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ANÁLISE DE CUSTO: MÉTODO CONVENCIONAL X MÉTODO PRÉ-MOLDADO 

EM SALÃO COMERCIAL DE PEQUENO PORTE 

 

 

Danyelle Medeiros Scopel 

 

 

RESUMO 

 

No Brasil existem duas formas básicas de construir utilizando o concreto armado: pelo 

método convencional e pelo método industrializado. A industrialização da Construção Civil 

através do concreto pré-moldado está cada vez mais frequente em obras de grande porte e 

trouxe um avanço considerável para o ramo, entre seus benefícios destacam-se a redução dos 

resíduos e o tempo de execução. Este trabalho apresenta uma análise de custo em um salão 

comercial de pequeno porte previsto a ser realizado em Maringá/PR, o estudo contempla as 

vantagens e desvantagens de executar a obra através dos métodos convencional e pré-

moldado. No estudo foram levantadas duas opções de custos totais e ao final pode-se observar 

que a execução da obra em concreto pré-moldado apresentou um aumento significativo no 

custo em relação ao método convencional. Esse aumento foi ocasionado apenas pelo processo 

de industrialização da Construção Civil, concluindo que o método convencional ainda é mais 

viável em obras de pequeno porte. No entanto o método pré-moldado tende a continuar 

crescendo, podendo viabilizar este tipo de construção. 

 

Palavras-chave: Estruturas. Industrialização. Orçamentos.  

 

 

COST ANALYSIS: CONVENTIONAL METHOD vs PRECAST CONCRETE 

METHOD IN SMALL COMMERCIAL HALL 

 

ABSTRACT  
 

In Brazil there are two basic ways of building using reinforced concrete: by the conventional 

method and by industrial method. The industrialization of Construction through the precast 

concrete is increasingly common in large works and brought a considerable advance for the 

branch, between its benefits include the reduction of waste and the run-time. This work 

presents an analysis of cost in a small commercial hall scheduled to be held on Maringá-PR, 

the study considers the advantages and disadvantages of performing the work through the 

conventional methods and precast. In the study were raised two options of total costs and at 

the end can be observed that the execution of the work in precast concrete showed a 

significant increase in cost compared to conventional method. This increase was caused only 

by the process of industrialization of construction, concluding that the conventional method is 

still more feasible in small works. However the precast method tends to keep growing, which 

may feasible this type of construction. 

 

Keywords: Structures. Industrialization. Budgets. 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A Construção Civil no Brasil vem passando por diversas transições, onde o custo, 

retorno do investimento e lucro são uns dos fatores primordiais na definição do método 

construtivo. Com isso, muitos empreendimentos no momento de sua concepção estão sendo 

viabilizados em estruturas e fechamentos pré-moldados. 

 As estruturas feitas com alvenaria convencional são aquelas em que os elementos que 

compõem as estruturas são moldadas geralmente por fôrmas no seu local definitivo e o 

fechamento é realizado através blocos cerâmicos colados com argamassa. Na construção 

convencional é verificado um menor controle tecnológico e maior prazo de produção, tendo 

em vista que os elementos são montados de forma manual e por processos individuais. 

 As estruturas feitas em concreto armado pré-moldado são aquelas em que os 

elementos que compõem a estrutura e os fechamentos, são moldados em indústrias e 

adquirem certo grau de resistência, antes de serem transportados e posicionados de acordo 

com o projeto. Nessas indústrias há melhor controle tecnológico e menor tempo de produção, 

tendo em vista o processo em série e o uso de máquinas. 

 A análise de viabilidade a seguir, apresenta as vantagens e desvantagens de realizar 

um salão comercial com área total de 98,55 m² através dos dois métodos construtivos de 

concreto armado, sendo que o empreendimento é composto por duas salas comerciais com 

área equivalente à 49,28 m². 

 A obra em questão não possui prazo pré-determinado para entrega e será destinada a 

fins rentáveis, sendo o locatário responsável pela destinação final do ambiente. Normalmente, 

empreendimentos com área total menor que 500 m² e sem destinação imediata são construídos 

através do método convencional. 

 

 

2 CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTRUTURAS CONVENCIONAIS X ESTRUTURAS PRÉ-

MOLDADAS 

 

2.1 DEFINIÇÕES E HISTÓRIA 

 

 As construções que interagem com a comunidade, cidade ou população são 

denominadas de Construção Civil. Antigamente, as construções eram divididas em duas 

grandes áreas, sendo elas: Militar e Civil. Com o passar dos anos, essa divisão foi deixando de 
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existir e hoje entendemos como Construção Civil todas as atividades que reúnem a 

participação de engenheiros, arquitetos e profissionais de outras áreas de conhecimento. A 

função da Construção Civil está diretamente relacionada com o bem-estar da população, 

integrando também a cidadania, inclusão social e divisão entre espaços, seja eles públicos ou 

privados (MIKAIL, 2013). 

