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RESUMO 

O custo de operação é fator significativo no desempenho financeiro de empreendimentos de base 
imobiliária, correspondendo a cerca de 80% do custo acumulado ao longo da vida útil de cinquenta anos, 
enquanto o de construção corresponde a menos de 20%. Estimar com precisão os custos de operação ainda 
na fase de estudo de viabilidade contribui para um investimento seguro. Na fase operacional, uma gestão 
de facility eficiente é essencial para o controle do custo de operação das edificações que, em 
empreendimentos de base imobiliária, influencia no preço de locação da ABL, tão menor quanto maiores 
as taxas condominiais. O uso de KPIs (Key Performance Indicator) para avaliar o desempenho dos gestores 
é prática comum. A maioria deles baseia-se em taxas de consumo de recursos (funcionários, material de 
limpeza, água, etc) por área construída. 
 
Entretanto, o consumo de recursos por área construída de uma edificação depende de características 
específicas da própria edificação. Um exemplo é a quantidade de seguranças por área em um shopping. 
Quanto mais estreito e labiríntico o mall, mais funcionários serão necessários para supervisionar uma 
mesma área total. Isso se dá porque o trabalho de segurança é realizado por rota, considerando a amplitude 
visual. Diante de tal variabilidade, é um desafio comparar o desempenho de gestores de facility de unidades 
operacionais distintas. A cobrança de metas únicas, obtidas pela média dos KPIs das diversas unidades, é 
inadequada pois fixa metas inalcançáveis para unidades com maior consumo de recursos justificada por 
suas características enquanto premia consumos que, apesar de baixos, pode ser excessivo para uma unidade 
que não tenha características que os justifique. 
 
Este artigo propõe a utilização do tratamento estatístico múltiplo para a identificação dos parâmetros 
populacionais das variáveis explicativas do custo operacional, resultando modelos que contribuam para 
estimativas precisas na fase de estudo de viabilidade, avaliação justa e eficiente dos gestores em exercícios 
findos e a identificação de oportunidades de redução do custo de operação em exercícios futuros. 
 

Palavras-chave:  estimativa de custo, custo de operação, facility, KPI, orçamento, tratamento estatístico. 
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properties operational cost estimating 

 

ABSTRACT 

 
The operational cost is one of the most significant parameters in the rent real estate projects results. About 
80% of the cost accumulated over a fifty-year useful life, while the construction cost corresponds to less than 
20%. An accurate operation cost estimating in the feasibility study phase contribute to a secure investment. In 
the operational phase, an efficient facility management is essential to control the buildings operating cost that, 
in real estate-based developments, influence the rental price, as lower is the condominium rates, higher is the 
rental price. The use of KPIs (Key Performance Indicator) to rate the performance of managers is a common 
practice. Most of them are based on resource consumption rates (staff, cleaning materials, water, etc.) by built 
area. 
 
However, the resources consumption per constructed area depends on specific building characteristics and 
can’t be reduced by the manager effort. One example is the security per area amount of a shopping mall. The 
narrower and labyrinthine the mall, more employees will be required to supervise the same total area. This is 
because security work is done by route, considering the visual amplitude. Given such variability, it is a challenge 
to compare the performance of facility managers from different operating units. The adoption of unique targets, 
obtained by the average KPIs of the various units, is inadequate. Since it sets unattainable targets for units with 
greater consumption of resources, justified by their characteristics, while rewarding consumption that, 
although low, may be excessive for a unit that does not have characteristics that justify them.  
 
This article proposes the use of multiple statistical treatment to identify the population parameters of 
explanatory variables of the operation cost, resulting in models that contribute to accurate estimates in the 
feasibility study phase, fair and efficient assessment of managers and the identification of opportunities to 
reduce operating costs in future budgets. 
 
 
Keywords: cost estimating, operational cost, facility, KPI,  budget, statistical treatment.
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1. O CUSTO DE OPERAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA VIABILIDADE DE UM 
EMPREENDIMENTO 

O custo de operação de uma edificação, entendido como o custo de conservação, manutenção e 
consumo, embora venha a incidir no fluxo de caixa de um empreendimento somente após o 
investimento de construção, é parcela considerável do investimento acumulado ao longo da vida 
útil da edificação. 

Segundo Antonioli (2003), computados todos os custos envolvidos durante a vida útil de um 
edifício comercial, algo em torno de 40 anos, os custos relativos à operação dos sistemas prediais 
e do próprio edifício representam aproximadamente três vezes o custo inicial da construção, ou 
seja, 75% de todo o investimento é relativo aos custos de operação, e 25% é relativo ao custo de 
construção. 

Segundo a ABRAMAN (2017), somente o custo de manutenção, uma parcela do custo de 
operação, atingiu em 2017 o valor médio anual de 7% em relação ao valor imobilizado para o 
conjunto de setores abordados na pesquisa. Para o setor Predial e Prestação de Serviços, este 
percentual foi de 4%.  

