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Resumo 

Dispor de bons referenciais de preços para as contratações é fator crítico. As Bonificações, ou Benefícios 

e Despesas Indiretas (BDI) não devem ser tratadas como um simples percentual aplicado sobre os custos 

para a apuração do preço a ser pago nas contratações. Essa prática traz diversas incertezas para os 

processos de compras. O cálculo do BDI é um tema que carece de estudos mais aprofundados, pois, a 

literatura e a jurisprudência existentes reportam basicamente para casos vinculados à contratação de 

obras públicas. Este artigo apresenta uma metodologia moderna e inovadora de cálculo do BDI com o 

objetivo de ofertar uma nova forma de cálculo que poderá ser aplicada nas contratações de serviços, 

alinhada com as práticas de contabilização das despesas operacionais e taxas de lucratividade adotadas 

pelo mercado fornecedor. No final do artigo são apresentados exemplos da aplicação da metodologia 

nas contratações de serviços de vigilância e alimentação. 
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1 Introdução 

Nos dias atuais, com a necessidade de ajuste nas contas públicas e redução de 

custos é um dos objetivos principais de qualquer órgão público. E nesse cenário, dispor 

de bons referenciais de preços para as contratações é fator crítico.  

Do ponto de vista macroeconômico, as compras e contratações fazem parte das 

despesas correntes, juntamente com as despesas de pessoal. São aquelas que, quando 

subtraídas das receitas, permitem o cálculo do superávit primário. O cenário das contas 

públicas nos últimos anos mostra resultados deficitários em todos os níveis de governo, 

com impactos evidentes nos investimentos públicos e na aplicação em saúde, educação, 

seguridade social e outros segmentos. 

Três caminhos podem ser percorridos para se obter maiores disponibilidades de 

recursos. A elevação da carga tributária, a redução das despesas correntes e das despesas 

com juros. A elevação da carga tributária não se apresenta como solução pela rejeição da 

população, bem como, por sua consequência nefasta ao crescimento econômico. Da 

mesma forma, a redução das despesas com juros está diretamente relacionada à política 

macroeconômica, demandando uma série de movimentos e articulações 

multidimensionais, que exigem longo tempo de maturação. 

Com menor potencial do que as medidas listadas, o controle das despesas 

correntes, apresentam-se como medida exequível, pois os órgãos possuem maior grau de 

liberdade na decisão de como gerir e gastar seus recursos. Experiências recentes indicam 

que não se trata apenas de buscar o menor preço, de modo formalista, mas sim realizar 

uma boa compra, ou seja, aquela que atenda da melhor forma a necessidade do Estado, 

trazendo a melhor relação de custo benefício. 

Devido a todo arcabouço normativo que rege as compras públicas, os responsáveis 

por elas buscam na maioria das vezes apenas cumprir o estabelecido em lei, 

principalmente em função do temor pela desaprovação das decisões pelos órgãos oficiais 

de controle dadas as múltiplas interpretações da legislação. Esse fenômeno leva à 

percepção de que o Estado brasileiro compra mal e de que está apenas atento à dimensão 

legalista, considerando como fator fundamental a questão do menor preço. 

A meta do menor preço traz consigo outras dimensões que resultam em inúmeros 

exemplos de equívocos e dificuldades presentes nas políticas de compras públicas. Entre 

as dificuldades estão a estimativa de preços e a composição do orçamento como questões 

das mais complexas e trabalhosas. 

A estimativa de preços é aquela que traz maiores incertezas, em especial quanto a 

definição das Bonificações, ou Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). Inúmeras são as 

dúvidas a respeito do tema, como por exemplo, a taxa de lucratividade, a carga tributária 

ou a estimativa das despesas operacionais ou administrativas envolvidas no objeto da 

compra. O objetivo central desse artigo é ajudar na elucidação dessas dúvidas, 

desvendando o cálculo do BDI. 

Do ponto de vista conceitual o BDI foi formalmente descrito em 1999 pela 

Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) como: 

“Um percentual aplicado sobre o custo para chegar ao preço de venda 

a ser apresentado ao cliente”. 

 

Em termos matemáticos, essa definição pode ser expressa pela seguinte equação: 

𝑷𝑽 = 𝑪𝑴𝑽 × (𝟏 + 𝑩𝑫𝑰) 
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Onde: 

𝑃𝑉 representa o preço de venda do bem ou serviço objeto da contratação, ou seja, 

quanto será pago pelo órgão contratante; 

𝐶𝑀𝑉 representa o custo dos bens e serviços vendidos pela contratada, ou seja, a 

soma de custos empregados ou consumidos diretamente na produção dos bens ou serviços 

que serão vendidos para o órgão contratante; 

𝐵𝐷𝐼 representa um percentual aplicado sobre o custo dos bens e serviços vendidos 

(𝐶𝑀𝑉) afim de apurar o preço de venda (𝑃𝑉).  

O conceito de preço de venda, também, pode ser detalhado em dois grandes 

grupos, dos custos diretos, vinculados à produção do bem ou serviço e o grupo dos custos 

indiretos, que correspondem à parâmetros contábeis, fiscais e às estratégias empresariais 

do fornecedor. A figura, a seguir, ilustra esse conceito. 

 

 
Figura 1 – Composição do preço de venda (PV) 

Fonte: Fia – Fundação Instituto de Administração 
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Para tratar do tema o artigo apresenta uma metodologia inovadora de coleta e 

processamento de dados que reflete a realidade praticada pelo mercado fornecedor, 

utilizando a Pesquisa anual de serviços (PAS) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) como base para a produção de referências para as contratações de 

serviços. A metodologia também pode ser aplicada, utilizando-se de outras pesquisas 

publicadas pelo IBGE, como no caso das compras de bens, aproveitando-se dos dados da 

Pesquisa anual do comércio (PAC) ou, ainda, a Pesquisa anual da indústria da construção 

(PAIC) na busca por referencias para as obras públicas. 

O texto apresenta, ainda, a jurisprudência aplicada ao tema e uma discussão acerca 

dos conceitos vinculados ao BDI e seus componentes, adotando uma abordagem alinhada 

com as normas contábeis vigentes no país. A título de exemplo, são apresentados os 

resultados da aplicação da metodologia para a contratação de serviços de alimentação e 

vigilância. 

2 Objetivos 

O objetivo central desse artigo é ajudar na elucidação das dúvidas, referentes ao 

cálculo do BDI, por meio de uma metodologia que visa ofertar aos órgãos públicos uma 

nova abordagem sobre o tema, explicitando de forma mais precisa os índices relacionados 

às despesas operacionais, taxas de lucro e despesas fiscais, todos eles alinhados com as 

práticas do mercado fornecedor. 

O levantamento dos custos diretos para as estimativas de preços das compras 

públicas, envolvem informações coletadas por meio de pesquisas, solicitações de 

orçamentos, cotações, etc. Em contrapartida os dados de custos indiretos são difíceis de 

serem obtidos e processados, implicando na definição do BDI por meio da simples 

replicação de percentuais utilizados em contratações similares, ou ainda, pela utilização 

de percentuais externos que não guardam relação com aqueles realmente adotados pelos 

mercados fornecedores. Além de trazer incertezas essas práticas podem indicar o aumento 

dos gastos. 

Aproveitando-se da ausência de informações alguns fornecedores ofertam bens e 

serviços com padrões inferiores ao previsto, contudo, com preços similares aos de maior 

qualidade, com composições de BDI fictícias ou consagradas pelos órgãos de controle, 

totalmente diferentes das práticas reais do mercado no qual estão inseridos. Esses 

subterfúgios propiciam a prática de “jogos de planilha”, o mascaramento da lucratividade, 

ou ainda, a sonegação de impostos. 

Felizmente, nos últimos anos, boas práticas em compras públicas vêm sendo 

observadas em pelo menos 21 entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal6. 

Contudo, o BDI ainda carece de estudos mais aprofundados, tanto no meio acadêmico 

como na Administração Pública. Nesse sentido, é relevante oferecer uma contribuição 

com potencial de aplicabilidade para unidades responsáveis pelas compras públicas. 

O artigo busca, ainda, propor uma fórmula de cálculo do BDI, mais alinhada com 

as normas contábeis vigentes no país e com o princípio constitucional da eficiência na 

Administração Pública. 

