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AGENDA: 

1. Contextualização  

2. Actualidade do tema FM 

3. Modelo de Gestão de FM 

• Apresentação 

• Implementação  

• Propostas 

4. Aplicação Modelo num Município 

Gestão de Portefólios 
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Contextualização 

do problema 

 Obter formas de 

construção/ Manutenção 

com mais segurança, a 

baixo custo 

Desvalorização das 

infra-estruturas físicas,  

preservação do VALOR 

Impacto positivo que FM 

pode ter nos indicadores 

chave do negócio 

Melhorar ambiente de 

trabalho, produtividade, 

absentismo e motivação 

dos trabalhadores 

Utilização eficiente dos 

Ativos para acrescentar 

valor às actividades 

nucleares 
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Mais reactiva do que pró-activa, só considerada pelas 
organizações por necessidades de restrições de custo 

Somente em raras ocasiões o imóvel é objecto de 
tratamento explícito nos planos organizacionais 

Imóvel é visto como um activo que não requer gestão, 
gera custos e pouco valor 

Toda a área de monitorização organizacional do activo 
é nova; das empresas pesquisadas poucas tinham uma 
estratégia para as suas operações 

Imóvel visto como um custo do negócio, em vez de 
um recurso do negócio 

Imobiliário está aquém de outras áreas de recursos 
chave em termos de atenção e desempenho alcançados 

Tendo em conta a relação reconhecida entre o 
ambiente de trabalho, a satisfação dos trabalhadores e 
rentabilidade, a gestão de topo parece estar a perder a 
oportunidade de gerir o ambiente de trabalho para 
obter vantagem competitiva 

O planeamento do espaço deve desempenhar um papel 
maior no desenvolvimento dos negócios em geral 
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Facilities 
Management 

Decrescimento 
Construção 

Nova 

Mercado 
Reabilitação 

Urbana 
(Alternativa)  

Reabilitação/ Mercado da Construção 
 7,4% Portugal 
 24% Espanha 

 36% Média Europa 

Mercado Potencial 
200 mil M€ 

Benefícios 
Fiscais – Fundos 
Inv. Reabilitação 

Urbana 

Dinamização do Sector C.C. 
(5,4% PIB; 11% emprego) 

Necessidade de 
melhorar a 

Eficiência na 
Gestão dos Activos 

Imobiliários 
Memo Troika_mercado habitacional 

• Incentivar arrendamento (lei arrendamento) 

• Simplificar medidas para renovação    

• Melhorar e beneficiar qualidade do edifício e seu valor 

Manutenção 
Reactiva  

Imóveis 
degradados, 
Ineficientes 

Eficiência 
energética 
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Inicio E.U. 
 

Introdução 
Computador 
Alteração do 
ambiente de 

trabalho 

Integração 
de FM na 
Europa 

Fundação de 
uma 

Rede europeia  
de FM 

27 Mercados 
Europeus 

desenvolveram 
FM, com ajuda 

do IFMA 

 

Keith Alexander 
Consolidou FM 
como disciplina 
académica no 

R.U. 
 
 

Boom negócios 
sec.XXI, 

outsourcing 
como 

denominador 
comum 

 

David 
Armstrong, 

um dos 
fundadores  

do IFMA 
descreveu 

FM 
integrando 

P.E.P 
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Gestão 
de 

Energia 

Gestão 
Ambiental 

Gestão 
Propriedades 

Equipamentos
/consumíveis 

Saúde e 
Segurança 

Gestão 
Imobiliário 

Serviços de 
Engenharia e 
Manutenção 

Adaptação / 
Nova 

Construção 

Gestão do 
espaço e 

Planeamento 

Deslocalização 
Remodelação 

     O âmbito de FM é Vasto,  
                               …..todas as atividades que vivem diariamente no Ativo 
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FM 
Operações de 
Manutenção  

Demolição Design & 
Construção 

15% 80% 5% 
Custo do ciclo de 
vida do Imóvel  

      O conceito de FM inicia-se na Concepção do Ativo  …………………………  

       ………………e percorre todo o seu Ciclo de Vida  



                                                                               Pós Graduação FM_Seminário_Gestão de Portefólios 

Pedro Barradas_FMIT  

• Mercado europeu de FM 

inclui cada vez mais serviços  

• Maior Mercado serviços na 

Europa 

• €640 biliões; 5 a 8% do PIB 

função do país e maturidade 

em FM 
 

Actualidade 
(EuroFM) 
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Definições FM 

FMAA
Facilidade de gestão é a prática da integração da gestão de pessoas
e processos de negócio de uma organização com infra-estrutura
física para melhorar o desempenho organizativo

FM é a integração das actividades multi-disciplinares no âmbito do 
ambiente construído e da gestão do seu impacto sobre as pessoas e 
o local de trabalho.Uma FM eficaz é vital para o sucesso de qualquer 
organização por contribuir para a realização dos seus objectivos 
estratégicos e operacionais.

BIFM

Integração de processos dentro de uma organização para manter e 
desenvolver os serviços que apoiam e melhoram a eficácia das suas 
actividades primárias

EN15221-1

IFMA
FM é uma profissão que abarca múltiplas disciplinas para garantir a 
funcionalidade do ambiente construído através da integração de 
pessoas, lugar, processos e tecnologia
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MODELO DE FM para Gestão de Portefólios 
 

INTEGRADO DE GESTAO DE PROCESSOS 

Para promover  

eficiência na gestão dos Ativos Imobiliários 
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Nível de Maturidade Descrição geral 

0 Não existente   

1-2 Inicial/ad hoc Os processos são ad-hoc e desorganizados: O processo é de alguma forma executado e 
existem alguns outputs. 