Particularmente no caso de empreendimentos de base imobiliária, se considerarmos por exemplo 
como ordem de grandeza que o investimento na construção é da ordem de 70% do valor 
imobilizado do empreendimento pronto, o custo de manutenção anual de 4% do valor imobilizado 
segundo a ABRAMAN (2017), representa anualmente 5,7% do investimento na construção. 
Correspondendo, em uma vida de cinquenta anos, a 74% do investimento em construção e 
manutenção somados. 

Num estudo de caso de dois empreendimentos de base imobiliária tipo shopping center, 
quantificamos o custo de operação como 80% e 83% do total do investimento de construção e 
operação ao longo de 50 anos de vida útil considerada, ou seja, 20% e 17% respectivamente é 
relativo ao custo de construção, conforme apresentado na Tab. 1. 

Tabela 1 : Estimativa de % de custo de operação em relação ao investimento 

 

Em empreendimentos de base imobiliária o custo de operação afeta o fluxo de caixa do negócio. 
Seja diretamente nas despesas do negócio, no caso dessas despesas serem a cargo do 

Parâmetros Shopping A Shopping B
ATC (m²) 14762,93 42270,75
Custo de construção/ATC (R$/m²) R$ 1.781,16 R$ 1.964,83
Cuto condomínio / ATC (mensal) (R$/m²) R$ 15,02 R$ 13,33
Operação 20 anos (/m2 ATC) R$ 3.605,23 R$ 3.198,35
Construção + operação 20 anos (/m2 ATC) R$ 5.386,39 R$ 5.163,18
% operação 67% 62%
% construção 33% 38%
Operação 30 anos (/m2 ATC) R$ 5.407,85 R$ 4.797,53
Construção + operação 30 anos (/m2 ATC) R$ 7.189,01 R$ 6.762,36
% operação 75% 71%
% construção 25% 29%
Operação 50 anos (/m2 ATC) R$ 9.013,09 R$ 7.995,88
Construção + operação 50 anos (/m2 ATC) R$ 10.794,24 R$ 9.960,71
% operação 83% 80%
% construção 17% 20%
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empreendedor. Seja afetando as receitas do negócio, quando os custos operacionais são a cargo de 
inquilinos, pois, mesmo despesas que são repassadas aos inquilinos por condições contratuais, 
pressiona uma redução dos aluguéis recebidos, pois ao inquilino interessa o custo de ocupação do 
espaço como um todo, incluindo aluguéis e outros custos. Sendo assim, o custo de operação é uma 
parcela importante a ser levada em conta desde o estudo de viabilidade de empreendimentos de 
base imobiliária. 

Segundo Antonioli (2003), a efetividade dos custos operacionais é determinante para o sucesso 
dos negócios desenvolvidos no ambiente construído. Para alcança-la o primeiro passo é substituir 
antigas visões de curto prazo por outras que vislumbrem toda a vida útil operacional do edifício, 
sistema ou equipamento considerado. Para tanto deve-se gerenciar valores, não custos, sendo estes 
apenas componentes do processo maior de análise. A prática demonstra que uma alternativa de 
menor custo inicial, pode não ser a mais efetiva ao longo do tempo. 

Para levar em conta o custo de operação desde a fase de estudo de viabilidade, quando ainda o 
projeto executivo não está completamente definido, uma alternativa é utilizar para a identificação 
do custo operacional o método comparativo direto de dados preconizado pela norma NBR 14653 
– Avaliação de Bens, da ABNT, e amplamente aplicado e difundido para a identificação de preço 
de venda de mercado. A metodologia CUG (LIMA, 2013) aplica o método comparativo direto 
para a identificação de custo de construção, produzindo modelo paramétrico eficiente capaz de 
entregar estimativas precisas e confiáveis em fase ainda preliminar do desenvolvimento do projeto. 
A mesma metodologia pode ser aplicada para a identificação precoce também do custo de 
operação.  

O recurso da parametrização permite relacionar as poucas informações sobre o projeto disponíveis 
no estudo de massa ao comprometimento do custo, seja ele de construção ou de operação. já muito 
alto nessa etapa de desenvolvimento. Segundo Rozenfeld et al (2006) o comprometimento do custo 
total de fabricação de um produto chega a 90% durante o período de desenvolvimento que antecede 
a produção. O percentual do custo total comprometido nas fases preliminares variam entre 
diferentes produtos, empresas ou indústrias, mas é fato que decisões iniciais têm uma forte 
influência no custo total de fabricação de um produto. Isso se dá porque um projeto parte sempre 
de decisões gerais para seu detalhamento. Cada decisão geral contém em si diversas implicações 
que, mesmo que não conhecidas ou consideradas ainda, já participam do comprometimento do 
custo. Independente do volume de informações sobre o projeto disponível, a precisão das 
estimativas dependerá tão somente da eficiência da parametrização, dada pelo poder de predição 
do modelo e pela significância das suas variáveis explicativas. Tal eficiência dependerá, por sua 
vez, da amostra de dados de referência, das variáveis adotadas e do tratamento dispensado aos 
dados. 