                                                 
6 Segundo (Dezolt, Barbosa, & Outros, 2016): 21 estados participaram do diagnóstico de compras públicas 

estaduais 2015, relatando, além de sua caracterização, ações de qualificação das unidades de compras, 

problemas mais comuns enfrentados, sistemas eletrônicos utilizados, entre outras experiências. 
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3 Metodologia adotada 

O estudo do BDI ainda incipiente no país, começou a ser difundido na década de 

1990 com o advento da lei de licitações (Lei N.º 8.666/93). A literatura e a jurisprudência 

existentes reportam basicamente para casos vinculados às obras públicas. 

3.1  Referencial teórico 

Os estudos acerca do BDI são insuficientes para uma análise definitiva, 

principalmente em se tratando da compra de bens e serviços comuns. No entanto, os 

aspectos legais existentes, a postura dos órgãos de controle e a legislação tributária 

representam o principal referencial teórico acerca do tema. 

Os documentos pesquisados na construção deste artigo são referentes as 

contratações de obras públicas e serviços continuados.  

As informações identificadas reproduzem experiências importantes e válidas, 

contudo, a abrangência se restringe a mercados específicos. A simples replicação desses 

referenciais, se por um lado confere a conformidade legal das compras públicas, por 

outro, trazem consigo uma série de dúvidas e incertezas, possibilitando estimativas de 

preços superfaturadas ou inexequíveis.  

3.2 Jurisprudência referente ao BDI 

A compilação dos principais documentos pesquisados sobre o BDI encontram-se 

apresentadas nesse item. Obviamente o tema não se esgota nos documentos aqui listados, 

entretanto, traz consigo referências e definições importantes, como: 

 Discussões sobre a irregularidades no cálculo do BDI; 

 Aspectos tributários aplicáveis à composição das despesas fiscais; 

 Entendimentos a respeito da lucratividade a ser utilizada no cálculo do BDI; e 

 Percentuais praticados por instituições de reconhecida reputação, como o 

Supremo Tribunal Federal (STF) e o Cadastro de Serviços Terceirizados (Cadterc) 

de São Paulo. 

A tabela a seguir apresenta os principais documentos pesquisados. 
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Documento Instituição Responsável Assunto / Tema 

Decisão Nº 255/1999 Primeira Câmara do TCU 
Auditoria na Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sobre irregularidade no cálculo de 

Benefício e Despesas Indiretas na apuração final do custo da obra, com definição formal do BDI. 

Decreto Nº 3.000/1999 

Regulamento do Imposto de Renda 

(RIR) 

Receita Federal 
Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração ISS e apresenta as 

definições de lucro operacional, despesas operacionais, etc.. 

Lei Nº 10.637/2002 Presidência da República Regulamenta a cobrança do PIS/Pasep 

Lei Nº 10.833/2003 Presidência da República Regulamenta a cobrança da COFINS 

Acórdão Nº 325/2007 Plenário do TCU 
Orienta sobre referenciais e premissas acerca dos componentes de lucros e despesas indiretas, a 

serem utilizadas na composição do LDI ou BDI. 

Nota Técnica Nº 1/2007 
Secretaria de Controle Interno 

do Supremo Tribunal Federal 
Definição de limites para BDI nas contratações de serviço com locação de mão-de-obra. 

Instrução Normativa Nº 02/2008 

Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação 

(SLTI) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e 

Gestão 

Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados ou não. 

Súmula Nº 258/2010 Plenário do TCU 

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 

orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos 

anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante 

uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas”. 

Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário do TCU 

Trata da definição de parâmetros aceitáveis para taxas de Bonificações e Despesas Indiretas – 

BDI para cada tipo de obra de engenharia de modo a estipular faixas de valores de referência que 

orientem os entes jurisdicionados deste Tribunal na contratação de obras públicas. 

Decreto N.º 7.983/2013 Presidência da República 

Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras 

providências 

Nota Técnica Nº 4/2013 
Secretaria de Controle Interno 

do Supremo Tribunal Federal 

Atualização dos limites para Bonificações e Despesas Indiretas - BDI diferenciados para 

materiais, serviços e equipamentos nas contratações de obras e serviços de engenharia. 

Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário do TCU 

Determina às unidades técnicas do TCU a padronização e utilização de novos referenciais para 

os parâmetros do BDI nas análises do orçamento de obras públicas, em substituição aqueles 

contidos nos Acórdãos Nº. 325/2007 e 2.369/2011. 

Orientações para elaboração de 

planilhas orçamentárias de obras 

públicas 

Coordenação-Geral de 

Controle Externo da Área de 

Infraestrutura e da Região 

Sudeste do TCU 

Publicado em 2014 este documento visa orientar a produção dos orçamentos de obras pelos 

órgãos públicos. 



7 

 

Documento Instituição Responsável Assunto / Tema 

Manual de obras e serviços de 

engenharia: fundamentos da licitação e 

contratação 

Advocacia geral da união 

(AGU) 

Informa como lidar com a contratação de obras e serviços de engenharia acerca dos principais 

aspectos jurídicos. 

Acórdão Nº 1.342/2015 Plenário do TCU 
Trata de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na terceirização do 

Programa de Alimentação Escolar no município de Canoas/RS 

Acórdão Nº 2.636/2015 Plenário do TCU 

Relatório de auditoria de fiscalização sobre a fase interna da licitação avaliação de projetos e 

orçamentos. Constatação de sobrepreço e falhas de projeto. Ciência aos responsáveis acerca das 

irregularidades. 

Volume 1 

Vigilância e segurança patrimonial 

(Cadterc) 

SEFAZ/SP 
Parâmetros utilizados na composição do BDI dos preços de referência para a prestação de 

serviços de vigilância e segurança patrimonial 

Volume 5 

Alimentação de Presos dos Estudos 

Técnicos de Serviços Terceirizados 

(Cadterc) 

SEFAZ/SP 
Parâmetros utilizados na composição do BDI dos preços de referência para a prestação de 

serviços de nutrição e alimentação de presos. 

Volume 6 

Alimentação Fundação Casa dos 

Estudos Técnicos de Serviços 

Terceirizados (Cadterc) 

SEFAZ/SP 

Parâmetros utilizados na composição do BDI dos preços de referência para a prestação dos 

serviços de nutrição e alimentação, para o fornecimento de refeições destinadas aos adolescentes 

sob a tutela do Estado. 

Volume 8 

Alimentação Hospitalar dos Estudos 

Técnicos de Serviços Terceirizados 

(Cadterc) 

SEFAZ/SP 
Parâmetros utilizados na composição do BDI dos preços de referência para a prestação de 

serviços de nutrição e alimentação hospitalar. 

Volume 9 

Alimentação de Empregados dos 

Estudos Técnicos de Serviços 

Terceirizados (Cadterc) 

SEFAZ/SP 
Parâmetros utilizados na composição do BDI dos preços de referência para a prestação de 

serviços de nutrição e alimentação aos servidores e/ou empregados do Estado. 

Tabela 1 – Principais Documentos que tratam do cálculo do BDI 
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A análise da jurisprudência indica a atuação dos órgãos de controle sobre as irregularidades na aplicação dos conceitos que envolvem o 

BDI com foco nas contratações de obras públicas. Já os documentos de orientação técnica relatam experiências e parâmetros utilizados na 

contratação de serviços comuns ou continuados.  

Entre os documentos de orientação técnica, destacam-se os manuais voltados à contratação de obras públicas produzidos pelo TCU e 

também pela AGU. Destacam-se, ainda, os volumes do Cadterc (SEFAZ/SP) e as Notas técnicas da Secretaria de controle interno do STF (SCI-

STF). Esses dois últimos estabelecem parâmetros de composição do BDI para contratações de serviços comuns como os serviços de alimentação 

e vigilância. 

As definições e conceitos constantes no Cadterc e nas Notas Técnicas da SCI-STF são convergentes. Enquanto o Cadterc estabelece o lucro 

bruto ou mark up7 a SCI-STF estabelece como referencial apenas o conceito de lucro bruto. 

As tabelas a seguir apresentam as composições do BDI adotadas pelo Cadterc e pela SCI-STF. 