3-4 Repetidos mas 
intuitivos 

Os processos seguem um padrão regular: A gestão de controlo básica está implementada, a 
organização sabe o que precisa fazer e quando, e a que custo; Existem práticas comuns e são 
usadas para referência usando uma interpretação individual. 

5-6 Processos 
definidos 

Os processos estão documentados e são comunicados: A organização tem definidas, 
acordadas e documentadas formas de trabalho que são conhecidas, treinadas e comunicadas. 

7-8 Gerido e Medido 

Os processos são monitorizados e medidos: As verificações e as monitorizações definem 
formas de trabalhar utilizando pontos de controlo, revisões, auditorias e ferramentas 
automatizadas; A organização mede os outputs e qualidade; Desvios são detectados e 
corrigidos. 

9-10 Optimizado 

As melhores práticas são seguidas e automatizadas: O processo atende aos níveis de 
desempenho mundial (world-class), suportado por análises comparativas pertinentes - 
benchmarking; A organização compreende o processo e implementou um ciclo de melhoria 
contínua. 

Modelo de Processos para FM: Descrição geral dos Níveis de Maturidade 
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 O PST FM foi desenvolvido por um centro de competências, em  

cooperação com diversas organizações operacionais de FM e com 

diversos profissionais de FM 

 

 PSTs são projectados para funções específicas e ajudam a avaliar um 

processo ou função quanto à sua maturidade e dão indicações claras 

sobre como melhorar e atingir os próximos níveis.  

 

 Cada processo é dividido numa série de elementos ou sub-processos 

que compõem todo o processo.  

 

 Para cada um dos elementos, foi criada uma escala de maturidade de 

dez níveis iniciando no básico (etapa 1) e culminando no desempenho 

de classe mundial (etapa 10). 
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 Ao avaliar a sua posição na escala de maturidade de cada um dos 

elementos, as organizações podem estabelecer um perfil de 

maturidade para um determinado processo e adquirir uma visão sobre 

as medidas que devem adoptar para alcançar o desempenho de classe 

mundial.  

 

 O PST FM é uma ferramenta de auto-avaliação que ajuda e orienta as 

organizações de FM no seu percurso de melhoria de desempenho para 

a excelência. 
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Conselho Administração  

Define a política estratégica que orienta a 

direcção de FM  

Clientes 
Responsáveis pelo orçamento de FM 

Definem exigências dos serviços de 

FM 

Consumidores 

Utilizadores dos serviços de FM  

Direcção de FM 
Nível estratégico de FM 

Definição de politicas e comunicação 

de serviços à organização de FM  

Gestão operacional de FM 

Nível táctico, gerir, coordenar e 

controlar os serviços  

Internos/Externos 

Execução dos serviços de 

acordo com os SLA´s 

Fornecedores 

  Diagrama 
Funcional e 

áreas de 
influência   
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Processos Chave de FM  
•Gestão da Relação com o Cliente   
Elemento 1: Gestão dos dados e requisitos do cliente   
Elemento 2: Informação & Comunicação  
Elemento 3: Gestão de perfis de Serviços 
 
• Gestão do Portfólio de Serviços  
Elemento 4: Gestão dos serviços técnicos 
Elemento 5: Gestão de serviços soft  
Elemento 6: Gestão do Imóvel & Planeamento do espaço  
Elemento 7: Gestão de Projectos  
Elemento 8: Gestão do meio e riscos do negócio   
 
• Gestão da Entrega do Serviço  
Elemento 9: Definindo o desempenho do serviço   
Elemento 10: Gestão de terceiras partes 
 
• Gestão Financeira em FM 
Elemento 11: Gestão de controlo de Custos & Relatórios   
Elemento 12: Orçamentação & Previsão  
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•Gestão Estratégica 
Elemento 13: Planeamento estratégico  
Elemento 14: Organização  
Elemento 15: Gestão da Inovação & Aprendizagem  
 
• Gestão de Suporte 
Elemento 16: Gestão do desempenho do negócio  
Elemento 17: Benchmarking   
Elemento 18: Sistemas TI - FM  
 
• Gestão de Recursos Humanos 
Elemento 19: Gestão de Recursos Humanos (GRH) 

Processos FM  
de  

Apoio aos 
Processos 

chave 
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 Perfil de Maturidade organizacional em FM 

 Estágios organizacionais dentro de cada processo 

Implementação do Modelo 
organização do Estado   
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Elemento 1                              Gestão dos dados e requisitos do cliente  

Este Elemento controla e analisa os dados e informações sobre os clientes.  

 a recolha de dados relevantes 

 a medição e análise das necessidades e satisfação do Cliente.  

 clientes/consumidores (quantidade, tipo de trabalho, comportamento), relação com FM, estratégias 

e objectivos do cliente etc.  

 A gestão dos dados e requisitos do cliente/consumidor está focada na procura presente e futura. 
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0 

 

Nenhuma ou pouca evidência de dados da gestão de clientes e consumidores; as 
suas necessidades básicas são conhecidas. Responsabilidades não estão definidas 
nem atribuídas; sem procedimentos. 

   1 

 

Basic Level: FM reconhece a necessidade deste elemento. Os procedimentos são 
realizados de alguma forma. Os dados são recolhidos, as necessidades dos clientes 
são conhecidas, mas a informação não é usada – existem apenas abordagens 
reactivas. 