2. O MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS 

O método comparativo direto de dados preconizado pela norma NBR 14653-2/2011 (Avaliação 
de bens – parte 2), da ABNT é amplamente aplicado e difundido para a identificação do valor de 
um bem, de seus frutos e direitos.  

A norma dispõe também sobre a possibilidade de utilização do método comparativo direto para a 
identificação do custo, conforme a seguir: 

A utilização do método comparativo direto para a avaliação de custos deve 
considerar uma amostra composta por imóveis de projetos semelhantes, a 
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partir da qual são elaborados modelos que seguem os procedimentos 
usuais do método comparativo direto de dados de mercado. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011) 

Segundo a Norma NBR 14653-2 (ABNT, 2011) “a técnica mais utilizada quando se deseja estudar 
o comportamento de uma variável dependente em relação a outras que são responsáveis pela 
variabilidade observada nos preços é a análise de regressão”. Ainda segundo a norma brasileira, 
para a identificação do valor de um bem, “no modelo linear para representar o mercado, a variável 
dependente é expressa por uma combinação linear das variáveis independentes, em escala original 
ou transformada, e respectivas estimativas dos parâmetros populacionais, acrescida de erro 
aleatório”. Da mesma forma, se comportará o modelo linear para a identificação do custo, com tais 
parâmetros populacionais estimados por inferência estatística a partir de uma amostra de dados. A 
possibilidade oferecida pela regressão linear múltipla, de consideração concomitante de diversas 
características na identificação do custo, contribui para a precisão das estimativas quando são 
muitas as variáveis que influenciam no custo. A forma final de um modelo de regressão múltipla 
é a de uma função linear conforme a Eq. 1 apresentada a seguir: 

Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + BnXn      (1) 

Onde: 

Y = Variável dependente (em escala original ou transformada) 

Xi = Cada uma das variáveis independentes (em escala original ou transformada) 

Bi = Coeficiente que representam os parâmetros populacionais, estimados por inferência estatística 
com base na amostra de dados. 

Entenda-se como escala transformada de uma variável Xi, a sua consideração nas formas inversa 
(1/Xi), logarítmica (ln Xi ou logXi), exponencial (e^Xi) etc. 

No caso de modelos para a identificação de valor, a variável dependente Y é o preço de venda 
(global ou unitário) enquanto as variáveis independentes Xi são os fatores que interferem na 
variação do preço de venda, tais como: localização, tamanho, idade, quantidade de quartos, padrão 
de acabamento, presença ou não de suítes, varanda, vaga de estacionamento, área de lazer no 
condomínio, etc. 

No caso de modelos para a identificação do custo operacional, a variável dependente Y é o custo 
de operação (global ou unitário) enquanto as variáveis independentes Xi são os fatores que 
interferem na variação do custo.  Os coeficientes Bi são os parâmetros populacionais desses fatores, 
ou seja, o peso de cada um desses fatores na definição do custo, apurados por inferência estatística 
em uma amostra representativa de dados de referência. Quando os dados de referência são o 
histórico de empreendimentos de uma administradora de empreendimentos de base imobiliária, 
temos um modelo que ao mesmo tempo considera a realidade específica daquela empresa. 
Construído um modelo de cálculo a partir da apuração dos Bi da amostra, basta conhecer os valores 
de Xi de um projeto em desenvolvimento para que o modelo estime os seus custos operacionais. 

A modelagem CUG é uma metodologia de construção de modelos paramétricos para a estimativa 
dos custos em fases preliminares do projeto da edificação. A metodologia foi desenvolvida do 
âmbito de uma pesquisa de mestrado no Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ 
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(LIMA, 2013) e utiliza o método comparativo de dados para a identificação de custo sugerido na 
NBR 14653-2/2011 (Avaliação de bens – parte 2), da ABNT. 

A metodologia utiliza tratamento científico por meio de modelos de regressão linear múltipla para 
identificar os parâmetros populacionais das variáveis explicativas do custo, evitando que variáveis 
significativas ou dados da amostra sejam negligenciados. O tratamento permite ainda a 
identificação de outliers e o saneamento da amostra, evitando que situações de exceção sejam 
tratadas como regra. Esta metodologia também pode ser utilizada para estimativa de custos 
operacionais. O tratamento dos dados históricos de uma administradora de empreendimentos de 
base imobiliária evita a memória seletiva inerente ao conhecimento tácito, transformando dados 
em inteligência e resultando algoritmos capazes de entregar estimativas precisas e fundamentadas, 
com alto grau de confiabilidade.  

3. ESTUDO DE CASO 

Com o objetivo apresentar o potencial do uso da modelagem CUG para estimar custos de operação 
pra empreendimentos de base imobiliária, tomamos como base as informações públicas relativas 
à empreendimentos tipo shopping center. Em MULTIPLAN (2018, folha 38) foram obtidas 
informações a respeito do seu portfólio de shoppings em operação relativos ao 1º trimestre de 
2018, que estão apresentadas na Tab. 2. 

