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ORÇAMENTAÇÃO 
 

A atividade de orçamentação de uma empresa de construção é um dos aspetos mais 

importantes na sua organização e sustentabilidade. A qualidade e rigor com que os 

orçamentos são desenvolvidos, aliados à rapidez e eficácia na sua elaboração, são 

fatores determinantes para o sucesso da empresa. 

 

A utilização de um sistema informático especializado para o desenvolvimento de 

orçamentos, adequado à área da construção, permite aos gestores e técnicos retirar 

inúmeras vantagens relativamente aos métodos informáticos mais convencionais. 

 

 
 

 

 

CENTRALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

A utilização de uma Base de Dados de 

apoio aos orçamentos apresenta várias 

vantagens, desde a consistência dos 

preços usados nas várias propostas 

apresentadas, até à possibilidade de 

reutilizar preços dos recursos e 

composição das atividades em futuros 

orçamentos, evitando assim a repetição 

do trabalho. 

 

A manutenção de uma base de trabalho 

da empresa, transversal a todos os 

utilizadores da organização, reflete os 

preços de referência da empresa e a 

composição das principais atividades 

usadas na orçamentação. 

 

 

 

FACILIDADE E RAPIDEZ 

 

A orçamentação inicia-se com a lista de 

preços unitários, que pode facilmente 

ser importada de um ficheiro externo, a 

partir de um orçamento anterior, ou 

introduzida manualmente. A lista de 

trabalhos pode ainda ser importada de 

outro orçamento ou da Base de Dados, 
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obtendo facilmente uma lista com os 

preços compostos já criados. 

As medições podem ser desenvolvidas na 

aplicação, de modo manual ou por 

medição direta a ficheiros DWF ou PDF. 

A introdução de preços pode ser 

efetuada diretamente a partir da base de 

dados, utilizando os recursos e a 

composição de atividades já pré-

existentes, ou introduzindo novos 

recursos e atividades. 

A introdução de listagens de preços de 

subempreitadas é efetuada de modo 

rápido e imediato através dos preços 

diretos, por importação ou por criação 

de mapas comparativos de análise. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AUTOMATIZAÇÃO 

 

O Visualorc oferece um conjunto de 

funcionalidades para melhorar o 

desempenho e tornar as tarefas de 

orçamentação automatizadas, tais como 

a seleção inteligente do grupo de preços 

em função do histórico do utilizador, a 

criação automática de preços de 

subempreitadas, a criação automática de 

preços compostos com novo material e 

conjunto de recursos de mão-de-obra, 

entre muitos outros. 

 

 

 

 

ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO 

 

A todo o instante, a aplicação fornece 

informação detalhada sobre as 

quantidades totais de recursos utilizados 

no orçamento, o que permite o ajuste do 

respetivo preço com vista à sua 

otimização. A alteração do preço de um 

recurso será de imediato propagada em 

todo o orçamento, atualizando os preços 

unitários que possuem esse recurso. 
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A análise da curva ABC do orçamento 

fornece detalhes sobre os recursos com 

mais peso no orçamento, o que 

possibilita uma análise hierárquica da 

sua estrutura de custos e o seu 

ajustamento e otimização. 

 

A introdução de margens no orçamento 

pode ser efetuada por vários métodos, 

desde a introdução individual por artigos 

até à globalidade do orçamento. A 

aplicação inclui ainda funcionalidades 

para introdução de margens por 

capítulos e por margens diferenciais – 

margens variáveis por artigo em função 

do tipo de recurso utilizado. 

 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Com o Visualorc, o orçamento constitui 

um sistema completo de informação 

sobre a obra, que poderá ser utilizado no 

seu desenvolvimento, como por exemplo 

nas compras, na comparação dos 

consumos, no controle de custos ou na 

elaboração de autos de medição. 

A aplicação permite a criação de 

relatórios completos, desde a 

composição das atividades às 

quantidades de recursos, de preços 

diretos, e muito mais. 

 

SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

 

 
 

O visualorc utiliza bases de dados 

privadas, eliminando desse modo o risco 

de segurança e de perda de 

confidencialidade dos sistemas baseados 

em nuvem.  

