi impulsionada para demonstrar o desuso da controladoria 
empresarial em empresas do ramo de construção civil, para o controle dos custos nas obras. 
Apresentando motivos baseados em definições e conceitos teóricos, para que a controladoria 
possa ser mais utilizada tanto pelas empresas de construção civil em Volta Redonda, quanto 
pelos profissionais da contabilidade, responsáveis pelos custos das obras da empresa; com base 
nos princípios e principais conceitos em Controladoria Empresarial, Contabilidade de Custos e 
Gestão de Custos específicos para Construtoras Civis. 
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1.3 METODOLOGIA 

 
A metodologia tem por objetivo, traçar o caminho que o pesquisador deverá percorrer para 

levantar a resposta para a pergunta-problema, Segundo BEUREN et al. (p.76), os meios que o 
pesquisador usará para chegar à resposta da pergunta-problema se dá por meio do delineamento. 

“A palavra delineamento focaliza a maneira pela qual um problema de 
pesquisa é concebido e colocado em uma estrutura que se torna um guia para 
a experimentação, coleta de dados e análise” (Kerlinger, p.94) 

 
Em outras palavras, pode-se traduzir as palavras de KERLINGER sobre delineamento na 

Figura 1, onde pode-se concluir que o delineamento de pesquisa é a maneira mais apropriada 
que o pesquisador encontra para chegar à resolução do problema da pesquisa. 

 

 
Figura 1 - Delineamento para obter respostas ao problema de pesquisa 

Há, segundo BEUREN et. al., três categorias que classificam as tipologias usadas pelo 
pesquisador durante o delineamento da pesquisa. Essas categorias foram dividas conforme a 
área que mais se aplicam: 
 Quanto aos Objetivos: Dividem-se entre Exploratória, Descritiva e Explicativa.  
 Quanto aos Procedimentos: Dividem-se entre Estudo de Caso, o Levantamento, a Pesquisa 

Bibliográfica, a Pesquisa Documental, Pesquisa Participante e Pesquisa Experimental. 
 Quanto à abordagem do Problema: Dividem-se Pesquisa Qualitativa e Quantitativa. 

 
De acordo com o site Portal da Educação, não é necessário que o pesquisador escolha 

apenas uma metodologia. Mas há pesquisas que, para serem respondidas, precisa-se utilizar 
diversas metodologias. 

Problema Delineamento de pesquisa Resposta
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Para compor esse artigo, e responder à pergunta-problema, foi necessário usar a 
metodologia de pesquisa: 
 EXPLICATIVA: de acordo com ANDRADE (2002), é uma pesquisa mais complexa, 

porque além de registrar, analisar, classificar e interpretar as ocorrências estudadas, ela tem 
o objetivo de aprofundar o conhecimento da realidade, pesquisando o porquê das coisas. 

 LEVANTAMENTO: caracterizada pelo questionário direto às pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. É complementada pela pesquisa qualitativa para a 
obtenção da conclusão em relação aos dados coletados. (GIL, 1999) 

 BIBLIOGRÁFICA: explica o problema através de referencial teórico em trabalhos, artigos, 
livros publicados anteriormente. Pode ser complementada pelas pesquisas Descritiva ou 
Experimental, porque em ambos os casos, busca-se conhecer as contribuições sociais do 
passado para o problema atual. (Cervo e Bervian, 1983). 

 PARTICIPANTE: caracteriza-se pela participação e interação entre o pesquisador e os 
membros da situação investigada. (Silva e Grigolo, 2002) 

 QUALITATIVA: são as pesquisas de estudos que retratam a complexidade de determinado 
problema, analisam a interação de algumas variáveis, além de compreender e relacionar 
processos dinâmicos que são vividos por grupos sociais. (RICHARDSON, 1999). 

 
2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 CONTROLADORIA 

 
A Controladoria surgiu no início do século XX, nos Estados Unidos, com o propósito de 

auxiliar os gestores empresariais a controlar todo o processo de produção industrial. Segundo 
PADOVEZE (2009) a Controladoria deve ser entendida como a evolução da Contabilidade, e 
a definiu como uma “unidade administrativa responsável pela utilização de todo o conjunto da 
Ciência Contábil dentro da empresa” (p. 03) 

A missão da Controladoria, segundo CATELLI (1999), é assegurar a eficácia da empresa 
através da otimização de seus resultados; implantando, desenvolvendo, aplicando e 
coordenando todo o ferramental da Ciência Contábil dentro da empresa, nas suas mais diversas 
necessidades. Com a missão de dar o suporte à gestão da empresa, a controladoria apresenta 
uma estrutura, segundo PADOVEZE (2009), que aborda duas grandes áreas: Área Contábil e 
Fiscal e a Área de Planejamento e Controle. A primeira aborda as informações societárias, 
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fiscais e patrimoniais; a outra incorpora a questão orçamentária, projeções e simulações, custos 
e a contabilidade por responsabilidade. 