 

Composição do BDI 

Volume 1 

Vigilância 

patrimonial 

Volume 5 

Alimentação Presos 

Volume 6 

Alimentação Fundação 

CASA 

Volume 8 

Alimentação 

Hospitalar 

Volume 9 

Alimentação 

Servidores 

DESPESAS OPERACIONAIS 6,62% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81% 

Administração Central 6,12% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 

Seguros 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

DESPESAS FINANCEIRAS --- --- --- --- --- 

LUCRO BRUTO 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 

DESPESAS FISCAIS 5,65% 9,25% 9,25% 12,45% 12,45% 

PIS 0,65% 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 

COFINS 3,00% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 

ISSQN 2,00% --- --- --- --- 

ICMS --- --- --- 3,20% 3,20% 

CPRB (Contribuição previdenciária 

sobre a receita bruta) 
--- --- --- --- --- 

BDI 21,14% 24,99% 24,99% 29,56% 29,56% 

Tabela 2 – Composições do BDI adotadas no CADTERC da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo  

                                                 
7Mark up é um termo usado em economia para indicar quanto, do preço, do produto está acima do seu custo de produção e distribuição. Significa a diferença entre o custo de 

um bem ou serviço e seu preço de venda. Pode ser expresso como uma quantia fixada ou como percentual 
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Composição do BDI 

Serviços 

Comuns 

Lucro 

Presumido 

Serviços 

Comuns 

Lucro Real 

Obras e 

Serviços de 

engenharia 

Lucro 

Presumido 

Obras e 

Serviços de 

engenharia 

Regime de 

Lucro Real  

Materiais 

para obras 

Lucro 

Presumido 

Materiais 

para obras 

Lucro Real 

Equipamento 

para obras 

Lucro 

Presumido 

Equipamento 

para obras 

Lucro Real 

DESPESAS 

OPERACIONAIS 
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% --- --- 

Administração Central --- --- --- --- --- --- --- --- 

Seguros --- --- --- --- --- --- --- --- 

DESPESAS FINANCEIRAS --- --- --- --- 0,61% 0,61% --- --- 

LUCRO BRUTO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% --- --- --- --- 

DESPESAS FISCAIS 8,65% 13,25% 7,65% 11,25% 5,65% 11,25% 5,65% 11,25% 

PIS 0,65% 1,65% 0,65% 1,65% 0,65% 1,65% 0,65% 1,65% 

COFINS 3,00% 7,60% 3,00% 7,60% 3,00% 7,60% 3,00% 7,60% 

ISSQN 5,00% 5,00% 2,00% 2,00% --- --- --- --- 

ICMS --- --- --- --- --- --- --- --- 

CPRB (Contribuição 

previdenciária sobre a receita 

bruta) 

--- --- 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

BDI 26,44% 34,69% 25,06% 33,14% 11,96% 19,03% 5,98% 12,68% 

Tabela 3 – Composições do BDI adotadas pela SCI do STF 
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3.3 CONCEITOS VINCULADOS AOS COMPONENTES DO BDI 

A jurisprudência e os referenciais técnicos que discorrem sobre o BDI apresentam 

diversas interpretações acerca da sua composição. Em linhas gerais quatros componentes 

são considerados: 

 Despesas operacionais; 

 Despesas fiscais; 

 Taxa de Lucratividade; e 

 Risco. 

Do ponto de vista contábil, as despesas operacionais são aquelas referentes à 

administração central. Já as despesas fiscais correspondem aos impostos incidentes sobre 

as vendas como o PIS, COFINS, ICMS, ISSQN, entre outros. 

No caso da lucratividade, alguns documentos consideram o lucro bruto ou mark-

up. Já as peças jurídicas e normativas referem-se genericamente a uma taxa de 

lucratividade. Não existe, portanto, um consenso formal sobre qual a melhor definição de 

lucro a ser utilizada na composição do BDI. 

O risco corresponde a imprevistos relacionados ao macroambiente econômico ou 

vinculados às condições específicas do mercado. Os índices de risco são utilizados no 

cálculo do BDI apenas nas contratações de obras civis e serviços de engenharia de grande 

porte. 

Como o objetivo central desse artigo é elucidar dúvidas sobre o dimensionamento 

do BDI, a opção foi por utilizar as definições descritas pelo Regulamento do Imposto de 

Renda (RIR). A finalidade dessa padronização é alinhar a formulação do BDI com o 

regulamento contábil vigente no país. 

3.3.1 Despesas operacionais 

As despesas operacionais são aquelas não computadas nos custos diretos. Tratam-

se das despesas referentes à administração central e necessárias à atividade da empresa e 

à manutenção da respectiva fonte produtora. Segundo o Art. 299 do Decreto Federal Nº 

3000/1999, entende‐se como necessárias as despesas: 

“pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações 

exigidas pela atividade da empresa”. 

 

As rubricas que compõem as despesas operacionais, adotadas no âmbito da 

metodologia proposta nesse artigo, são apresentadas na tabela a seguir. 

 

Rubricas Componentes 

Aluguéis das estruturas 

administrativas 

Sede administrativa 

Escritórios 

Estoque centralizado 

Centros logísticos 

Unidades de serviços compartilhados 

Sistemas informatizados  

Compras 

Contábeis/Tributários 

Pagamentos 

Recursos humanos 
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Rubricas Componentes 

ERPs/Gestão8 

Despesas com utilidades das 

estruturas administrativas 

Energia elétrica 

Água/Esgoto 

Telefonia e serviços de comunicação/internet 

Veículos e deslocamentos da 

administração central 

Carros fornecidos a diretores. 

Despesas com viagens de representação 

Despesas com transporte terrestre dos diretores 

Serviços contratados de 

terceiros de forma centralizada 

Vigilância das estruturas administrativas 

Limpeza das estruturas administrativas 

Assessoria jurídica/Contencioso 

Assessoria contábil 

Consultorias 

Seguros vinculados ao objeto contratual 

Despesas com equipamentos 

Depreciação 

Amortização 

Manutenção 

Despesas financeiras 

Juros decorrentes de empréstimos 

Taxas bancárias 

Despesas com arrendamento mercantil (leasing) de máquinas e equipamentos 

Variações monetárias9 passivas 

Comissões pagas a administradoras de cartão de crédito 

Resultado negativo em participações societárias 

Outras receitas operacionais 

Receita oriunda de alugueis ou venda de imóveis próprios 

Aplicações financeiras 

Subvenções e dotações orçamentárias recebidas de governos 

Receitas geradas por participações societárias 

Venda de ativos 

Outras amortizações 

Tabela 4 – Rubricas que compõe as despesas operacionais 

As rubricas detalhadas anteriormente representam exemplos típicos da 

composição das despesas operacionais, dado o seu vínculo com a operação da empresa 

como um todo. Entretanto, cada empresa pode ter peculiaridades capazes de indicar 

composições das despesas operacionais diferentes da apresentada. Além disso, deve-se 

ter em mente que os fornecedores não estão obrigados a buscar o custeio de todas as suas 

despesas operacionais de forma homogênea em todos os seus contratos em andamento, 

ou seja, é possível que, à luz do seu planejamento, o fornecedor opte por não repassar 

para o valor do contrato o custeio de todas as suas despesas operacionais. 

Também merece destaque que a rubrica “outras receitas operacionais” também 

podem fazer parte da composição das despesas operacionais. Na verdade, tratam-se das 

receitas geradas por meio de aplicações financeiras, subvenções, aluguéis, etc. Em termos 

                                                 
8ERP do inglês Enterprise Resource Planning: Sistema da informação que reúne em uma única plataforma 

os dados, indicadores, processos, recursos e elementos de gestão da organização. 
9 Variações monetárias: “são as atualizações dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, 

sempre que referidas atualizações não forem prefixadas, mas sim determinadas posteriormente em função 

da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual.” (Art. 375, 

Art. 376, Art. 377 e Art. 378 do Decreto Federal Nº 3000/1999) 
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práticos o computo dessas receitas são utilizados para abater, ou seja, reduzir o impacto 

dos gastos referentes as despesas operacionais. Esse critério é similar ao preconizado nas 

regras de escrituração contábil das empresas quanto à amortização10. 