   2 

 

Responsabilidade pela recolha de dados e documentação básica está informalmente 
definida. Abordagens ad-hoc sobre o cliente são seguidas. Existem algumas 
evidências de uma gestão global dos dados e requisitos de clientes. A análise dos 
requisitos baseia-se na situação presente da procura. 

   3 

 

Como no ponto 2, mas a análise de requisitos é baseada na situação actual e futura 
da procura dos clientes. Práticas comuns são seguidas, os procedimentos básicos 
estão definidos. 

   4 

 

Como no ponto 3, procedimentos pró-activos são seguidos em diversas acções. A 
recolha de dados do Cliente é padronizada. É feita a Monitorização e medição da 
satisfação do cliente, mas esta é altamente dependente do conhecimento individual. 
Responsabilidades estão bem definidas e atribuídas. 

   5 

 

Como no ponto 4, mas a monitorização e medição dos processos estão bem 
estruturados, definidos e organizados. As formas de trabalho estão definidas, 
acordadas e documentadas. As informações sobre clientes, suas necessidades e 
nível de satisfação estão documentadas de forma estruturada e consensual. O 
processo é flexível e permite mudanças interactivas, se a evolução dos requisitos 
assim o exigir. 

   6 

 

Procedimentos do processo pró-activos estão totalmente implementados. Relatórios 
que documentam a satisfação do cliente estão padronizados, implementados e são 
utilizados. Os procedimentos definidos foram implementados e comunicados. 

 

E1 
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7 

 

Best-in-Class: Como no ponto 6, e as exigências e a satisfação do cliente são 
regularmente monitorizadas. Informações do cliente e análise dos resultados são 
utilizadas para comparação interna. Best-in-Class (melhor desempenho da 
categoria) é alcançado. 

   8 

 

Como no ponto 7, e análises de tendências futuras das necessidades do cliente são 
realizadas. Os desvios são detectados; análises incorporam tanto o desenvolvimento 
global do negócio como as estratégias. Ferramentas automatizadas são usadas na 
gestão de dados e análises. 

   9 

 

Como no ponto 8, e requisitos do cliente e os níveis de satisfação são 
constantemente monitorizados, avaliados, analisados para compreender a situação 
actual do cliente, antecipar mudanças e as tendências futuras dentro do contexto do 
cliente. Os procedimentos são totalmente compreendidos e um ciclo de melhoria 
contínua do processo é executado e gerido de uma forma flexível e dinâmica. 
Oportunidades de melhoria são analisados e aplicados. 

   10 

 

World-Class: Como no ponto 9, e as mudanças futuras podem ser antecipadas e 
reacções rápidas são possíveis. Comparação interna e externa (benchmarking) é 
realizada sobre os requisitos e níveis de satisfação do cliente. Desempenho World-
Class é alcançado. 

 

E1 
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Elemento 4                                                 Gestão dos serviços técnicos  

Este elemento incide principalmente sobre os meios técnicos de uma organização, visando atingir a 

excelência operacional através de planos de curto e médio prazo.  

 

Para manter os activos e assegurar a continuidade do negócio, alguns dos possíveis serviços:  

 

 • Manutenção e operações (eléctrica e mecânica) 

 • HVAC (Ventilação, Aquecimento, Ar Condicionado) 

 • Engenharia Sanitária 

 • Alimentação Eléctrica, Engenharia 

 • Automação do edifício 

 • Gestão e fornecimento de água (diferentes níveis de temperatura), esgoto, energia, utilitários (por 

ex., ar comprimido, vapor, ar, ventilador, ar refrigerado), gases industriais  
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0 

 

FM não tem conhecimento de que uma gestão adequada dos serviços técnicos é 
indispensável para apoiar os objectivos de negócio. Os serviços técnicos são 
considerados individualmente - não existe uma abordagem de gestão global. Ciclo 
da gestão (plan, do, act, check) não é realizado. Pouca evidência de documentação. 

   1 

 

Basic Level: Organização FM percebe a necessidade de uma abordagem de gestão 
global, embora ainda esteja desorganizada. O processo é realizado reactivamente - 
liderado pelo feedback não estruturado dos clientes. 

   2 

 

Existem algumas evidências da implementação de um processo estruturado e 
documentação, mas não há normas. As acções de gestão são desencadeadas por 
acontecimentos externos, tais como ofertas de mercado, evolução técnica e as 
solicitações de cada cliente. As responsabilidades são definidas informalmente. 

   3 

 

Como no ponto 2, mas diversos procedimentos são geridos de forma proactiva, 
seguem um padrão regular e são seguidos por diferentes pessoas. A prestação de 
serviços é baseada nas necessidades dos clientes e desenvolvimentos importantes 
do mercado. 

   4 

 

Como no ponto 3, e a gestão apercebe-se de redundâncias e é capaz de beneficiar 
com potenciais combinações de diferentes serviços técnicos. Uma gestão de 
controlo básica, está implementada. Responsabilidades estão bem definidas e 
atribuídas. Medidas são tomadas, mas não são reconhecidas como relevantes e 
raramente são utilizadas para melhorias futuras. 

   5 

 

Como no ponto 4, mas a maioria dos procedimentos de serviços técnicos estão 
definidos, implementados, padronizados, documentados e geridos de forma 
proactiva. A revisão regular (anual) dos procedimentos está em vigor e os 
processos são mantidos actualizados. Formas de trabalho estão definidas, acordadas 
e documentadas. 

 

E4 
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6 

 

Como no ponto 5, mas os procedimentos de controlo e monitorização estão 
padronizados e implementados. Procedimentos de formação e de comunicação 
estão padronizados. A execução dos serviços é baseada no cumprimento dos 
requisitos do cliente e é coordenada com os fornecedores – existe gestão pró-activa 
e interacção com as partes envolvidas.  

