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�O que tradicionalmente temos visto no Brasil é que cada governo novo, cada ministro 

novo, cada diretor novo, cada chefe de serviço novo, assume o cargo convencido de que o que 

está faltando é um novo plano, uma nova e brilhante concepção, uma fórmula mágica que a 

ninguém ocorreu antes�. 

�Mas infelizmente, há no Brasil muito pouca gente com paciência de mecânico e gente 

demais querendo descobrir a pólvora�. 

Hélio Beltrão, julho de 1967 (2002) 
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RESUMO 

Os edifícios públicos são utilizados por milhões de pessoas diariamente em todo o Brasil. A 
administração pública deve garantir a adequada gestão e funcionamento desses dispositivos 
essenciais para o exercício pleno dos direitos. Os cidadãos, incluindo servidores e colaborado-
res precisam de edifícios públicos condizentes com as exigências da normalização técnica bra-
sileira, a racionalidade e a eficiência, vez que todos contribuem na forma de impostos para 
mantê-los funcionando. Com isso, esta pesquisa teve por objetivo o desenvolvimento de sistema 
de indicadores para monitorar o desempenho e a eficiência da manutenção dos sistemas que 
compõem uma edificação pública. De modo que se obteve um sistema composto por três indi-
cadores que monitoram: a despesa de manutenção anual, o desempenho da edificação e a efici-
ência da manutenção. O pré-teste desses indicadores em um órgão público apontou uma redu-
ção na despesa de manutenção anual entre 2014 e 2016, contudo o desempenho da edificação 
também diminuiu, aproximando-se de seu limite de condição. Isso foi confirmado pelo indica-
dor MEI, que apresentou número abaixo do desejável. Por fim, presume-se que tal conjunto 
pode fundamentar a tomada de decisão na área de logística governamental ou, precisamente, 
administração de edifícios públicos, assim como melhorar o planejamento e orçamento na Ad-
ministração Pública. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública. Edifício Público. Indicadores de 
desempenho. Manutenção.   
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ABSTRACT 

Public buildings are used by millions of people every day throughout Brazil. The public admin-

istration must ensure the proper management and operation of these essential devices for the 

full exercise of rights. Citizens, including servants and employees, need public buildings in 

keeping with the requirements of Brazilian technical standardization, rationality and efficiency, 

since they all contribute in the form of taxes to keep them functioning. The aim of this research 

was the development of a system of indicators to monitor the performance and efficiency of the 

maintenance of the systems that make up a public building. So, a system was made up of three 

indicators that monitor: annual maintenance expenditure, building performance and mainte-

nance efficiency. The pre-test of these indicators in a public agency pointed to a reduction in 

annual maintenance expenditure between 2014 and 2016, but the performance of the building 

also declined, approaching its condition limit. This was confirmed by the MEI indicator, which 

was below the desirable number. Finally, it is presumed that such a joint can base decision-

making around government logistics or, precisely, administration of public buildings, as well 

as improve planning and budgeting in Public Administration. 

 
 
KEYWORDS: Public Administration. Public Buildings. Indicators. Performance. 
Maintenance.  
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1 INTRODUÇÃO

O ambiente em que estão inseridas as organizações contemporâneas caracteriza-se por 

ser altamente complexo, em que mudanças ocorrem de forma recorrente, imprevisível e em 

ritmo acelerado, ampliando a diversidade de fatores internos e externos que influenciam no 

desempenho organizacional. 

A todo o momento, faz-se necessária a superação das barreiras constituídas pelos antigos 

comportamentos organizacionais, por meio da quebra de modelos construídos com base em 

uma realidade passada, de forma que novos conhecimentos possam surgir e provocar a cons-

trução de uma nova realidade. 

Ressalta-se que a gestão pública não está isenta dessa pressão por mudanças, com vistas 

ao alcance de maior efetividade, agilidade e redução da complexidade burocrática na implanta-

ção de novas estratégias (NEVES et al., 2010). Há pressões para mais e melhores serviços e 

uma expectativa de solução imediata de problemas urgentes: os cidadãos esperam da Adminis-

tração Pública o melhor atendimento de suas demandas sociais, pelo uso eficiente de recursos 

e transparência dos atos (MOTTA, 2013). 

Nesse sentido, a procura por modelos de gestão cada vez mais eficientes é uma das 

principais preocupações de qualquer gestor dos tempos modernos por meio da implementação 

de processos e mecanismos de controle que têm como objetivo a eliminação do desperdício, 

quais sejam: evitar custos desnecessários, fomentar a economia de recursos e produzir apenas 

o que é necessário (DIAS, 2015). 

Segundo Bourgon (2010, p. 21), o foco no desempenho não é novo. Porém, a gestão de 

desempenho �[...] não está bem posicionada atualmente para melhorar a tomada de decisões no 

governo ou os resultados�. Ela defende que aqueles em posição de influenciar as direções nesse 

campo devem explorar �[...] como a avaliação e a gestão de desempenho podem ser reposicio-

nadas para melhor servirem à administração pública e aos cidadãos no século 21�. 

Da mesma forma, a função manutenção, mesmo dispondo de um conjunto de conceitos 

e regras gerais, que possibilitam a transposição para qualquer tipo de organização, variando 

apenas o conjunto de equipamentos, as pessoas e a cultura organizacional, ainda não foi repo-

sicionada, certamente por ser �[...] vista como secundária e pouco interessante, face às outras 

atividades da indústria imobiliária, quase sempre focada na construção (DIAS, 2015, p. 2)�. 

Com isso, verifica-se preliminarmente no âmbito da Divisão de Engenharia e Adminis-

tração Predial (DEAP), unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Direta no 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a falta de ferramentas e infor-

mações técnicas sintetizadas para a execução a contento da atividade de gestão da manutenção 

de edifícios públicos.  

Mas também, o monitoramento do desempenho dos contratos administrativos aos quais 

a DEAP dispõe não ocorre de forma fundamentada, considerando a literatura referente à gestão 

do desempenho. Na medida em que é necessário, segundo Peres e Lima (2008, p. 15), gerar 

relatórios concisos e específicos formados por tabelas e índices para tomar decisões, como tam-

bém estabelecer metas. 

Ademais, há dificuldades para fundamentar a tomada de decisão dos órgãos aos quais a 

DEAP se subordina, no que diz respeito ao planejamento, orçamento e administração dos con-

tratos administrativos de manutenção de edifícios públicos.  

Portanto, observa-se que um órgão ao qual compete a administração de edifícios públi-

cos deve se utilizar não apenas da legislação, instruções normativas e outras regulamentações 

relacionadas à administração pública, como rege o princípio da legalidade. O órgão pode adotar 

modelos de gestão da administração pública e também absorver as inovações relacionadas à 

ciência da administração para alcançar efetivamente os princípios expressos na Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

1.1 Problema de pesquisa 

À administração de edifícios compete entre outras responsabilidades as atividades de 

manutenção predial, a qual possui vários sistemas relacionados. Existem sistemas de proteção 

contra incêndio, sistemas de água e esgoto, sistemas de transporte vertical, sistema elétrico, 

sistema de condicionadores de ar e sistemas de rede estruturada, entre outros. 

Por força normativa da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 (BRASIL, 1993), que re-

gulamenta o inciso XXI, art. 37, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), todos esses 

sistemas são mantidos por diferentes contratos administrativos com empresas terceirizadas es-

pecializadas. Cada um desses contratos gera certa quantidade de dados, informações e relatórios 

dispersos. 