3.3.2 Despesas fiscais 

As despesas fiscais decorrem da legislação tributária vigente e dizem respeito aos 

impostos incidentes diretamente sobre o preço de venda. Elas variam de acordo com a 

natureza da compra. Dependendo do tipo de bem ou serviço, além dos impostos e tributos 

federais poderão incidir sobre as vendas impostos estaduais, como é o caso do Imposto 

sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e, ainda, os impostos municipais 

como o Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). 

Deve-se ficar claro que os impostos específicos como a CPRB e as políticas de 

desonerações fiscais, praticadas em épocas recentes pelo governo federal, não podem ser 

computadas indiscriminadamente na composição do BDI e em especial, serem utilizados 

na contração de serviços comuns. 

A tabela a seguir lista os principais impostos e tributos incidentes sobre o preço 

de venda, utilizados no cálculo do BDI. 

 

Impostos/ 

Tributos 
Descrição Alíquotas 

PIS 

Programa de Integração 

Social e de Formação 

do Patrimônio do 

Servidor Público 

Depende do regime tributário adotado pela empresa. Em linhas 

gerais aplicam-se duas alíquotas: 

0,65% para o regime de lucro presumido ou cumulativo e 

1,65% para o regime de lucro real ou não cumulativo 

COFINS 

Contribuição para 

Financiamento da 

Seguridade Social 

Depende do regime tributário adotado pela empresa. Em linhas 

gerais aplicam-se duas alíquotas: 

3,00% para o regime de lucro presumido ou cumulativo e 

7,60% para o regime de lucro real ou não cumulativo 

ICMS 

Imposto sobre 

Operações relativas à 

Circulação de 

Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços 

Imposto de caráter estadual, com regramento e alíquotas 

específicas que variam de estado para estado e também 

depende do tipo de bem ou serviço prestado. São exemplos de 

serviços com incidência de ICMS o transporte de cargas 

intermunicipal ou interestadual, serviços de alimentação, bem 

como, bens como material escolar, de escritório, equipamentos 

eletrônicos, entre outros. 

ISSQN 
Imposto sobre serviços 

de qualquer natureza 

Imposto de caráter municipal, com regramento e alíquotas que 

variam de município para município e também depende do tipo 

de serviço a ser contratado. A maioria dos serviços comuns 

como limpeza, vigilância, portaria tem a incidência do ISSQN. 

CPBR 

Contribuição 

Previdenciária sobre a 

Receita Bruta 

Tributo aplicado em função da política de desoneração da folha 

de pagamento pelo governo federal que facultou as empresas 

tal benefício, mediante o recolhimento de contribuição sobre a 

receita bruta da empresa. Por recomendação do Acordão 

2293/2103 do Plenário do TCU, nesses casos deverá ser 

considerada uma alíquota de 2,00% no cálculo do BDI, 

ademais, os valores dos insumos deverão considerar a 

desoneração. Essa contribuição aplica-se apenas no caso das 

obras públicas e serviços de engenharia. 

Tabela 5 – Componentes das despesas fiscais 

                                                 
10 Art. 324 do Decreto Federal Nº 3000/1999- Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada 

período de apuração, a importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos 

aplicados em despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um período de apuração. 
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De acordo com as decisões do TCU, as alíquotas do Imposto de renda de pessoa 

jurídica (IPRJ) e a Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) não fazem parte da 

base de cálculo das despesas fiscais utilizadas no cálculo do BDI, uma vez que esses 

tributos incidem sobre o lucro líquido aferido após o pagamento dos demais impostos, 

enquanto o BDI compõe o preço de venda (PV). 

3.3.3 Taxa de lucratividade 

Dada a diversidade de entendimentos sobre as taxas de lucratividade identificadas 

nas análises feitas para a elaboração desse artigo, decidiu-se por sua padronização na 

forma do conceito de lucro operacional.  

O lucro operacional é aquele classificado como o resultado das atividades, 

principais ou acessórias, que constituem objeto da pessoa jurídica, conforme definido no 

Art. 277 do Decreto Federal Nº 3000/1999. Trata-se do lucro originado única e 

exclusivamente pela operação da empresa, ou seja, aponta a dimensão da rentabilidade 

gerada a partir das operações. A apuração do valor do lucro operacional se dá pelo 

desconto das despesas operacionais do montante aferido como lucro bruto, conforme 

apresenta a fórmula, a seguir: 

𝑳𝒖𝒄𝒓𝒐𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =  𝑳𝒖𝒄𝒓𝒐𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 −  𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂𝒔𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒊𝒔 

Dada a conceituação do lucro bruto e do lucro operacional, fica claro que o uso 

do conceito do lucro operacional é o mais assertivo para a composição do BDI. Outro 

entendimento importante a ser considerado é a observação de que a receita bruta gerada 

pela venda de bens e serviços equivale à soma do custo de vendas das mercadorias e 

serviços (CMV), das despesas fiscais, das despesas operacionais e lucro operacional 

conforme a fórmula: 

𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 = 𝑪𝑴𝑽 + 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂𝒔𝑭𝒊𝒔𝒄𝒂𝒊𝒔 +  𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂𝒔𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒊𝒔 + 𝑳𝒖𝒄𝒓𝒐𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

A opção pelo lucro operacional alinha o cálculo do BDI com as regras de 

escrituração contábil, pois, ao se utilizar o lucro bruto, pressupõe-se que a receita bruta 

gerada pelo contrato com a Administração Pública é apropriada sob uma regra e 

contabilizada de outra. A tabela a seguir apresenta um exemplo de Demonstrativo de 

Resultado (DRE) para ilustrar os conceitos de lucro bruto, lucro operacional e lucro 

líquido. 

 
COMPONENTES ITEM CÁLCULO VALOR (R$) 

Receita Bruta RB --- 100.000 

Deduções referentes as despesas fiscais DF --- (10.000) 

Receita operacional liquida ROL RL = RB - DF 90.000 

Custo de bens e serviços vendidos CMV --- (75.000) 

Lucro Bruto LB LB = ROL - CMV 15.000 

Despesas Operacionais DO --- (8.000) 

Lucro Operacional LO LO = LB - DO 7.000 

Outras Receitas OR --- 1.000 

Lucro antes do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social 
LAIR LAIR = LO + OR 8.000 

Imposto de renda pessoa jurídica IRPJ --- (1.200) 

Contribuição social sobre o lucro liquido CSLL --- (160) 

Lucro Líquido LL LL = LAIR - IRPJ -CSLL 6.640 

Tabela 6 – Exemplo de DRE 
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Analisando a tabela anterior, torna-se inequívoca a razão por se utilizar o conceito 

de lucro operacional no cálculo do BDI, pois, em tese, o uso do lucro bruto implicaria na 

duplicidade da apropriação das despesas operacionais, uma vez que como demonstrado o 

lucro bruto carrega em sua composição essas despesas. 

3.3.4 Risco 

Os índices de risco são inseridos no cálculo do BDI, inclusive com sugestão dos 

órgãos de controle, para casos específicos de contratações de maior porte financeiro ou 

de grande escopo, quando mapeados como custos indiretos. As principais rubricas 

relacionadas ao risco são: 

 Taxas de seguros; 

 Índices de riscos e imprevistos; e 

 Despesas financeiras decorrentes de garantias ou taxas de calção exigidas em 

editais, comuns no caso das obras públicas ou contratos de elevado valor; 

Utilizar o risco entre os componentes do BDI apenas se justifica, caso sejam 

identificadas probabilidades da ocorrência de fatos indesejados externos ao objeto 

contratual, como por exemplo fatores relacionados ao mercado fornecedor ou ao cenário 

econômico, ou seja, fatores que impactem indiretamente no contrato. 

Por sua vez, os riscos mapeados e vinculados à prestação dos serviços ou entrega 

dos bens devem ser considerados como custo diretos, portanto não compõem o cálculo 

do BDI. O tratamento dado para o custeio desse tipo de risco pode ser pelo uso de uma 

taxa ou probabilidade de ocorrência ou pela apropriação do custo de um seguro de fim 

específico. Porém, a forma mais comum de custear esses riscos é pela consideração do 

custo de capital, definido da seguinte forma por (Zeidan & Zuini, 2013): 

“O custo do capital próprio é obtido por meio da estimação de um 

prêmio de risco que compara a taxa de juros livre de risco e o prêmio 

de risco do mercado como um todo... O prêmio de risco é a diferença 

entre a remuneração exigida pelos acionistas e a taxa de juros livre de 

risco. Essa taxa, no Brasil, é a SELIC. Poupadores brasileiros podem, 

sempre que quiserem, comprar letras financeiras do tesouro (LFT), que 

paga aos investidores a taxa SELIC anual.” 

