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Nos últimos anos, a programação e o controle dos custos se tornaram ainda mais fundamentais para a 
sobrevivência de uma empresa no mercado da construção civil.  

Por volta do ano de 2006, a construção civil brasileira ganhou um novo porte no cenário econômico 
nacional, quando foi iniciada uma produção muito acima dos padrões que vinham sendo praticados, em 
conjunto com os preparativos para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Estes dois últimos, exigem 
não apenas recursos para suas obras de estádios, centros de treinamentos e alojamento de atletas, mas 
também obras de infraestrutura urbana que sustentem as demais edificações. 

Devido a isso, e em decorrência do mercado imobiliário, a crescente demanda por terrenos, recursos e 
projetos encontrou a indústria, a mão-de-obra disponível e os fornecedores de equipamentos e materiais 
despreparados para atendê-la, gerando um crescimento generalizado nos preços dos insumos. Como 
decorrência, os custos de implantação afastaram-se das expectativas de custos iniciais das empresas. Isso 
ocorreu em grande parte por fragilidade em seus sistemas de custos, incapazes de prever corretamente as 
demandas, fragilidade essa evidenciada pelo grande volume de produção e crescimento acentuado dos 
custos dos insumos. Essas fragilidades ocorreram não só no que se refere às técnicas de domínio da 
programação e controle, mas também ao fluxo de informações que possibilita a tomada de ação corretiva 
e até às políticas internas das organizações que limitam um melhor desempenho da empresa como um 
todo. Isso resultou no desvio desordenado dos custos contratados em relação aos orçados.  

Diante do aumento da competição enfrentada nesta área, é observada a necessidade do aprimoramento das 
referências e técnicas relacionadas aos processos gerenciais, em especial, aqueles que dizem respeito à 
programação e controle dos custos. Com base nisso, o presente trabalho tem o objetivo de formular uma 
rotina de avaliação do sistema de custos de uma determinada empresa no seu plano operacional e, a partir 
do reconhecimento dos pontos de melhoria, identificar os fatores chave, no plano estratégico, 
responsáveis pelo desempenho do processo.  
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