A implementação da controladoria, conforme PADOVEZE (2009) nos explica, nas 
empresas menores não há necessidade de ser um departamento dentro da empresa, mas precisa 
ser elaborada e organizada de maneira que atenda os princípios abaixo: 

 Informações para o gerenciamento global e consolidado da organização; 
 Informações de resultado e desempenho setoriais; 
 Informações por custos / receitas controláveis e orçamentários por cada setor; 
 Informações de custos, preços e rentabilidade de produtos e serviços da empresa; 
 Informações da rentabilidade das principais atividades da empresa; 
 Informações para o processo de execução das transações e auxílios dos gestores 

operacionais; 
A Controladoria deve ser liderada pelo Controller que, segundo PAULA (2014): 

“Tem a função básica de extrair e consolidar informações relevantes, fidedignas e 
tempestivas, gerando relatórios para auxiliar a tomada de decisões dos gestores de 
cada área, bem para a diretoria da organização. Porém, suas atribuições não param por 
aí. Um gerente de controladoria deve identificar pontos deficientes ou que podem ser 
melhoradas para contribuir no incremento da rentabilidade e lucratividade da empresa, 
monitorando exposições ao risco” 

 

 
Figura 2 - A Controladoria na Organização (PADOVEZE, 2009) 

Na figura 2, consegue-se enxergar com mais clareza a dependência da controladoria do 
Diretor Administrativo Financeiro. Essa dependência confunde, para alguns autores, as funções 
do Controller na empresa. Assim como explica Heckert & Wilson, o Controller tem a função 

PRESIDENTE

Vice-Presidente (Diretor) de Produção
Vice-Presidente (Diretor) Administrativo -Financeiro

Controller Tesoureiro

Vice-Presidente (Diretor) de Comercialização
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de Planejamento, Controle, Reporte e Contábil; e a partir dessas funções sintetizadas, podem 
explicar com mais clareza o planejamento e controle, os relatórios internos, a avaliação e 
consultoria, os relatórios externos, a proteção de ativos e a avaliação econômica. 

 
2.1.1 AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONTROLLER NA ESTRATÉGIA 

EMPRESARIAL 
 

Segundo PADOVEZE (2009), a Controladoria Estratégica pode ser entendida como a 
atividade que abastece os responsáveis pelo Planejamento Estratégico da companhia com 
informações que apoiam o processo de análise, planejamento, implementação e controle da 
estratégia organizacional, incorporando os três elementos essenciais da administração 
estratégica: Percepção, Formulação e Implementação, onde o Controller precisa conhecer a 
situação estratégica organizacional, para fazer as escolhas apropriadas e fazer acontecer a 
estratégia escolhida. 

De acordo com Oliveira (2010, p.19), no ambiente empresarial, estratégia é a maneira de 
pensar no futuro, uma prática que deve estar integrada no processo decisório da empresa e que 
envolve o profundo conhecimento do negócio e a verificação sistemática de tendências. A 
definição mais comum da estratégia é de que se trata de um conjunto deliberado de ações 
orientadas para desenvolver e manter as vantagens competitivas. E competitividade, é a 
capacidade de a empresa formular, implementar e divulgar estratégias que lhe permitam manter, 
ou ampliar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado. 

 
2.1.2 AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONTROLLER NO PLANEJAMENTO 

OPERACIONAL 
 

Conforme PADOVEZE (2009) o planejamento operacional é caracterizado pelo conjunto 
de decisões e ações destinados à elaboração e operacionalização dos planos para estruturar os 
sistemas necessários para que as unidades de negócio entrem em operação. 

Através da controladoria a direção de uma empresa tem a possibilidade de conduzir a 
que seus esforços sejam produtivos. É junto a essa área que a alta direção e os gestores 
da organização buscarão informações consistentes a fim de definir os rumos a serem 
seguidos pela organização. (ROEHL, 1996, p. 85) 
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Portanto, cabe a controladoria no planejamento operacional a criação de modelo de decisão, 
mensuração e informação ligados à determinação das estruturas de ativos e passivos da 
organização. 

