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Objetivo deste encontro
✓ Informar todos os trabalhos desenvolvidos pela CE
002:139.013 (responsável pelo processo de revisão da NBR
12721:2006 que normatiza o cálculo do CUB/m²).

✓ Posicionamento atual do processo de revisão.
Obs.: Essa não é uma reunião oficial da Comissão de Estudos
que coordena o processo de revisão da NBR 12721:2006. É
uma reunião do Banco de Dados com os participantes do 90º
ENIC.
Realização:

Promoção:
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Relembrando: origem e objetivos do CUB/m2
Origem
O Custo Unitário Básico (CUB/m²) surgiu por meio da Lei Federal 4.591 de 16 de
dezembro de 1964. Em seu artigo 54, a referida Lei determina:
Art. 54: Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam
obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada mês, os custos
unitários de construção a serem adotados nas respectivas regiões
jurisdicionais, calculados com observância dos critérios e normas a que se
refere o inciso I, do artigo anterior.
Então, para complementar, temos que observar as considerações estabelecidas
pelo artigo 53 da referida Lei:
Art. 53. O Poder Executivo, através do Banco Nacional da Habitação,
promoverá a celebração de contratos com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (A.B.N.T.), no sentido de que esta, tendo em vista o
disposto na Lei nº 4.150, de novembro de 1962, prepare, no prazo máximo
de 120 dias, normas que estabeleçam, para cada tipo de prédio que
padronizar:
I - critérios e normas para cálculo de custos unitários de construção, para
uso dos sindicatos, na forma do art. 54;
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Relembrando: origem e objetivos do CUB/m2
Portanto, estes dois artigos da Lei 4.591/64 esclarecem aspectos
importantes:
✓ A responsabilidade de calcular o CUB/m² é exclusiva dos
Sindicatos da Indústria da Construção.
✓ Cabe a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) editar
normas que estabeleçam a metodologia a ser adotada pelos
Sinduscons de todo o País para o cálculo do CUB/m².
Assim:
o O CUB/m² possui um fundamento legal que é a Lei 4.591/64. Além dele
o CUB/m² também possui um aparato técnico.
o Atualmente a Norma Brasileira que estabelece a metodologia de
cálculo do CUB/m² é a ABNT NBR 12721:2006, portanto este é o
suporte técnico do CUB/m². É necessário que ela tenha condições de
refletir sempre à realidade dos custos da construção.
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Relembrando: origem e objetivos do CUB/m2
O objetivo básico deste indicador é disciplinar o mercado de
incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação
dos custos dos imóveis.
✓ O CUB é de extrema importância para o acompanhamento da
evolução dos custos das edificações de um modo geral. Portanto,
ele precisa acompanhar a evolução dos processos construtivos do
setor imobiliário.
✓ Atualmente, tem sido utilizado também como um indicador
macroeconômico dos custos do setor (Índice de custo), embora
represente apenas um custo parcial da obra, não levando em
consideração os demais custos adicionais conforme descrito
anteriormente.
✓ O CUB/m2 é utilizado, igualmente, como referência para o reajuste
de contratos e custos das edificações financiadas.
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Utilização do CUB/m² (e consequentemente da ABNT NBR 12721:2006)

✓Registro de incorporações no cartório de imóveis.
✓Reajuste de contratos de compra e venda de
imóveis.
✓Receita Federal do Brasil – aferição indireta – para
efeito de obtenção de Certidão Negativa de Débito
(CND).
✓Orçamento de obras.
✓Custos de imóveis em perícias judiciais.
Desta
forma,
o
CUB/m²
precisa,
necessariamente, refletir a realidade dos custos
das obras ➨ Maior aderência à realidade.
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A evolução normativa da atual ABNT NBR 12721:2006
Desde a sua criação, o CUB/m² já passou por algumas alterações
normativas:
✓ ABNT PNB-140:1965: Norma original elaborada para atender a Lei
4.591/64 e disciplinar o mercado de incorporações imobiliárias.
✓ ABNT NBR 12721:1972: Esta norma atualizou os acabamentos dos
projetos-padrão da ABNT NBR 140:1965 sem alteração dos projetos
básicos da década de 60. Incorporou, ainda, novos lotes básicos de
insumos (material e mão de obra).
✓ ABNT NBR 12.721:1999: Através desta norma introduziram-se no
cálculo do CUB/m² os projetos comercial (salas, lojas e andares livres),
casa popular e galpão industrial. Mantiveram-se os projetos
habitacionais antigos.
✓ ABNT NBT 12721:2006: A maior revisão da Norma desde a sua criação,
com a introdução de novos projetos-padrão e novo lote básico.
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A ABNT NBR 12721:2006
✓ A ABNT NBR 12721:2006 constituiu-se na maior revisão da
norma do CUB/m², com a adaptação, para a realidade da obra,
de novos insumos, processo construtivo nacional, novos
projetos-padrão, etc.