 A engenharia civil, por sua vez, engloba a concepção, construção e manutenção de 

obras como estradas, pontes e edifícios. É a ciência que deriva diversas áreas de estudo, como 

solos, estruturas, geologia, entre outros. Podemos dizer que, o avanço dessas ciências está 

diretamente ligado com a história da engenharia civil. Antigamente, grande parte da 

construção era realizada por artesãos e a pericia técnica era quase inexistente. Com isso, as 

obras só eram executadas através de um alto número de trabalhadores, durante um longo 

período de tempo (AGGELIKI, 2011). 

 Ainda segundo Aggeliki (2011), estima-se que a engenharia civil começou entre 4000 

e 2000 a.c. no Egito, juntamente com o desenvolvimento da roda para o transporte. Os 

historiadores dizem que, entre 2800 e 2400 a.c. as pirâmides do Egito foram construídas e 

tornaram-se as primeiras construções de grande estrutura. Por volta de 200 a.c. foi construída 

A Grande Muralha da China, considerada outra conquista da engenharia civil antiga. Já os 

romanos desenvolveram estruturas de grandes dimensões em seu império, como aquedutos, 

pontes e represas.  

 Em meados de 1940 o Brasil teve o primeiro ápice de crescimento da Construção Civil 

e Militar devido ao grande investimento estatal e conhecimento das tecnologias do concreto, 

tornando a década de 40 o auge da Construção Civil no Brasil. Nas décadas de 1950 e 1960 

houve menor incentivo do estado, ficando grande parte dos investimentos a cargo da iniciativa 

privada. Na década seguinte, durante o regime militar, o estado voltou a investir fortemente na 

construção, deixando a iniciativa privada responsável apenas por prédios residenciais e 

comerciais. Já em 1980 e 1990, o capital privado voltou a ser investido no setor e despertou 

preocupações com a qualidade final do produto, fazendo com que as construtoras treinassem 

ou exigisse maior conhecimento técnico por parte dos funcionários. Atualmente, os 

municípios-polo estão em crescimento constante, devido a migração de moradores de cidades 

menores e a construção de estruturas urbanas, isso contribui para que essa área seja 

considerada um dos fenômenos de maior representatividade nacional (MIKAIL, 2013). 

 No entanto, quando comparamos a Construção Civil a outros ramos industriais nota-se 

de maneira geral, baixa eficiência, desperdício de materiais, morosidade e baixo controle de 

qualidade (EL DEBS, 2017). 
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 El Debs (2017), ainda diz que, uma das metodologias encontradas para reduzir esta 

defasagem é a utilização de técnicas associadas à elementos pré-moldados de concreto. A 

utilização dessas técnicas recebe a nomenclatura de concreto pré-moldado (CPM), já as 

estruturas formadas por esses elementos são denominadas de estrutura de concreto pré-

moldado. Desta forma, peças das estruturas e fechamentos seriam produzidas em melhores 

condições do que as realizadas “in loco” e depois montadas, como parte do processo 

construtivo. 

 Com a industrialização da Construção Civil, no Brasil e no mundo, houve um salto de 

desenvolvimento nos canteiros de obras através da utilização de peças de concreto pré-

moldado, devido seu alto controle na produção, materiais selecionados, ótimos fornecedores e 

mão-de-obra qualificada, tornando as obras mais organizadas e seguras (SERRA, FERREIRA 

E PIGOZZO, 2005). 

 Podemos nomear de construções secas, as obras que são executadas com concreto pré-

moldado, pois evitam o desperdício de materiais e permitem que a execução seja mais ágil e 

sustentável quando comparadas com os sistemas convencionais de concreto moldado “in 

loco”. É através desses atributos, que o CPM ocupa um espaço cada vez maior no mercado da 

Construção Civil (OLIVEIRA, 2015). 

 

2.2 CONSTRUÇÃO DE CONCRETO ARMADO NO BRASIL 

 

 Pode-se estabelecer que no Brasil existem duas formas básicas de construir utilizando 

o concreto armado: pelo método Convencional, utilizando estruturas reticuladas de concreto 

armado moldadas “in loco”, e pelo método Industrializado, utilizando a pré-fabricação dos 

seus elementos ou execução “in loco”, mas de forma mecanizada e racionalizada 

(CAVALHEIRO, 1996). 