 
2.1.3 AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONTROLLER NA PROGRAMAÇÃO 

 
O processo denominado de Programação por PADOVEZE (2009), consiste na necessidade 

de planejamento para o próximo exercício da empresa. A função da Controladoria neste 
processo tem como elemento central o plano orçamentário, que segundo o autor, possui como 
principais vantagens: 

 Fornecer expectativas definidas que venham representar a melhor estrutura para o 
desempenho subsequente; 

 Ajudar os administradores na coordenação de seus esforços tal que, os objetivos da 
organização sejam confrontados com os objetivos das partes, e; 

 Coagir os administradores a pensar à frente pela formalização de suas responsabilidades 
para planejamento. 

Algumas organizações elaboram plano orçamentário para mais de um exercício futuro. 
Para o autor, o plano orçamentário é essencial para o próximo exercício, porém para anos 
posteriores, a organização pode utilizar de projeções sintetizadas, sem envolvimento dos outros 
departamentos da empresa. 

 
2.1.4 AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONTROLLER NA EXECUÇÃO 

 
A função da Controladoria no processo de execução, segundo PADOVEZE (2009), 

consiste, basicamente, em elaborar modelos de decisão que subsidiem os gestores nos processos 
de tomada de decisão das transações sendo efetivadas; transações estas planejadas 
anteriormente no processo de planejamento operacional.  Os modelos de decisão devem ser 
espelhados de acordo com os fluxos operacional, econômico, financeiro e patrimonial da 
empresa, que juntos refletem o elo de ligação entre o tempo gasto pelas atividades e o resultado 
gerado por elas, conforme figura 3. 
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Figura 3 - Fluxos Operacional, Econômico, Financeiro e Patrimonial das Atividades. (PADOVEZE, 2009) 

2.1.5 AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONTROLLER NO CONTROLE 
 

“ A Contabilidade caracteriza-se, especialmente, por ser a ciência do controle. Porém, 
é importante ressaltar que o conceito de controle contábil não é o conceito apenas de 
controle a posteriori. A função contábil na empresa e, consequentemente, sua grande 
importância implicam um processo de acompanhamento e controle que perpassa todas 
as fases do processo decisório e de gestão e, seguramente, as etapas de planejamento” 
(PADOVEZE, p. 325) 

 
Conforme definição acima, é correto afirmar que a Controladoria, entendida como extensão 

da Contabilidade, está aplicada em todo os processos organizacionais; pois busca equiparar os 
resultados alcançados dias de metas preestabelecidas, avaliando o desempenho dos gestores. 

 
2.2 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 
Assim como a Controladoria surgiu de uma necessidade do aprimoramento das 

informações contábeis geradas para a gestão das organizações, a contabilidade de custos, 
conforme explica MARTINS (2010), surgiu da necessidade de calcular os custos nas empresas 
comerciais e industriais após a Revolução Industrial no século XVIII. 

“A Contabilidade de Custos é uma técnica utilizada para identificar, mesurar e 
informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem a função de gerar informações 
precisas e rápidas para a administração, para a tomada de decisões. É voltada para 
análise de gastos da entidade no decorrer de suas operações” (CREPALDI, p. 02) 

 

Fluxo Operacional
• Recursos
• Produção
• Produtos e Serviços

Mensuração Fluxo Econômico
• Custos / Estoque
• Receitas
• Resultado Operacional
• Resultado Financeiro
• Resultado Final

Fluxo Financeiro
• Desembolsos
• Recebimentos
• Saldo de Caixa

Fluxo Patrimonial
• Estoques
• Contas a Receber
• Contas a Pagar
• Caixa
• Patrim. Liq. Final
• Ativos Fixos
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2.2.1 TEMINOLOGIA 
 
Como a contabilidade de custos surgiu da necessidade das industrias desenvolverem 

controle de gastos e custos mais eficientes, é normal que, segundo MARTINS (2010), as 
terminologias usadas para as indústrias sejam adaptadas para prestadoras de serviços e 
instituições financeiras e educacionais. 

Como nesse trabalho, os custos abordados são somente àqueles em empresas prestadoras 
de serviços, com foco nas construtoras civis, serão utilizadas, apenas as definições de termos 
genéricos, que são aplicados em quaisquer setores da economia. 

 GASTOS, segundo CREPALDI (2010), é o sacrifício financeiro que a empresa assume 
para a entrega de um produto ou serviço qualquer, que, deve ser representado pela 
entrega de ativos da empresa para o fornecedor, ativos esse representado, geralmente, 
por dinheiro. 