Nas organizações com vários 

utilizadores, a utilização do sistema 

numa rede privada, seja na rede interna 

ou através da internet, pode ser 

facilmente configurada, com a 

possibilidade da utilização de vários 

utilizadores no mesmo orçamento ou 

base de dados em simultâneo. 

 

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Fruto de mais de vinte anos de 

desenvolvimento e utilização em 

empresas de construção civil e áreas 

afins, o Visualorc está em constante 

atualização na busca de novas 

funcionalidades que visem a otimização 

da experiência do utilizador. 
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GESTÃO DE OBRAS 

 

 
 

Centralizar toda a informação da obra num sistema único permite elevados ganhos de 

produtividade e eficiência na gestão das obras e da empresa. 

 

 
 

A orçamentação, autos de medição, controle de custos da obra, controle das compras, 

trabalhos a mais, planeamento, entre outros, são automaticamente integrados e a 

informação resultante transparente e de acesso imediato. 

 

 

COMPRAS CONTROLADAS 

 

A gestão das compras da empreitada 

pode ser planeada e gerida pelo 

Visualorc.  

 
Registar as consultas ao mercado, 

elaborar mapas comparativos, 

comparando os preços dos fornecedores 

com os valores orçamentados, emitir 

notas de encomenda e contratos de 

subempreitada automaticamente e 

elaborar autos de medição aos 

subempreiteiros são várias das 

funcionalidades do sistema de compras.  

 

A organização e a gestão da obra são 

assim significativamente facilitadas. 

 

Com a utilização do planeamento 

integrado, é possível até planear as 

compras a efetuar em toda a obra, 

atribuindo datas limite para consultas e 

adjudicações e assim manter um sistema 

de garantia de cumprimento de prazos. 
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CUSTOS CONTROLADOS 

 

 
A partir das compras, o controle de 

custos é efetuado com o registo da 

faturação dos fornecedores, obtendo 

assim informação comparativa e de 

controlo sobre o valor orçamentado, o 

valor adjudicado e valor efetivamente 

faturado. A conferência de faturas dos 

fornecedores e subempreiteiros é assim 

bastante facilitada. 

A todo o instante terá informação sobre 

a totalidade dos créditos e dos débitos 

da obra. 

 

AUTOS DE MEDIÇÃO 

 

Elaborar autos de medição com o 

Visualorc é uma tarefa de grande 

simplicidade. Basta indicar, em cada 

auto e para cada artigo a quantidade ou 

a percentagem pretendida. 

Sem nunca perder a flexibilidade 

necessária, a aplicação fornece de modo 

imediato todas as informações relativas 

aos autos de medição, mapas de saldo, 

quantidades faturadas e por faturar, em 

valor e percentualmente. 

 

 
 

GERIR ALTERAÇÕES 

 

A aplicação permite a criação de 

trabalhos a mais e o seu controle e 

gestão, tudo de uma forma integrada. 

O orçamento de cada trabalho a mais é 

efetuado a partir dos preços do 

orçamento, ou pela criação de preços 

novos, com o mesmo nível de 

funcionalidade da orçamentação. 

Cada trabalho a mais terá associado o 

respetivo sistema de autos de medição, 

simplificando de forma considerável a 

gestão financeira da empreitada. 

Por muito complexo que sejam as 

alterações de projeto e a quantidade de 

propostas de trabalhos a mais 

apresentadas, e as suas revisões, o 

Visualorc faz a sua gestão integrada de 

forma simples e eficaz. 

 

REORÇAMENTAÇÃO 

 

Para as organizações que pretendem 

conhecer a evolução dos custos 

prováveis após a adjudicação, a 

reorçamentação permite alterar a 

estrutura de custos do orçamento, 

otimizando-os e atualizando-os, sem 

alterar o preço final de venda. 

Com a metodologia da reorçamentação 

poderá conhecer a margem ajustada da 

obra e redefinir os objetivos económicos 

do seu orçamento. 
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PLANEAMENTO 

 

 
 

Planear a obra desde a fase de orçamentação até à sua execução acrescenta elevada 

rentabilidade da utilização dos recursos, controle de prazos e consequentemente 

redução dos custos. 

