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RESUMO 

Existem vários fatores que influenciam os custos durante o ciclo de vida de um ativo imobiliário. No caso 

de edifícios, os maiores gastos são atribuídos ao período operacional, que podem chegar a 80% dos custos 

totais. Esta pesquisa buscou identificar, através de uma pesquisa bibliográfica exploratória, quais são os 

principais custos do ciclo de vida de empreendimentos imobiliários, assim como identificar possíveis 

atribuições a gerentes de facilidades durante a vida útil de um edifício. A metodologia consistiu de uma  

pesquisa em bases de dados científicos, desenvolvida através de premissas de buscas e palavras-chave 

preestabelecidos. Os resultados identificaram que gerentes de facilidades podem desempenhar um papel  

além da fase de uso do edifício, ou seja, gestão de custos operacionais e manutenção. Estes profissionais, 

com base em sua experiência, podem participar das fases de concepção do projeto, imponto requisitos do 

ponto de vista estratégico, que resultam em ganhos sobre custos de investimentos, demandas de energia e 

manutenções operacionais. 

 

 

Palavras-chave: gerenciamento de facilidades, ciclo de vida do ativo, ciclo de vida de edifícios, custos 

operacionais.  
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ABSTRACT 

There are several factors that influence costs during the life cycle of a real estate asset. Unless you need to 

get 80% of the total costs. This search sought to identify, using a home exploratory research, which are 

the main costs of the cycle of life of real estate enterprises, such as contentments attributing the manager 

of the resource of a lifetime useful of a building. The methodology consisted of a search in scientific 

databases, through the premises of searches and pre-established keywords. Job creation processes can be 

expanded, as can maintenance of the work environment, that is, maintenance of the work environment 

and maintenance. These professionals, based on their experience, can participate in the project 

development phases, with strategic requirements that result in investment costs, energy demands and 

operational maintenance. 
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1. INTRODUÇÃO 

As intenções em realizar uma análise do custos do ciclo de vida são diversas, que vão desde a 

redução de custos na construção, custo de manutenção, otimização de investimentos, estudos de 

variantes, orçamentos de longo prazo, controle de custos e certificação de prédios (KOVACIC; 

ZOLLER, 2015) 

Durante o ciclo de vida de um ativo, os custos na aquisição de terra e planejamento diferenciam 

entre 5% a 35%, em fases projeto e construção 5% a 10%, enquanto os custos durante operação e 

manutenção de um edifício podem ser de 60% a 85% (AZIZ; NAWAWI; ARIFF, 2016). 

Kovacic e Zooller (2015) afirmam que 50% a 70% dos custos futuros operacionais de um 

edifício podem ser influenciados já na fase de concepção do projeto.  Desta maneira, os gerentes 

de facilidades, através de suas experiencias, podem participar já nas fases iniciais de um 

empreendimento, definindo requisitos de elementos construtivos, escolha de materiais e 

equipamentos mais eficientes, que no futuro resultarão em economias na demanda de energia e 

manutenções. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Definição de Gerenciamento de Facilidades (GF) 

De acordo com o IFMA (International Facility Management Association), respeitado 

representante de gerentes de facilidades mundiais defina um gerente de facilidades como uma 

profissão que engloba várias disciplinas para garantir a funcionalidade do ambiente construído, 

integrando pessoas, local, processo e tecnologia” (IFMA, 2018). 

A ISO 41:011: 2017, define gerenciamento de facilidades como “Função organizacional que 

integra pessoas, lugar e processo dentro de um ambiente construído com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida das pessoas e produtividade do core business.” 

Para Graça (2014), gerenciamento de facilidades é uma atividade profissional que tem por 

finalidade o planejamento e operação de processos eficientes, integrando edifícios, 

equipamentos, serviços e tecnologia (meios) proporcionando a melhoria contínua da usabilidade 

do meio ambiente construído, para suportar as necessidades e os desejos dos usuários. 