 INVESTIMENTOS são gastos da organização, que gerem, futuramente, ativos para ela. 
(CREPALDI, 2010) 

 CUSTOS, conforme as palavras de RIBEIRO (2014), “os gastos efetuados para a 
obtenção de bens e serviços que são aplicados diretamente na produção de outros bens”. 

 DESPESAS “são bens ou serviços consumidos diretamente para a obtenção de receitas”. 
(MARTINS, p. 25) 

 PERDAS, como CREPALDI (2010) explica, são bens ou serviços que foram 
consumidos de forma involuntária, ou seja, não intencionais. 

 
2.2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 
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Figura 4 - Classificação de Custos (CREPALDI, 2010) 

A classificação dos custos, conforme apresentado na Figura 4, é segmentada em dois tipos 
de classificação: quanto a apropriação aos produtos e quanto ao nível de atividade. 

A primeira classificação está diretamente relacionada à proporção de dependência do custo 
na produção da empresa, quando o custo está diretamente ligado ao artefato final produzido 
pela empresa, ou seja, há uma maneira de determinar a quantidade correta usada do custo para 
a produção do artefato final, este custo é considerado um Custo Direto. (CREPALDI, 2010) 

Os Custos Indiretos na visão de CREPALDI (2010), são aqueles que para serem alocados 
aos produtos finais, necessitam passar por algum tipo de rateio. Como há diversas maneiras de 
ratear um custo, a empresa deve escolher aquele que melhor define, realmente, o custo indireto 
utilizado para a fabricação do bem. 

Porém, na classificação do custo quando ao nível de atividade, MARTINS (2010), orienta 
que pode-se diferenciar os Custos Variáveis dos Custos Fixos, de acordo com a proporção do 
custo em relação à quantidade produzida. Pois custos fixos são custos que a empresa deve arcar, 
mesmo que não se produza nada, ou que a empresa esteja trabalhando com máxima produção, 
esse custo será constante sempre. Enquanto que, os custos variáveis aumentam 
proporcionalmente à produção. 

Quanto aos Custos Semivariáveis ou Semifixos, CREPALDI (2010) afirma que eles 
possuem características similares aos Custos Variáveis, pois aumentam quando a produção 
aumenta, e diminuem quando a produção é baixa. Porém, enquanto que a proporção da 
produção e o consumo dos custos variáveis são proporcionais, o consumo dos custos 

CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS
Quanto a apropriação aos produtos
•Custos Diretos
•Custos Indiretos
Quanto ao nível de atividade
•Custos Fixos
•Custos Variávies
•Custos Semivariáveis ou Semifixos



11  

  

semivariáveis ou semifixos não são proporcionais ao aumento ou diminuição da produção, 
porque são considerados fixos até uma determinada parcela, e a partir deste ponto passam a ser 
variáveis. 

Essa divisão de classificação dos custos, apresentada nesse trabalho, é a classificação mais 
utilizada e apresentada pelos mais diversos autores sobre o assunto. Porém, como abordado por 
DUTRA (2010), é importante que a empresa esteja habituada aos conceitos e origens de cada 
custo que ela possui, para que possa utilizar da classificação que melhor atenda suas 
necessidades de produção. 

A fim de saber a quantidade de materiais perdidos durante a obra na região de Porto Alegre 
(RS), FORMOSO et al. (2010), considerou apenas os custos de mão de obra e matéria-prima 
das construtoras da mesma região. E, de acordo com a Figura 5, verificou-se que a perda de 
materiais durante a obra não está ligada somente ao manuseio do material, mas a origem do 
material, este considerado custo desperdiçado para a empresa. 

 

 
Figura 5 - As perdas segundo seu momento de incidência e sua origem. (FORMOSO et al., 2010) 

2.2.3 CUSTOS PARA PLANEJAMENTO E CONTROLE 
 
De acordo com MARTINS (2010), a empresa possui o controle sobre seus custos quando 

a mesma é capaz de saber a origem e o destino deles, se o valor está dentro do esperado 

Recebimento Estocagem Transporte Interno Produção

Recursos 
Humanos 

Suprimentos 

Projeto 

Planejamento Fabricação 
de Materiais 
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normalmente, se quando há desvio do custo, por motivo qualquer, além de saber o motivo do 
desvio, ela tem conhecimento rápido do mesmo, e atitudes que possam corrigir esses desvios. 