Tabela 2: Informações da MULTIPLAN relativas aos shoppings no 1º Trimestre de 2018 

 

Estas informações foram complementadas por outras da ABRASCE – Associação Brasileira de 
Shoppings Centers a respeito das características destes mesmos empreendimentos e estão 
apresentadas na Tabela 3. Alguns empreendimentos não são associados à ABRASCE , e, portanto, 
as informações não estão disponíveis. 
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Tabela 3: Dados da ABRASCE relativos a alguns shoppings 

 

Fonte: https://www.abrasce.com.br/shopping/ 

Para levar em conta as diversas localizações dos shoppings, foi testado como variável explicativa 
do fator localização os custos de construção do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil para a UF de localização do shopping, tanto o custo total, como o 
somente relativo à parcela de mão de obra. Esses valores relativos a junho/2018 estão apresentados 
na Tab.4. 

Tabela 4: Custos SINAPI1 total e mão de obra em diversas UF em junho/2018 

 

                                           
1 obtidos em https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/precos-e-custos/9270-sistema-nacional-

de-pesquisa-de-custos-e-indices-da-construcao-civil.html?=&t=resultados. 

 

Dados ABRASCE
Área Total 
do Terreno 

(m²)

Área 
Construída 

(m²)
ABL (m²)

PISO DE 
LOJAS

LOJAS 
ÂNCORA

TOTAL 
DE 

LOJAS

SALAS 
DE 

CINEMA

VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO

BH Shopping 62.138 142.339 47.550 4 8 408 10 3.725
RibeirãoShopping 208.540 240.495 58.234 2 10 291 11 4.100
BarraShopping 165.372 120.006 96.970 3 11 691 18 4.710
MorumbiShopping 56.475 207.712 55.087 3 6 406 0 3.571
ParkShopping 127.592 137.321 53.401 3 9 282 11 4.045
DiamondMall 13.800 73.039 21.386 3 2 166 6 1.289
New York City Center 
ShoppingAnáliaFranco 51.718 6 10 403 9 4.106
ParkShoppingBarigüi 107.283 146.693 52.242 3 13 317 8 3.037
Pátio Savassi 14.732 70.841 19.191 4 2 131 8 1.182
ShoppingSantaÚrsula 
BarraShoppingSul 96.400 68.187 2 13 240 8 4.000
ShoppingVilaOlímpia 10.928 95.671 28.370 6 0 221 7 1.578
ParkShoppingSãoCaetano 57.835 109.968 39.253 2 10 250 7 2.450
JundiaíShopping 
ParkShoppingCampoGrande 292.214 111.058 42.820 2 10 287 7 2.771
VillageMall 36.643 123.855 25.731 3 3 93 4 1.751
Parque Shopping Maceió 104.250 56.202 37.700 3 7 200 14 2.000
ParkShopping Canoas 93.603 223.194 48.752 4 7 266 7 2.617

não tem dados, não é Associado ABRASCE

não tem dados, não é Associado ABRASCE

não tem dados, não é Associado ABRASCE

Portfólio- 1º Tri 2018 Abertura Estado
CUSTO SINAPI TOT 

06/2018 (R$/m²)
CUSTO SINAPI MO 

06/2018 (R$/m²)
BH Shopping 1979 MG 1.025,68 493,64
RibeirãoShopping 1981 SP 1.196,73 640,19
BarraShopping 1981 RJ 1.203,34 644,99
MorumbiShopping 1982 SP 1.196,73 640,19
ParkShopping 1983 DF 1.154,92 502,73
DiamondMall 1996 MG 1.025,68 493,64
New York City Center 1999 RJ 1.203,34 644,99
ShoppingAnáliaFranco 1999 SP 1.196,73 640,19
ParkShoppingBarigüi 2003 PR 1.091,49 577,91
Pátio Savassi 2004 MG 1.025,68 493,64
ShoppingSantaÚrsula 1999 SP 1.196,73 640,19
BarraShoppingSul 2008 RS 1.089,39 490,93
ShoppingVilaOlímpia 2009 SP 1.196,73 640,19
ParkShoppingSãoCaetano 2011 SP 1.196,73 640,19
JundiaíShopping 2012 SP 1.196,73 640,19
ParkShoppingCampoGrande 2012 RJ 1.203,34 644,99
VillageMall 2012 RJ 1.203,34 644,99
Parque Shopping Maceió 2013 AL 993,63 441,75
ParkShopping Canoas 2017 RS 1.089,39 490,93
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Em MULTIPLAN (2018, folha 12) foram obtidas informações a respeito do custo de ocupação 
como % das vendas, definido pela ABRASCE como o custo de locação de uma loja como 
porcentagem das suas vendas. Ou seja, aluguel, mínimo e complementar somados a outras 
despesas como condomínio, fundo promocional e encargos comuns, divididos pelas vendas totais 
da loja. No gráfico da Fig. 1 são apresentados custo de ocupação como % das vendas médio dos 
dezenove Shoppings do grupo Multiplan de 2014 a 2018. 