3.3.5 Fórmula do cálculo do BDI 

A fórmula usual de cálculo do BDI leva em consideração os componentes 

referentes às despesas operacionais ou administrativas, à taxa de lucratividade e às 

despesas fiscais, na qual as despesas administrativas incidem sobre o custo direto, 

enquanto as despesas fiscais incidem sobre o preço de venda (PV), como pode ser 

observado a seguir: 

𝑩𝑫𝑰 =
(𝟏 +

𝑫𝒂𝒅𝒎
𝟏𝟎𝟎 ) × (𝟏 +

𝑳𝑩
𝟏𝟎𝟎)

(𝟏 −
𝑫𝑭
𝟏𝟎𝟎

)
− 𝟏 

Onde: 

𝐷𝑎𝑑𝑚 = Despesas administrativas ou operacionais  

𝐿𝐵 = Lucro Bruto 
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𝐷𝐹 = Despesas Fiscais 

Outra formula de cálculo do BDI é aquela que considera os componentes de riscos, 

que incidem de maneira indireta sobre o objeto contratual, para esses casos a seguinte 

fórmula é utilizada: 

𝑩𝑫𝑰 = [
(𝟏 + (𝑫𝑶 + 𝑺 + 𝑹 + 𝑮)) × (𝟏 + 𝑫𝑭𝒊𝒏) × (𝟏 + 𝑳𝑩)

(𝟏 − 𝑫𝑭)
− 𝟏]  × 𝟏𝟎𝟎 

Onde: 

𝐷𝑂 = Despesas administrativas ou operacionais  

𝑆 = Taxa de seguros (externos ao objeto contratual) 

𝑅 = Índice de risco (externos ao objeto contratual) 

𝐺 = Taxa de garantias exigidas 

𝐷𝐹𝑖𝑛  = Despesas financeiras 

𝐿𝐵 = Lucro bruto 

𝐷𝐹 = Despesas fiscais 

Ocorre que ao se aplicar essas fórmulas onde multiplica-se a taxa de lucratividade 

vezes as despesas administrativas ou operacionais e os riscos, obtém-se um efeito de 

alavancagem ampliando o resultado final do percentual do BDI, diferentemente do que 

preconizam as regras de escrituração contábeis. 

No limite, considerando o caso de uma empresa ser menos eficiente, portanto com 

maiores despesas operacionais, ao se aplicar uma taxa de lucratividade sobre as despesas 

operacionais, no cálculo do BDI, indiretamente o contratante propõe um incentivo à 

ineficiência, contrariando diametralmente o princípio constitucional da eficiência na 

Administração Pública. 

Diante de todos os conceitos apresentados e a controvérsia indicada nas fórmulas 

usuais de cálculo do BDI, identificou-se a necessidade de propor uma nova fórmula, mais 

alinhada com as normas contábeis e, sobretudo, condizente com o princípio constitucional 

da eficiência. A nova fórmula proposta é a seguinte: 

𝑩𝑫𝑰 =
(𝟏 +

𝑫𝑶
𝟏𝟎𝟎 +

𝑳𝑶
𝟏𝟎𝟎)

(𝟏 −
𝑫𝑭
𝟏𝟎𝟎)

− 𝟏 

Onde: 

𝐷𝑂 = Despesas Operacionais 

𝐿𝑂 = Lucro Operacional 

𝐷𝐹 = Despesas Fiscais 

Note-se que os percentuais referentes às despesas operacionais e ao lucro 

operacional incidem sobre o custo de bens e serviços vendidos (CMV), enquanto as 

despesas fiscais incidem sobre o faturamento. 

3.3.6 Coleta dos dados para o cálculo do BDI 

A pesquisa dos dados que refletem as taxas de lucro operacional e despesas 

operacionais praticadas no mercado fornecedor foi realizada por meio de coleta e 

processamento de informações nos históricos da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O uso dessa pesquisa incorpora 

resultados com maior rigor estatístico. 
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O trabalho com os dados do mercado contou com a coleta de informações no 

Banco de Dados Agregados (SIDRA)11 para o cálculo dos parâmetros de lucro e despesas 

operacionais. Os dados dizem respeito ao período entre os anos 2007 e 2014 e as consultas 

realizadas no SIDRA foram: 

 Receita bruta; 

 Deduções referentes aos impostos sobre o preço de venda; 

 Custos de vendas dos bens e serviços (CMV); 

 Despesas operacionais; 

 Despesas financeiras; 

 Depreciação, amortização e outras receitas; e 

 Gastos com pessoal. 

A depuração dos dados e organização das informações foram realizadas tendo 

como referencial o modelo das DREs (vide Error! Reference source not found.), afim 

de apurar os percentuais de lucro e das despesas operacionais. O produto final dessa 

pesquisa é a apresentação das faixas mínimas e máximas, bem como os valores médios 

do BDI praticados nos mercados pesquisados. Esses valores encontram-se apresentados 

no capítulo 4. 

4 RESULTADOS 

A abordagem mais próxima do mercado de serviços para o cálculo do BDI 

apresentou dois conjuntos de resultados relevantes com potencial de colaborar para a 

redução de custos orçamentários e com o ajuste fiscal. 

A mudança na fórmula de cálculo do BDI alterando o conceito de alavancagem 

para o modelo alinhado com as práticas de escrituração contábeis vigentes, configura-se 

como o primeiro resultado objetivo de redução de gastos. 

O segundo resultado é a apresentação dos percentuais das despesas operacionais 

e lucro operacional, praticados pelo mercado que apresentam um novo paradigma de 

apoio à tomada de decisão gerencial quanto ao BDI a ser adotado na fase das estimativas 

de preços, bem como, uma ferramenta importante a ser utilizada para a análise do 

resultado dos certames e na fase de negociação com os fornecedores. 

4.1 Comparação entre as fórmulas de cálculo do BDI 

A adoção da fórmula proposta de cálculo do BDI representa a redução no valor 

das estimativas de preços quando comparados com os resultados calculados por meio da 

fórmula usual. 

Para a comparação foram fixados o lucro operacional (10,00%) e as despesas 

fiscais (13,25%), referências dadas pela SCI-STF para a contratação de serviços comuns. 

A variável de controle adotada foi a despesa operacional, testada no intervalo entre 0% 

até 20%, de modo a simular o impacto com a utilização da fórmula proposta conforme 

aumenta a ineficiência da empresa contratada. Os resultados são apresentados no gráfico 

e na tabela a seguir. 

                                                 
11 Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pas/  

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pas/
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Gráfico 1 – Resultado da comparação entre as fórmulas 

 

A diferença entre os cálculos demonstra que a variação de cada ponto percentual 

na despesa operacional pode gerar a redução de 0,12% no percentual final do BDI e de 

0,09% na estimativa de preço, conforme descreve a próxima tabela. 
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Despesa 

Operacional 

(DO) 

Lucro 

Operacional 

(LO) 

Despesas 

Fiscais 

(DF) 

BDI 

Fórmula 

Proposta12 

(A) 

BDI 

Fórmula 

Usual13 

(B) 

Diferença no 

Percentual do 

BDI 

(C) = (A) - (B) 

CMV 

Unitário 

PV Proposta= 

CMV x (1 +A) 

PV Atual = 

CMV x (1 +B) 