Isso nos permite concluir que nenhum sistema de custo, por mais completo e 
sofisticado que seja, é suficiente para determinar que uma empresa tenha total controle 
deles. Principalmente porque a fase mais importante do ciclo para essa finalidade é a 
tomada de decisão com respeito à correção dos desvios. Mas podemos concluir que 
um sistema de custo pode ser de grande importância para que se consiga obter 
controle, desde que devidamente completado por essa fase de correção. Podemos até 
dizer que dispor de um bom sistema de custos é condição não suficiente, mas 
necessária. (MARTINS, p.305) 

 
A grande crítica que se tem de sistemas de custos é a dificuldade de diferenciar os custos 

controláveis dos custos não controláveis. Pois, uma vez que a empresa há custos que não podem 
ser controlados, o sistema deve ser capaz de diferenciá-los, para que torne possível a 
comparação entre eles. (MARTINS, 2010) 

Em relação às construtoras, esses relatórios comparativos, tornariam possível uma melhor 
visualização de quanto se realizou dos custos previstos nas obras, o quanto foi considerado 
perda, e o valor que esses custos agregam ao preço final da construção. (KOSKELA, 1992) 

Como os prazos para pagamentos dos clientes nas construtoras são a longo prazo, a gestão 
empresarial não deve deixar de considerar a inflação para o controle dos custos previstos, dos 
custos realizados e, inclusive, na formulação do preço de venda. E para que haja o controle, a 
empresa deve trazer a valor presente todos os possíveis custos durante a obra, para que o preço 
de venda do imóvel seja compatível com a soma dos custos e despesas e a margem de segurança 
da empresa. (MARTINS, 2010) 

 
2.3 GESTÃO DE CUSTOS NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
As empresas de construção civil são responsáveis por um grande segmento da economia 

brasileira, dado que geram muitos empregos diretos e indiretos, além do volume de recursos 
que movimentam. Porém, elas convivem com as mesmas dificuldades que empresas de outros 
ramos, como a gestão de recursos, aperfeiçoamento dos processos de produção e aumento da 
tecnologia que proporcionam qualidade melhor para seus produtos. (SILVA; LINS, 2010) 

Conforme abordado por DUTRA (2010), as definições de custos podem ser generalizadas 
e aplicadas à cada empresa, direcionada ao setor da economia em que atua. Nas empresas de 
construção civil, porém, a aplicação de custos indiretos alocados à obra, deve-se fazer através 



13  

  

do cálculo do Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), que segundo SILVA; LINS (2010) podem 
ser calculados por duas maneiras: 

 
 
 
 

=  (1 + ) × (1 + ) × (1 + )
1 − ( + + + )  

 
 
 
 
 
 

= + + + + +  
 
 
 
 
Na análise das fórmulas apresentadas acima, pode-se concluir que a adoção de taxas 

constantes para todas as obras, demonstra o despreparo das empresas no ramo da construção 
civil; pois é pouco provável que uma obra seja similar a outra, uma vez que, ambas as fórmulas 
para o cálculo de BDI apresentam variáveis que devem considerar a característica de cada obra. 
(SILVA; LINS, 2010) 

Como DUTRA (2010) demonstra, a gestão de custos em qualquer empresa deve iniciar-se 
definido quais setores estão envolvidos na produção. Como esse trabalho aborda a respeitos das 
empresas de construção civil, conclui-se que os setores envolvidos na produção, são todos 
aqueles que estão comprometidos com o desenvolvimento das obras. Apurados os setores 
envolvidos na produção da obra, a empresa deve estudar e conceituar os custos de cada setor, 
para que o controle seja mais eficiente. E, logo em seguida, a gestão da empresa necessitará 
escolher o método de custeio que melhor lhe atenda. 

GARCIA; CASAROTTO; BRASIL (2015) alegam que como existem vários modelos de 
métodos de custeio, “cada profissional utiliza o que mais se adequar a sua área de atuação ou 

Onde:  
i é a taxa de custos indiretos;  
r é a taxa de risco;  
f é o custo financeiro do capital de risco;  
t a taxa de importo sobre o serviço de 
qualquer natureza (ISSQN);  
s a taxa do PIS; 
v a taxa do COFINS; e 
l a taxa de lucro antes dos descontos de 
contribuição social e de impostos de 
renda. 

Onde:  
cac é o custo de administração central; 
e os custos eventuais 
i os impostos e taxas 
cf os custos financeiros 
b a bonificação 
f PIS e FINSOCIAL 

Figura 6 - Fórmula de BDI adotada pela CREA/SP (SILVA E LINS, p.126)

Figura 7 - Fórmulas de BDI adotada pelo SINDUSCON/RS. (SILVA E LINS, p.126)
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que melhores informações gerarem ao gestor da empresa, dependendo assim da necessidade de 
informações de cada empresa”. 