 Segundo Souza (2013), o método convencional é formado por pilares, vigas e lajes de 

concreto armado, sendo os vãos preenchidos por blocos cerâmicos. Neste caso, o peso da 

estrutura é distribuído nas vigas, pilares e fundações e, com isso, as vedações são conhecidas 

como “não-portantes”, ou seja, não recebem cargas estruturais, suportando apenas o próprio 

peso. Para a construção dos elementos estruturais como pilares e vigas são usados aço e 

formas de madeira ou material similar. Depois de construir as paredes, é necessário “cortá-

las” para encaixar as instalações elétricas e hidráulicas. Logo após, inicia-se a etapa de 

revestimento, onde são aplicados os chapiscos, massa grossa, massa fina e pintura. Na figura 

1 é possível visualizar a construção através do método convencional. 
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Figura 1 – Método Convencional 

 
Fonte: Justo & Santos Engenharia Civil (2018). 

 

 Brumatti (2008) diz que, no método industrializado as estruturas como pilares, vigas e 

lajes são concebidas em concreto armado pré-moldado e as vedações são realizadas através de 

placas pré-moldadas. As peças fabricadas adquirem certo grau de resistência, antes do seu 

posicionamento definitivo na estrutura. Devido a este motivo, o conjunto de peças estruturais 

também pode ser denominado de estrutura pré-fabricada. O método industrializado é 

apresentado abaixo através da figura 2. 

 

Figura 2 – Método Industrializado 

 
Fonte: Tegna Pré-Moldados (2013). 
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 A utilização de estruturas de concreto pré-moldado é muito comum em obras de 

grande porte, como pontes e viadutos. Porém, nos últimos tempos têm sido utilizadas em 

casas e edifícios de pequeno porte (DALDEGAN, 2016). 

 

2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL 

 

 Segundo Vasques e Pizzo (2014) as estruturas compostas de alvenaria convencional e 

concreto armado “in loco”, é o sistema mais utilizado em construções no Brasil. Isso porque 

essa técnica construtiva pode ser utilizada em diversos tipos de projetos, incluindo edificações 

muito altas. Dentre as vantagens destacam-se: 

 Bom isolamento térmico e acústico;  

 Boa estanqueidade à água; 

  Excelente resistência mecânica ao fogo; 

 Durabilidade superior a qualquer outro material. Ex.: aço, madeira, etc.; 

 Facilidade de produção por montagem ou conformação; 

 Facilidade e baixo custo dos componentes; 

 Excelente versatilidade e flexibilidade;  

 Ótima aceitação pelo usuário e sociedade.  

 Como todo método construtivo, o método convencional também possui suas 

desvantagens, sendo elas: 

 Baixa produtividade na execução; 

 Elevada massa por unidade de superfície; 

 Domínio técnico centrado na mão de obra executora; 

 Necessidade de materiais adicionais para ter a textura lisa; 

 Deficiente na limpeza e higienização; 

 “Desconstrução” para instalação de rede hidráulica e elétrica, o que gera 

desperdício. 

  

2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 

 

 Segundo Mello, Prevedello e Masutti (2015), a demanda por processos 

industrializados no canteiro de obras que proporcionem economia de materiais e sejam 
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sustentáveis está cada vez maior. Partindo desses conceitos, as estruturas pré-moldadas podem 

ser uma ótima opção e entre as vantagens, citam-se: 

  Melhor processo de construção; 

 Menor prazo de construção; 

 Redução no custo com mão-de-obra; 

 Mão-de obra qualificada e especializada; 

 Padronização das tarefas; 

 Peças encaixáveis; 

 Baixa geração de resíduos; 

 Maior controle de qualidade do material utilizado 

 Montagem sem uso de escoramentos. 

 Brumatti (2008) diz que, mesmo com tantas vantagens no método pré-moldado 

existem as desvantagens, sendo elas: 

  Custos iniciais mais altos; 

 Estrutura dependente de necessidades específicas; 

 Limitação no transporte e montagem; 

 Restrição à movimentação no canteiro de obra; 

 Complexidade no transporte em grandes centros; 

 Arquitetura limitada; 

 Impossibilidade de ampliações que não constam no projeto inicial. 

 

2.5 ANÁLISE DE CUSTO: SALÃO DE PEQUENO PORTE EM MARINGÁ/PR 

 

 Para a elaboração desta análise de custo, foi necessário realizar algumas reuniões junto 

ao proprietário do terreno para criação do pré-projeto do salão comercial a ser construído. 