2.1.1. Competências dos gerentes de facilidades 

De acordo com Degani (2010), existem diferentes escopos de atuação para um gerente de 

facilidades. A International Facilities Management Association (IFMA) traz o conceito de 

Building Management e Facility Management, que abrange o edifício e seus componentes, além 

de aspectos de manutenção e gerenciamento de custos com foco na edificação. No entanto, o 

conceito europeu considera Facilities Management uma visão ampliada, que aborda aspectos do 

ciclo de vida do edifício (da concepção até sua demolição). 

O IFMA (2018) define que os gerentes de facilidades compartilham funções que incluem: 

Ocupação e fatores humanos; Operações e manutenção; Sustentabilidade; Informação de 

facilidade e administração de tecnologia; Gerenciamento de riscos; Comunicação; Desempenho 

e qualidade; Liderança e estratégia; Real Estate; Gerenciamento de Projetos; Finanças e 

negócios. 

Degani e Cardoso (2006) identificaram e agruparam diversas práticas presentes na operação dos 

edifícios e que são de responsabilidade dos gerentes de facilidades, conforme pode ser visto na 

Tabela 1. 
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Tabela 1: Principais competências dos gerentes de facilidades 

Operação e Manutenção das 

instalações físicas do edifício 

Operação das atividades de 

apoio ao negócio central 

Gestão do edifício enquanto 

patrimônio imobiliário 

• Planejamento da operação dos 

sistemas prediais 

• Operação de equipamentos e 

sistemas prediais (instalações 

elétricas, hidráulicas, gás, 

condicionamento de ar, 

exaustão mecânica, ventilação, 

transporte vertical, transporte 

pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção 

radiológica e acústica, 

iluminação, automação predial, 

controle de acesso, circuito 

interno de TV, TV a cabo, som 

ambiente, e outros); 

• Garantia da continuidade do 

fornecimento de serviços 

essenciais ao desenvolvimento 

das atividades previstas, mesmo 

em período não habitual; 

• Identificação de ameaças ao 

planejado e estabelecimento de 

planos de contingência que 

garantam a provisão dos 

serviços, mesmo em situações 

de emergência (manuais de 

operação, treinamento, 

instalação de dispositivos e 

sistemas de alarme, 

equipamentos reserva para 

componentes e sistemas críticos 

que elevem a confiabilidade 

operacional) – gerenciamento 

de riscos; 

• Planejamento da manutenção 

dos sistemas prediais: 

manutenção corretiva 

(emergência, urgência e rotina) 

e manutenção preventiva 

(monitoramento periódico das 

condições do equipamento ou 

• Provisão de suporte tecnológico 

e serviços de apoio; 

• Suporte aos fluxos de 

informação: gestão de 

documentos e dados, 

telecomunicações, reprografia, 

correio, sistemas áudio-visuais, 

e outros – inclusive suporte 

tecnológico adequado para o 

acesso de informações em 

tempo real e apoio ao 

desenvolvimento de tarefas à 

distância; 

• Provisão de eficiente 

comunicação interna entre 

usuários e gestores, no intuito 

de atuar como interface entre as 

equipes, direcionando seus 

esforços para a obtenção da 

efetividade de custos 

operacionais e da eficiência de 

sistemas e equipamentos 

instalados; 

• Gestão das áreas de 

estacionamento, sanitários 

públicos, restaurantes e áreas de 

recreação; 

• Provisão de serviços de 

transporte e logística: viagens, 

transporte (frota) e tráfego 

(distribuição interna); 

• Garantia da acessibilidade, 

promovendo o uso igualitário 

do ambiente construído para 

todos seus usuários, incluindo 

sinalizações de acesso e 

atenção especial aos portadores 

de deficiências físicas; 

• Apoio a eventos; 

• Gestão do patrimônio da 

organização: terreno, 

máquinas e equipamentos, 

instalações, edifícios, 

móveis e utensílios, 

veículos, equipamentos de 

informática, linhas 

telefônicas, dentre outros; 

• Planejamento da evolução 

patrimonial; 

• Ambientação do edifício 

com o contexto das 

solicitações externas 

(questões sociais e 

ecológicas); 

• Controle e avaliação dos 

serviços disponíveis, 

objetivando a melhoria 

contínua com relação às 

atividades suporte ao 

negócio central; 

