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Gco – Gestão Comercial
-

Módulo de Obras/Fabricos
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Estrutura do Curso

Objectivos
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Objectivos
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Conceitos Gerais
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Âmbito das Obras

Funcionalidades

� Planear custos
� Elaborar um orçamento, opcionalmente a partir dos custos
� Requisitar material e/ou reservar stocks
� Registar execução de custos - material consumido e recursos

dispendidos
� Facturar a obra
� Comparar real com o plano (desvios) e orçamento com custos

(margem)
� Controlar os prazos de execução das obras
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Actividades Abrangidas

� Empreiteiros de obras novas, reparação ou modificação.
� Canalizadores, Electricistas, etc. - Sub-empreiteiros 

especializados
� Serralharias, Carpintarias que fazem trabalhos por

encomenda
� Oficinas de reparação automóvel ou outros, (executam obras

c/materiais e m/obra detalhadas, por vezes sem orçamento)

Âmbito dos Fabricos

�
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Funcionalidades

� Planear custos de produção
� Controlar os prazos de execução
� Requisitar material e/ou reservar stocks
� Registar execução de custos - material incorporado e recursos

dispendidos
� Registar produto acabado entrado em armazém
� Apurar custo do produto fabricado
� Comparar custo real com previsto

Actividades Abrangidas

� Controlo de Produção



7

Obras

Introdução
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Detalhe da Obra

Planeamento de Custos
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Planeamento de Custos

Planeamento de Custos
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Planeamento de Custos

Planeamento de Custos
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Orçamento
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Gestão de Stocks
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Execução de Consumos

Execução de Fornecimentos
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Desvios do Planeamento
À medida que se vai executando a obra, quando se verifique que as
quantidades planeadas por artigo virão a ser diferentes do previsto,
deve registar-se logo o desvio de quantidade estimado.

O programa vai apresentando o preço de custo corrigido:
• através das quantidades de desvio já registadas
• através do custos das quantidades já executadas

O plano apresenta:
• custo planeado inicial P
• desvio ao custo planeado, D
• custo real já consumido R
• custo planeado corrigido PC

Facturação
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Terminar a Obra

Indicadores da Obra
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Tipos de Artigos - Plano
Materiais Artigos Comprados ou Fabricados - Para materiais 

controlados nos stocks.
Outros - Para materiais que não são controlados 
em stocks. Pode usar artigos genéricos para não 
abrir catálogo de artigos muito extenso

Mão de obra e horas 
de máquina

Serviços - Usa preço de custo padrão para o 
valor/hora

Custos gerais a 
imputar
e
Sub-contratos

Outros - Aconselha-se abrir estes artigos numa 
família independente. Estes artigos não são para 
ser usados nos stocks, compras ou vendas. 
Apenas para constarem nos planos de custos de 
obras.

Tipos de Artigos - Facturação
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Fabricos

Introdução
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Detalhe do Fabrico

Produto(s) a Fabricar
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Produto(s) a Fabricar

Produto(s) a Fabricar
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Gestão de Stocks

Gestão de Stocks



20

Terminar o Fabrico
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