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GERADOR DE PREÇOS 

CONSIDERAÇÕES DO GERADOR DE 
PREÇOS PARA A DETERMINAÇÃO DE 
PREÇOS E RENDIMENTOS EM 
COMPOSIÇÕES DE ARTIGOS 

 

Um orçamento é uma previsão do custo de mercado de uma obra específica, considerando todas as 
suas particularidades. Para a determinação desse orçamento são normalmente elaborados estudos 
onde são detalhados os principais trabalhos a executar, medidos e determinados os seus custos. 

O Gerador de preços é uma base de dados onde podem ser consultadas informações sobre os 
principais trabalhos de construção de edifícios de habitação. O valor de cada um dos artigos do 
Gerador de Preços é um valor de referência, no qual se tem em conta uma série de condicionantes 
que se conhecem antecipadamente. Estas condicionantes conseguem oferecer a melhor 
aproximação ao preço real. O Gerador de preços tem em conta:  

• Localidade 

• Superfície construída e superfície do piso tipo 

• Número de pisos acima e abaixo da rasante 

• Acessibilidade do local 

• Topografia do terreno 

• Situação do mercado  

• Tipo de edificação 

• Situação em relação a outras construções. No separador Análise gráfica de resultados 
premir em Exportar dados. 

Assim, na construção de um preço composto, o Gerador de preços faz variar, através de funções que 
contemplam as condicionantes que se conhecem antecipadamente, o rendimento da mão-de-obra, o 
rendimento da maquinaria, o preço dos materiais e o preço da maquinaria. 

 

Fig.  1  

Os parâmetros seguintes podem ser configurados no Gerador de preços e influenciam rendimentos 
de mão-de-obra e de maquinaria: 

Superfície total construída – Contempla a influência no rendimento do número de unidades repetidas 
e a sua extensão. Geralmente, a maior superfície total construída mais unidades repetidas (quartos de 
banho, cozinhas, etc.) ou unidades de maior extensão (escavação, lajes, etc.), o que implica uma 
otimização do rendimento. 
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Número de pisos – Quantifica a influência do deslocamento vertical de materiais e maquinaria. O 
número de pisos abaixo da rasante intervém de forma diferente do número de pisos acima da rasante. 

Superfície do piso tipo – Quantifica a influência do deslocamento horizontal de materiais e maquinaria. 

Acessibilidade – Contemplam-se aqui as facilidades de acesso à obra e as possibilidades de 
aprovisionamento de materiais fora do lote de terreno a edificar. 

Topografia – Com este parâmetro quantifica-se a dificuldade intrínseca à existência de desníveis no 
terreno. 

Tipologia e geometria da planta – Contempla a influência da geometria da planta e do tipo de 
construção. 

Os preços de materiais e da maquinaria são afetados pelos seguintes parâmetros: 

Superfície total construída – Quantifica a influência do volume de compras. 

Condições de mercado – É um indicativo da relação entre a oferta e a procura na aquisição dos 
materiais e a contratação da mão-de-obra que intervém no processo construtivo. Não se faz referência 
à oferta ou à procura do mercado imobiliário, mas sim à procura por parte do empreiteiro e à oferta 
de materiais, assim como ao mercado de trabalho. 

Os preços de materiais, maquinaria e mão-de-obra são também afetados pela localização da obra. 

Num preço composto são considerados, em função dos parâmetros do trabalho escolhidos (opções 
do artigo), os principais materiais, a maquinaria e a mão-de-obra necessária, para além de algumas 
percentagens que pretendem considerar outros custos necessários para a realização do trabalho, mas 
que não são facilmente contabilizáveis. 

Para a determinação dos preços base de materiais e maquinaria (antes da aplicação das funções que 
contemplam as condicionantes da obra) são considerados os preços de tabela de várias empresas 
(sem incluir IVA). Sobre estes preços é considerada uma margem residual de ajuste (cerca de 5%), 
que pretende traduzir uma certa segurança relativamente a pequenas flutuações de preços no 
mercado.  

Existem, no entanto, outras condicionantes que nunca poderão prever-se à priori pois dependem de 
relações particulares entre o fabricante e o construtor, como descontos, formas de pagamento, 
fidelidade, incrementos de descontos por volume de compra, etc. 

Assim, o utilizador deve ter em conta que as condicionantes não previsíveis podem fazer variar os 
preços fornecidos, pelo que deve contactar os próprios fabricantes ou os seus distribuidores para 
conhecer os preços aos quais pode adquirir os seus produtos. 

Os preços base de mão-de-obra (antes da consideração do local da obra) são obtidos a partir de 
custos internos de empresas de construção civil. Apenas variam em função do local da obra, não são 
considerados outros fatores. 

Os rendimentos base de maquinaria e mão-de-obra (antes da aplicação das funções que contemplam 
as condicionantes da obra) são obtidos a partir de bibliografia específica. 

Os rendimentos de materiais são obtidos através do cálculo ou de informações do fabricante. 

Podem-se encontrar ainda, na composição de um artigo, percentagens denominadas “Meios 
auxiliares”, que pretendem considerar outros custos necessários para a realização do trabalho, mas 
que são de difícil determinação. 

No Gerador de preços é ainda considerada uma margem de custos indiretos de 3%. Os custos 
indiretos representam os custos que uma determinada empresa de construção tem de assumir para 
a realização dos trabalhos acordados, mas que não se encontram detalhados no mapa de trabalhos 
contratuais. Assim a empresa dilui esses custos pelos trabalhos acordados. Esta percentagem pode 
ser alterada posteriormente no programa Arquimedes, em função da empresa, dimensão e 
características da obra. 