Com a concentração de esforços da administração pública focados em grande parte nas 

atividades-fim, a administração pública aparentemente não tem conseguido ser devidamente 

eficiente e eficaz na gestão da área-meio. Certamente isso decorre da miscelânea de modelos 

administrativos patrimonialista, burocrático e gerencial que hoje a compõe, assim como a apli-

cação parcial de vários modelos de gestão, como a de processos e de projetos. 
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De sorte que a geração de alternativas e soluções para os problemas ocorre de forma 

lenta ou nula no âmbito da administração de edifícios públicos, têm-se decisões questionáveis 

tomadas por gestores públicos pressionados por soluções rápidas e imediatistas, diante de uma 

grande quantidade de problemas que esse tipo de patrimônio público pode gerar diariamente.  

Além disso, nota-se de forma recorrente a seguintes opções disponíveis no âmbito da 

administração pública: 

a) aplicar esforços para mitigar a carência de ferramentas de aplicação prática e melhorar 

a gestão pública; 

b) seguir os órgãos de controle interno e externo, geralmente distanciados das rotinas ad-

ministrativas, por meio de procedimentos geralmente burocráticos, como: Instruções 

Normativa e Portarias;  

Diante desse esse cenário, o gestor público, seja ele diretor, coordenador ou chefe de 

divisão, se vê instado a seguir na maior parte das vezes a segunda opção, na medida em que ela 

está diretamente relacionada ao princípio da legalidade, que rege os atos administrativos. 

Dessa forma, o gestor da área-meio está cumprindo os deveres de servidor ao observar 

as normas legais e ao mesmo tempo garantindo que não sofrerá nenhum tipo de penalidade 

disciplinar à frente, conforme a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 

civis (BRASIL, 1991). Com isso, as inovações na gestão são deixadas de lado, comprometendo 

a eficiência e a eficácia do gasto público. 

Contudo, existem soluções que podem auxiliar paralelamente a administração de edifí-

cios públicos. A definição de indicadores de desempenho na gestão da manutenção é uma delas. 

Logo, a pesquisa se propôs a responder à seguinte questão: como a administração pú-

blica pode mensurar o desempenho e a eficiência da manutenção terceirizada de edifício pú-

blico? 

1.2 Objetivos 

 Objetivo geral 

A pesquisa teve por objetivo geral desenvolver um sistema de indicadores para mensurar 

o desempenho e a eficiência da manutenção terceirizada de competência da Divisão de 

Engenharia e Administração Predial (DEAP), a fim de subsidiar a tomada de decisões da Co-

ordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGRL) e também da Subsecretaria de Planejamento, 

Orçamento e Administração (SPOA) em relação aos contratos administrativos desses serviços 

no âmbito do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
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 Objetivos específicos 

Tendo o objetivo geral em vista, pôde-se construir os seguintes objetivos específicos da 

pesquisa: 

a) conhecer aspectos e características organizacionais da administração pública federal que 

dizem respeito à área-meio de administração de edifícios públicos; 

b) estudar conceitos relacionados à medição do desempenho na área de recursos logísticos 

na administração pública do Poder Executivo Federal; 

c) selecionar modelos que auxiliem na elaboração ou adaptação de sistemas de indicadores 

para a administração pública. 

d) identificar indicadores baseados na mensuração do desempenho e eficiência de edifí-

cios; 

1.3 Justificativa 

Dentre os motivos relevantes que justificam o estudo da gestão de desempenho baseada 

em um sistema de indicadores para a área de gestão da manutenção patrimonial, pode-se citar 

os seguintes tópicos associados a cada uma das partes envolvidos no processo:  

a) cidadão contribuinte de impostos: redução das despesas de custeio dos contratos admi-

nistrativos de manutenção do patrimônio público, que hoje giram em torno de R$ 3 

milhões/ano, conforme Figura 39, considerando apenas um bloco de edifícios da Espla-

nada dos Ministérios em Brasília-DF, bem como a redução dos investimentos patrimo-

niais urgentes em decorrência da manutenção deficiente; 

b) administração pública: o alcance do princípio constitucional da eficiência (BRASIL, 

1988), bem como outros aplicáveis ao caso; a necessidade de implementação de novas 

ferramentas de gestão do desempenho econômico e técnico do patrimônio público; 

c) gestores públicos: a eficiência, eficácia e efetividade decorrentes da assertividade na 

geração de soluções e tomada de decisões de forma integrada entre as diversas áreas 

envolvidas, além da transparência na prestação de contas aos órgãos de controle; 

d) gestores de contratos de manutenção, servidores públicos e usuários: a valorização dos 

profissionais que se dedicam à gestão do patrimônio público; o aumento do conheci-

mento sobre as variáveis relacionadas à gestão patrimonial que influenciam os indica-

dores; o conhecimento dos riscos envolvidos com paralisações de sistemas e eventuais 

acidentes;  
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e) o mercado de empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de materiais: a melhora 

na programação de investimentos futuros; 

Por conseguinte, no contexto da administração pública, o uso racional dos escassos re-

cursos públicos, sintetizado no princípio constitucional da eficiência, em consonância com a 

adoção das melhores práticas administrativas, bem como o respeito à legalidade, tornam o aten-

dimento das facilidades trazidas por uma de infraestrutura predial de um órgão público aos 

cidadãos algo complexo e que inspiram esta pesquisa. 

1.4 Estrutura do trabalho 

A dissertação está estruturada em seis capítulos, conforme a seguir: 

Capítulo 1 � Introdução � Este capítulo contextualizou o estudo de forma geral, 

apresentou-se o problema de pesquisa e na sequência seus objetivos. Em seguida, as 

justificativas e esta estrutura do trabalho. 

Capítulo 2 � Referencial Teórico � Neste capítulo foi desenvolvido o referencial teórico 

do trabalho a partir da literatura nacional e internacional relacionada à administração pública, 

modelos de gestão, licitação e contratos administrativos, governança corporativa e, por fim, 

indicadores de desempenho. 

Capítulo 3 � Metodologia da pesquisa � Neste capítulo foi descrita a metologia científica 

utilizada no corpo desta pesquisa, caracterização e objeto de estudo, bem como o diagnóstico 

preliminar e a sistematização metodológica para o desenvolvimento do sistema de indicadores. 

Capítulo 4 � Desenvolvimento do Sistema de Indicadores � Este capítulo contemplou 

as principais etapas da pesquisa. Nele foi desenvolvido o sistema de indicadores propriamente 

dito, com base na sistematização metodológica definida no  último tópico do capítulo anterior.  

Capítulo 5 � Proposta de Tecnologia � Neste capítulo foi elaborada a etapa da pesquisa 

correspondente ao plano de implementação do sistema de indicadores desenvolvido para o 

órgão de administração da manutenção predial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços. 

Capítulo 6 � Contribuição Tecnológica � Neste capítulo são apresentadas as 

contribuições do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O objetivo deste capítulo é apresentar os dois pilares referenciais que embasam a dis-

sertação. Na primeira seção são apresentados os conceitos relacionados à Administração Pú-

blica, incluindo suas características, principais modelos e a reforma da Administração Pública. 

Posteriormente, é tratado neste referencial o instituto da licitação, os contratos administrativos 

voltados para a prestação de serviços públicos e para a gestão da logística governamental.  

Na segunda seção são abordados os conceitos pertinentes aos indicadores de desempe-

nho, as características deles, os tipos de indicadores, modelos de sistemas de indicadores e uma 

base conceitual relacionada à gestão estratégica por meio deles. 

 

2.1 Administração pública 

Tendo por base a bibliografia nacional e internacional, pode-se formar uma visão mais 

clara sobre o panorama atual da Administração Pública brasileira a partir das suas característi-

cas, modelos organizacionais que a caracterizam, bem como as principais reformas administra-

tivas e os aspectos decorrentes delas.  

 Características da Administração Pública 

Primeiramente parte-se do entendimento do que é administrar. Trata-se de uma prática 

realizada pelos gerentes que buscam alcançar metas formais da organização. Administrar en-

volve interpretação, compreensão, direção, persuasão, comunicação, liderança, treinamento, 

habilidade política, explanação (CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011). 