• Gestão do custo 

operacional efetivo, 

especialmente baseado em 

análises de ciclo de vida – 

envolvendo a quantificação 

de todos os custos 

significativos durante a 

vida útil de um ativo 

(custos de aquisição, 

projeto, instalação, 

operação, manutenção, 

valor residual ou 

disposição); 

• Gestão da segurança – 

envolvendo atitudes pró-

ativas que antecipem e 

protejam os usuários do 

edifício, sua estrutura e os 

recursos disponíveis, contra 
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parte deste); 

• Manutenção de equipamentos e 

sistemas prediais; 

• Limpeza; 

• Atividades de modernização, 

reformas e serviços técnicos 

relacionados, tais como projeto 

e planejamento, especificações 

técnicas, licenças e aprovações 

legais, planos de ação; 

• Gestão do consumo de energia 

(medições de consumo, 

análises, correção de desvios, 

adoção de novas tecnologias 

tais como a co-geração de 

energia ou o emprego de fontes 

“limpas”); 

• Gestão do consumo de água 

(medições de consumo, 

análises, identificação de 

perdas, redução da demanda no 

consumo, uso de tecnologia nos 

equipamentos consumidores, 

adoção de práticas de 

tratamento e reuso da água); 

• Gestão do consumo de gás; 

• Gestão dos resíduos produzidos 

pelo edifício (redução na 

geração, a partir da utilização 

de materiais duráveis e 

reutilizáveis, e garantia de 

destinação adequada e segura, 

minimizando seu potencial de 

impacto ambiental – coleta 

seletiva e disposição adequada). 

• Gestão dos espaços coletivos e 

da logística interna (salas de 

reunião, tecnologia e 

instalações específicas, etc.), de 

modo a integrar sistemas, 

garantir flexibilidade e alcançar 

as metas de desempenho da 

organização; 

• Gestão das estações de trabalho 

individuais, de modo a obter 

melhores níveis de 

produtividade, flexibilidade, 

conforto, confiabilidade, 

ergonomia e funcionalidade; 

• Humanização do ambiente de 

trabalho e garantia da oferta de 

ambiente interno saudável e 

confortável aos usuários; 

• Abastecimento em alimentação, 

água mineral e café; 

 Aquisição de insumos diversos 

(mobiliário e outros bens de 

consumo); 

• Recebimento e distribuição de 

insumos diversos 

• Gestão de outros serviços e 

benefícios aos usuários, tais 

como agências bancárias, 

academia de ginástica, dentre 

outros; 

• Gestão de contratos com 

fornecedores; 

• Condução das pessoas através 

dos processos de mudanças – 

gerenciamento de mudanças; 

• Zeladoria e chaveiro.  

 

roubo, atos de vandalismo, 

incêndio, acidentes 

naturais, terrorismo, etc. – 

segurança pessoal e 

patrimonial; 

• Cuidados com a imagem – 

considerando seu 

relacionamento com 

agentes externos, tais como 

órgãos públicos, 

prefeituras, instituições de 

saúde, bombeiros, polícia, 

associações de bairro, etc.; 

• Gestão de portarias e 

recepção; 

• Jardinagem; 

• Adequação do edifício e de 

sua operação quanto à 

legislação e outros 

requisitos legais existentes. 

 

Fonte: adaptado de (DEGANI; CARDOSO, 2006) 
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2.2. Conceito de avaliação do ciclo de vida das edificações 

De acordo Pérez e Cabeza (2017), a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) ou Life Cycle 

Assesment, trata dos aspectos ambientais e potenciais impactos ambientais ao longo do ciclo de 

vida de um produto, desde a aquisição de matérias-primas, produção, uso, tratamento final, 

reciclagem até sua eliminação. Os mesmos autores afirmam que a ACV de um material, sistema 

ou edifício é uma tarefa muito trabalhosa, que demanda grandes quantidades de informações 

relativas a cada material envolvido.  

