
(4) GESTÃO DO EDIFÍCIO ENQUANTO 

PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Distribuição de um Manual de Boas Práticas aos 

usuários do edifício referenciando seu compromisso 

com as boas práticas gerenciais do edifício

Presença de sinalização para educação ambiental 

Atualização do gerente de facilidades

Planejamento de ações de conscientização 

ambiental

Informação, instruções e sensibilização das partes 

interessadas (vizinhança, operacional e usuários)  

(treinamento operários, reuniões para informação 

aos usuários, etc.)

Avaliação da efetividade das estratégias adotadas

Diretrizes de seleção e avaliação de fornecedores de 

materiais e serviços

Compromisso de fornecedores e prestadores de 

serviço na utilização de produtos de baixo impacto 

ambiental, na minimização na geração de resíduos, 

na prática do reaproveitamento dos resíduos e na 

minimização dos consumos de água e energia

Avaliação dos fornecedores quanto aos produtos 

utilizados, qualidade dos serviços prestados, 

geração de resíduos e minimização no consumo de 

recursos, inclusive água, energia e combustíveis

Centralização de informações técnicas ou 

econômicas específicas que permitam caracterizar o 

valor imobiliário do edifício

Análises contábeis aplicáveis

Este grupo de atividades trata dos aspectos comerciais e econômicos do empreendimento, enquanto 

patrimônio imobiliário, envolvendo o edifício, o negócio central e as pessoas.

Inventário do patrimônio da organização (terreno, 

máquinas e equipamentos, instalações, edifícios, 

móveis e utensílios, veículos, equipamentos de 

informática, dentre outros)

Atualização dos Manuais conforme registros 

monitorados, desempenho alcançados e grau de 

sensibilização obtido junto aos ocupantes

Planejamento dos meios para a provisão de 

informação e para o envolvimento dos usuários e  

outros agentes na aplicação das boas práticas e na 

obtenção dos objetivos ambientais estabelecidos 

para o edifício

H.1 (Patrimônio imobiliário)
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Este grupo de atividades trata dos aspectos comerciais e econômicos do empreendimento, enquanto 

patrimônio imobiliário, envolvendo o edifício, o negócio central e as pessoas.

Atualização dos Manuais conforme registros 

monitorados, desempenho alcançados e grau de 

sensibilização obtido junto aos ocupantes

Planejamento dos meios para a provisão de 

informação e para o envolvimento dos usuários e  

outros agentes na aplicação das boas práticas e na 

obtenção dos objetivos ambientais estabelecidos 

para o edifício

Avaliação dos benefícios financeiros atribuídos à 

imagem do empreendimento

Avaliação periódica da adequação de acessos e 

estacionamentos em função das alternativas de 

meios de transporte disponíveis

Rotina de auditorias para monitorar qualidade da 

limpeza e conservação dos espaços externos e 

internos

Monitoramento das tendências de mercado

Avaliação de custos operacionais e sua relação com 

as rotinas de conservação e planos de renovação 

adotados 

Avaliação da produtividade e sua relação com as 

rotinas de conservação adotadas

Avaliação do número de reclamações e da natureza 

das solicitações na ocasião de reformas ou 

intervenções significativas

Plano para minimização de conflitos com 

municipalidades e vizinhança
Canal de comunicação definido

Análise de registros de reclamações e eventuais 

conflitos gerados durante a operação e rotinas de 

conservação, manutenção e reforma

Ambientação do edifício com o contexto das 

solicitações externas

Estudo para a possibilidade de melhoria no 

coeficiente de permeabilidade dos solos, caso os 

índices pluviométricos justifiquem tais esforços

Planos de conservação e renovação alinhados com 

a tipologia e tendências do mercado

Garantia da provisão de informações e 

estabelecimento de um canal de comunicação 

durante as atividades de conservação, manutenção 

e reforma

Planos de conservação de fachadas, coberturas, 

vias de acesso e conexão aos meios de transporte 

disponíveis

Adequação do edifício frente a alterações nas 

edificações vizinhas, na contextualização do bairro e 

nos ecossistemas locais 

Identificação das questões sociais e ecológicas do 

entorno e do terreno, por exemplo, paisagismo, 

espaços de convívio, alternativas para aumentar a 

permeabilidade e retenção de águas de escoamento 

no terreno

Aplicação das rotinas de conservação

H.2 (Patrimônio imobiliário)
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Este grupo de atividades trata dos aspectos comerciais e econômicos do empreendimento, enquanto 

patrimônio imobiliário, envolvendo o edifício, o negócio central e as pessoas.