Os elementos formais da administração seriam: planos, projetos e outros procedimentos 

utilizados pelos colaboradores. Adicionalmente, conceitua-se a gestão como sendo �o processo 

de comunicação, coordenação e execução de ações para o alcance dos objetivos organizacio-

nais�. Eles afirmam que as organizações são uma coletividade orientada para metas, ou "estru-

turas que relacionam pessoas, objetos, conhecimento e tecnologias, em um projeto concebido 

para alcançar fins específicos" (CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011, p. 43).  

As características das organizações são definidas racionalmente, na medida em que 

aplica sistematicamente regras e técnicas para alcançar determinado fim ou meta. Algumas des-

sas características podem ser citadas abaixo, conforme Clegg, Kornberger e Pitsis (2011): 

a) propósitos, objetivos e metas; 

b) as ações dentro da organização são orientadas para o alcance desses propósitos, objeti-

vos e metas; 
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c) ações são atribuídas às funções; as responsabilidades são definidas para as funções; to-

das as três são revistas à luz da experiência; 

d) construídas sobre regras que revelam como as coisas foram feitas no passado e como 

devem ser feitas no futuro para livrar os colaboradores da responsabilidade do erro. 

Já a Administração Pública incorpora algumas características das organizações priva-

das, mas deve atender às demandas sociais pelo uso eficiente de recursos e transparência de 

seus atos.  

A Constituição Federal descreve expressamente que os entes políticos, União Federal, 

Estados, Municípios e o Distrito Federal, que compõe a federação brasileira são dotados de 

autonomia. Entre outras capacidades, isso significa que, por exemplo, a União Federal pode 

organizar seus próprios serviços (CARVALHO FILHO, 2013).  

A autonomia possui relevância quando se fala em Administração Pública. As entidades 

federativas dotadas, pois, de autonomia terão suas próprias Administrações, ou, organização e 

serviços, inconfundíveis com o das outras entidades. 

Dessa forma, considera-se a Administração Pública, num sentido geral, como �todos os 

aparelhos administrativos de todas as entidades federativas�. Num sentido específico, abrange 

cada pessoa da federação tomada isoladamente (CARVALHO FILHO, 2013, p. 7).  

Segundo Carvalho Filho (2013, p. 11) a expressão administração pública exprime mais 

de um sentido, já que há uma gama de tarefas e atividades que compõem o objetivo do Estado. 

 No sentido objetivo, a administração pública, grafada em letras minúsculas, consiste na 

própria atividade administrativa exercida pelos órgãos e agentes, caracterizando-se pela função 

administrativa. Trata-se da gestão dos interesses públicos executada pelo Estado. Para ele, seja 

qual for a hipótese da administração da coisa pública, a destinatária da gestão é a sociedade, 

ainda que de imediato a atividade beneficie o Estado (CARVALHO FILHO, 2013). 

No sentido subjetivo, Carvalho Filho (2013, p. 12) informa que a expressão Adminis-

tração Pública, grafada em letras maiúsculas, caracteriza-se pelo "conjunto de agentes, órgãos 

e pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas". Nesse 

caso, ela não deve ser confundida apenas com o Poder Executivo, tendo em vista que os outros 

poderes também executam numerosas tarefas que constituem atividade administrativa. 

Os órgãos públicos caracterizam a Administração Pública conforme Carvalho Filho 

(2013). O Estado, um ente personalizado, ou melhor, pessoa jurídica em si, manifesta-se pela 

vontade de seus agentes, "pessoas físicas que pertencem aos seus quadros" (2013, p. 12). Entre 
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os agentes e o Estado existem diversas repartições internas necessárias à sua organização. Essas 

repartições são os órgãos públicos. 

 

 Modelos Organizacionais e a Reforma da Administração Pública 

Os modelos organizacionais possuem algumas marcas que os caracterizam e ainda estão 

presentes em maior ou menor grau em todos os órgãos. Quando há uma apropriação de recursos 

estatais por grupos políticos e segmentos privados caracteriza-se a presença do modelo patri-

monialista (DRUMOND; SILVEIRA; SILVA, 2014). Já quando se evita a discricionariedade 

dos gestores públicos nota-se a presença da administração pública burocrática. Por outro lado, 

quando se tem uma avaliação mais positiva dos funcionários públicos e um controle por meio 

da avaliação de resultados têm-se a administração pública gerencial (SECCHI, 2009). 

Bourgon (2010) afirma que o modelo clássico de administração pública surgiu no século XIX, 

no qual a principal instituição que servia o público era o governo. Tratava-se de um modelo 

fundado com base em separações: mercado e democracia; política e administração; entidades 

finalísticas e órgãos meio; no qual os serviços públicos eram tangíveis e consumíveis. Um mo-

delo adequado para tarefas repetitivas e previsíveis, sob regras prescritas. 

Segundo Secchi (2009, p. 350), o modelo burocrático weberiano �difundiu-se nas ad-

ministrações públicas, organizações religiosas e militares europeias a partir do século XVI�. O 

modelo foi experimentado em vários níveis organizacionais e teve seu auge no século XX em 

organizações públicas, privadas e do terceiro setor. 

No Brasil, esse modelo foi implementado por Getúlio Vargas quando houve um insula-

mento burocrático que se iniciou em 1930 e foi até 1945 (NUNES, 2003, p. 47). Ficou conhe-

cido como modelo daspiano. O objetivo foi a centralização política, reforma administrativa, 

racionalização e modernização do aparelho de Estado com a implementação de legislação e 

instituições corporativistas, bem como a tentativa de implantação de um sistema meritocrático. 

Secchi (2009) afirma que Weber identificou como fonte de poder dentro das organiza-

ções burocráticas o exercício da autoridade racional-legal. Nesse sentido, carisma e tradição 

não emanavam o poder, mas normas e instituições formais. Daí surgiram as principais caracte-

rísticas do modelo: formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Isso caracterizava o uni-

versalismo de procedimentos desejado pelo governo de Getúlio Vargas (NUNES, 2003, p. 47). 

A característica denominada formalidade impõe a formalização dos processos decisó-

rios e das comunicações internas e externas aos membros da organização. Isso se estendia às 
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tarefas dos empregados, de maneira que garantia a continuidade e padronização dos serviços 

prestados. O objetivo era evitar a discricionariedade individual. Somava-se a isso, um valor 

implícito ao modelo em relação à natureza humana: a desconfiança geral (SECCHI, 2009, p. 

352). 

Já a impessoalidade prescreve a relação membro-organização e organização-ambiente 

externo baseada em funções e linhas de autoridade. Assim, as posições hierárquicas pertencem 

à organização. Isso ajuda a evitar a apropriação individual do poder e prestígio após a saída do 

indivíduo da função ou da organização. (SECCHI, 2009). 

Enquanto o profissionalismo está ligado ao mérito em termos de justiça e diferenciação, 

a promoção para postos mais altos dependeria da experiência na função e no desempenho do 

empregado. A separação entre o público e o privado também derivava do profissionalismo 

(SECCHI, 2009). 

Durante o governo militar, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, concretizou 

uma reforma administrativa baseada nesses princípios. O planejamento, coordenação, descen-

tralização, delegação de competência e controle tinha por objetivo modernizar e profissionalizar 

a atuação estatal (BRASIL, 2017a). 

Ainda de acordo com Secchi (2009, p. 352), o modelo burocrático estabeleceu um pa-

drão entre os trabalhadores. Havia a separação entre o planejamento e a execução, tendo como 

base o princípio do profissionalismo. Isso daria "contornos práticos à distinção wilsoniana" 

resultando numa divisão racional do trabalho na qual a política definiria os objetivos, ou o pla-

nejamento, e a administração pública transformaria estes em ações, ou execução. Dessa forma, 

a divisão de tarefas prescrita por Taylor estaria consolidada. 