Assim sendo, SILVA; LINS (2010) indicam que os métodos de custeio que melhores se 
aplicam às empresas de construção civil são Custeamento por centro de custo, Custeamento 
por atividades ou Acumulação de custos. 
 

2.3.1 CUSTEAMENTO POR CENTRO DE CUSTO 
 

Centro de custos são as unidades administrativas que tem a função de prestar algum serviço 
para a produção e, portanto, consomem custos. Nas empresas de construção civil, os centros de 
custos são departamentos administrativos responsáveis pela estrutura da obra, a mão de obra, a 
segurança, entre outros, que auxiliam na realização da obra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme a Figura 8 nos apresenta, as etapas para esse custeamento dão-se a partir do 

momento em que há a separação entre custos e despesas, visando apropriar apenas os custos 
produtivos; passando pela apropriação dos custos diretos; a transferência dos custos indiretos 
alocados nos departamentos de apoio para os departamentos de produção; e por fim, na 
apropriação dos custos indiretos, segundos critérios pré-fixados. 
 

 
Mão de Obra 

Direta 
Materiais 
Diretos 

Custos 
Indiretos 

Grupos de Custos 
/ Departamentos 

OBRAS 

Apropriação 
Direta 

Apropriação 
Direta 

Identificação direta 
ou por alocação 

Rateio dos custos 
para as obras 

Figura 8 - Procedimento de custeio de obras. (SILVA E LINS, p.128)
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2.3.2 CUSTEAMENTO POR ATIVIDADE 
 

O método de custeamento por atividade, também conhecido como 
Custeamento ABC (Activity-Based Costing), não é apenas uma nova maneira 
de se administrar os custos para o produto que gerou, mas é, também, uma 
nova maneira de se administrar, tendo como dados o suporte dos custos pelo 
ABC e suas características. (CREPALDI, p.322) 

 
Visto que o processo de produção das empresas no setor de construção civil é notoriamente 

conduzido por etapas, o custeamento por atividade tem ampla aplicação, uma vez que cada uma 
dessas etapas podem ser consideraras uma atividade de produção. Portanto, os custos seriam 
rastreados, identificando a atividade que os consumiram e, em seguida, direcionados aos 
respectivos objetos de custos, que no ramo de construção civil, são as obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base na Figura 9, confere-se que no método de custeio por atividade, torna-se possível 

a avaliação de desemprenho de cada atividade do processo das obras, não somente o que tange 
o consume de cada uma delas, mas a qualidade do serviço prestado nessas etapas e o 
procedimento usado para realiza-las. (Silva; Lins) 
 

2.3.3 ACUMULAÇÃO DE CUSTOS 
 

 De acordo com ZANULA, “o sistema de acumulação de custos corresponde ao ambiente 
básico no qual operam os sistemas e as modalidades de custeio”, e existem um sistema de 
acumulação de custos para cada tipo de processo produtivo das empresas: 

 Custos 

Atividade 

Obras 

Apropriação dos custos para as atividades através do rastreamento. 

Custo atribuído usando os direcionadores de atividades. 

Figura 9 - Processo de Custeamento por Atividade. (SILVA E LINS, p.129)
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 PRODUÇÃO POR ORDEM OU ENCOMENDA: de acordo com ZANULA, é o “sistema 
no qual cada elemento do custo é segundo ordens específicas de produção referentes a um 
determinado produto ou lote de produtos”. Aprofundando melhor o assunto, DUTRA 
divide esse sistema em dois subsistemas, são eles: Ordem de produção e ordem de serviço. 
Onde a principal diferença entre esses subsistemas é que na ordem de produção o custo é 
determinado pela divisão entre o custo total e a quantidade produzida, e a acumulação é 
feita através da ordem de produção do bem. Enquanto que, na ordem de serviço o custo é 
determinado apenas pelo serviço prestado, uma vez que os materiais usados são 
considerados materiais de reposição e seu valor é pouco significativo para a determinação 
do custo. 