Atualização dos Manuais conforme registros 

monitorados, desempenho alcançados e grau de 

sensibilização obtido junto aos ocupantes

Planejamento dos meios para a provisão de 

informação e para o envolvimento dos usuários e  

outros agentes na aplicação das boas práticas e na 

obtenção dos objetivos ambientais estabelecidos 

para o edifício

Identificação da legislação e outros requisitos legais 

aplicáveis

Adequação do edifício e de sua operação quanto à 

legislação e outros requisitos legais e manutenção 

de bom relacionamento com os agentes externos 

(órgãos públicos, prefeituras, instituições de saúde, 

bombeiros, polícia, associações de bairro, etc.)

Acompanhamento da legislação e outros requisitos 

legais aplicáveis

Identificação dos riscos em termos de segurança 

pessoal e patrimonial

Gestão da segurança pessoal e patrimonial - ações 

pró-ativas para antecipação e proteção dos 

usuários, da estrutura e dos recursos disponíveis 

(roubo, atos de vandalismo, incêndio, acidentes 

naturais, terrorismo, etc.);

Avaliação da eficiência das medidas adotadas para 

a segurança pessoal e patrimonial

Combate a pragas nas áreas externas realizado em 

horários adequados e com produtos menos 

agressivos; uso adequado dos fertilizantes; provisão 

de orientações e dispositivos adequados para o 

armazenamento de produtos químicos, dentre outras 

medidas para limitar a poluição do ar, água e solo

Gestão adequada dos resíduos perigosos

Gestão do uso de gases refrigerantes causadores 

de danos a camada de ozônio ou causadores do 

efeito-estufa

Relatório informando reduções nas emissões e no 

consumo de energia elétrica

Plano de riscos ambientais do empreendimento e 

procedimentos para mitigação em caso de 

vazamentos e acidentes

Monitoramento e avaliação periódica dos riscos 

ambientais

Monitoramento para a garantia da não geração de 

passivos ambientais no terreno

Identificação de riscos ocasionais de poluição do 

solo, do lençol freático e da propagação de 

poluentes e planejamento das medidas de controle 

H.3 (Patrimônio imobiliário)
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Este grupo de atividades trata dos aspectos comerciais e econômicos do empreendimento, enquanto 

patrimônio imobiliário, envolvendo o edifício, o negócio central e as pessoas.

Atualização dos Manuais conforme registros 

monitorados, desempenho alcançados e grau de 

sensibilização obtido junto aos ocupantes

Planejamento dos meios para a provisão de 

informação e para o envolvimento dos usuários e  

outros agentes na aplicação das boas práticas e na 

obtenção dos objetivos ambientais estabelecidos 

para o edifício

Identificação de riscos efetivos de poluição em caso 

do edifício abrigar atividades poluidoras. 
Atuação nas questões de saúde ocupacional Avaliação do absenteísmo ocupacional

Avaliação da adequação da estrutura organizacional 

do gerenciamento de facilidades do edifício

Gestão por meio de uma plataforma central de 

dados relativos às informações do edifício, às ações 

de manutenção praticadas (corretivas e 

preventivas), às despesas e ao planejamento das 

ações de manutenção

Análise da permanência da viabilidade econômica 

do edifício

Monitoramento do valor imobiliário do edifício (índice 

de vacância, por exemplo, valor das locações)

Planejamento dos escopos das APO´s e cronograma 

de aplicação
Aplicação de APO´s Gestão das APO´s aplicadas

Planejamento das ações comerciais e 

administrativas para o edifício
Atividades comerciais e administrativas

Identificação da estrutura organizacional para o 

gerenciamento de facilidades do edifício 
Gestão geral de contratos

H.4 (Patrimônio imobiliário)