Por outro lado, algo passível de ser verificado refere-se à vantagem da burocracia per-

mitir a sedimentação de conhecimentos. Isso ocorre quando instruções normativas, portarias e 

outros instrumentos legais são formalizados para reger a administração pública. Esses instru-

mentos derivam de uma necessidade de organização administrativa para evitar problemas re-

correntes que ocorreram no passado. A desvantagem seria a profusão desses instrumentos que 

não adotam um curso de ação único, pois são publicados por diversos órgãos de controle interno 

e externo. 

Nota-se que a influência da administração científica fazia acreditar que a melhor ma-

neira de atingir os resultados era dividindo-os em pequenas tarefas. Por conseguinte, a maneira 
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de garantir desempenho e prestação de contas era por meio de controles centrais (BOURGON, 

2010). 

Posteriormente, segundo Bresser Pereira (1996) e Abrucio (1997), algumas condições 

dispararam a reforma do Estado em quase todo o mundo no final da década de 70. Para eles, 

alguns fatores socioeconômicos contribuíram para isso.  

O primeiro decorreu da crise do petróleo que culminou numa crise mundial nos anos 80. 

O segundo foi a crise fiscal ou crise de endividamento, na qual os contribuintes notaram que 

não havia relação direta entre acréscimo de recursos governamentais e melhoria de serviços 

públicos. O terceiro foi a incapacidade dos governos de resolver os problemas. 

Os últimos fatores foram a globalização, perda de poder para as multinacionais e as 

transformações tecnológicas. Tudo isso levou os políticos e economistas em todo o mundo a 

avaliarem a necessidade de um ajuste estrutural e de reformas orientadas para o mercado. 

Nesse sentido, identificam-se as principais tendências de modificação decorrentes da 

crise da burocracia weberiana (ABRUCIO, 1997). Elas estão vinculadas a estruturas pós-buro-

cráticas, como, entre outras:  

a) incentivo às parcerias com o setor privado;  

b) introdução de mecanismos de avaliação de desempenho individuais e resultados orga-

nizacionais, baseados em indicadores de qualidade e produtividade; 

c) descentralização política com o intuito de aproximação com o cidadão e a consequente 

melhoria da prestação do serviço, bem como do grau de accountability, ou o somatório 

dos conceitos de responsabilização, transparência e controle (SECCHI, 2009);  

d) flexibilização da burocracia pública e do Direito Administrativo;  

e) profissionalização do servidor público por meio da manutenção do conceito de carreira 

como prioridade;  

f) desenvolvimento de habilidades gerenciais dos funcionários de nível médio e de alto 

escalão. 

Abrucio (1997, p. 39) ajuda no entendimento relacionado ao quadro administrativo bra-

sileiro. Ele observa que a estrutura administrativa é influenciada pelo Direito Administrativo 

ibérico e francês, caracterizado por uma rigidez organizacional. Ao passo que o modelo presi-

dencialista influenciado pelo americano dá �um maior grau de flexibilidade e politização do 
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nosso sistema administrativo�. Essa estrutura é denominada hibridismo administrativo brasi-

leiro e caracteriza-se ainda pela convivência entre a burocracia meritocrática e nichos domina-

dos pelo patrimonialismo. 

Diferencia-se o patrimonialismo, ainda presente na Administração Pública, do spoil sys-

tem. O primeiro diz respeito à apropriação privada dos cargos públicos tirando a racionalidade 

da ação estatal. Enquanto o segundo refere-se ao preenchimento de cargos públicos do alto 

escalão em busca de apoio aos projetos do poder Executivo nas casas do poder Legislativo. 

Ambos os casos têm reflexo na descontinuidade administrativa e no enfraquecimento da buro-

cracia meritocrática, sendo este �o aspecto mais deletério de todos" (ABRUCIO, 1997, p. 43). 

O pioneirismo em perceber que a administração pública mundial passava por mudanças, 

também necessárias no Brasil, coube a Luiz Carlos Bresser Pereira. O então ministro do pri-

meiro governo de Fernando Henrique Cardoso comandou o MARE, Ministério da Administra-

ção e Reforma do Estado (ABRUCIO, 2007).  

Bresser Pereira (1996) propôs a reforma fiscal, reforma da previdência social, elimina-

ção dos monopólios estatais e a flexibilização da estabilidade dos servidores públicos, na me-

dida em que essas propostas tornariam a administração pública moderna eficiente e também 

aproximaria os mercados de trabalho público e privado.  

Apesar de fortemente criticado no início pelos funcionários civis, intelectuais e pela 

imprensa, o Plano Diretor da Reforma do Estado, também chamado de reforma Bresser, pro-

moveu uma reorganização administrativa no governo federal (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

As razões para tal mudança estão nos seguintes fatos. Por um lado, as críticas podem ter 

surgido a partir da análise de que outros países se dedicaram ao ajuste fiscal, à liberalização do 

comércio, à privatização e à desregulamentação, com resultados positivos nas taxas de inflação 

e recuperação de credibilidade. Consequentemente, todos esses ajustes com pressupostos neo-

liberais não foram suficientes para a retomada do crescimento nesses países (BRESSER-

PEREIRA, 1996). 

Conforme Drumond, Silveira e Silva (2014), ressalta-se também que no governo Fer-

nando Collor de Mello houve uma tentativa de introdução do modelo gerencial mediante uma 

proposta neoliberal de enfraquecimento do Estado, na qual cargos da administração pública 

foram extintos, ocorreu a demissão de milhares de funcionários públicos e buscou-se ampliar o 

controle sobre as empresas estatais por meio de auditorias e fiscalização interna  
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Por outro lado, Bresser Pereira (1996) afirma que a proposta do MARE não se tratava 

da implantação de um Estado mínimo, mas sim a reconstrução ou reforma dele. A reforma 

contemplaria a limitação das funções na produção de bens e serviços e, em contrapartida, a 

ampliação das funções relacionadas ao financiamento de organizações públicas não-estatais 

dedicadas aos direitos humanos básicos, mas também o aumento da competitividade das indús-

trias locais. Com isso, obteve-se o apoio para a implementação da reforma. 

Abrucio (1997) afirma, então, que houve melhoria nas informações da administração 

pública, como também um fortalecimento das carreiras de Estado através da realização de con-

cursos e capacitações na ENAP (Escola Nacional de Administração Pública). Ou seja, aperfei-

çoou-se o ideal meritocrático (ABRUCIO, 2007). 

Já a visão economicista e financeira relacionada ao controle sobre as despesas dos ór-

gãos permearam a discussão da Emenda Constitucional nº 19, aquela que constitucionalizou a 

reforma na administração pública. Em que pese as questões relacionadas à inovação em termos 

de modelo administrativo voltado para a transparência e o desempenho eram temidas pelos 

parlamentares. O motivo era a perda da capacidade de a classe política influenciar a gestão dos 

órgãos públicos por meio da manipulação de cargos e verbas. Provavelmente uma resistência 

ao fim do patrimonialismo e do spoil system, mas também dos seus efeitos (ABRUCIO, 2007). 

Ademais, Bresser se apoiou na mobilização em busca de uma administração voltada 

para resultados, ou seja, um modelo gerencial. Para Abrucio (2007, p. 72), mesmo que as mu-

danças institucionais necessárias não tenham sido feitas, houve um "choque cultural". Isso in-

fluenciou a atuação dos gestores públicos, bem como uma série de inovações governamentais. 