✓ Entre as principais alterações introduzidas estão os projetospadrão, novos projetos arquitetônicos, estruturais e de
instalação.
✓ Além disso, aconteceu adaptação às novas legislações
urbanas; subsolos, terrenos definidos, projetos diferentes
para cada padrão de acabamento, inexistência da diferença
de custo pelo número de quartos, novo lote básico de
insumos e introdução de metodologia de orientação para a
coleta de preços do CUB/m².
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NBR 12721:2006 – O que já aconteceu depois de sua publicação
(A Construção é dinâmica)

2007

10 anos
2016
✓ Considerando as Normas mais
importantes para a Construção (Setor
de Edificações) a periodicidade média
de revisão é de cerca de cinco anos.
✓ A NBR 12721:2006 é essencial para o
setor, pois sem ela não acontece o
registro
das
incorporações
imobiliárias.

✓ Alterações no processo construtivo
(Lean Construction).
✓ Maior utilização de mão de obra
terceirizada.
✓ Alterações na especificações dos
insumos básicos (exemplo: cerâmica
20 x 20).
✓ Alterações na produtividade do setor.
✓ Introdução da Norma de Desempenho
(gestão integrada dos materiais através
de uma compatibilização de projetos
para que os sistemas construtivos
atendam aos requisitos e critérios da
Norma. Exigências/adequação de
sistemas construtivos em edificações
residenciais).
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O processo de revisão da ABNT NBR 12721:2006.
✓ Durante a reunião do Banco de Dados que aconteceu no 88º ENIC, em
Foz do Iguaçu, (2016) e que contou com a presença de representantes de
18 Sinduscons, foi consenso entre os presentes a necessidade de
revisão da NBR 12721:2006, que normatiza o cálculo do CUB/m².

✓ Entre os motivos apresentados foram destacadas a necessidade de
adaptação das atuais técnicas construtivas e a incorporação das
exigências contidas na Norma de Desempenho (NBR 15.575/13) nos
materiais de construção.
✓ Os participantes da reunião pediram para a CBIC coordenar uma nova
revisão na Norma do CUB/m², destacando que este é um trabalho que a
entidade conhece bem, possuindo forte experiência.

Realização:

Promoção:
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O processo de revisão da ABNT NBR 12721:2006.
✓ Durante o restante do ano 2016 o Banco de Dados realizou algumas
reuniões sobre esse tema, tendo, inclusive realizado reunião com o
Presidente do CB-2, Salvador Benevides, para verificar a forma mais
adequada de se iniciar um processo de revisão da Norma.

✓ No dia 8 de dezembro de 2016 o Banco de Dados realizou, em Brasília,
reunião especial sobre esse tema com os Sinduscons de todo o País (14
Sinduscons participaram deste encontro), que confirmaram a
necessidade de dar andamento ao processo de revisão da NBR
12721:2006.
✓ Diante disso, a CBIC encaminhou ofício ao CB2 solicitando a reabertura
da CE da ABNT NBR 12721:2006. A ABNT avaliou e convidou todos os
agentes produtivos do setor para participarem do processo de revisão.
Realização:

Promoção:
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Cronograma de atividades da CE 002:139.013 – Revisão da ABNT NBR 12721:2006

✓ A reunião de reativação da CE-002:139.013 sobre o processo de
revisão da ABNT NBR 12721:2006 foi realizada no dia 4 de
abril/2017.
✓ Na reunião de reativação foram eleitos o coordenador do
processo de revisão e também à secretaria da Comissão. Além
disso, ficou definido que a 1º reunião da CE-002:139.013
aconteceria no dia 26 de maio/2017, durante a realização do 87º
Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC) .