Redução= 

(PV Atual / PV 

Proposta)-1 

0% 10,00% 13,25% 26,80% 26,80% 0,00% 1,00 1,27 1,27 0,00% 

1% 10,00% 13,25% 27,95% 28,07% -0,12% 1,00 1,28 1,28 0,09% 

2% 10,00% 13,25% 29,11% 29,34% -0,23% 1,00 1,29 1,29 0,18% 

3% 10,00% 13,25% 30,26% 30,61% -0,35% 1,00 1,30 1,31 0,27% 

4% 10,00% 13,25% 31,41% 31,87% -0,46% 1,00 1,31 1,32 0,35% 

5% 10,00% 13,25% 32,56% 33,14% -0,58% 1,00 1,33 1,33 0,43% 

6% 10,00% 13,25% 33,72% 34,41% -0,69% 1,00 1,34 1,34 0,52% 

7% 10,00% 13,25% 34,87% 35,68% -0,81% 1,00 1,35 1,36 0,60% 

8% 10,00% 13,25% 36,02% 36,95% -0,92% 1,00 1,36 1,37 0,68% 

9% 10,00% 13,25% 37,18% 38,21% -1,04% 1,00 1,37 1,38 0,76% 

10% 10,00% 13,25% 38,33% 39,48% -1,15% 1,00 1,38 1,39 0,83% 

11% 10,00% 13,25% 39,48% 40,75% -1,27% 1,00 1,39 1,41 0,91% 

12% 10,00% 13,25% 40,63% 42,02% -1,38% 1,00 1,41 1,42 0,98% 

13% 10,00% 13,25% 41,79% 43,29% -1,50% 1,00 1,42 1,43 1,06% 

14% 10,00% 13,25% 42,94% 44,55% -1,61% 1,00 1,43 1,45 1,13% 

15% 10,00% 13,25% 44,09% 45,82% -1,73% 1,00 1,44 1,46 1,20% 

16% 10,00% 13,25% 45,24% 47,09% -1,84% 1,00 1,45 1,47 1,27% 

17% 10,00% 13,25% 46,40% 48,36% -1,96% 1,00 1,46 1,48 1,34% 

18% 10,00% 13,25% 47,55% 49,63% -2,07% 1,00 1,48 1,50 1,41% 

19% 10,00% 13,25% 48,70% 50,89% -2,19% 1,00 1,49 1,51 1,47% 

20% 10,00% 13,25% 49,86% 52,16% -2,31% 1,00 1,50 1,52 1,54% 

Tabela 1 – Comparação entre a Fórmula Proposta e Usual 

                                                 

12 Fórmula Proposta  𝑩𝑫𝑰 =
(𝟏+

𝑫𝑶

𝟏𝟎𝟎
+

𝑳𝑶

𝟏𝟎𝟎
)

(𝟏−
𝑫𝑭

𝟏𝟎𝟎
)

− 𝟏 

13 Fórmula Usual 𝑩𝑫𝑰 =
(𝟏+

𝑫𝑶

𝟏𝟎𝟎
)×(𝟏+

𝑳𝑩

𝟏𝟎𝟎
)

(𝟏−
𝑫𝑭

𝟏𝟎𝟎
)

− 𝟏 



19 

 

4.2 Faixas do BDI para os serviços estudados 

Foram selecionados dois tipos de serviços de considerável relevância dentre as 

contratações de serviços comuns ou continuados pela Administração Pública para 

apresentar os resultados obtidos com a aplicação da metodologia proposta no artigo. Os 

mercados escolhidos foram: 

 Serviços de alimentação; e 

 Serviços de vigilância. 

A aplicação da metodologia resulta como produto uma tabela idêntica à DRE (vide 

Error! Reference source not found.), por meio da qual apuram-se os percentuais 

utilizados no cálculo do BDI. Ademais, como o IBGE disponibiliza dados de 2007 até 

2014, abre-se a possibilidade de se observar o comportamento das variáveis. Outro 

produto gerado é a faixa com os percentuais mínimos, máximos e médios praticados pelo 

mercado de interesse. 

4.2.1 Serviços de alimentação 

O mercado de serviços de alimentação compreende as empresas que prestam 

serviços de catering, bufê, serviços de comida preparada e restaurantes. A tabela a seguir 

apresenta a estruturação desse mercado segundo a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE). 

 
Hierarquia da 

CNAE 
Código Descrição 

Seção: I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

Divisão: 56 ALIMENTAÇÃO 

Grupo: 562 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada 

Classe: 5620-1 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada 

Grupo: 561 Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 

Classe: 5611-2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas 

Tabela 2 – Estruturação do mercado de serviços de alimentação 

Os filtros de pesquisas dos resultados econômico e financeiros aplicados nos 

dados do banco SIDRA foram orientados pela estrutura do mercado fornecedor, 

possibilitando a geração da DRE apresentada na tabela a seguir. 
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COMPONENTES ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Receita Bruta RB 20.074.354 25.905.293 31.024.687 36.400.252 43.140.040 51.323.115 57.609.036 65.496.152 

Deduções referentes as despesas 

fiscais 
DF (1.941.723) (2.438.002) (2.893.687) (3.209.165) (3.854.203) (4.693.479) (5.167.571) (5.867.347) 

Receita operacional Liquida ROL 18.132.631 23.467.291 28.131.000 33.191.087 39.285.837 46.629.636 52.441.465 59.628.805 

Custo de bens e serviços vendidos CMV (15.152.182) (18.345.979) (21.066.376) (24.884.004) (29.466.110) (35.310.255) (39.363.053) (43.998.572) 

Lucro Bruto LB 2.980.449 5.121.312 7.064.624 8.307.083 9.819.727 11.319.381 13.078.412 15.630.233 

Despesas Operacionais DO (1.466.054) (1.620.825) (1.771.337) (1.784.248) (1.026.199) (1.044.941) (1.235.315) (689.836) 

Lucro Operacional LO 1.514.395 3.500.487 5.293.287 6.522.835 8.793.528 10.274.440 11.843.097 14.940.397 

Outras Receitas OR2 31.477 49.222 102.245 319.300 235.957 205.781 170.536 126.361 

Lucro antes do Imposto de Renda e 

da Contribuição Social 
LAIR 1.545.872 3.549.709 5.395.532 6.842.135 9.029.485 10.480.221 12.013.633 15.066.758 

Provisão de impostos e outras 

provisões 
PRO (184.890) (378.992) (450.494) (648.147) (801.487) (722.927) (846.050) (976.342) 

Lucro Líquido LL 1.360.982 3.170.717 4.945.038 6.193.988 8.227.998 9.757.294 11.167.583 14.090.416 

Tabela 3 – DRE do mercado de alimentação (em Mil R$) 
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A relevância desses resultados tem significância, pois corresponde a um universo 

de aproximadamente 11.400 empresas que compõem o mercado de serviços de 

alimentação, segundo o IBGE. 

De posse dos resultados foram apurados os percentuais do lucro operacional e das 

despesas operacionais, a seguir. 

 

CÁLCULO LO = MOD(LO/CMV) DO = MOD(DO/CMV) 

2007 9,99% 9,68% 

2008 19,08% 8,83% 

2009 25,13% 8,41% 

2010 26,21% 7,17% 

2011 29,84% 3,48% 

2012 29,10% 2,96% 

2013 30,09% 3,14% 

2014 33,96% 1,57% 

Tabela 4 – LO e DO para os serviços de alimentação 

Além dos percentuais, o processamento dos dados permite analisar o 

comportamento do mercado ao longo dos anos. No caso dos serviços de alimentação, 

observa-se o crescimento da lucratividade, bem como, o ganho de eficiência, com a 

redução das despesas operacionais, observados nos gráficos a seguir. 

 

 
Gráfico 2 – Comportamento do LO dos serviços de alimentação 
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Gráfico 3 – Comportamento da DO dos serviços de alimentação 

 

O uso dos dados da PAS permite estabelecer com boa precisão a faixa do BDI que 

corresponde ao mercado analisado. Para o cálculo do BDI dos serviços de alimentação 

adotou-se como referência as despesas fiscais do Cadterc da SEFAZ/SP sugeridas para a 

contratação desses serviços. Considerou-se os regimes de lucro presumido e lucro real 

para o cálculo utilizando-se da fórmula proposta. 

 

Componente Mínimo Médio Máximo 

LO 9,99% 25,42% 33,96% 

DO 1,57% 5,65% 9,68% 

DF 6,85% 12,45% 12,45% 

BDI14 19,77% 51,36% 67,81% 

Tabela 5 – Faixa do BDI para os serviços de alimentação 

Portanto, pode-se adotar como referencial para os serviços de alimentação o 

percentual do BDI entre 19,77% e 51,36%. 