 

 
 

 

PLANEAR NA ORÇAMENTAÇÃO 

 

Na fase de orçamentação, as 

organizações têm necessidade de efetuar 

um planeamento inicial da obra, muitas 

vezes seguindo as regras especificas do 

concurso. O visualorc possibilita o 

desenvolvimento do planeamento de 

forma rápida, agregando as informações 

provenientes da orçamentação na criação 

do plano de trabalhos, memória 

descritiva, plano de mão-de-obra, de 

equipamentos e de pagamentos. 

O planeamento é efetuado pelo método 

de Pert, determinando automaticamente 

as folgas e o caminho crítico. 

 
 

 

PLANEAMENTO EM FASE DE OBRA 

 

A variabilidade das condições de 

execução da obra origina a necessidade 

de ajuste e replaneamento dos trabalhos. 

A aplicação permite a criação das várias 

versões do planeamento, ajustando 

automaticamente a distribuição dos 

recursos ou os prazos de consultas, 

compras e subempreitadas. Desta forma é 
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possível manter atualizado um 

planeamento real da obra e retirar todas 

as suas informações e vantagens 

 

PLANEAR OS RECURSOS 

 

 
 

Os recursos de mão-de-obra e os 

equipamentos são atribuídos às tarefas 

do planeamento, obtendo-se a sua carga 

temporal.  

A definição de equipas na base de dados, 

constituídas por recursos de mão-de-obra 

e equipamentos, facilita a atribuição do 

conjunto de recursos para as tarefas mais 

recorrentes do planeamento. 

Os recursos podem ainda ser distribuídos 

uniformemente nas tarefas do 

planeamento, ou atribuída a propriedade 

de permanente, como por exemplo nas 

tarefas de estaleiro, ficando assim afetas 

à obra durante todo o seu período. 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 

O plano de pagamentos e cronograma 

financeiro é obtido automaticamente a 

partir dos valores do orçamento, para os 

capítulos definidos, sem necessidade de 

intervenção do utilizador. 

A distribuição dos valores nas tarefas é 

efetuada de modo uniforme ao longo do 

prazo da tarefa, ou atribuída uma 

distribuição não uniforme, para ajustar às 

atividades de faturação não uniforme. A 

aplicação permite ainda a distribuição do 

valor do capítulo ao longo de toda a obra, 

para corresponder, por exemplo, às 

tarefas do estaleiro. 

 

 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

A partir de textos armazenados da base 

de dados, editáveis pelo utilizador, o 

Visualorc constrói a memória descritiva, 

interligando os textos às tarefas do 

planeamento. A aplicação adiciona 

informação sobre as datas e tempos de 

execução da tarefa e os recursos de mão-

de-obra e equipamentos que lhes foram 

atribuídos. 

Deste modo obtém-se de forma simples e 

rápida uma memória descritiva completa 

e interligada com os restantes dados do 

planeamento. 
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PLANEAR AS COMPRAS 

 

As compras de materiais e a adjudicação 

das subempreitadas são tarefas 

fundamentais na gestão de obra e só é 

possível cumprir prazos se estas forem 

atempadamente programadas. 

Em fase de execução, são atribuídas a 

cada tarefa do planeamento as respetivas 

compras necessárias. A cada compra é 

ainda definido o prazo necessário para 

consulta e o prazo para adjudicação ou 

fornecimento.  

 

 

À medida que as consultas e as compras 

são efetuadas, é efetuado o respetivo 

registo na aplicação. 

Desta forma obtém-se a qualquer 

momento um relatório de compras 

detalhado, ordenado por datas, que 

contém informação sobre as datas limite 

de consultas e compras, quais as datas já 

ultrapassadas ou as cuja data limite se 

avizinha.  

 

Com o Visualorc, o planeamento passa a 

ser um instrumento não apenas de 

acompanhamento da evolução dos 

trabalhos, mas também de organização e 

controle das compras e subempreitadas. 

 

 

 

 