Nestas reuniões foi levantado que a obra ficará localizada cerca de 10 km da cidade, pois o 

terreno está localizado em Iguatemi, bairro esse que até pouco tempo era considerado distrito 

da cidade de Maringá/PR. O proprietário também informou que a obra está sendo planejada 

para ser realizada a fim de investimento rentável, ou seja, após a conclusão da obra o espaço 

será disponibilizado para locação, ficando o locatário responsável pela destinação final do 

ambiente.  
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 A partir das reuniões criou-se um pré-projeto que possibilitasse a execução da obra 

pelo método convencional e pelo método industrializado, deixando a critério do proprietário 

ambas possibilidades de realizar o investimento de acordo com as suas necessidades. 

 O croqui foi definido a partir de um salão comercial com área de 98,55 m², composto 

por duas salas comerciais menores com área equivalente a 49,28 m² e para o pé-direito da 

edificação adotou-se a altura convencional de três metros. Cada sala possui um espaço 

destinado a cozinha e um banheiro de acordo com as normas de acessibilidade.   

 

Figura 3 – Pré-projeto (Croqui) 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

 Como a obra poderá ser executada nos métodos construtivos de concreto armado 

existentes, os orçamentos realizados deviam contemplar os materiais e mão-de-obra. Pois as 

empresas que fornecem as peças de concreto pré-moldado realizam o trabalho de forma 

mecanizada, não sendo possível realizar cotações sem o material e as empresas que realizam 

estruturas convencionais, desempenham o trabalho de forma manual, o que torna inviável a 

cotação sem  mão-de-obra. 

 Desta forma, optou-se que a obra seja completamente construída pela mesma empresa, 

com isso, as cotações deviam abranger as estruturas, fechamentos, revestimentos em azulejo 

no piso, revestimento em pintura nas paredes e teto, louças no banheiro e pia em granito no 

espaço destinado a cozinha. Sendo o acabamento realizado com materiais de padrão médio. 
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 A próxima etapa do trabalho consistiu na realização dos orçamentos com empresas 

produtoras de obras pré-moldadas e convencionais. Etapa na qual entrou-se em contato com 

os fornecedores via telefone e foi solicitado um e-mail para envio do pré-projeto e 

considerações para elaboração do orçamento. 

 Neste processo, obteve-se o retorno de três empresas com os devidos orçamentos, que 

serão denominadas neste trabalho como Empresa A, Empresa B e Empresa C. 

 Empresa A: responsável pelo orçamento do sistema convencional, ou seja, o 

orçamento foi realizado para construção de alvenaria em blocos cerâmicos e 

estrutura de concreto armado moldado “in loco”. 

 Empresa B: está empresa opera apenas com as estruturas em concreto pré-

moldado, ou seja, o seu orçamento foi realizado apenas para os pilares, vigas e 

lajes em concreto pré-moldado e cobertura metálica. O fechamento da estrutura 

deve ser realizado por outra empresa/equipe. 

 Empresa C: responsável pelo orçamento do sistema industrializado, ou seja, o 

orçamento foi realizado para construção de estrutura em concreto armado pré-

moldado e fechamentos em placas de concreto pré-moldado. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

 Conforme o orçamento emitido pela Empresa A, tem-se um custo total de 

R$137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais). Esse orçamento refere-se à entrega 

da obra, com os devidos acabamentos para locação. Neste orçamento, o custo médio  por 

metro quadrado de obra construída é de R$1.395,23 (mil, quinhentos e vinte e nove reais). 

 De acordo com o orçamento da Empresa B, tem-se um custo de estrutura (fundação, 

pilar, vigas e laje) em concreto pré-moldado e cobertura em estrutura metálica no valor de 

R$133.042,50 (cento e trinta e três mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos), ou seja, o 

custo médio por metro quadrado de estrutura é de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta 

reais). Em média temos que o custo para fechamento em alvenaria convencional e 

acabamentos é de aproximadamente R$ 376,08 (trezentos e setenta e seis reais e oito 

centavos) por metro quadrado, o que resultaria em um custo total de R$ 170.105,52 (cento e 

setenta mil, cento e cinco reais e cinquenta e dois centavos), porém os fechamentos e 

acabamentos teriam que ser realizados por outra empresa. 
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 Segundo o orçamento da Empresa C, tem-se um custo total de R$202.884,00 

(duzentos e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais). Esse custo refere-se à entrega da 

obra através do método pré-moldado, com os devidos acabamentos para locação. Desta forma, 

o custo médio por metro quadrado de obra construída é de R$2.058,70 (dois mil, cinquenta e 

oito reais e setenta centavos). 