   7 

 

Best-in-Class: Como no ponto 6, a gestão dos serviços técnicos é totalmente 
incorporada na gestão global. A Monitorização e medição estão estruturadas, 
outputs são documentados e ocorre a melhoria contínua do processo. A 
comunicação interna e externa é estruturada e suportada por ferramentas 
automatizadas. O desempenho Best-in-Class é alcançado. 

   8 

 

Como no ponto 7, e a partilha de experiências e conhecimentos acontece 
internamente. Ferramentas automatizadas são usadas na maioria das áreas de 
serviço. As tendências são periodicamente analisadas; melhorias são analisadas e 
implementadas. 

   9 

 

Como no ponto 8, e gestão de serviços técnicos é extremamente sensível às 
necessidades do negócio e requisitos do cliente, que está alinhado com a estratégia 
de negócio, requisitos/políticas dos clientes e pontos de vista do negócio de FM. 
Relatórios Standards fornecem alertas de potenciais problemas, facilitando a 
reacção e resolução dos mesmos. A monitorização contínua e avaliação, bem como 
a comparação com outras organizações, melhoram constantemente o processo.  

   10 

 

World-Class: Como no ponto 9, e ferramentas automáticas são usadas de forma 
integral. Os processos podem ser rapidamente adaptados às mudanças do mercado 
de uma forma flexível. Benchmarking (interno e externo) dá um valioso contributo 
para a rapidez, qualidade e rentabilidade das respostas - a informação é relatada e 
utilizada para melhoria dos processos. Os serviços são reconhecidos com 
desempenho World-Class. 

 

E4 
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Elemento 9                                      Definindo o desempenho do serviço 

 Define e controla, a forma como os serviços específicos são entregues aos clientes e 

consumidores  

 

 A sua finalidade é garantir que os serviços são prestados conforme acordado, ou seja, na 

quantidade específica, qualidade e custo acordado, estabelecendo acordos de serviços em 

conformidade com os perfis de fornecimento de FM.  

 

 As exigências dos clientes traduzem-se num desempenho de serviço específico que se reflecte 

nos contratos acordados e níveis de serviço definidos. 
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0 

 

A gestão de topo não reconhece a necessidade da existência de um processo que 
define o desempenho de determinado serviço. Responsabilidades para 
monitorização do desempenho não estão definidas nem atribuídas. 

   1 

 

Basic Level: Há consciência da necessidade de definir e gerir o desempenho do 
serviço, mas o processo é informal e reactivo. Responsabilidades para 
monitorização do desempenho estão informalmente definidas e atribuídas. As 
medições do desempenho são quantitativas, com objectivos definidos de forma 
imprecisa. O relatório do desempenho não é frequente e é inconsistente.  

   2 

 

Como no ponto 1, algumas normas são usadas e existem algumas evidências de 
implementação de processos e documentação. SLAs para as áreas-chave de 
serviços estão definidos.  

   3 

 

Como no ponto 2, mas o desempenho é medido com base em parâmetros 
quantitativos e qualitativos. Relatórios de nível de serviço estão incompletos e 
dependentes das competências e da iniciativa dos indivíduos. Cumprimento do 
processo com perfis definidos da procura de serviço não está totalmente 
estruturado; existem orientações em documentação padronizada.  

   4 

 

Como no ponto 3, e vários procedimentos de gestão pró-activa são considerados e 
implementados. Controlos de gestão básicos, estão implementados. O sistema de 
relatórios para acompanhamento dos níveis de serviço é cada vez mais 
automatizado. As responsabilidades estão bem definidas.  

   5 

 

Como no ponto 4, e processos de desenvolvimento pró-activo de SLA estão 
definidos, são seguidos, comunicados e documentados. Efectuada a verificação dos 
níveis de serviço contra os resultados de relatórios/análises da satisfação do cliente. 
Os critérios de nível de serviço estão definidos e acordados com base no perfil da 
do serviço e objectivos/orientações de FM, com um maior nível de padronização.  

   6 

 

Como no ponto 5, e as deficiências do nível de serviço estão identificadas, mas o 
planeamento das soluções é ainda informal. A relação entre os fundos previstos e os 
níveis de serviço esperados, está a ser cada vez mais formalizado. Procedimentos 
de acompanhamento e controlo são desenvolvidos padronizados e implementados. 
Ocorre interacção com as partes envolvidas (internas e externas). 

 

E9 
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7 

 

Best-in-Class: Como no ponto 6, e praticamente todos os serviços estão definidos e 
incorporados. O desempenho dos serviços é regularmente medido e avaliado. A 
comunicação entre FM e os fornecedores está claramente estruturada e definida. 
Critérios de medição do nível de serviço estão a ser padronizados e são o reflexo 
das normas da indústria e existem evidências. Análise de causa é realizada quando 
os níveis de serviço não são atingidos. A equipa responsável é constantemente 
treinada com base na avaliação e desenvolvimento. Best-in-Class (melhor 
desempenho da categoria) é alcançado. 

   8 

 

Como no ponto 7, e o sistema de comunicação para a monitorização dos níveis de 
serviço está automatizado. Riscos operacionais e financeiros associados, que não 
cumpram os níveis de serviço acordados, estão definidos e claramente 
compreendidos. Custos e qualidade estão equilibrados e existe benchmarking 
interno do desempenho do serviço. As tendências são periodicamente analisadas; 
melhorias são consideradas e aplicadas.  