4.2.2 Serviços de vigilância 

O mercado de serviços de vigilância compreende as empresas que prestam 

serviços de vigilância, segurança privada e transporte de valores. A tabela a seguir a 

presenta estruturação desse mercado segundo a CNAE. 
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Hierarquia da 

CNAE 
Código Descrição 

Seção: N 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

Divisão: 80 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO 

Grupo: 801 atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores 

Classe: 8011-1 atividades de vigilância e segurança privada 

Tabela 6 – Estruturação do mercado de serviços de vigilância 

Os filtros de pesquisas aplicados aos dados do banco SIDRA foram orientados 

pela estrutura do mercado fornecedor, possibilitando a geração da DRE apresentada na 

tabela a seguir. 
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COMPONENTES ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Receita Bruta RB 13.457.014 15.845.960 18.100.547 20.557.521 24.160.549 27.821.424 32.946.889 37.637.479 

Deduções referentes as despesas fiscais DF (1.158.676) (1.358.343) (1.583.534) (1.814.700) (2.116.540) (2.712.384) (3.035.986) (3.240.793) 

Receita operacional Liquida ROL 12.298.338 14.487.617 16.517.013 18.742.821 22.044.009 25.109.040 29.910.903 34.396.686 

Custo de bens e serviços vendidos CMV (9.742.531) (11.472.946) (12.919.511) (14.690.347) (17.433.843) (20.305.062) (23.380.118) (27.657.048) 

Lucro Bruto LB 2.555.807 3.014.671 3.597.502 4.052.474 4.610.166 4.803.978 6.530.785 6.739.638 

Despesas Operacionais DO (1.343.958) (1.332.182) (1.483.127) (1.709.335) (1.903.020) (2.342.376) (2.674.991) (2.811.734) 

Lucro Operacional LO 1.211.849 1.682.489 2.114.375 2.343.139 2.707.146 2.461.602 3.855.794 3.927.904 

Outras Receitas OR2 27.993 29.202 45.667 37.454 50.083 44.199 49.334 31.205 

Lucro antes do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social 
LAIR 1.239.842 1.711.691 2.160.042 2.380.593 2.757.229 2.505.801 3.905.128 3.959.109 

Provisão de impostos e outras provisões PRO (461.012) (600.365) (753.258) (825.664) (910.821) (888.509) (1.043.995) (1.096.244) 

Lucro Líquido LL 778.830 1.111.326 1.406.784 1.554.929 1.846.408 1.617.292 2.861.133 2.862.865 

Tabela 7 – DRE do mercado de vigilância (em Mil R$) 
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Esses resultados também têm significância, pois corresponde a um universo de 

aproximadamente 1.600 empresas presentes no mercado de vigilância, segundo o IBGE. Com 

os resultados em mãos, foram apurados os percentuais do lucro operacional e das despesas 

operacionais, a seguir. 

 

CÁLCULO LO (%) = MOD(LO/CMV) DO (%) = MOD(DO/CMV) 

2007 12,44% 13,79% 

2008 14,66% 11,61% 

2009 16,37% 11,48% 

2010 15,95% 11,64% 

2011 15,53% 10,92% 

2012 12,12% 11,54% 

2013 16,49% 11,44% 

2014 14,20% 10,17% 

Tabela 8 – LO e DO para os serviços de vigilância 

No caso dos serviços de vigilância, observa-se o crescimento inicial do percentual de 

lucratividade seguido de uma oscilação nos últimos três anos, bem como, um ganho discreto de 

eficiência, com a redução percentual das despesas operacionais, observados nos gráficos a 

seguir. 

 

 
Gráfico 3 – Comportamento do LO para os serviços de vigilância 
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Gráfico 4 – Comportamento da DO para dos serviços de vigilância 

 

Para o cálculo do BDI dos serviços de vigilância adotou-se como referência as despesas 

fiscais sugeridas no Cadterc da SEFAZ/SP para a contratação desses serviços. 

 

Componente Mínimo Médio Máximo 

LO 12,12% 14,72% 16,49% 

DO 10,17% 11,57% 13,79% 

DF 5,65% 5,65% 5,65% 

BDI15 30,92% 36,03% 40,50% 

Tabela 9 – Faixa do BDI para os serviços de vigilância 

 

Portanto, pode-se adotar como referencial para os serviços de vigilância o percentual do 

BDI entre 30,92% e 36,03%. 

5 Conclusões 

Nos tópicos anteriores, foram apresentados objetivos, metodologia, referenciais 

teóricos, conceitos e os resultados por meio de exemplos de aplicação da metodologia dessa 

nova forma de encarar o cálculo do BDI. 

Trata-se de um novo referencial em termos das práticas de estimativa dos preços 

utilizadas nas compras públicas, muitas vezes avessas a dados do mercado fornecedor. Destaca-

se nessa proposta a oferta de bons referenciais para as compras públicas e a importância do uso 
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de técnicas de inteligência de mercado, principalmente lançando mão de dados públicos e 

gratuitos, portanto com baixo custo de implantação. 

Enquanto as despesas fiscais podem ser parametrizáveis, a partir da combinação do fato 

gerador dos impostos, as despesas operacionais e a lucratividade são reflexos do modo de 

operação e gerenciamento de cada empresa. Estabelecer um padrão assertivo para essas 

variáveis é tarefa de elevada dificuldade. 

A escolha dos percentuais a serem utilizados no cálculo do BDI para uma contratação 

decorre essencialmente de uma decisão gerencial. Essa demanda motivou a produção do artigo, 

ou seja, oferecer suporte para a tomada de decisões, elucidando as inúmeras dúvidas existentes 

frente à composição do BDI, disponibilizando assim um método para a apuração de bons 

referenciais. 

Por outro lado, a hipótese da contratada fornecer bens ou serviços obtendo menores 

taxas de lucratividade ou de optar por não repassar o custeio de todas as suas despesas 

operacionais de forma homogênea em seus contratos vigentes, também é verdadeira, pois 

conforme (Willianson , 1993) estudioso da nova economia institucional, campo que articula o 

direito, economia e administração, com focos em instituições, estímulos, contratos e custos de 

transação, a organização deve ser considerada como um feixe de contratos. Portanto, cada 

contratação contribui para a execução da estratégia empresarial estabelecida e depende de 

estudos, das circunstâncias ou quesitos tais como: especificidade do item a ser vendido ou 

fornecido, sua disponibilidade no mercado, das competências institucionais e da concorrência.  

A oportunidade de ganhos de eficiência nas compras públicas foi comprovada, com o 

simples ajuste conceitual da fórmula de cálculo do BDI, alinhando assim o cálculo com as 

práticas de escrituração contábeis, bem como desmistificando conceitos e montantes tão 

controversos como o lucro e as reais despesas operacionais ou administrativas das empresas. 

Outro aspecto que merece atenção especial é o fortalecimento dos processos de 

transparência impulsionados pela era da informação criada com o advento da internet. Há 

menos de dez anos, era impossível o reconhecimento, obtenção, processamento e 

disponibilização de dados de mais de 10.000 empresas como foi observado no caso do mercado 

dos serviços de alimentação. A esse fenômeno cabe adicionar uma reflexão importante, pois, a 

mesma Administração Pública que disponibiliza informações de tamanha relevância, ainda, não 

consegue se apropriar desse conhecimento para aprimorar os seus processos de governança e 

formular políticas públicas mais eficientes. 

Nos tempos atuais, em que o país se depara com uma das maiores crises econômicas de 

nossa história, inovar nos processos de compras buscando a redução do gasto público é missão 

de qualquer gestor do poder executivo, como também dos poderes legislativos e do judiciário. 

Adotar novas premissas e evitar a replicação das práticas danosas, como utilizar 

indiscriminadamente os parâmetros do mercado da construção civil na definição do BDI para 

qualquer tipo de contratação, comprovadamente é uma atitude que pode contribuir com o ajuste 

fiscal tão imprescindível para a sustentabilidade econômica de longo prazo. 
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O objetivo deste documento é auxiliar aos autores sobre o formato a ser utilizado nos 

artigos submetidos ao X Congresso Consad. Este documento está escrito de acordo com o 

modelo indicado para os artigos, assim, serve de referência, ao mesmo tempo em que comenta 

os diversos aspectos da formatação. 