 PRODUÇÃO CONTÍNUA OU EM SÉRIE: conforme aborda CREPALDI, a produção 
contínua ou em série “ocorre quando a empresa tem produção em série. Produz para 
estoque e não para encomendas específicas de clientes. Os produtos são geralmente 
padronizados”. E DUTRA (2010) complementa que nesse sistema de apuração, o custo 
unitário é a divisão do custo total pela quantidade produzida. 
Silva; Lins afirmam que as empresas no ramo de construção civil são empresas prestadoras 

de serviços que atuam sobre o processo por ordem de produção, porque para cada obra iniciada 
já há a comercialização da mesma. A acumulação dos custos para cada obra, é feito em um 
controle no qual são lançados todos os insumos consumidos na obra, desde tijolos até a hora 
dos pedreiros, engenheiros, etc. Um exemplo de controle para acumulação dos custos das obras 
é apresentado na Tabela 1. 

 
LOCAL: Adaptação do Prédio – execução de Obras 
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOS 

SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO 
UNIT TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 02.020.001-0 Placa de identificação de obra pública M² 6,00 154,61 927,66 
1.2 1090 Administração local. un 100,00 28,92 2892,00 

Subtotal 3819,66 
2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 03.001.001-1 Escavação manual de vala até 1,50 m 
de profundidade M³ 17,95 21,46 385,21 

Subtotal 385,21 
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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3.1 05.001.003-0 
Demolição manual de alvenaria de 
tijolos furados, inclusive 
empilhamento dentro do canteiro de 
serviço. 

M³ 3,44 53,02 182,39 

Subtotal 182,39 
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

4.1 11.003.001-1 
Concreto simples dosado 
racionalmente para uma resistência 
característica à compressão de 10 
Mpa. 

M³ 9,35 176,31 1.648,50 

Subtotal 1.648,50 
Tabela 1 - Planilha de Controle de Custos - Ordem de Serviço 

3- ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
A pesquisa de campo foi feita através de questionário elaborado pelos autores, compostos 

por 10 questões objetivas, onde o foco era apresentar os benefícios, ou não, que empresas no 
ramo de construção civil possuem ao implantar o controle dos custos de suas obras com o 
auxílio de um software especializado. 

 

 
Gráfico 1 - Quantidade de empresas que responderam ao questionário. Dados da Pesquisa (2016) 

Foram encontradas 22 construtoras civis ativas em Volta Redonda. No entanto, apenas 13 
dessas empresas, responderam ao questionário enviado por e-mail ou pessoalmente pelos 
autores. Portanto a análise da pesquisa de dados, será feita através das respostas dessas 13 
empresas. 
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Gráfico 2 - Quantas empresas aplicam o controle de custos de obras? Dados de Pesquisa (2016). 

Após estudos dos dados das respostas obtidas, verificou-se que todas as empresas 
entrevistas possuem uma gestão de controle dos custos das obras que realizam. Quanto a esses 
dados, pode-se afirmar que, mesmo que a gestão de controle dos custos de empresa não seja 
moderna, a empresa é capaz de exercer o controle nas obras, aprimorando o controle. 

 

 
Gráfico 3 - Como é feito o controle dos custos das obras? Dados de Pesquisa (2016) 

A avaliação do Gráfico 3 confirma que, apesar de todas aplicarem a gestão de custos na 
produção das obras, apenas 39% das construtoras entrevistas fazem a gestão de custos através 
de softwares especializados para o assunto. 

Apesar do programa da Microsoft, o office Excel ser ainda o mais usado na gestão de 
custos, sistemas como SIENGE, SOX e FRC já foram implantados nas construtoras entrevistas 
e resultam para a empresa bons benefícios. 
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O SIENGE é um software desenvolvido pela Softplan especialmente para a área de 
construção civil. SOX é o software desenvolvido pela SoftExpert que abrange toda as áreas de 
gestão de uma empresa, inclusive a gestão de custos. E o FRC é o software de gestão da empresa 
de mesmo nome, abrangendo todas as áreas da empresa, podendo a mesma, realizar mudanças 
que atendem as características da empresa cliente. 

 

 
Gráfico 4 - O principal benefício para o controle através do software? Dados da pesquisa (2016) 

Segundo MARTINS (2010) 
“Cada informação provoca um gasto e pode trazer um benefício. Essa relação 
entre gasto e benefício precisa ser muito bem avaliada na hora da 
implementação do sistema, e mesmo depois, durante todo o seu 
funcionamento”.  (p. 359) 

 
Através do Gráfico 4, pode-se constatar que o principal benefício após a implementação 

do sistema de computação, além da segurança em poder verificar a autoria da implantação dos 
dados no sistema, é a confiabilidade e a veracidade dos dados inseridos no mesmo, uma vez 
que a praticidade ajuda a implantar rotinas de trabalho para tornar atualizado todos os dias os 
relatórios gerados para análise da gestão. 
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Gráfico 5 - A Avaliação Custo Benefício do Software para a empresa. Dados da Pesquisa (2016) 

Porém, mesmo com os benefícios presentes na implantação e no desenvolvimento do 
trabalho no software especializado, ainda sim, em conformidade com o Gráfico 5, nem todas 
as empresas que utilizam esse meio como auxílio na gestão do custo, estão totalmente satisfeitas 
com o resultado apresentado pelo software. 