De modo que, conforme Secchi (2009), nas últimas décadas dois modelos organizacio-

nais pintaram o quadro global de reformas da administração pública. O primeiro foi denomi-

nado administração pública gerencial (APG) e o segundo foi chamado de governo empreende-

dor (GE). Ambos compartilham os seguintes valores: produtividade, orientação ao serviço, des-

centralização, eficiência na prestação de serviço, a utilização de mecanismos de mercado na 

esfera pública e a accountability. 

A administração pública gerencial ou nova gestão pública pode ser conceituada como 

um modelo normativo, pós-burocrático para a estruturação e gestão da administração pública. 

Os valores específicos seriam a eficiência, eficácia e competitividade, assim como o desempe-

nho. Trata-se de um modelo relacionado ao neoliberalismo (SECCHI, 2009). 
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Porém, ao contrário da visão estreita sobre o Estado Democrático Liberal e a conse-

quente redução dos serviços estatais, tendo em vista as características neoliberais, Bresser Pe-

reira (2010, p. 116) reforça a relação dialética: Estado Social e Reforma Gerencial. Porque o 

Estado Social exige o aumento da organização estatal e uma gestão eficiente e a Reforma Ge-

rencial reduz os custos e legitima as ações estatais visando aos serviços de consumo coletivo. 

Em relação aos resultados, Bresser Pereira (2010) afirma que a condição para proceder 

ao controle dos resultados é a existência de uma confiança limitada nos políticos e funcionários 

públicos. Essa confiança seria limitada por meio do monitoramento dos resultados após a dele-

gação. Dessa forma o gestor público pode escolher os meios mais apropriados para o cumpri-

mento das metas acordadas.  

Abrucio (1997, p. 7) afirma que o modelo gerencial preencheu um vácuo teórico e prá-

tico, captando as principais tendências presentes na opinião pública. Para ele, as principais se-

riam: o controle de gastos públicos e a demanda pela qualidade dos serviços. 

Em um trabalho posterior, destaca-se uma série de ações inovadoras decorrentes do mo-

delo gerencial que não ficaram circunscritas a períodos governamentais (ABRUCIO, 2007):  

a) a questão fiscal foi coroada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101/2000) que trouxe enormes ganhos relacionados à economicidade;  

b) uma coalizão em torno do Plano Plurianual (PPA) e do planejamento por meio de indi-

cadores para nortear o PPA;  

c) o governo eletrônico, conforme pode ser visto na Figura 1, com excelentes resultados 

na organização das informações, redução de custos e transparência nas compras gover-

namentais em alguns estados brasileiros. 
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Figura 1 - Página inicial do sítio dedicado ao governo eletrônico 

 

Fonte: Sítio do governo eletrônico federal (BRASIL, 2004). 

 

Apesar disso, conforme verificado anteriormente, Abrucio (2007) afirma que o sistema 

político bateu de frente com a modernização administrativa. Ele defende que a burocracia deve 

ser profissionalizada, avaliada constantemente por meio de metas e indicadores. Para ele, isso 

reduziria a interferência política sobre cargos e o orçamento público. 

Motta (2013, p. 84) vai mais adiante em relação a orientação mercadológica. Para ele, 

propunha-se com a chamada New Public Management (NPM) mais competição, descentraliza-

ção e privatização, com maior poder para os gestores dos serviços. A abordagem gerencial teria 

foco no cliente, no gestor, no resultado e no desempenho. 

O foco no cidadão como o cliente incorporaria as singularidades das demandas indivi-

duais. O foco no gestor proporcionaria flexibilidade para fixar resultados, firmar contratos e 

controlar o desempenho organizacional. O foco no resultado traria por meio do planejamento 

estratégico os indicadores de desempenho e as metas (MOTTA, 1987). 

Matias Pereira (2008) acrescenta ainda que um Estado moderno é aquele capaz de dis-

tinguir as funções essenciais, que cabe somente a ele executar, das funções acessórias, que po-

dem ser exercidas por outras entidades, sob a supervisão do Estado. Além de ser necessário 

pontuar os temas que integram a agenda da gestão pública e apoiam o processo de decisão 

política, como:  recursos humanos, logística, planejamento e orçamento 

Por fim, segundo Freitas e Maldonado (2013, p. 1268), considerando a redução do Es-

tado, incentivo à demissão voluntária e as restrições relacionadas à realização de concursos 
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públicos, a Administração Pública apontam a terceirização de serviços como a melhor alterna-

tiva para responder à crescente demanda da sociedade por serviços públicos. 

 

 Contratos administrativos: terceirização e fiscalização 

Um dos principais resultados da introdução do modelo gerencial na Administração Pú-

blica foi a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19 de 1998 (BRASIL, 1998). Essa 

emenda incluiu, entre outros dispositivos, o princípio da eficiência no caput do art. 37 da Cons-

tituição Federal de 1998. 

Ao contrário do foco no princípio da legalidade decorrente da administração burocrá-

tica, o princípio da eficiência refere-se à exigência da maior racionalidade possível, no intuito 

de alcançar excelentes resultados na prestação dos serviços públicos. A outra faceta desse prin-

cípio refere-se à atuação do agente público, do qual se espera �[...] excelência no desempenho 

de suas atribuições, produtividade equiparável a que se verifica entre os melhores trabalhadores 

da iniciativa privada� (ALEXANDRINO; PAULO, 2012, p. 358). 

O modelo gerencial influenciou também a transferência da execução de atividades con-

sideradas acessórias ou complementares à missão estatal para as empresas privadas por meio 

de contratos de serviço. Em decorrência da mudança na legislação, a terceirização por intermé-

dio dos contratos se �expandiu intensamente a partir de meados dos anos 1990� (FREITAS; 

MALDONADO, 2013, p. 1266).  

Na Administração Pública, a celebração desses contratos é precedida de licitação. Justen 

Filho (2014) leciona que licitação é um procedimento administrativo destinado a selecionar a 

proposta de contratação mais vantajosa para a Administração. O principal dispositivo legal que 

disciplina as licitações públicas no Brasil é a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993  (BRASIL, 

1993).  

Essa lei estabelece normas gerais relacionadas às licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços além de outros, em todos os Poderes da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Já os contratos administrativos são definidos por Justen Filho (2014, p. 

16) como �[...] um acordo de vontades com efeitos vinculantes, de que participa a Administra-

ção Pública e cujo objeto consiste numa prestação de dar, fazer ou não fazer algo economica-

mente avaliável�. 

Ressalta-se que apenas a eficiência econômica direta e imediata de uma contratação não 

deve fazer parte dos critérios que se referem à vantajosidade. Justen Filho (2014, p. 16) orienta 
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que a contratação deve ser analisada como um todo. Ele afirma que �[...] na maior parte dos 

casos, é economicamente mais vantajoso o Estado recorrer aos particulares�. 

Quando se trata de bens e serviços comuns, a modalidade de licitação denominada pre-

gão, na forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto nº 5.450 de 2005 (BRASIL, 2005), é 

utilizada preferencialmente. Esse decreto decorre da Lei nº 10.520 de 2002 (BRASIL, 2002), 

também denominada Lei do Pregão, que inaugurou anteriormente o pregão como modalidade 

de licitação, além das modalidades previstas na Lei de Licitações (BRASIL, 1993). Tanto na 

Lei do Pregão, quanto no Decreto, o critério de julgamento das propostas é o menor preço. 

Trata-se de um dispositivo mais célere quando comparado a outros procedimentos lici-

tatórios. A modalidade pregão, na forma eletrônica, amplia o leque de interessados e dá maior 

transparência e publicidade aos atos administrativos que ocorrem durante o ciclo de compras 

governamentais (FREITAS; MALDONADO, 2013). 