Observe as instruções e formate seu artigo de acordo com este padrão. Recomenda-se, 

para isso, o uso dos estilos de formatação pré-definidos que constam deste documento. Para 

tanto, basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma cópia deste documento. 

Lembre-se que uma formatação correta é essencial para uma boa avaliação do seu 

trabalho. Artigos fora da formatação serão retirados do processo de avaliação. 

Na introdução, deve-se apresentar o tema do artigo e a problemática em que se insere. 

Também se deve apresentar como a pesquisa foi realizada para discussão do tema-problema. 

Um artigo deve conter partes pré-textuais (título, autoria, resumo, palavras-chaves), 

partes textuais (introdução, desenvolvimento desdobrado em subitens, e considerações finais 

apresentando a conclusão do estudo) e as partes pós-textuais, que neste formato restringe-se às 

referências bibliográficas (de obras citadas durante o texto). Na seqüência, este modelo 

apresenta cada uma dessas partes. 

No desenvolvimento e em seus subitens, discorre-se sobre a questão envolvida no tema, 

recorrendo às referências teóricas levantadas durante a pesquisa. 

As considerações finais tratam do fechamento do tema, ainda que reconhecendo os 

limites do próprio artigo para apontar soluções, podendo-se pontuar a necessidade de novas 

investigações. 
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6 Formatação geral 

As margens devem ter: superior 3cm, inferior 2cm, lateral esquerda 3cm, e lateral direita 

2cm. O tamanho de página deve ser A4. O tipo de fonte deve ser Times New Roman, tamanho 

12.  

Título: deve ser em fonte Times New Roman tamanho 14, centralizado, negrito, com 

letras maiúsculas, como no estilo “Título ou Title” 

Nomes dos autores: centralizados, com letra Times New Roman tamanho 10, com 

primeira letra de cada nome em maiúscula e o restante em minúsculo, em itálico, seguido do e-

mail do autor (entre parênteses). Nas linhas seguintes, deve-se repetir o mesmo procedimento 

para o outro autor. Portanto, pode ser de autoria de um ou de dois autores. 

A introdução inicia-se abaixo do resumo, seguida do corpo do artigo, a fonte a ser 

utilizada é Times New Roman, tamanho 12, justificado na direita e esquerda, com espaçamento 

entre linhas simples de acordo com o estilo “Normal”.  

Títulos das seções do trabalho devem ser posicionados à esquerda, em negrito, 

numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). Deve-se utilizar texto com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, em negrito. Não coloque ponto final nos títulos. Separe um novo título do 

parágrafo anterior por um espaço. 

6.1 Subtítulo 1 

6.1.1 Subtítulo 2 

6.1.1.1 Subtítulo 3 

 

Os subtítulos das sessões devem ser posicionados à esquerda, em negrito, numerados 

com algarismos arábicos em subtítulos (1.1, 1.2, 1.3, etc.). Também com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, em negrito.  

 

As listas devem ser justificadas na direita e na esquerda, válido também p/ trechos de 

texto; Após as listas, deixar um espaço simples, como aparece a seguir. 

 No caso do uso de listas, deve-se usar o marcador que aparece no início desta frase; 

Pode-se utilizar também alíneas, que devem ser ordenadas alfabeticamente por letras 

minúsculas precedidas de parênteses; cada alínea deve ser separada por ponto e vírgula e a 

última alínea deve terminar com um ponto. 

a) Alínea a 

b) Alínea b 

Para incluir notas de rodapé, em caso de serem indispensáveis, utilize a ferramenta do 

Word16. 

Observe-se o cabeçalho na primeira página e a inserção da numeração a partir da 

segunda página, no alto à direita. 

 

 

                                                 
16 Nota de roda-pé 
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7 Formatação de tabelas e figuras 

Figuras e tabelas não devem possuir títulos, mas legendas. Para melhor visualização dos 

objetos, deve ser previsto um espaço simples entre texto-objeto e entre legenda-texto. As 

legendas devem ser posicionadas abaixo das Figuras e Tabelas. Esses objetos, bem como suas 

respectivas legendas, devem ser centralizados na página (ver, por exemplo, a Figura 1). Use, 

para isso, os estilos pré-definidos “Figura” ou “Tabela”. Para as legendas, deve-se utilizar fonte 

Times New Roman, tamanho 10, centralizada (ou, alternativamente, o estilo “Legenda 

(Caption)”). Legendas não levam ponto final. 

 

 
Figura 1 – Exemplo de figura 

Fonte: ENEGEP, 2005 

Importante: deve ser evitado o uso de objetos "flutuando sobre o texto". Em vez disso, 

utilizar a opção “...formatar objeto ...layout ...alinhado” ao clicar-se com o botão direito do 

mouse sobre o objeto em questão. 

Nas tabelas deve ser usada, preferencialmente, a fonte Times New Roman, tamanho 10. 

Os estilos utilizados no interior de Tabelas devem ser “Tabela Cabeçalho” e “Tabela Corpo”, 

os quais podem ser editados (alinhamento, espaçamento, tipo de fonte) conforme as 

necessidades (como, por exemplo, a fim de centralizar o conteúdo de uma coluna). 

A Tabela 10 apresenta o formato indicado para as tabelas. É importante lembrar que as 

tabelas devem estar separadas do corpo do texto por uma linha em branco (12 pontos). Para 

tanto, pode-se usar uma linha do estilo “Tabela Espaçamento” entre o corpo de texto anterior à 

tabela e a mesma, conforme exemplificado a seguir. 

 

TABELA ESPAÇAMENTO – ESTA LINHA EM BRANCO 

Item Quantidade Percentual 

Teoria social 22 7,9% 

Método 34 12,3% 

Questão 54 19,5% 

Raciocínio 124 44,8% 

Método de amostragem 33 11,9% 

Força  10 3,6% 

Tabela 10 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

Procure tratar imagens e tabelas para que estas não deixem seu arquivo muito grande. 

 

8 Equações e fórmulas 
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Recomenda-se o uso do editor de equações do Microsoft Word 2007 ou o uso do 

Microsoft Equation 3.0 para o Word 2003. Numere apenas equações que são referenciadas mais 

de uma vez no texto, como (1), cuja numeração deve estar alinhada à direita (como no exemplo), 

2xy                                                                                                                    (1) 

observando que equações que fazem parte de uma frase podem levar pontuação.  

 

9 Citações e formatação das referências 

Segundo as normas da ABNT “o recurso das citações contribui para explicitação das 

referências teóricas adotadas na construção do trabalho, as quais introduzem os autores com 

que o texto manterá seu diálogo. A chamada de autores deverá ser feita pelo sistema AUTOR-

data”. 

Reparem que a citação de autores ao longo do texto é feita em letras minúsculas, 

enquanto que a citação de autores entre parênteses, ao final do parágrafo, deve ser feita em letra 

maiúscula, conforme indicado no próximo parágrafo. Deve-se recorrer às Normas da ABNT 

para esclarecer demais detalhes sobre a apresentação e formatação. 

Na verdade, citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar 

adequadamente, pode ser enquadrado como plágio (CEZAR, 2007) As citações no texto, 

colocadas entre aspas, devem ser acompanhadas de uma chamada para autor, ano e número de 

página.  

No caso de citações com mais de 4 linhas, estas devem vir destacadas do texto do artigo, 

com recuo de 4cm da margem esquerda, com texto justificado e em corpo menor (neste caso 

fonte 11). 

Citações mais longas do que 4 linhas devem ser destacadas: 
As citações que ultrapassam três linhas devem ser colocadas neste padrão (fonte 

tamanho 11) com um recuo a esquerda de quatro centímetros e espaçamento 

simples. Abaixo da citação e com alinhamento à direita devem estar entre parênteses 

as informações  

(autor, ano, página) 

Para as referências, deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 10, 

espaçamento simples, prevendo 6 pontos depois de cada referência, exatamente conforme 

aparece nas referências aleatórias incluídas a seguir. As referências devem aparecer em ordem 

alfabética e não devem ser numeradas. Todas as referências citadas no texto, e apenas estas, 

devem ser incluídas ao final, na seção Referências. O estilo a ser usado na seção Referências 

deve ser o “Bibliografia”. 
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ANEXOS 

Os anexos devem vir ao final do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