A aplicação da metodologia de ACV deve levar em consideração as diferentes fases do ciclo de 

vida de um edifício ou construção, visto que os impactos ambientais ocorrem em todas as fases 

(PÉREZ; CABEZA, 2017). A Figura 2 resume as fases do ciclo de vida no setor da construção, 

onde a aplicação da ACV pode ser aplicada. 

 
Figura 2:  Fases do ciclo de vida no setor da construção 

 

Fonte: adaptado de (PÉREZ; CABEZA, 2017) 

Pérez e Cabeza (2017) relatam que os principais desafios enfrentados para ACV no setor da 

construção civil estão relacionados aos impactos específicos do local (efeitos do microclima 

circundantes, acesso solar para edifícios adjacentes, fluxos de chuva e água pluviais e segurança 

de vizinhança); Complexidade do modelo (fusão de grande número de materiais e produtos); 

Incerteza do cenário (uso prolongado dos edifícios, incertezas relacionadas à renovação e 

remodelação ou demolição e aterros de vários elementos de construção). 

2.3. Custos do ciclo de vida de edifícios 

De acordo com a ISO 15686 Parte 1- Planejamento de Vida Útil, custeio do ciclo de vida (CCV) 

ou Life cycle costing pode ser definido como: “Uma técnica que possibilita a realização de 

avaliações comparativas de custos ao longo de um período de tempo especificado, levando em 

consideração todos os fatores econômicos relevantes, tanto em termos de custos iniciais como de 

custos operacionais futuros”. (HERALOVA, 2017). 
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Para Heralova (2017) o CCV é um método de análise econômica voltada para todos os custos 

relacionados à construção, operação e manutenção de um projeto de construção durante um 

período de tempo definido. Potkany, Vetrakova e Babiakova (2015) afirmam que os custos de 

cada fase do ciclo de vida dos edifícios são influenciados por diversos fatores, tais como: 

propósito, espaço, construção e solução de materiais do projeto. 

Embora existam vários fatores que definem o CCV, sabe-se que o maior gasto no contexto do 

ciclo de vida do edifício é atribuído ao edifício operacional (AZIZ; NAWAWI; ARIFF, 2016). 

Os custos em fases de operação e manutenção podem variar entre 60 a 85%, já nas fases de 

aquisição de terra e planejamento entre 5% e 35%, enquanto nas etapas de projeto e construção o 

valor fica entre 5% e 10%, conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 2:  Divisão de orçamento de custo do ciclo de vida de um edifício 

 
Fonte: adaptado de (AZIZ; NAWAWI; ARIFF, 2016) 

Embora grande parte dos custos de um edifício ocorram nas fases de operação e manutenção, há 

maneiras de economizar no final do ciclo de vida. Uma delas é a realização de um planejamento 

integrado através da utilização do Building Information Modeling (BIM) (WU, 2017). 

Kovacic e Zooller (2015) avaliam que nas últimas fases do planejamento, a possibilidade de 

mudança diminui rapidamente com o aumento simultâneo dos custos, e os custos operacionais 

excedem os custos de construção. Enquanto que o ponto de ultrapassagem exata, assim como a 

relação entre o custo inicial e os custos subsequentes, dependem da qualidade da construção, da 

intensidade de uso, do tipo de construção, bem como da vida útil considerada, como pode ser 

verificado na Figura 3. 

 
Figura 3:  Custos de desenvolvimento versus potencial de mudança ao longo do ciclo de vida do edifício 

 
Fonte: adaptado de (KOVACIC; ZOLLER, 2015) 
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De forma geral, os custos do ciclo de vida consistem em custos de investimento inicial 

(geralmente custos de construção) e os custos subsequentes (pagamentos comuns, tais como 

energia, serviços, limpeza e manutenção, custos de renovação ou substituição) e custos de 

demolição (HERALOVA, 2017). 

Kovacic e Zooller (2015) relatam que os interesses de custos do ciclo de vida divergem em 

grande parte para as diferentes partes interessadas. Enquanto, o interesse do proprietário de 

edifícios é a otimização dos custos pelos quais são responsáveis (manutenção, substituição), os 

interesses dos inquilinos estão relacionados a custos de consumo, como por exemplo consumo de 

energia. 