A literatura é bastante convergente quando se trata do ciclo de compras. Em geral, os 

modelos desse ciclo envolvem cinco a sete fases, conforme a Figura 2: indo desde a busca de 

informações ou definição das necessidades até a avaliação dos serviços prestados ou produtos 

fornecidos e do desempenho do fornecedor e a renovação ou não do contrato (TEIXEIRA; 

PRADO FILHO; NASCIMENTO, 2015). 

Figura 2 - Modelo genérico do ciclo de compras 

 
Fonte: Elaborado por Teixeira, Prado Filho e Nascimento (2015, p. 9) 

 
A contratação de serviços na Administração Pública compõe-se de várias etapas que 

devem ser seguidas em estrita observância aos preceitos legais, de forma a garantir igualdade 

de condições, tratamento isonômico aos interessados, a publicidade dos atos administrativos e, 

sobretudo, o interesse público (FREITAS; MALDONADO, 2013). 
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Os contratos administrativos cujo objeto corresponde à prestação de serviços denomi-

nados contínuos, ou continuados, para a Administração Pública contêm prerrogativas extraor-

dinárias a favor do órgão. De acordo com Justen Filho (2014, p. 921), esses contratos são de-

nominados contratos de colaboração, pois as partes assumem obrigações recíprocas, mas �[...] 

a prestação correspondente é executada em face e em benefício da outra parte�. 

Conforme o art. 57, da Lei de Licitações (BRASIL, 1993), a duração dos contratos ad-

ministrativos fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. No entanto, o in-

ciso II faz uma ressalva em relação aos contratos de serviços executados de forma contínua. 

Esses poderão ser prorrogados, ou seja, renovados por iguais e sucessivos períodos, desde que 

sejam observados os preços e condições mais vantajosas para a Administração, até o limite de 

60 meses.  

Justen Filho (2014, p. 953) afirma que �[...] os contratos de execução continuada im-

põem à parte o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no decurso do 

tempo�. Não há renovação automática, trata-se de um ato bilateral no qual as partes se mani-

festam favoravelmente à renovação por igual período. 

A conduta do contratado é fiscalizada durante a execução da avença, conforme a prer-

rogativa descrita no art. 58, inciso III, da Lei de Licitações (BRASIL, 1993). É conferido à 

Administração Pública o poder-dever de fiscalizar a execução do contrato. No caso dos contra-

tos de serviços continuados de manutenção de edifícios públicos, essa regra deve ser especial-

mente aplicada já que a �[...] atuação do particular provocará efeitos em momento posterior e 

esses efeitos não são irrelevantes� (JUSTEN FILHO, 2014, p. 1061). 

Consoante ao art. 67 da Lei de Licitações (BRASIL, 1993), a Administração deverá 

designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Tal agente 

administrativo tem as seguintes incumbências: 

a) acompanhar o desenvolvimento da atividade; 

b) anotar ocorrências relevantes; 

c) documentar eventuais equívocos a serem corrigidos; 

d) intervir na execução contratual, caso previsto em contrato. 

Ele não poderá �[...] interferir sobre a atividade do contratante ou sequer expedir deter-

minações acerca da correção dos defeitos verificados� (JUSTEN FILHO, 2014, p. 1062). Cabe 

às autoridades competentes a adoção de providências após transmissão das anotações do agente 

administrativo. 
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Nota-se que a Lei de Licitações (BRASIL, 1993) deu grande foco nos procedimentos 

de licitação, dedicando 53 artigos para tal, enquanto o legislador ofereceu 27 artigos para os 

contratos administrativos e apenas um deles, o artigo 67, foi dedicado à fiscalização da execu-

ção. 

Provavelmente esse fato decorre do objetivo da Lei de Licitações (BRASIL, 1993),  que 

desde o início foi instituir controles mais rígidos sobre as licitações, como resposta a problemas 

de corrupção, conforme Nota Técnica nº 8 do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada. Mas 

ainda, segundo esse estudo, a Lei de Licitações havia sido até então objeto de 61 Medidas Pro-

visórias e 19 leis, um total de 80 normas (FIUZA; MEDEIROS, 2013). 

Outro estudo elaborado por Freitas e Maldonado (2013) na Diretoria de Administração 

do Campus (DIRAC) da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que os relacionamentos entre esse 

órgão contratante e as empresas terceirizadas são marcados por problemas na gestão dos con-

tratos e na execução dos serviços. Segundo eles, os problemas de gestão se referem a: planeja-

mento, operacionalização, acompanhamento e fiscalização dos serviços. Ao passo que os pro-

blemas de execução se referem à forma de prestação dos serviços aos usuários. 

Eles registram ainda a relevância de aprofundar o conhecimento sobre o tema e o con-

sideraram pouco consubstanciado em estudos científicos, na medida em que existiria um �es-

tigma da atividade meio� que não foi especificado por eles (FREITAS; MALDONADO, 2013, 

p. 1267). 

Acredita-se que sob essa perspectiva uma importante iniciativa foi lançada neste ano 

(2017) pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) para corrigir este 

estigma. Trata-se do Referencial de Governança e Gestão do Sistema de Serviços Gerais 

(BRASIL, 2017a), que apresenta diretrizes de governança em logística governamental para es-

tabelecer um modelo de atuação mais dinâmico e moderno, que atenda aos anseios dos gestores 

públicos conforme a seguir. 

 

 Gestão da logística governamental: governança 

Matias Pereira (2010) afirma que a governança relaciona-se com o processo de tomada 

de decisão que acontece antes e depois do governo. Os aspectos relacionados à governança 

referem-se, entre outros, aos processos de negociação entre os atores sociais: procedimentos e 
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práticas, gestão das interações que desembocam em sistemas de regulação, bem como meca-

nismos de coordenação. Outro aspecto citado por ele refere-se à descentralização da autoridade. 

Os atores sociais relacionados a esse processo seriam: o setor público e o setor privado.  

A capacidade de governança no setor público entre os atores passa pela capacidade de 

implementação mais acertada, considerando as diversas decisões tomadas e os recursos técni-

cos, humanos institucionais, financeiros, entre outros, necessários à materialização das decisões 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Segundo Matias Pereira (2010), o processo de governança corporativa, caso a gestão 

tenha relação com um processo de negócio, deve ter quatro atividades principais: 

a) Ação executiva: envolvimento em decisões executivas cruciais; 

b) Direção: formulação da direção estratégica para o futuro da organização; 

c) Supervisão: monitorização e vigilância da performance da gerência; 

d) Accountability: reconhecimento das responsabilidades. 

É por meio desse caminho que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Ges-

tão (MPOG) pretende estabelecer um modelo de atuação mais dinâmico para a gestão em lo-

gística governamental e consequentemente para o Sistema de Serviços Gerais (SISG) 

(BRASIL, 2017a, p. 10). 

Entende-se por logística governamental o conjunto dos processos que abrangem o pla-

nejamento, a contratação, o fornecimento, a prestação e principalmente a gestão de bens e ser-

viços que a Administração Pública necessita para �[...] o alcance da missão institucional dos 

órgãos e entidades� (BRASIL, 2017a, p. 9). 

 O SISG foi instituído pelo Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994 (BRASIL, 1994) 

e organizou sob um sistema as atividades de administração de edifícios públicos, conforme a  

Figura 3, entre outras, com o objetivo de �[...] coordenar as atividades relacionadas à logística 

governamental com vistas a maior eficiência� (BRASIL, 2017a, p. 10). 
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Figura 3 - Representação do Sistema de Serviços Gerais 

 
Fonte: Brasil (2017a, p. 11) 

Analisando o Referencial de Governança (2017a, p. 18), pode-se observar que ele ofe-

rece diretrizes ao estabelecimento de uma governança no SISG de forma que sejam desenvol-

vidos os seguintes elementos: 

a) elemento estrutural: comissões, grupos técnicos, e estruturas de apoio; 

b) elemento funcional: planejamento, gestão nos diversos níveis, monitoramento e avalia-

ção; 

c) elemento qualitativo: liderança, integridade, responsabilidade e ética; 

d) elemento substantivo: desempenho, conformidade e prestação de contas. 