Realização:

Promoção:
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Cronograma de atividades da CE 002:139.013 – Revisão da ABNT NBR 12721:2006
✓ No dia 26 de maio de 2017, durante o 87º ENIC aconteceu a 1º reunião da CE-002.139.013. Nesta
reunião foi constituído, para o melhor andamento dos trabalhos, um grupo técnico com um
representante (e um suplente) de cada região do País, além do Coordenador e da Secretária da CE. O
objetivo foi otimizar o processo de revisão e também reduzir custos para todos em função da
necessidade de deslocamento dos participantes.
Região Sul:
Titular: Amilcar L. da Silveira - Sinduscon Florianópolis Suplente: Neusa Diefenbach Biehl - Sinduscon Rio Grande do Sul
Região Sudeste:
Titular – Paulo Grandiski – Ibape São Paulo
Suplente – Mauro Zaidan – Nova Engenharia
Região Centro Oeste
Titular: Luciana Abdallah – Sinduscon Goiás
Suplente: José Antônio Magalhães – Sinduscon Distrito Federal
Região Nordeste
Titular – Clélio F. de Moraes – Sinduscon Pernambuco
Suplente: Sandra Valente Sande – Sinduscon Bahia
Região Norte
Titular – Paulo Henrique Lobo – Sinduscon Pará
Suplente: Manoel Cardoso – Sinduscon Pará
Realização:

Promoção:
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Cronograma de atividades da CE 002:139.013 – Revisão da ABNT NBR 12721:2006
✓ Nesta 1ª reunião também ficou definida a realização de uma consulta técnica junto a todos
os Sinduscons do País para estabelecer os parâmetros básicos dos novos projetos-padrão
da nova NBR 12721. Foi apresentado, amplamente debatido e aprovado o questionário a
ser encaminhado pelos Sinduscons a todas às suas empresas associadas.
✓ No dia 22 de junho, a CBIC encaminhou a Consulta Técnica para todos os Sinduscons do
País.
As respostas, referentes à essa sondagem nacional, foram enviadas pelos
Sinduscons para a Secretária da Comissão até o final do mês de julho/2017.
✓ No início de agosto de 2017 a Coordenação e a Secretária da Comissão realizaram o
processo de tabulação dos questionários recebidos. No total foram recebidos 30
questionários de 27 Unidades da Federação. Portanto, foi uma pesquisa muito expressiva.

✓ Conforme ficou definido na 1º reunião da CE-002.139.013, o Grupo Técnico da Comissão de
Estudos realizaria uma reunião tão logo a tabulação dos trabalhos da Consulta Técnica
estivesse pronta.
✓ No dia 27 de julho de 2017 o Coordenador da CE enviou ao CB-2 e-mail informando sobre a
data para reunião do grupo técnico de trabalho - dia 15 de agosto de 2017. Inclusive, esta
reunião aconteceu no Sinduscon-São Paulo e contou com o importante apoio do CB-2 para
a sua realização.
Realização:

Promoção:
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Cronograma de atividades da CE 002:139.013 – Revisão da ABNT NBR 12721:2006

✓ No dia 15 de agosto de 2017, foi realizada no Sinduscon-São Paulo uma reunião do
Grupo de Trabalho da CE-002.139.013.
✓ Nessa reunião foi avaliado em detalhe todo o resultado da Consulta técnica realizada
junto aos Sinduscons. Além da definição dos parâmetros básicos, ficou decidido neste
encontro que o Grupo de Trabalho realizaria os orçamentos (arquitetônico, hidráulico,
estrutural, etc.) de todos os novos projetos padrão formatados pela consulta técnica .
✓ Ainda nesta reunião, foi sugerido, no grupo técnico, a realização de vários orçamentos
para a realização dos projetos necessários ao andamento do processo.
✓ Dessa forma, do final de agosto até setembro foram realizados contatos para a
realização de orçamento com 4 empresas: duas de São Paulo, uma de Belo Horizonte e
uma de Recife. Como envolveu uma grande quantidade de orçamentos e também de
vários tipos de projetos-padrão, as empresas solicitaram prazo para a resposta deste
orçamento (uma média geral de 30 dias para a elaboração dos orçamentos).