   9 

 

Como no ponto 8, e o desempenho do serviço é continuamente avaliado para 
assegurar o alinhamento com os perfis requeridos pelo serviço, tirando partido dos 
avanços tecnológicos e melhorias nos rácios preço/desempenho. Critérios para 
definição de níveis de serviço estão definidos, com base na importância do negócio, 
incluindo a disponibilidade, confiança, desempenho, capacidade de crescimento, 
planos de contingência, considerações de segurança, bem como as estratégias 
empresariais. Os níveis de serviço são avaliados com base em normas da indústria 
(benchmarking interno e externo), mas também reflectem os objectivos estratégicos 
específicos e as necessidades das unidades de negócios; a melhoria contínua é 
assegurada.  

   10 

 

World-Class: Como no ponto 9, e os procedimentos são flexíveis e rapidamente 
ajustáveis a situações do mercado, legais e regulamentares da empresa, orientações, 
etc., bem como à evolução das exigências do negócio/cliente. O desempenho 
World-Class – classe mundial é alcançado. 

 

E9 
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Elemento 10                                                    Gestão de Terceiras partes 

 Este elemento garante que os papéis e responsabilidades estão claramente definidos, 

respeitadas e continuam a satisfazer os requisitos, tal como acordado nos contratos e SLAs 

 A comunicação entre terceiras partes/fornecedores e FM, tal como as compras, tem de ser 

definida  
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0 

 

Atribuições e responsabilidades não estão definidas. Não existem políticas e 
procedimentos formais relativamente à gestão de terceiros. Serviços de terceiros 
não estão aprovados, nem são revistos pela FM. Não há nenhuma actividade de 
medição, relatórios de e para terceiros não estão estruturados. Não há cooperação 
entre o departamento de compras e FM.  

   1 

 

Basic Level: Gestão de topo está consciente da necessidade de ter políticas e 
procedimentos documentados para a gestão de terceiros. Existem algumas cláusulas 
de acordos. As práticas são dependentes da experiência individual e da eficácia 
comercial do fornecedor. Atribuições/responsabilidades estão informalmente 
definidas. Existem ordens de compra formais que são executadas pelo 
departamento de compras.  

   2 

 

De acordo com 1, e são feitas medições, mas raramente são utilizadas para outras 
acções. Cooperação entre o departamento de compras e FM acontece numa base 
ad- hoc e de forma reactiva. Alguns padrões são utilizados e existem algumas 
evidências da implementação de processos e documentação.  

   3 

 

Como no ponto 2, mas algumas partes de gestão e controlo de terceiros é gerida de 
forma proactiva. Existem orientações e documentação padronizada. 

   4 

 

Como no ponto 3, e a comunicação está padronizada. Os procedimentos estão 
completos, geridos de forma proactiva e implementados. Controlos básicos de 
gestão estão implementados. A relação com a terceira parte é definida como uma 
relação puramente contratual. A natureza da prestação de serviços está detalhada no 
contrato e inclui os aspectos operacionais, requisitos legais e de controlo. As 
responsabilidades por serviços de terceiros estão definidas e caracterizadas.  

   5 

 

Como no ponto 4, e existem procedimentos bem documentados para a gestão de 
terceiros, com processos claros que asseguram acções pró-activas (por ex., 
concursos e processos de negociações). Termos contratuais são baseados em 
modelos padronizados que são criados em colaboração com o departamento de 
compras. Comunicação com as compras e com terceiros está padronizada e 
estruturada.  

 

E10 
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E10 
6 

 

Como no ponto 5, e procedimentos de monitorização e controlo estão 
desenvolvidos, padronizados e implementados. A interacção com as partes 
envolvidas (internas e externas) ocorre. Critérios formais e padronizados estão 
estabelecidos para definir o âmbito do trabalho, serviços a serem prestados, 
produtos, pressupostos, prazos, custos, facturação, responsabilidades, termos 
comerciais e condições. 

   7 

 

Best-in-Class: Como no ponto 6, e os requisitos estão definidos e alinhados com os 
objectivos de negócio de FM. Existe um processo para analisar o desempenho de 
serviço contra as cláusulas contratuais, fornecendo um contributo para a prestação 
de serviços actuais e futuros. Contratos com terceiros, desempenho do contrato e os 
procedimentos são regularmente medidos, avaliados e revistos. Todas as partes 
reconhecem (totalmente aceite) o serviço, custo e as suas expectativas. FM apoia e 
consulta o departamento de compras no estabelecimento de contratos de serviços. 
Existe uma forte cooperação entre as compras e FM.  

   8 

 

Como no ponto 7, e as tendências são regularmente analisadas, as melhorias são 
consideradas e aplicadas reflectindo as normas da indústria. Análises de causa são 
executadas. O sistema de relatórios para acompanhamento dos níveis de serviço é 
automatizado. Efectuado Benchmarking interno.  

   9 

 

Como no ponto 8, e evidências do cumprimento operacional, disposições legais e 
do contrato são monitorizados e geridos de forma proactiva. Efectuada medição, 
detecção precoce de problemas. Relatórios proporcionam alertas precoces para 
potenciais problemas facilitando a resolução atempada.  

   10 

 

World-Class: Como no ponto 9, e terceiros são sujeitos a revisões periódicas 
independentes, com feedback em função da natureza da revisão. As medições 
seleccionadas variam de forma dinâmica respondendo a mudanças nas condições 
comerciais. Benchmarking interno e externo é aplicado; a melhoria contínua é 
assegurada. O desempenho World-Class – classe mundial é alcançado. 
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Elemento 11                         Gestão de controlo de Custos & Relatórios 

 Gestão, monitorização, controlo e contabilidade de todos os tipos de custos/despesas 

(custos do serviço e custos organizacionais),  

 optimização de custos, criação de consciência de custos e transparência.  