Com efeito, o elemento substantivo é aquele que oferece as diretrizes que vão ao encon-

tro do foco deste trabalho. Entre as quatro diretrizes, nos 23, 24, 25 e 26, apontadas no Referen-

cial de Governança (2017a, p. 18), a primeira delas já indica a preocupação inicial do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Elemento Substantivo: desempenho, conformidade e prestação de contas. 

Diretriz nº 23 
Objetivos Responsabilidades 

Geral Específico 
Órgãos Setoriais e 

Seccionais 

Nas contratações de 
serviços deverão ser 
adotados Instrumen-
tos de Medição de 
Resultados � IMR, 
ou instrumento simi-
lar. 

Promover a inova-
ção, a transparência 

e a excelência na 
gestão da logística 

governamental. 

Possibilitar que os editais 
tenham a previsão de vincu-
lação do pagamento ao re-

sultado efetivo da prestação 
do serviço, mediante a veri-

ficação da quantidade, 
tempo e modo de execução 
[...] à luz dos indicadores 

previamente estabelecidos. 

Garantir que os con-
tratos de serviço 

atendam à diretriz Profissionalizar a 
atuação das unidades 
de logística governa-

mental. 
Fonte: Brasil (2017a, p. 23) 

Como se pode observar, a diretriz nº 23 envolve a adoção de instrumentos de medição 

de resultados ou instrumento auxiliar. Entre os objetivos desse elemento têm-se: �promover a 

inovação, a transparência e a excelência na gestão da logística governamental� (BRASIL, 

2017a, p. 33). 

Entre os objetivos específicos, têm-se: estabelecer uma ferramenta de auxílio aos gesto-

res quanto ao planejamento, controle e fiscalização sobre a execução contratual. Além disso, o 

documento cita também como objetivo específico �possibilitar que os editais tenham a previsão 

de vinculação do pagamento ao resultado efetivo da prestação de serviço [...] à luz dos indica-

dores previamente estabelecidos� (BRASIL, 2017a, p. 33).  

Portanto, observa-se a necessidade de definição de indicadores prescritos para atingir 

tais objetivos e consequentemente o atendimento da diretriz definida para a logística governa-

mental. 
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2.2 Indicadores de desempenho 

O objetivo deste capítulo é construir o segundo pilar referencial deste trabalho. Os indi-

cadores de desempenho foram descritos com base na bibliografia nacional e internacional. 

Segundo Pace, Basso e Silva (2003), o levantamento da literatura concernente à 

mensuração do desempenho organizacional destaca que, para se conseguir um ambiente eficaz 

de gestão, faz-se necessário incorporar um sistema de medidas que assegure o alinhamento das 

atividades com o objetivo maior da organização.  

Sob a perspectiva de geração de valor para a organização, os indivíduos devem perceber 

e influenciar as ligações existentes entre suas atividades, além de atuar sobre o valor da 

organização. A qualidade da sua tomada de decisão em relação a cada atividade e a sua 

execução também serão influenciadas pela existência de um sistema apropriado de medidas. 

Silva e Drumond (2004) afirmam que a Administração Pública vem enfrentando 

desafios que a colocam num esforço contínuo de adaptação a novas formas organizacionais, 

cujas soluções sejam capazes de atender às exigências da sociedade e dos mercados. A atuação 

dela envolve a tomada de decisão baseada em variáveis qualitativa e quantitativamente expostas 

com transparência, clareza e objetividade. 

Já sob a perspectiva da manutenção de edificações, Dias (2015) afirma que um sistema 

de gestão de indicadores de desempenho, serve para obter uma indicação sobre um determinado 

desempenho da manutenção sob a influência de diversos fatores, tais como: fatores econômicos, 

técnicos e organizacionais. Esses indicadores servem para avaliação e melhoria da eficiência e 

eficácia de forma a se atingir a excelência da manutenção dos bens imobilizados. 

A definição de um conjunto de indicadores é fundamental para uma correta avaliação 

do desempenho da manutenção e permite avaliar a utilização eficiente dos recursos para manter 

ou restabelecer a condição de um bem, de modo a que ele possa cumprir a sua função (DIAS, 

2015). 

Na administração pública, de acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), a 

utilização de indicadores de desempenho para aferir os resultados alcançados pelos 

administradores está relacionado ao conceito de accountability de desempenho (TCU, 2011), 

ou seja, a prestação de contas e responsabilização. 

Salienta-se que a Constituição Federal dedicou um parágrafo exclusivamente 

relacionado à prestação de contas. Ele se encontra no art. 70, que relaciona-se à fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União por meio do controle 
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externo e interno. O respectivo parágrafo único afirma que: �Prestará contas qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos [...]� (BRASIL, 1988). 

Por isso, é importante observar que a utilização de indicadores por parte dos gestores 

públicos pode aumentar a transparência na tomada de decisões relacionada ao uso dos recursos 

públicos sob o ponto de vista do controle, seja ele interno ou externo. Mas também, os 

indicadores fazem parte do sistema de feedback sobre o desempenho e alimentam o processo 

de aprendizagem organizacional. Observa-se que é uma ferramenta com características 

administrativas tanto de planejamento quanto de controle (TCU, 2011, p. 10). 

 

 Conceitos e usos dos indicadores 

É importante salientar que o termo indicador remete a outros, entre eles: dado, índice, 

informação e conhecimento. Segundo Magalhães (2004), dado é o componente mais básico do 

indicador, conforme a Figura 4. Para a Fundação Nacional da Qualidade, dado é a menor ins-

tância de uma estrutura de indicadores. Pode ser encontrado em bancos de dados estruturados 

de forma que possam ser manipulados, ou seja, trabalhados (FNQ, 2014). Exemplo: o registro 

da data de instalação de um condicionador de ar caracteriza-se como um dado, na medida em 

que não fornece parâmetro para tomada de decisão ou gestão. 

Figura 4 - Dado, Indicadores, Índice e Informação 

 
Fonte: Elaborado por Magalhães (2004, p. 21) 

 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), indicadores seriam uma série de dados definidos com o intuito de responder perguntas 

sobre um fenômeno. A Organização Internacional para Padronização (ISO) estabelece os indi-

cadores como sendo "[..] expressão (numérica, simbólica ou verbal) empregada para caracteri-

zar as atividades em termos quantitativos e qualitativos, com o objetivo de determinar o valor" 

(ROZADOS, 2005, p. 62). 



   
24 

 
Em um mapeamento bibliográfico sobre indicadores de gestão realizados em 2009 pelo 

Ministério do Planejamento (MPOG), verifica-se no quadro comparativo Anexo I do docu-

mento que o indicador é uma métrica comparativa usada para responder à questão "Como esta-

mos fazendo?" e ele precisa ser alinhado a uma dimensão específica com metas de performance 

(BRASIL, 2009). 

Já o índice é uma agregação matemática, proposta de representação de um sistema por 

meio de um único elemento. Normalmente o índice é adimensional e proporciona descrição 

geral sobre o tema (BRASIL, 2009). O índice �consiste em uma escala variável que computa a 

combinação de múltiplas mensurações ou variáveis em uma mensuração única� (BRASIL, 

2009, p. 266). 

A informação é o dado com significado ou aquele que contém relevância e propósito 

Angeloni (2003). Pode ser considerada como dados processados e contextualizados.  

Adicionalmente, o conhecimento pode ser considerado como a informação processada 

pelos indivíduos. Ele não pode ser desvinculado do indivíduo e está relacionado à percepção 

desse indivíduo, que codifica, decodifica, distorce e usa a informação conforme suas caracte-

rísticas pessoais ou modelos mentais (ANGELONI, 2003). 