Figura 1: percentual médio de custo de ocupação das lojas em relação às suas vendas 

 

A partir das informações da MULTILAN da Tab. 2 e levando em conta o percentual médio de 
custo de ocupação das lojas em relação às vendas de 13,6% apresentado na Fig. 1, considerado 
simplificadamente aplicável a todas as lojas, foi estimado o custo de ocupação, que descontado do 
custo do aluguel resultou nos outros custos que não aluguel para o lojista, ou seja o custo de 
condomínio acrescido do fundo promocional e encargos comuns. 

Retirando da amostra os shoppings não associados à ABRASCE e o shopping com informações 
incompletas a respeito da área de construção, a amostra resultante reuniu 15 shoppings conforme 
apresentada na Tab. 5. A partir dessa amostra aplicou-se o tratamento estatístico por regressão 
linear múltipla com o objetivo de identificar as variáveis explicativas significativas do custo de 
operação observado, identificando seus respectivos parâmetros populacionais. 

O software TS-Sisreg foi utilizado para a busca de transformações na escala original das variáveis, 
visando encontrar modelos mais linearizados. No uso de modelos de regressão linear, com o 
objetivo de obter avaliações não tendenciosas, eficientes e consistentes, é necessário observar os 
seus pressupostos básicos: não-micronumerosidade, linearidade, normalidade, 
homocedasticidade, não-multicolinearidade, não-autocorrelação e inexistência de pontos atípicos 
(outliers). Quanto à micronumerosidade, a Norma define um número mínimo de dados n ≥ 3 (k + 
1), onde k é o número de variáveis independentes.  

O teste "t" de Student testa se, individualmente, as variáveis explicativas utilizadas estariam 
efetivamente contribuindo na formação das variáveis dependentes observadas na amostra testando 
as hipóteses nulas para os respectivos regressores (B) para a significância bicaudal de 10% (ou o 
equivalente uni-caudal de 5%). Já a análise de variância testa se a equação da regressão , como um 
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todo, é representativa da formação da variável dependente, testando a hipótese nula para todos os 
regressores do modelo para a significância de 1%. 

A multicolinearidade é uma degeneração do modelo devido à forte dependência linear entre duas 
ou mais variáveis independentes. O limite recomendado pela Norma para a correlação entre duas 
variáveis independentes é de 80%. Quando observada correlação superior ao limite isso significa 
que as duas ou mais variáveis respondem da mesma maneira pela explicação da variável 
dependente, devendo-se optar por apenas uma delas. 

A homocedasticidade do modelo é garantida pela distribuição aleatória dos resíduos, indicando 
que os erros são homocedásticos enquanto a concentração dos resíduos padronizados no intervalo 
[-2;+2] garantem a inexistência de pontos atípicos. No histograma de frequências observa-se a 
normalidade do modelo, que deve apresentar frequências distribuídas conforme uma curva normal. 

Tabela 5: Registros da amostra utilizada para a modelagem e variáveis consideradas 

 

Cabe ressaltar que a hierarquização de modelos de regressão pelo coeficiente de determinação, 
sobretudo quando se usa transformação da variável dependente, deve ser feita com cautela. 
Segundo SILVA (2000), autor do aplicativo TS-Sisreg: “Duas equações de regressão, originadas 
na mesma amostra, só podem ser comparadas pelos seus Coeficientes de Determinação ou 
Correlação, quando a variável independente (Y) apresenta a mesma forma nas duas equações 
lineares.” Para hierarquizar modelos de regressão com transformadas de variável dependente 
diferentes, Silva propõe o cálculo do coeficiente de determinação não-linear, a partir dos desvios 
dos valores observados em relação à média e dos resíduos dos valores estimados na forma original 
da variável dependente. O aplicativo TS-Sisreg apresenta, para cada modelo de regressão 
calculado, o coeficiente de determinação, o coeficiente de determinação ajustado e o coeficiente 
de determinação não-linear. 
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1 BH Shopping  3.998.044     84,76 47.169 1979 1.025,68 493,6 142.339 4 8 408 10 3.725