  Descrição da redução de custos são geridos e/ou criados.  

 Este elemento abrange a gestão da informação financeira. 

 Directrizes e políticas relacionadas com o controlo de custos e padrões de comunicação, 

são fornecidas pelos departamentos financeiro e contabilidade da empresa  

 uma estreita cooperação entre estes departamentos é exigida. 
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0 

 

Existe uma consciência limitada de custos e controlo de custos. Não existem 
procedimentos padrão, apenas as cláusulas e condições gerais. Responsabilidades 
não estão definidas nem atribuídas. 

   1 

 

Basic Level: Existe uma consciência de custo, uma política de custos formal está 
disponível, mas apenas parcialmente seguida e implementada. O controlo de custos 
ainda é desorganizado. Os processos são realizados de forma reactiva. Não é 
efectuada a mensuração dos custos por produto / serviço.  

   2 

 

Como no ponto 1, mas existem algumas evidências de implementação de 
processos, documentação e procedimentos estruturados de informação, mas não 
existem normas. As responsabilidades estão definidas e documentadas, instruções e 
procedimentos estão actualizados, existe calendarização para relatórios e é 
respeitada. Os relatórios usados são em formato papel e padronizados.  

   3 

 

Como no ponto 2, e os custos são imputados às actividades principais; os preços de 
custo são derivados destas. Os custos do período anterior são utilizados como 
referência para o controlo de custos a curto prazo. As acções correctivas e a 
avaliação de desempenho ocorrem de forma estruturada. Os indicadores de 
desempenho são utilizados para medir a qualidade e pontualidade. Múltiplas fontes 
de dados são utilizadas, incluindo o orçamento e dados previsionais - 
documentação standard.  

   4 

 

Como no ponto 3, e a natureza dos custos é analisada e são identificados centros de 
custos. BBS (Business Balanced Scorecard) é usado como marco de referência. 
Consciência dos custos e da transparência não está totalmente consumada; nenhum 
procedimento estruturado para desenvolver e implementar planos de poupança. 
Documentação confere fiabilidade, é oportuna e assegura a transferência de dados a 
partir de outras fontes (nos formatos de comunicação exigidos). Tendências e 
desvios são conhecidos. Os procedimentos são geridos de forma proactiva e 
implementados. 

 

E11 
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5 

 

Como no ponto 4, e um modelo de cálculo de custos com base em factores de custo 
é definido, acordado e totalmente implementado. Os procedimentos padrão são 
executados integralmente (definidos, implementados, documentados e geridos de 
forma proactiva). Existência de transparência de custos. Procedimentos, poupança, 
planos de redução de custos, estão definidos, implementadas, padronizados, 
documentados e geridos de forma proactiva. Alguns relatórios semanais são 
efectuados para assuntos específicos, mas ainda são reportados mensalmente. 

   6 

 

Como no ponto 5, e planeamento dos negócios e processos de contabilização de 
custos estão alinhados. Cálculos apropriados estão disponíveis e são utilizados para 
a melhoria contínua. Relatório do negócio e de desempenho (KPIs - Key 
Performance Indicators), bem como uma comunicação estruturada (para todas as 
partes relevantes) está implementado. Procedimentos de acompanhamento e 
controlo estão desenvolvidos, padronizados e implementados.  

   7 

 

Best-in-Class: Como no ponto 6, e ferramentas automáticas são usadas e ligadas a 
um software específico. Existem evidências de um processo de implementação 
estruturado. Benchmarking (basicamente interno) e análises de custo estão 
estruturados, os outputs são usados para documentar e na melhoria contínua do 
processo (processo de avaliação da qualidade, rapidez, eficácia de custo). A 
comunicação interna e externa é estruturada e suportada por ferramentas 
automatizadas. Os relatórios são fornecidos em tempo real. As estratégias de gestão 
são periodicamente actualizadas e ajustadas às metas corporativas, estratégias de 
negócios e à situação do mercado. O melhor desempenho da categoria é alcançado.  

   8 

 

Como no ponto 7, e a gestão é extremamente sensível às necessidades dos clientes 
e ao mercado. As tendências são periodicamente analisadas; melhorias são 
consideradas e aplicadas. Análises de causa são executadas.  

   9 

 

Como no ponto 8, e monitorização e medição contínua face a outras organizações 
melhora constantemente os procedimentos do processo (benchmarking interno e 
externo). Os planos estratégicos são alinhados com as exigências empresariais dos 
dois lados do cliente e da FM. Fixação de objectivos top-down e bottom-up são 
baseados na rentabilidade de mercado e na análise de custo, de modo a optimizar a 
criação de valor na cadeia de negócios.  

   10 

 

World-Class: Como no ponto 9, e existe um sistema totalmente integrado e 
automatizado - existem ligações a outros sistemas e conformidade com o software 
do cliente/fornecedor. Existe comunicação de valor acrescentado e procedimentos 
de informação. Gestão de custos, controlo e relatórios financeiros, são reconhecidos 
com desempenho World-Class.  