Realização:

Promoção:
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Tipos de projetos orçados e custos
Orçamentos de todos os projetos básicos:
✓ Arquitetônico
✓ Elétrico
✓ Hidráulico
✓ Instalações de gás e telefone
✓ Estrutural
✓ Incêndio
Observações:
✓ Considerando as exigências da NBR 15575 – Norma de Desempenho.
✓ Projetos em BIM.
✓ No final de 2017, com todos os orçamentos em mãos, temos os
seguintes valores:
✓ Empresa 1: R$748.000
✓ Empresa 2: R$2.936.04
✓ Empresa 3: R$4.061.565
✓ Empresa 4: R$8.003.978
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✓ Com os orçamentos já realizados, foi realizada uma reunião em 20 de fevereiro/2018, na
CBIC, que contou com a participação de 18 Sinduscons.
✓ Foi informado aos presentes os orçamentos que foram realizados para elaboração dos
projetos e o custo deles, sendo destacado que o orçamento de menor valor totalizou
R$748.000,00.
✓ Foi perguntado a cada um dos presentes sobre a avaliação de cada entidade em relação ao
processo de revisão do cálculo do CUB/m².
✓ Todos, sem exceção, responderam que o processo de revisão da ABNT NBR 12721:2006 é
muito importante e que não pode e nem deve ser adiado. Entre as respostas destacam:
✓ CUB/m² é utilizado na primeira etapa do processo produtivo das incorporações
imobiliárias, que é o registro no cartório de imóveis.
✓ A NBR 12721:2006 já tem 10 anos e nesse tempo o processo produtivo, os insumos
da construção e a produtividade da mão de obra foram alterados. O CUB/m² já está
defasado e, a continuar assim, pode prejudicar as empresas com a sua utilização.
✓ Sinduscons já enfrentam sérias dificuldades em coletar dados sobre determinados
insumos, que já não são utilizados, mas entram na composição do CUB/m².
✓ Outros agentes da cadeia da Construção, ou até mesmo universidades e consultorias,
podem dar andamento ao processo de revisão, perdendo os Sinduscons/CBIC a
participação neste importante normativo.
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Reunião sobre o processo de revisão da NBR 12721:2006 – 20 FEV 2018 – CBIC – Sinduscons

✓ Diante da resposta unânime dos Sinduscons sobre a necessidade da continuidade
do processo de revisão da ABNT NBR 12721:2006 foi questionado sobre como obter
recursos para a realização da elaboração dos projetos/orçamentação.
✓ Os Sinduscons presentes sugeriram que a CNI, por ser a Confederação da Indústria,
poderia apoiar esse processo. Para isso, foi sugerido:
✓ Sinduscons encaminharem uma carta padrão (elaborada por uma comissão de
cinco pessoas: Amilcar (SC), Maurício (AL), Ana Castelo (SP), Daniel e Ieda
(MG) informando ao presidente da CBIC a sua posição sobre a necessidade de
continuação sobre o processo de revisão. Foi estabelecido as seguintes datas:
✓ Nesta correspondência os Sinduscons solicitaram à CBIC que interceda pelo
setor junto à CNI para obtenção desses recursos.

Realização:

Promoção:
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Custo para continuidade do processo de revisão
✓ Em abril/2018 essa carta foi enviada.
✓ Entretanto, considerando o momento atual do setor e também a
extinção da obrigatoriedade do imposto sindical, o que fornece uma
nova realidade de receitas para os Sinduscons de todo o País, a CBIC
decidiu solicitar à CB-2/ABNT um adiamento do processo de revisão
da ABNT NBR 12721:2006.

✓ Assim, o processo será interrompido até a superação das dificuldades
conjunturais.

Realização:

Promoção:
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Muito obrigado!

Econ. Daniel Furletti
Econ. Ieda Vasconcelos
Banco de Dados/CBIC
www.cbicdados.com.br
bancodedados@cbic.org.br
Tel.: 31-3253-2666

Realização:

Promoção:
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