2 RibeirãoShopping  4.604.263     61,53 74.832 1981 1.196,73 640,2 240.495 2 10 291 11 4.100

3 BarraShopping  6.488.492     83,02 78.152 1981 1.203,34 645 120.006 3 11 691 18 4.710

4 MorumbiShopping  5.864.679   104,54 56.102 1982 1.196,73 640,2 207.712 3 6 406 0 3.571

5 ParkShopping  4.666.616     86,97 53.659 1983 1.154,92 502,7 137.321 3 9 282 11 4.045

6 DiamondMall  2.347.792   109,79 21.384 1996 1.025,68 493,6 73.039 3 2 166 6 1.289

7 ParkShoppingBarigüi  5.594.268   106,92 52.322 2003 1.091,49 577,9 146.693 3 13 317 8 3.037

8 Pátio Savassi  2.203.000   104,37 21.108 2004 1.025,68 493,6 70.841 4 2 131 8 1.182

9 BarraShoppingSul  6.170.045     84,52 73.001 2008 1.089,39 490,9 96.400 2 13 240 8 4.000

10 ShoppingVilaOlímpia  2.454.313     86,52 28.367 2009 1.196,73 640,2 95.671 6 0 221 7 1.578

11 ParkShoppingSãoCaetano  3.257.999     83,00 39.253 2011 1.196,73 640,2 109.968 2 10 250 7 2.450

12 ParkShoppingCampoGrande  3.505.951     80,01 43.820 2012 1.203,34 645 111.058 2 10 287 7 2.771

13 VillageMall  3.693.647   137,39 26.884 2012 1.203,34 645 123.855 3 3 93 4 1.751

14 Parque Shopping Maceió  2.603.863     70,55 36.907 2013 993,63 441,8 56.202 3 7 200 14 2.000

15 ParkShopping Canoas  3.290.255     67,55 48.707 2017 1.089,39 490,9 223.194 4 7 266 7 2.617

Registro Shopping
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O aplicativo TS-SISREG foi utilizado na busca pelo modelo com maior poder de explicação, com 
no máximo 5 variáveis, sendo uma delas a variável explicada (custo de ocupação menos aluguel) 
e quatro variáveis explicativas do custo observado entre as disponíveis na base de dados, listadas 
na Tab. 5. 

O modelo para custo unitário que melhor explicou a variação da variável explicada foi da forma: 

CUSTO-UNI = 89,509546 +  3296053,4 * 1/ABL - 166076,48 * 1/VAGAS -16698,508 * 
1/SINAPI MO + 3923,29 * 1/LOJAS 

Sendo: 

CUSTO-UNI = custo de ocupação menos aluguel dividido pela ABL em R$/m²; 

ABL = área bruta locável em m²; 

VAGAS = quantidade de vagas do shopping; 

SINAPI-MO = parcela de mão de obra do custo unitário de construção do SINAPI relativa à UF 
onde o shopping se localiza em R$/m²; 

LOJAS = quantidade de lojas do shopping. 

O poder de explicação do modelo encontrado é dado pelo coeficiente de determinação linear, que 
mede a proporção com que as variações de X "explicam" a variação de Y.  

Coeficiente de determinação = 
𝐈𝐠𝐧𝐨𝐫â𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥  𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫â𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥

𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫â𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
     (1) 

Sendo: 

Ignorância inicial = soma dos quadrados dos resíduos da amostra em relação à média amostral 

Ignorância final = soma dos quadrados dos resíduos da amostra em relação ao modelo estimado 

Quando todos os pontos da amostra estão sobre a equação do modelo, têm-se todos os resíduos 
nulos e, assim, 100% da variação explicada e coeficiente igual à unidade. Um modelo que 
apresente coeficiente de determinação de 0,90 tem 90% da variação da variável dependente foi 
explicada modelo, sendo os restantes 10% atribuídos a outras variáveis menos significativas, a 
erros de medida, contribuindo ora positiva, ora negativamente na formação do custo. 

O modelo encontrado apresenta uma soma dos quadrados dos resíduos em relação ao estimado 
pelo modelo de 2.047,48, enquanto que a soma dos quadrados dos resíduos iniciais em relação à 
média dos valores da variável explicativa era de 5.310,66, nos indicando que o modelo melhorou 
em muito a ignorância inicial de porque os custos estavam variando tanto em relação à sua média.  

O coeficiente de determinação resultou 0,6145, ao aplicar na fórmula (1) os valores de ignorância 
inicial e final apurados na Tab.6. 
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Tabela 6: Cálculo do coeficiente de determinação do modelo 

 

Embora ainda existam resíduos não explicados em relação ao modelo inferido, devido 
provavelmente à influência de outras variáveis não consideradas, a ignorância melhorou 
significativamente. 

Individualmente algumas variáveis apresentaram variância elevada dos parâmetros populacionais, 
o que não é desejável, mas apresentaram coerência de sinais: o custo unitário cai com o aumento 
da ABL (economia de escala), aumenta com a quantidade de vagas, aumenta com o custo de mão 
de obra da UF, e cai com o aumento da quantidade de lojas. 

A entrada da variável quantidade de lojas no modelo, diminuindo o custo unitário ao aumentar a 
quantidade de lojas, pode ser explicada pela parcela do Fundo de Promoção embutido na variável 
explicada do modelo. Para uma mesma ABL, caso existam mais lojas a tendência é a ABL por loja 
ser menor, com proporcionalmente menos lojas grandes tipo âncora, que normalmente não 
contribuem para o fundo de promoção, sob a alegação que costumam veicular propaganda própria. 

Com toda a variabilidade geométrica e de sistemas que tem um empreendimento tipo shopping 
center, seria muita pretensão identificarmos um modelo estatístico bem ajustado para o custo total, 
a partir de somente 15 elementos amostrais, o que nos limita a usar somente quatro variáveis 
explicativas. 