 

E11 



                                                                               Pós Graduação FM_Seminário_Gestão de Portefólios 

Pedro Barradas_FMIT  

Plano de Acções Proposto (CRM)  

Gestão da Relação com o Cliente 

Padronizar recolha de dados dos clientes (E1_Nivel 3)                 

Monitorizar e medir a satisfação do cliente (E1)                 

Padronizar os relatórios e comunicação (E2_Nivel 3)                                 

Padronização dos níveis de serviço (E3_Nivel 4)                       

Definição de perfis de procura de níveis de serviço (E3) 
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E1: Gestão dos dados e requisitos do cliente 

(recolha de dados relevantes, medição e análise das necessidades e satisfação do cliente) 

 Padronizar a recolha de dados dos clientes; 

 Monitorizar e medir a satisfação do cliente; 

 Atribuir e caracterizar responsabilidades;   

  

E2: Informação & Comunicação  

(Relatórios, comunicação de FM, tratamento de reclamações, outros registos) 

 Padronizar os relatórios e comunicação; 

 Acelerar procedimentos de comunicação e de reclamações; 

 

E3: Gestão de perfis de Serviços 

 Padronização e documentação das definições dos níveis de serviço; 

 Desenvolvimento de perfis de procura de níveis de serviço; 

 Definir, acordar e documentar formas de trabalho; 
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Gestão do Portfólio de Serviços  

Gestão de serviços técnicos (E4) _ Nível 3                                                                                                                    

Metodologias de Manutenção programada e planeada    

Contratação de pacotes de serviços                            

Implementação de modelo sistematizado de processos    

 

Planeamento do Espaço (E6)  _Nível 1                          

Implementação de processos e documentação       

Identificar necessidades e exigências actuais                               

Plano de Acções Proposto (Serviços Técnicos)  
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E4: Gestão de serviços técnicos 

(manutenção e operacionalidade do imóvel, AVAC, alimentação eléctrica, engenharia, água, 

esgotos, energia, automação do imóvel….) 

 

 Gestão de procedimentos de forma pró-activa de forma a consolidar o nível de maturidade; 

 Identificar redundâncias de modo a beneficiar de combinações de diferentes serviços 

técnicos;  

 Analisar medidas de melhoria; 

Identificação de activos;   

Identificação de requisitos de desempenho;  

Avaliação do desempenho;  

Plano de Manutenção; 

Gerir Operações de Manutenção; 
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 Identificação de activos 

(A);   

 Identificação de requisitos 

de desempenho (R);  

 Avaliação do desempenho 

(P);  

 Plano de Manutenção (M); 

 Gerir Operações de 

Manutenção (O); 

 

E4: Gestão de serviços técnicos 
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E6: Gestão do Imóvel & Planeamento do espaço  

(gestão e planeamento do espaço) 

 

Implementação de processos e documentação  

Aspectos chave na produtividade no local de trabalho  

Regulamento do espaço de trabalho  

Identificar necessidades e exigências actuais 

Indicadores de desempenho do espaço  

Questionário de satisfação (espaço de trabalho) 

Formulário de previsão de Espaço  
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 Gestão da Entrega do Serviço  

Definição de perfis de níveis de serviço (E9_Nivel 2)                          

Medição do desempenho do prestador de serviço (E9)                                                                      

Agrupamento contratos semelhantes por pacote (E10_Nivel 3)  

 Gestão de terceiras partes - Modelos possíveis  
1. Uma grande diversidade de serviços é subcontratada aos poucos por 

uma série de gestores de várias partes da organização; 

2. Um controlo centralizado nos contratos de serviços subcontratados; 

3. O agrupamento de vários contratos de serviços é referido como 

"pacote"; 

4. Total FM, colocação de todos os contratos de serviços sob o controlo 

directo de uma empresa de FM; 
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Gestão de controlo de Custos & Relatórios (E11) 
Visão global do custo de vida do imóvel e do seu ciclo de vida, considerando o impacto de 

todos os custos: 
 Os custos de capital (teoricamente fáceis de prever). 

 Os custos de utilização, mais difíceis de prever e que incluem vários componentes. 

 Os custos envolvidos no fim do ciclo de vida do imóvel ou da sua alienação. 

Orçamento  
e  

previsão (E12) 

Orçamento Administrativo 

Orçamento Operacional 

 Orçamento de Capital 
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Processos chave Processos de Apoio 
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Processos Apoio 
  

     Gestão Estratégica (E13) 
 Desenvolvimento de planeamento estratégico (E13_Nivel 3)       

 Definição dos recursos necessários (E13)                             

     Gestão do desempenho do negócio (E16) 
 ferramentas/metodologias de suporte, o BBS (Balanced Scorecard), e o PST FM 

Benchmarking (E17) 
 Consciência da gestão para a comparação 

 Comparação interna, com os dados da própria organização 

 Foco no Benchmarking dos custos principais 

Sistemas TI – FM (E18)  
 sistema em rede, em que a informação é actualizada, dados documentados e utilizados para 

melhorias 

 implementação de um sistema de TI 
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Metodologia IFMA E17: Benchmarking) 
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Para medir o desempenho de FM, um conjunto dos chamados indicadores chave de desempenho 

(KPI’s) terão que ser definidos.  

 

Para definição dos indicadores, os seguintes factores importantes devem ser considerados:  

 

 O indicador deve ser facilmente mensurável, idealmente este deve vir automaticamente do 

sistema implementado, se possível; 

 

 Os indicadores devem ser definidos não só para monitorizar o processo, mas também para o 

controlar.  

 

 Muitos dos indicadores de desempenho utilizados para medir os imóveis são baseados, nas áreas 

dos mesmos. 
 

