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I. OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO - technical FM

Planejamento da operação dos sistemas prediais - procedimentos formais

inventário dos bens e equipamentos 

fichas técnicas dos bens e equipamentos

histórico das operações

procedimentos operacionais e rotinas associadas a cada um deles - MANUAIS

orçamento / previsão dos custos operacionais 

exigências regulamentares ou legais relcionadas às atividades de operação e manutenção dos 

sistemas prediais

Operação de equipamentos e sistemas prediais 

instalações elétricas,  iluminação

instalações hidráulicas

instalações  gás

condicionamento de ar, exaustão mecânica, ventilação

transporte vertical, transporte horizontal, transporte pneumático

telefonia, interfonia

sistemas de proteção radiológica 

sistemas de proteção acústica

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 - procedimentos formais e 

responsabilidades bem definidas

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 formal
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Planejamento da manutenção corretiva dos sistemas prediais (rotina, urgência e emergência)

estratégia de manutenção (sistemática ou condicional; interna ou terceirizada; tipo de contrato; 

grau de risco aceitável)

procedimentos de manutenção corretiva

orçamento / previsão dos custos de manutenção

análise das necessidades de manutenção e retorno da experiência

Planejamento da manutenção preventiva dos sistemas prediais (monitoramento periódico das condições do

equipamento ou parte deste e ações preventivas)

estratégia de manutenção (sistemática ou condicional; interna ou terceirizada; tipo de contrato; 

grau de risco aceitável)

procedimentos de manutenção preventiva

orçamento / previsão dos custos de manutenção

análise econômica para modernizações, melhorias ou substituições de equipamentos

Atividades de manutenção de equipamentos e sistemas prediais

iluminação

sistema de condicionamento de ar, ventilação e exaustão

instalações hidráulicas

tratamento de águas de reúso

tratamento de águas pluviais

tratamento de esgoto

gás

elevadores

tv cabo, telefonia, interfonia

controle de acessos

circuito interno TV

acústica

outros
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Atividades de modernização, reformas e serviços técnicos relacionados (projeto e planejamento,

especificações técnicas, licenças e aprovações legais, planos de ação)

projeto e planejamento (especificações técnicas)

critérios para seleção e contratação do projeto, construtora e empreiteiras

aprovações legais e licenças

procedimento operacionais relacionados (caderno de encargos)

Avaliação mensal da operação das instalações físicas do edifício

Atividades de manutenção realizadas (distinguindo as corretivas das preventivas)

Registro das intervenções realizadas

Avaliação da eficácia das intervenções realizadas

Registro das avaliações e análises laboratorias efetuadas

Avaliação de riscos e emergências
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II. INFRAESTRUTURA E APOIO AO NEGÓCIO CENTRAL - infrastructure FM

Plano de conservação e limpeza (espaços internos)

Plano de conservação e limpeza (espaços externos)

Atividades de conservação e limpeza (espaços internos)

Atividades de conservação e limpeza (espaços externos)

Jardinagem

Gestão das áreas de estacionamento

Gestão de sanitários públicos e áreas de recreação

Restaurantes

Gestão de portarias e recepção

Provisão de serviços de transporte e logística (viagens, transporte (frota) e tráfego (distribuição interna))

Apoio a eventos

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 (agências bancárias, academia de ginástica, dentre

outros)Gestão de contratos com fornecedores

Chaveiro

Zeladoria 

Serviços administrativos

Recursos Humanos
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III. GESTÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO - workplace management

Suporte tecnológico e operacional aos fluxos de informação (gestão de documentos e dados,

telecomunicações, reprografia, correio, sistemas áudio-visuais, e outros), 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, direcionando seus esforços para a

efetividade de custos operacionais e a eficiência de sistemas e equipamentos instalados

Gestão das estações de trabalho individuais em função da produtividade, flexibilidade, conforto,

confiabilidade, ergonomia e funcionalidade

Humanização do ambiente de trabalho e garantia da oferta de ambiente interno saudável e confortável aos

usuários

Condução das pessoas através dos processos de mudanças – gerenciamento de mudanças

Gestão dos espaços coletivos e da logística interna (salas de reunião, tecnologia e instalações específicas,

etc.)

Garantia da acessibilidade e promoção do uso igualitário dos ambientes para todos seus usuários (inclui

sinalizações e atenção especial aos portadores de deficiências físicas)
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IV. GESTÃO DO EDIFÍCIO ENQUANTO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

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

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.)

Adequação do edifício e de sua operação quanto à legislação e outros requisitos legais 

existentes

Cuidados com a imagem frente ao relacionamento com agentes externos (órgãos públicos, 

prefeituras, instituições de saúde, bombeiros, polícia, associações de bairro, etc.)
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Atendimento das necessidades dos usuários

Meios para coletar informações da parte dos ocupantes (funcionários, usuários, clientes, etc.), 

por exemplo, enquetes, caixa de sugestões, questionários interativos, etc.)

Medidas tomadas para garantir o retorno das informações aos ocupantes (murais com 

informações de consumos, quantidade de resíduos gerada, etc.)

Consideração das reclamações das partes interessadas e retorno de informações 

Caderno de cargas ambientais distribuído aos usuários referenciando o compromisso com as 

boas práticas gerenciais

Informação e sensibilização dos usuários e outras partes interessadas a respeito das boas 

práticas gerenciais adotadas (disponibilizar as instalações para visitação pública, por exemplo)

Sensibilização dos ocupantes para as medidas tomadas para minimizar impactos ambientais das 

atividades do empreendimento

Medidas contratuais e seleção de fornecedores e prestadores de serviço que se comprometam a 

utilizar produtos de baixo impacto ambiental, minimizar geração de resíduos, praticar o 

reaproveitamento dos resíduos, minimizar o consumo de água e energia

Informação, instruções e sensibilização das partes interessadas (vizinhança, operacional e 

usuários) durante atividades de reforma e rotinas de manutenção (treinamento operários, 

reuniões para informação aos usuários, etc.)

Durante reforma disponibiização de número de contato para reclamações, gestão interativa de 

solicitações
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 de apoio

Gestão de custos operacionais

Gestão do custo operacional efetivo, baseado em análises de ciclo de vida e envolvendo a 

quantificação dos custos significativos ao longo da vida útil (custos de aquisição, projeto, 

instalação, operação, manutenção, valor residual ou disposição)

Gestão de contratos

Comercial e Administrativo
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