A modelagem Multi-CUG é um recurso para aumentar o poder de explicação dos modelos quando 
se tem uma quantidade reduzida de elementos amostrais. Na modelagem Multi-CUG é feita uma 
modelagem para cada centro de custo e o modelo final é a soma de todos os modelos parciais. 
Dessa forma, é possível adotar para cada modelo parcial variáveis explicativas diferentes, que 
expliquem especificamente a variabilidade daquele centro de custo. Por exemplo, para o centro de 
custo de limpeza a quantidade de banheiros por ABL ou a área de vidraças por ABL podem ser 
variáveis explicativas significativas enquanto para o centro de custo consumo de energia o volume 
de mall por ABL pode explicar o consumo relativo à refrigeração. 

Registro da 
amostra

Valor 
Observado

Valor Estimado

Resíduo em 
relação ao valor 
estimado pelo 

modelo

 Ignorância 
Final 

Resíduo em 
relação à média 

amostral

 Ignorância 
Inicial 

1 84,76 90,59 -5,83 33,99               -5,34 28,47               

2 61,53 80,45 -18,92 357,97             -28,57 816,02             

3 83,02 76,21 6,81 46,38               -7,08 50,07               

4 104,54 85,33 19,21 369,02             14,44 208,63             

5 86,97 90,57 -3,6 12,96               -3,13 9,77                 

6 109,79 104,61 5,18 26,83               19,69 387,85             

7 106,92 81,3 25,62 656,38             16,82 283,05             

8 104,37 101,28 3,09 9,55                 14,27 203,75             

9 84,52 75,47 9,05 81,90               -5,58 31,09               

10 86,52 92,13 -5,61 31,47               -3,58 12,79               

11 83 95,3 -12,3 151,29             -7,10 50,35               

12 80,01 92,57 -12,56 157,75             -10,09 101,73             

13 137,39 133,56 3,83 14,67               47,29 2.236,72          

14 70,55 77,59 -7,04 49,56               -19,55 382,05             

15 67,55 74,46 -6,91 47,75               -22,55 508,32             

Média => 90,096 Soma => 2.047,48          Soma => 5.310,66          

0,6145             coeficiente de determinação =>
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4. KPIs APLICADO À GESTÃO DO CUSTO OPERACIONAL 

KPI é a sigla em inglês para Key Performance Indicator, em português Indicadores-Chave de 
Desempenho. KPIs são métricas que quantificam a performance de uma empresa de acordo com 
seus objetivos organizacionais. Em empreendimentos de base imobiliária como centros comerciais 
e hotéis, o custo de operação é despesa significativa no fluxo de caixa do empreendimento, 
conforme visto no item 2. A equipe de gestão de facilidades de uma organização tem a 
responsabilidade de assegurar a operação diária dos edifícios, quer através do emprego de pessoal 
próprio contratado, quer através da terceirização. 

Uma gestão de facility eficiente é essencial para o controle do custo de operação das edificações 
que, em empreendimentos de base imobiliária, influencia no preço de locação da ABL, tão menor 
quanto maiores as taxas condominiais. O uso de KPIs relativos aos custos de operação para avaliar 
o desempenho dos gestores é prática comum. A maioria deles baseia-se em taxas de consumo de 
recursos (funcionários, material de limpeza, água, etc) por área de piso. 

Em uma amostra de oito shoppings, todos eles de uma mesma administradora, observa-se a grande 
variabilidade dos custos operacionais por área de piso, sejam os custos operacionais totais ou por 
centros de custo, sejam as áreas de piso a área de mall, área bruta locável ou a área total construída. 
Os gráficos das Fig. 2, 3 e 4 ilustram esse cenário. Nota-se que a variabilidade dos custos por área 
de piso é significativa, sendo improvável que a justificativa para tal seja somente a eficiência dos 
gestores e à produtividade das equipes prestadores dos serviços, considerando que são todos 
administrados pela mesma empresa. 

Figura 2: custo operacional por área de mall 
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Figura 3: custo operacional por área bruta locável 

 

 

Figura 4: custo operacional por área total construída 
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A variabilidade do custo unitário por área de piso se dá porque o consumo de recursos por área de 
piso de uma edificação depende de características específicas da própria edificação. Um exemplo 
é a quantidade de seguranças por área em um shopping. Quanto mais estreito e labiríntico o mall, 
mais funcionários serão necessários para supervisionar uma mesma área total. Isso se dá porque o 
trabalho de segurança é realizado por rota, considerando a amplitude visual. A Fig. 5 ilustra a 
planta do segundo pavimento de três shoppings do grupo Multiplan no Rio de Janeiro: 
Barrashopping, Park Shopping Campo Grande e Village Mall. O gráfico da Fig. 6 apresenta a 
variação do comprimento de circulação pela área bruta locável, com o Park Shopping Campo 
Grande com a menor relação. Ao utilizar a área de circulação como referência para a análise do 
custo de segurança, observa-se na Fig.7 que a variação diminui, mas é ainda presente, com variação 
percentual de 20% entre o menor valor (Barrashopping) e o maior valor (Village Mall). Seria, 
portanto, perfeitamente razoável que o custo de segurança referente à supervisão da área de 
circulação interna dos dois shoppings variasse os mesmos 20% se realizados por equipes de mesma 
produtividade. 