 Após o recebimento dos orçamentos, criou-se a tabela 1 com as vantagens e 

desvantagens de executar o salão comercial de pequeno porte através do método convencional 

e do método pré-moldado, sendo o custo um dos fatores primordiais para escolha do método 

construtivo. Para a criação da tabela, utilizou-se os orçamentos da Empresa A (método 

convencional) e da Empresa C (método pré-moldado), pois a Empresa B apresentou apenas os 

custos referentes à estrutura e para o empreendimento em questão era necessário que a 

empresa realizasse a obra por completo.  

 

Tabela 01 – Comparativo de Vantagens e Desvantagens 

Fatores Método Convencional Método Pré-Moldado 

Ampliações 
Permite ampliações previstas e não 

previstas no projeto inicial. 

Permite apenas ampliações previstas 

no projeto inicial. 

Custo 
Apresenta custo médio final no valor 

de R$1.395,23 por metro quadrado. 

Apresenta custo médio final no valor 

de R$2.058,70 por metro quadrado. 

Durabilidade 
Superior à qualquer outro material: 

aço, madeira, etc. 
Superior à alvenaria convencional. 

Estanqueidade Superior à alvenaria pré-moldada. Inferior à alvenaria convencional. 

Isolamento Acústico e 

Térmico 
Atende a condição padrão. Atende a condição padrão. 

Mão-de-Obra 
Demanda maior quantidade de mão-

de-obra, porém não especializada. 

Demanda menor quantidade de mão-

de-obra, porém especializada. 

Qualidade Menor controle tecnológico. Maior controle tecnológico. 

Restrição Arquitetônica Não possui 
Apenas estruturas reticuladas, ou 

seja, formatos retos. 

Resíduos 

Elevada geração de resíduos, devido 

à “desconstrução” para instalações 

elétricas e hidráulicas. 

Baixa geração de resíduos. 

Tempo de Execução 120 dias 60 dias 

Transporte Não é necessário transporte especial. Necessita de transporte especial. 

Fonte: Autor (2018). 
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 Através da análise da tabela foi possível perceber de forma sintetizada qual seria o 

melhor método construtivo para realizar o salão comercial de pequeno porte, visto que os 

dados foram apresentados de forma simples e  objetiva. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Devido às exigências de aperfeiçoamento desenvolvido durante o decorrer do tempo, a 

engenharia através de estudos está sempre buscando alternativas construtivas, pois diante de 

um mercado tão exigente e bastante competitivo as reduções no custo de materiais e mão-de-

obra e as soluções racionais para o desperdício e otimização de materiais são de grande 

importância para atender as necessidades da população e as exigências da sociedade. 

 As construções que utilizam os sistemas de concreto pré-moldado se destacam pela 

velocidade de execução, melhor acabamento, obra mais limpa e sem desperdícios de matérias. 

Obviamente existem pontos negativos que ainda atrapalham a sua popularização como o fato 

de ter um projeto mais reticulado sem a opção de mudanças que não esteja prevista no projeto 

inicial, a necessidade de um volume expressivo de elementos para a viabilidade de sua 

execução e o custo ainda ser maior que o sistema de construção convencional. 

 No estudo realizado, o sistema construtivo de concreto pré-moldado apresentou um 

aumento de aproximadamente 50% em relação ao sistema construtivo convencional, sendo 

que os materiais utilizados nos acabamentos são de médio padrão e apresentam custo similar. 

 O aumento significativo no custo final foi ocasionado pela industrialização da 

Construção Civil, ou seja, pela fabricação dos elementos em concreto armado pré-moldado. 

Portanto, no cenário atual, o sistema convencional ainda é mais viável que o sistema pré-

moldado em obras de pequeno porte na cidade de Maringá/PR.  

 Entretanto em grandes obras como: hipermercados, hospitais e distribuidoras, o valor 

investido na construção através do método pré-moldado apresenta retorno em menor prazo 

quando comparado ao método convencional, visto que o tempo de execução da obra é menor 

e o empreendimento passa a ter rendimentos a partir da conclusão da obra. 

 Acredita-se que através do aumento da demanda da produção em série motivado pelo 

crescimento da industrialização da Construção Civil, o método pré-moldado consiga ter o seu 

custo reduzido, ocasionando a sua popularização e viabilizando obras de pequeno porte como 

o salão comercial estudado. 
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