
(1) OPERAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

(2) INFRAESTRUTURA E 

APOIO AO NEGÓCIO 

CENTRAL

(3) GESTÃO DO AMBIENTE 

DE TRABALHO

(4) GESTÃO DO EDIFÍCIO 

ENQUANTO PATRIMÔNIO 

IMOBILIÁRIO

Planejamento

Elaboração da estrutura organizacional das 

atividades de gerenciamento de facilidades, 

definição dos escopos de trabalho, dos 

procedimentos gerenciais e operacionais, das 

responsabilidades e das metas de desempenho 

para o edifício em uso .

Operação

Aplicação de tecnologias e práticas mais 

sustentáveis na realização das rotinas gerenciais 

e operacionais do gerenciamento de facilidades, 

sensibilização e compromisso de gestores e 

usuários.

Monitoramento e Controle

Aplicação de sistemática para o controle de 

desempenho das atividades relacionadas ao 

gerenciamento de facilidades, tendo como 

finalidade a garantia da permanência e/ou o 

alcance de níveis superiores de desempenho, 

além da disponibilidade de orientação e 

informação para os agentes tomadores de 

decisão.

O monitoramento e controle aplica-se 

às atividades operacionais,  de 

manutenção (corretiva e preventiva) e  

às intervenções de modernização, 

reformas e serviços técnicos realizadas. 

O registro destas atividades permite a 

análise consistente das necessidades 

operacionais, de manutenção e 

intervenções e formaliza o retorno das 

experiências.

O monitoramento e controle da 

infraestrutura e atividades de apoio ao 

negócio central objetiva verificar sua 

adesão e coerência com as boas 

práticas adotadas na operação e em 

função da infraestrutura disponível e 

das necessidades do negócio central.

O monitoramento e controle da gestão 

do ambiente de trabalho utiliza 

ferramentas como a APO buscando o 

atendimento da demanda dos usuários 

e do negócio desenvolvido no edifício.

O monitoramento e controle da gestão 

do edifício enquanto patrimônio 

imobiliário utiliza o histórico de registros 

para a tomada de decisões estratégicas 

buscando a adequação e valorização 

do edifício como um bem imobiliário.

O planejamento das atividades de 

infraestrutura e apoio ao negócio central 

deve definir as ações de infraestrutura e 

aopio ao negócio central necessárias a 

serem adotadas e o modo do controle 

para manter os desempenhos, 

formalizando tais compromissos em 

contrato, por meio de requisitos bem 

definidos, uma vez que grande parte 

destas ações costuma ser desenvolvida 

por empresas terceirizadas.

O planejamento da operação das 

instalações físicas deve garantir seu 

desempenho ótimo, mesmo em período 

não habitual, por meio de 

procedimentos formais e com 

responsabilidades bem definidas.

O planejamento da gestão do ambiente 

de trabalho deve identificar, conforme o 

tipo de ocupação, a população presente 

e a complexidade das instalações, as 

atividades necessárias ou até mesmo já 

realizadas para a melhoria do ambiente 

de trabalho.

O planejamento da evolução patrimonial 

trata das estratégias que serão 

adotadas para o edifício com o objetivo 

de sua valorização no mercado.

A operação das instalações físicas 

envolve as rotinas operacionais de uso 

e ocupação do edifício, a realização das 

atividades de manutenção corretiva e 

preventiva, as aquisições e as 

intervenções diversas para 

modernização e reformas de diversas 

naturezas no empreendimento.

A operação da infraestrutura e 

atividades de apoio ao negócio central 

se refere às rotinas operacionais destas 

atividades presentes no edifício e 

relacionam-se, por exemplo, à gestão 

das áreas de estacionamento, 

sanitários públicos, restaurantes, 

portarias, segurança, etc.

A operacionalização da gestão do 

ambiente de trabalho são as 

intervenções feitas diretamente sobre o 

próprio ambiente de trabalho, 

envolvendo as pessoas e o negócio 

central.

A condução da gestão do edifício 

enquanto patrimônio imobiiário envolve 

as atividades comerciais e 

administrativas do uso do edifício como 

um bem imobiliário, assim como a 

aplicação das ações de valorização do 

patrimônio imobiliário.
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