Figura 5: planta de levantamento de três shoppings 

 

Barrashopping 

 

Campo Grande 
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Village Mall 

Figura 5: comprimento de circulação por área bruta locável 

 

Figura 6: comprimento de circulação por área de circulação 

 

Outro exemplo é a variação de perímetro de fachada por área construída de nove unidades da 
Administradora Iguatemi apresentada no gráfico da Fig. 7, com variação de 68% entre o maior e 
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o menor. Seria razoável que o custo de conservação e manutenção de fachada por área construída 
variasse nessa mesma proporção.  

Figura 7: perímetro por área construída 

 

 

Diante de tal variabilidade, é um desafio comparar o desempenho de gestores de facility de 
unidades operacionais distintas. A cobrança de metas únicas, obtidas pela média dos KPIs das 
diversas unidades, é inadequada pois fixa metas inalcançáveis para unidades com maior consumo 
de recursos justificada por suas características enquanto premia consumos que, apesar de baixos, 
pode ser excessivo para uma unidade que não tenha características que os justifique. A fixação de 
metas individuais ajustadas às características específicas de cada unidade operacional, permitiria 
uma avaliação justa e eficiente dos gestores. 

A modelagem CUG, além de estimar os custos de unidades futuras desde a fase de estudo de 
viabilidade de um novo empreendimento pode contribuir também para a fixação de metas 
aderentes à especificidade de cada unidade operacional. Voltando ao exemplo do custo de 
segurança, a relação entre o comprimento e a área de circulação é apenas uma das variáveis que 
explica o custo. Outras variáveis tais como a quantidade de acessos, existência ou não de CFTV, 
entre outros influenciam os custos e precisam ser consideradas. O tratamento estatístico múltiplo 
da modelagem CUG permite a identificação dos parâmetros populacionais das múltiplas variáveis 
concomitantemente. Esse recurso é especialmente importante quando não se tem um detalhamento 
muito grande dos centros de custo.  

Se considerarmos o custo de limpeza, caso se tenha conhecimento do custo relativo a limpeza de 
banheiro, de piso das circulações e de vidraças em separado seria possível utilizar KPIs relativos 
aos custos de cada parcela em relação à área ou quantidade de banheiro, área de piso das 
circulações e área de vidraças respectivamente. Caso contrário, seria importante a inclusão dessas 
três variáveis concomitantemente em um modelo múltiplo que explicasse a variabilidade do custo 
de limpeza como um todo em função do arranjo das variáveis que influenciam os custos de limpeza 
de banheiro, de piso da circulação e de vidraças entre as diversas unidades operacionais, para que 
as metas fixadas sejam verdadeiramente aderentes às características das unidades considerando 
toda a sua complexidade. 
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A fixação de metas individuais ajustadas às características específicas de cada unidade operacional 
é útil não só para a avaliação dos gestores, mas para a identificação de oportunidades de redução 
dos custos de operação naquelas unidades em que o custo praticado estiver acima daquele 
justificável pelas características da edificação. 

Orçamento base zero é uma abordagem para planejamento e orçamentação que inverte a lógica 
tradicional do processo de orçamentação. Na orçamentação tradicional é utilizada uma abordagem 
incremental, na qual os gestores de departamentos justificam apenas as variações em relação aos 
anos anteriores, baseados na suposição de que o baseline dos anos anteriores está implicitamente 
aprovado. Num orçamento base zero, por outro lado, cada item do orçamento precisa ser 
explicitamente aprovado, e não apenas as alterações em relação ao ano anterior. Durante o 
processo de revisão do orçamento, nenhuma referência é feita ao nível de despesas do ano anterior. 
Se por um lado o orçamento base zero evita que se repitam vícios e ineficiências praticadas em 
exercícios anteriores, por outro lado ignora a experiência prévia, igualando administradoras recém 
inauguradas à empresas com muitos anos de experiência no setor.  

A utilização dos modelos estatísticos construídos com base nos dados das diversas unidades de 
operação do portifólio de uma administradora transforma a experiência da empresa em 
inteligência, sem os vícios de e ineficiências que o orçamento base zero se propõem a combater. 
A partir da experiência coletiva das diversas unidades, a modelagem identifica a razoabilidade dos 
custos operacionais de cada unidade em função de suas características específicas. Variações para 
mais entre o custo realizado e o custo identificado como razoável podem sofrer cortes no 
orçamento enquanto variações para menos podem indicar necessidades de verbas adicionais, caso 
estejam acompanhadas de avaliações negativas nos parâmetros de qualidade dos serviços 
prestados. 

6. CONCLUSÃO 

Conforme apresentado ao longo do artigo, uma gestão eficiente e integrada dos custos de operação 
desde a fase de estudo de viabilidade, considerando as diversas variáveis explicativas dos custos e 
a particularidades de cada unidade operacional, contribui para tomadas de decisão seguras. Seja 
na decisão de investimento, seja na avaliação dos gestores em exercícios findos ou na dotação 
orçamentária dos exercícios futuros. A modelagem CUG contribui para a transformação da 
experiência das empresas em inteligência tangível relativa aos seus custos de operação. 
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