(DWAIKAT; ALI, 2018) analisaram os custos durante o ciclo de vida para um edifício verde 

localizado na Malásia, o qual possui área bruta de 2.695 m² e vida útil estimada de 60 anos. Os 

autores constataram que os custos futuros do edifício são cerca de 3,6 vezes mais altos do que os 

custos inicias de projeto e construção, com destaque para o consumo de energia, o qual 

representa 45% do orçamento total do ciclo de vida para o edifício. 

2.4. Gerenciamento de facilidades e custos do ciclo de vida de ativos imobiliários 

Geralmente, os custos operacionais básicos e futuros são decididos diretamente por gerentes de 

aquisição de edifícios (investidor, desenvolvedor, projetista, mas também gerente de facilidades). 

Ao incluir um gerente de facilidades, como consultor, ele deve participar da formulação das 

condições e limites da fase de concepção do projeto (POTKANY; VETRAKOVA; 

BABIAKOVA, 2015). 

Os gerentes de facilidades, com base em sua experiencia, podem definir alguns requisitos para o 

uso do ponto de vista dos custos futuros operacionais básicos. De acordo com Potkany, 

Vetrakova e Babiakova (2015) (KOVACIC; ZOLLER, 2015), esses requisitos podem ser 

especificados a partir um programa funcional e ideal para o uso do edifício, podendo ser 

incluídos já na fase de construção, tais como: 

 

• Requisitos para envoltória: materiais com resistência térmica adequada, que evitarão 

perdas de calor e contribuirão assim, para a redução dos custos de aquecimento. 

• Definição de elementos construtivos: superfície de pisos, acabamento de paredes, 

distribuição de portas de entrada, de tal forma, que os custos de manutenção sejam os 

mínimos. 

• Requisitos para tarefas de terceirizados: limpeza, higiene, manutenção, serviços 

administrativos, entre outros. 

 

De forma conjunta, o gerente de facilidades, investidor e projetista podem definir requisitos do 

ponto de vista dos objetivos estratégicos, afim de reduzir os custos de investimento e melhorar os 

serviços de gestão das facilidades para a utilização do edifício (POTKANY; VETRAKOVA; 

BABIAKOVA, 2015). Desta forma, os mesmos autores apresentam as possíveis tarefas e 

competências de um gerente de facilidades para todas as etapas do ciclo de vida dos edifícios, 

inclusive nas fases iniciais, onde há grande potencial de interferência nos custos futuros, como 

pode ser visto na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 



Página 7 de 12 

 

Figura 4:  Tarefas de um gerente de facilidades em fases individuais do ciclo de vida do edifício 

Objetivo de 

Investimento, 

Preparação do 

Projeto

Concepção do 

projeto 

operacional

Aquisição da 

Construção

Aprovação Final 

da Construção
Uso do Edifício

Manutenção, 

Serviço, Reparos

Desconstrução/ 

Demolição

Consultorias de 

aconselhamento e 

procedimentos

Consultorias e 

notas para tipos 

de projetos 

individuais

Aceitação de 

construção, 

documentação 

operacional

Coordenação da 

operação dos 

processos de 

apoio

Cálculo do uso 

efetivo do edifício 

Projeto de 

demolição

Definição de 

manutenções, 

reparos e 

requerimentos de 

reconstituição

Projeto de 

cronogramas de 

prazos

Controle contínuo 

de tarefas dentro 

de projetos 

individuais

FASES DO CICLO DE VIDA DO EDIFÍCIO

TAREFAS DE UM GERENTE DE FACILIDADES

Definição de 

requisitos de 

gerenciamento de 

facilidades

Otimização do 

projeto

Operações de 

teste

Ajuste e operação 

de edifício eficaz 

e ideal

Cálculo de 

construção 

adicional de uso 

efetivo

 
Fonte: adaptado de (POTKANY; VETRAKOVA; BABIAKOVA, 2015). 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho constituiu-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, a qual foi realizada em 

bases de dados (Web of Science, ScienceDirect; Periódicos CAPES, Scielo, Google Acadêmico). 

