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1. Descrição 

Curso passo a passo, ensinando como fazer orçamentos de obras de 
construção de civil de forma simples, rápida e direta. 

2. Sobre o Autor 

O curso Projeto de Instalações Hidráulicas é produzido pelo Prof. Rogerio 
Vargens que é Engenheiro Civil (UFBA, 1997), Mestre (UFBA, 2001) e 
Doutor (UFRJ, 2005). Desde 1997, trabalha como engenheiro em 

elaboração de projetos e execução de obras.  

É professor dos cursos de engenharia e arquitetura na Universidade 
Paulista em Brasília desde 2006, onde leciona a disciplina instalações 
hidráulicas desde 2015. Já atuou em centenas de projetos e obras de 

edificações ao longo de 23 anos de carreira.  

3. Objetivos 

O principal objetivo do curso é ensinar a fazer orçamentos detalhados de 
uma obra de construção civil, a partir de um projeto real de edificação. 

Ao terminar o curso o aluno será capaz de fazer orçamentos completos e 
forma simples e rápida através da planilha que acompanha o curso. 

4. Público Alvo 

O curso se destina a todas as pessoas que precisam ou querem aprender 
a fazer orçamentos de obras de construção civil. 

5. Conteúdo Programático 

Estão previstos a abordagem dos seguintes temas: 

AULA 1 – INTRODUÇÃO – 12’20” 

Ensina o que é ORÇAMENTO DE OBRAS e explica como será o curso. 
Você vai entender o passo a passo do processo orçamentário. 

AULA 2 – PROJETOS – 10’07″ 

Apresenta os projetos que vão servir de base para o exemplo de 
orçamento deste curso. Te ensina a interpretar os projetos para orçar 
obras. 

AULA 3 – ESTIMATIVA PRELIMINAR – 14’40” 
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Você vai aprender a estimar rapidamente o custo da obra com base na 
metodologia do CUB (Custo Unitário Básico). E vai saber incluir nesta 
estimativa o que não está considerado dentro do CUB. 

AULA 4 – ETAPAS E SERVIÇOS – 25’42” 

Te ensina a estruturar a planilha de orçamento. Você vai aprender a 
dividir a obra em etapas e serviços, para fins de orçamento e gestão. 

AULA 5 – QUANTIDADE DE SERVIÇOS – 31’55” 

Te mostra como extrair as quantidades dos serviços de obra do projeto 
para a planilha de orçamento. 

AULA 6 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS – 20’15” 

Te mostra o que é uma composição de custos unitários. Você vai 
aprender a apurar os coeficientes de custo de cada insumo necessário 
para a obra, utilizando bases de dados públicas que poderão ser 

coletadas gratuitamente na Internet. 

AULA 7 – QUANTIDADES DE INSUMO POR UNIDADES DE SERVIÇO – 
25’19” 

Te ensina a coletar os coeficientes de custos de insumos da composição 

disponível para a sua planilha de orçamento. 

AULA 8 – QUANTIDADES DE INSUMOS – 16’58” 

Você vai aprender a fazer o cálculo da quantidade de insumos na sua 
planilha, através da multiplicação dos coeficientes de insumos e das 

quantidades de serviços da obra. 

AULA 9 – PREÇO DOS INSUMOS – 10’02” 

Te apresenta as tabelas de preços médios de insumos, disponíveis 
publicamente na Internet. E como colocar estes preços na sua planilha 
de orçamento. 

AULA 10 – CUSTO DA OBRA – 15’49” 

Nesta aula, você vai chegar ao custo final da obra. E vai ter também 
todas as informações necessárias para a gestão da obra, tais como: o 
custo de mão de obra; o custo de material; o custo unitário de cada 

serviço; as horas de mão de obra necessárias, etc. 

AULA 11 – BDI – BÔNUS E DESPESAS INDIRETAS – 10’56” 

De que adianta saber o custo sem saber quanto cobrar do cliente? 
Nesta aula você vai aprender a estimar a remuneração do construtor 
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(BDI) e vai saber como estimar um BDI não tão caro para perder para 
a concorrência e não tão barato para ter dificuldades financeiras ao 
longa da obra. 

AULA 12 – VALOR FINAL DA OBRA – 13’30” 

Você vai saber como inserir o BDI e os tributos sobre os custos na 
planilha de orçamento para se chegar ao preço final da sua proposta 
comercial. Te ensina também a tornar o processo mais rápido, 
mostrando como você pode fazer o link entre as composições e as 
tabelas de preços na sua planilha, para poder repetir o processo de 

forma fácil e rápida em vários orçamentos que precisar fazer. 