E17: Benchmarking) 
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1.Descrição das Instalações 
Representação da Indústria 

Uso das instalações, posse 

Horário de funcionamento 

Nº de ocupantes 

Localização das instalações 

2.Tamanho e uso das instalações 
Área Bruta, área locável, área utilizável 

 Metros quadrados por ocupante 

 Taxas de eficiência do Edifício 

 Taxas de utilização do local de trabalho 

 Espaço de escritório por trabalhador 

 Área de Apoio 

3.Planeamento do espaço de 

escritório 
Taxas de ocupação 

 Políticas de alocação de espaço 

 Tipo e dimensão do escritório 

4.Deslocalização e 

Rotatividade 
Mudanças organizacionais 

Custos das mudanças 

Taxa de Rotatividade  

5. Manutenção e Custos Indirectos 
Custos de manutenção 

• Pela idade do edifício 

• Percentagem de custos de 

substituição 

• Reparação versus manutenção 

preventiva 

• Outsourcing de custos de 

manutenção Custos Indirectos 

6.Custos do utilitário 

  
Custos do utilitário  

Uso do utilitário 

7.Custos de segurança e 

ambientais 
Custos ambientais 

Custos de segurança 

8.Custos de Projecto e de Suporte 
Custos de segurança (security) 

Custos de projecto 

Custos de planeamento do espaço 

Custos de comodidades com o pessoal 

  

9.Indicadores Financeiros 
Valor de substituição das 

instalações 

Tipo de arrendamento e custos 

Custos das operações 

Custos da prestação do activo  

 Custo de ocupação 

 Rácios financeiros 

 Custos totais anuais das 

instalações 

Os 9 KPI’s do IFMA (Fonte: IFMA, 2001) 
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Avaliação do desempenho do Departamento de FM através da Cheklist constante no Anexo E17.3

ACÇÕES A LONGO PRAZO: Desenvolvimento dos seguintes Elementos

Elemento 8: Gestão do meio e riscos do negócio                            
Elemento 15: Gestão da Inovação & Aprendizagem

Elemento 19: Gestão de Recursos Humanos (GRH) 
Elemento 17: Alargar Benchmarking, não só de custos

Padronizar recolha de dados dos clientes (E1)                 
Monitorizar e medir satisafação do cliente (E1)                
Padronizar os relatórios e comunicação (E2)                                 
Padronização dos niveis de serviço (E3)                      
Definição de perfis de procura de niveis de serviço (E3)

Gestão de serviços técnicos (E4)                                                                                                                                                                                             
Metodologias de Manutenção programada e planeada   
Contratação de pacotes de serviços                           
Implementação de modelo sistematizado de processos         
Planeamento do Espaço (E6)                                
Implementação de processos e documentação       
Identificar necessidades e exigências actuais                              

Seleccionar tipologias de Portfolio de Imóveis (E7)                         
Definição de um modelo de cálculo de custos (E11)                                                   
Implementação de um procedimento previsional (E12)                              
Definição de CFS e KPI´s (E13)                                                                             

Gestão de Suporte:   Implementação de um sistema de TI para FM (E18)

ACÇÕES A MÉDIO PRAZO

Definição de perfis de níveis de serviço (E9)                         
Medição do desempenho do prestador de serviço (E9)                                                                      
Agrupamento contratos semelhantes por pacote (E10) 

A
C

Ç
Õ

ES
 A

 C
U

R
TO

 P
R

A
ZO

Desenvolvimento de planeamento estratégico (E13)      
Definição dos recursos necessários (E13)                            

Definição clara dos fluxos de informação (E14)                
Consciência da gestão para a comparação (E17)                     
Comparação interna (E17)                                                          
Foco no Benchmarking dos custos principais (E17)    

 Gestão da Entrega do Serviço  Gestão Estratégica

Gestão da Relação com o Cliente Gestão do Portfólio de Serviços 

Quadro resumo de acções propostas 
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1. Inventariar  

2. Caracterizar  

3. Gestão de processos FM 

4. Resumo da Carteira 

Exemplo: Para a Gestão do Património de Portefólio de tipologia diversificada 
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Inventariação de Imóveis – Equipamentos 

 Selecção de Tipologias 

Identificação das diferentes tipologias (divisões). 

 Identificação 

• Compatibilização com dados existentes 

 

 

 

 

Caracterização de Imóveis 

Por tipologia, caracterização  tipo do Imóvel, função da identificação de 

variáveis para Benchmarking e de informações relevantes para o 

município. 
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Outra abordagem (1): 

 Modelo espacial de portfolios core-periféricos.  

 A ideia é que certos tipos de flexibilidade são mais importantes em 

algumas partes do portfolio do que noutras 

Fonte: Portfolios Core-periféricos (Fonte: Gibson, 1999) 
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Outra abordagem (2): 

 Outra abordagem, para divisão do portfólio por tipos de imóveis, inclui 

uma mistura da avaliação da locação e da duração dos contratos;  

Fonte: Selecção do portfolio em função do tipo de contrato de 
locação (Fonte: Gibson, 2000) 
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Property Management 

:. Gestão da Exploração/Utilização do Imóvel: 
 

• Manutenção preventiva, Gestão de Serviços Técnicos  

(manutenção, Avac, Energia, G. Técnica) 

• Gestão de Serviços Soft  

(segurança, mobiliário, limpeza, gestão de resíduos, recepção…)  

• Pedidos de Intervenção (Manutenção correctiva/Emergência 

e obras) 

• Gestão contratual de Outsourcing (SLA´s) 

• Consumos / fornecedores 

• Gestão do Arrendamento 

• Gestão de Reclamações 



                                                                               Pós Graduação FM_Seminário_Gestão de Portefólios 

Pedro Barradas_FMIT  

Obrigado pelo vosso tempo 

Pedro Barradas: 

TM: 961610399 

pbarradas@fmit.pt 

www.fmit.pt 
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