Foram definidas 4 premissas básica para a escolha do acervo, a saber: 

 

1. Definições e competências de GF; 

2. Avaliação do ciclo de vida de edifícios; 

3. Avaliação dos custos do ciclo de vida de ativos; 

4. Oportunidades para GF no ciclo de vida. 

 

Para limitar a busca, foram determinadas algumas palavras-chave em inglês e suas respectivas 

traduções em português, sendo elas: Facility Management; Asset Lifecycle Cost; Building Life 

Cycle e Facility Management for Asset Lifecycle Cost.   

Na Tabela 1 está apresentado um resumo dos recursos que procederam o desenvolvimento da 

pesquisa bibliográfica, de acordo com a fonte, tipo de conteúdo e quantidade. 

 
Tabela 1: Resumo dos recursos para revisão geral  

Fonte Conteúdo       Quantidade 

Revistas 

Revisão Geral 1 

Revisão Geral e Estudo de Caso 2 

Revisão Geral e Pesquisa 2 

Conferências e Eventos 

Revisão Geral 1 

Revisão Geral e Estudo de Caso - 

Revisão Geral e Pesquisa - 

Livros, Dissertações e Teses 

Revisão Geral 1 

Revisão Geral e Estudo de Caso - 

Revisão Geral e Pesquisa 1 

Páginas da Web 

Revisão Geral 2 

Revisão Geral e Estudo de Caso - 

Revisão Geral e Pesquisa - 

Fonte: Autoria Própria (2018) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após finalizada a revisão bibliográfica através da busca das palavras-chave: Facility 

Management; Asset Lifecycle Cost; Building Life Cycle e Facility Management for Asset 

Lifecycle Cost, pode-se verificar uma quantidade total de 10 acervos que compuseram a base 

desta pesquisa, conforme pode ser verificado na Figura 5. 

 
Figura 5:  Quantidade de acervos de acordo com as palavras-chave 

 
Fonte: Autoria Própria (2018) 

 

Considerando o tema proposto relacionado a custos durante o ciclo de vida de ativos imobiliários 

e competências atribuídas aos gerentes de facilidades, foram revisadas 10 publicações 

acadêmicas de revistas, conferências e eventos, livros e páginas da web. Embora realizada uma 

busca em diversos periódicos, algumas publicações podem ter sido negligenciadas. 

A partir da análise dos assuntos pesquisados neste trabalho, pôde ser verificar que a maior parte 

dos custos do ciclo de vida de um edifício estão ligadas as fases de operação e manutenção, 

continuamente condicionadas a disposições espaciais inadequadas e escolha de materiais e 

componentes ineficientes, resultando em maiores custos operacionais futuros. 

Muitas vezes, as competências de um gerente de facilidades são condicionadas a fase de uso do 

edifício, ou seja, gestão de custos operacionais e manutenção. Evidentemente, a maior parte dos 

custos do ciclo de vida de um edifício acontecem nas fases de operação e manutenção.  

Entretanto, os gerentes de facilidades, com base em sua experiencia, podem participar da fase de 

concepção do projeto, em conjunto com investidores e projetista, imponto requisitos do ponto de 

vista estratégico, afim de reduzir custos de investimentos e melhorar os serviços de gestão das 

facilidades para a futura utilização do edifício. 

Os gerentes de facilidades podem também, propor requisitos para a definição de envoltórias e 

escolha de materiais e elementos construtivos (superfícies de pisos, acabamentos de paredes, 

esquadrias).  De acordo com Potkany, Vetrakova e Babiakova (2015), a maioria do custos 

operacionais é condicionada por soluções espaciais, materiais e equipamentos, que 

predeterminam as demandas de energia e manutenções operacionais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou identificar quais as principais atribuições para os gerentes de facilidades 

em fases do ciclo de vida de ativos imobiliários. Através do que foi apresentado neste estudo, 
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pode-se verificar que os gerentes de facilidades podem desempenhar um papel fundamental 

durante a fase de concepção de projeto do empreendimento, resultando em ganhos, tanto nos 

custos de investimento, quanto nos custos operacionais futuros.  
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