 

 
Gráfico 6 - Geração de Demonstrativos Comparativos. Dados de Pesquisa (2016) 

Conforme MARTINS (2010) afirma, “nenhum sistema é capaz de resolver todos os 
problemas”, porque assim como os profissionais precisam de aperfeiçoamento e atualização de 
ensino constante, os softwares também passam pelo processo de modernização dos processos. 
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Em razão disso, ao analisar o Gráfico 6 torna-se notável que, de todos os softwares 
utilizados pelas construtoras, um ainda não possui a opção de gerar relatórios que possam 
comparar a situação presente de cada obra, com a apresentada no orçamento antes da obra. 

 

 
Gráfico 7 - Relação Custos Realizados X Custos Previstos. Dados de Pesquisa (2016) 

Conforme apresentado por IUDÍCIBUS (2013) enquanto os custos previstos são os custos 
levantados através de estudos e apresentados no orçamento para cada obra; os custos realizados 
são o que de fato aconteceram. 

Assim como na análise do Gráfico 7, é comum verificar que, apesar de toda a formalidade 
no controle de custos, ainda é comum encontrar empresas construtoras que salientam a realidade 
de conter custos realizados maiores que os custos previstos antes de cada obra. 
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Gráfico 8 - Precaução para controle dos custos realizados. Dados da Pesquisa (2016) 

Para isso, elas proporcionam o controle mais rígido dos custos durante a obra, além de 
executar estudos mais amplos para propiciar o levantamento dos custos previstos mais 
próximos da realidade possível. 

 

 
Gráfico 9 - Autorização para uso do nome das construtoras no trabalho. Dados da Pesquisa (2016). 

Conforme apresentado no Gráfico 9, apesar da maioria das entrevistadas permitirem o uso 
do nome nesse trabalho, preferiu-se respeitar a opção das construtoras que não quiseram ser 
mencionadas. 
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4- CONCLUSÃO 
 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise entre as construtoras civil 
de Volta Redonda que aplicam o controle de custos com o auxílio de software, comparando o 
benefício que elas possuem em relação àquelas que não trabalham com esse meio de controle. 

De um modo em geral as construtoras demonstraram a necessidade em trabalhar com 
softwares para auxiliar no controle de custo, mas possuem dificuldades em encontrar um 
programa computacional que abranja todas as etapas do processo produtivo e que se comunique 
entre todos os envolvidos na cadeia produtiva. Grande parte das construtoras entrevistadas 
prefere utilizar o software da Microsoft, denominado Excel, porém já há uma minoria que 
preferem utilizar softwares específicos para controle de custos na área de construção civil. 

Diante das respostas dos entrevistados pode-se evidenciar que se alcançou parcialmente o 
objetivo da pesquisa. Pois conforme o Gráfico 1, 41% das construtoras requisitadas não 
responderam ao questionário. Tornando impossível a comparação proposta nos objetivos deste 
trabalho. Porém, conforme os 59% das construtoras que responderam ao questionário, pode-se 
concluir que mesmo com os avanços da tecnologia e o avanço da contabilidade desde a sua 
origem, e das empresas estarem inserindo a controladoria dentro da rotina de trabalho, essa 
controladoria ainda é muito arcaica e restrita. Pois ainda não consegue atender a demanda da 
gestão das empresas da construção civil, tanto pelas empresas não terem o interesse em investir 
em softwares para ajuda na produção de informações de controle de custo mais confiáveis, 
quanto, os fabricantes de softwares não observarem as necessidades que as construtoras 
possuem.  

O questionário aplicado ao ser respondido pelas construtoras nos deu a noção da quantidade 
de empresas que utilizam algum tipo de software como ferramenta de controle e que ainda não 
estão totalmente satisfeitas com os resultados obtidos por estes softwares. 

Em um estudo posterior o pesquisador pode se preferir, aprofundar mais na área das 
demandas das construtoras em relação ao conteúdo dos softwares existentes. 
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