Silva e Drumond (2004) informam que o TCU tem utilizado os custos como indicador 

de desempenho do tipo indicador de eficiência. A finalidade é mensurar o consumo dos bens e 

os dispêndios monetários da Administração por meio das licitações com vistas a execução de 

programas, desdobrados em atividades e projetos, voltados ao interesse público.  

Os principais usos de indicadores de desempenho permitem o acompanhamento e a 

avaliação do desempenho em termos temporais, assim como a comparação entre: 

a) desempenho anterior x desempenho corrente; 

b) desempenho corrente x padrão de comparação; 

c) desempenho planejado x desempenho real. 

Ao passo que ajuda no processo de desenvolvimento organizacional e de formulação de 

políticas de médio e longo prazo, mas também melhora a coordenação organizacional, pois 

promove discussão fundamentada dos resultados e também o estabelecimento de compromissos 

entre os setores da instituição. 

Alonso (1999) defende que a melhoria substancial no desempenho da organização pú-

blica requer sistemas de informações gerenciais que sustentem os processos decisórios. Tais 

sistemas devem contemplar medidas de resultado e o custo para obtê-los. O autor alerta que 
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sem um sistema de avaliação de resultados e custos, abre-se na administração pública uma mar-

gem para se encobrir a ineficiência. 

Magalhães (2004, p. 25) alerta que �[...] os indicadores condensam a informação, sim-

plificam problemas complexos e difundem a informação�, de forma que a seleção deles deve 

ser bastante cuidadosa. Ele afirma ainda que cabe ao especialista definir o conjunto mais apro-

priado para abordar o tema específico, escala de análise, necessidades do público-alvo e com-

patibilidade com os dados disponíveis. 

Por fim, Silva e Drumond (2004) orientam no sentido de se ter especial cuidado na 

identificação de indicadores de desempenho, vez que o uso deles na tomada de decisão da or-

ganização acarretará cobranças em relação ao cumprimento de metas estabelecidas. 

 

 Tipos e características de indicadores 

De acordo com Rozados (2005) medir é uma atividade rotineira que dá significado à 

complexidade dos fenômenos naturais. As Ciências Sociais, Administrativas e Comportamen-

tais como campos de estudo que contém fenômenos muito imprecisos. Isso os torna difíceis de 

medir. Portanto, decidir o que medir e qual instrumento de medição utilizar são os primeiros 

princípios da mensuração. 

Para avaliar ciência e tecnologia, Rozados (2005) afirma que existe um único método 

viável: mensuração por indicadores. Porque os indicadores permitem medir ou verificar se os 

objetivos estão sendo alcançados, bem como conhecer os avanços em termos de resultados ou 

de impactos. 

A questão da mensuração é relevante pois envolve a adoção de critérios de desempenho 

e a obtenção de resultados pela gestão pública gerencial. Dessa forma, os benefícios das políti-

cas públicas são determinados pelos índices físicos e quantitativos de desempenho (SILVA; 

DRUMOND, 2004). 

Conquanto, segundo Magalhães (2004) um indicador possui um elevado poder de sín-

tese e representação, é essencial adotar um critério para garantir qualidade, utilidade e eficácia, 

já que ele irá gerar informações para a tomada de decisão. 

Nesse sentido, é essencial observar primeiramente os tipos. A Agência Europeia do Am-

biente (EEA) tipificou os indicadores ambientais de uma forma bastante acertada. Ela denomi-

nou essa classificação de Tipologia de Indicadores ABCDE, conforme o  

Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 - Tipos de Indicadores 

Tipo Descrição 

A � Descritivo 
Refletem como está a situação. Descrevem determinado tópico. Po-
dem ser usados para todos os elementos do DPSIR. Respondem à 
pergunta: O que está acontecendo?  

B � Desempenho 
Estão relacionados com metas e valores de referência. Podem usar 
as mesmas variáveis dos descritivos. Respondem à pergunta: Esta-
mos atingindo a meta? 

C � Eficiência 
Expressam a relação entre os meios empregados e os resultados ob-
tidos. Respondem à pergunta: Estamos melhorando? 

D � Eficácia Relacionam as mudanças nas variáveis com as ações políticas. Res-
pondem à pergunta: As medidas tomadas estão funcionando? 

E � Bem-estar total 
Fornece uma medida geral de sustentabilidade. Respondem à per-
gunta: Em geral, estamos melhor? 

Fonte: EEA (2014, p. 10)  

 

Na gestão pública, conforme o mapeamento bibliográfico sobre indicadores feito pelo 

MPOG (BRASIL, 2009, p. 261), os indicadores do tipo B, que se referem ao desempenho, 

incluem a mensuração da performance ou desempenho em "[...] produtos qualitativos e quanti-

tativos, eficácia, eficiência, custos, equidade, democracia e impacto". Em termos de atributos 

da mensuração, existem aspectos objetivos e subjetivos.  

A mensuração objetiva contém indicadores que refletem o ótimo de desempenho a ser 

alcançado. Já a mensuração subjetiva se refere a uma "[...] dimensão de desempenho relevante 

para a organização" (BRASIL, 2009, p. 261). 

Dessa forma, uma vez que o foco desta pesquisa se refere à medição objetiva do desem-

penho da edificação pública e da eficiência da manutenção realizada por meio dos contratos 

administrativos de manutenção, observa-se de antemão que os tipos adequados podem ser os 

tipos A � Descritivo; tipo B - Desempenho e também o tipo C � Eficiência. 

Por fim, salienta-se segundo Silva e Drumond (2004), que na análise de indicadores 

existentes e na elaboração de novos, deve-se verificar as seguintes características desejáveis: 

a) representatividade: os indicadores devem expressar os produtos essenciais da respectiva 

atividade ou função, já que indicadores muito representativos são mais difíceis de se 

obter; 

b) praticidade: garantia de que os indicadores realmente funcionam na prática e permitem 

a tomada de decisões gerenciais. 
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c) validade: os indicadores devem refletir o fenômeno a ser monitorado; 

d) independência: os indicadores devem medir os resultados atribuíveis às ações que se 

quer monitorar; 

e) confiabilidade: a fonte de dados utilizada para o cálculo precisa ser confiável; 

f) seletividade: deve-se estabelecer um número equilibrado de indicadores, com enfoque 

nos aspectos essenciais do monitoramento desejado; 

g) cobertura: os indicadores devem representar adequadamente a amplitude e a diversidade 

de características relativas ao fenômeno monitorado; 

h) economicidade: as informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser coletadas 

e atualizadas a um custo razoável ou a manutenção da base de dados não pode ser dis-

pendiosa.  

 Indicadores de Desempenho e Eficiência para Edificações 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas recomenda por meio da norma NBR 

5674:2012 (2012) que o sistema de gestão da manutenção disponha de indicadores de eficiên-

cia. Eles seriam utilizados com a finalidade de avaliar: 

a) a relação custo/tempo estimado e efetivamente realizado; 

b) a taxa de sucesso das intervenções; 

c) a relação ao longo do tempo do custo x benefício das manutenções; 

d) a preservação do valor da edificação ao longo do tempo de vida útil dela. 

Entretanto, verifica-se que a NBR 5674:2012 não aponta nenhum indicador. Apenas 

propõe o que possíveis indicadores poderiam avaliar.  

Os indicadores listados a seguir foram utilizados por Dias (2015) em um estudo de caso 

para um edifício de escritórios particulares na cidade de Lisboa, Portugal. Embora eles resultem 

de um estudo efetuado inicialmente em edifícios hospitalares por Igal Shohet (2003), foram 

adaptados posteriormente pelo mesmo pesquisador em outros dois estudos: um relacionado ao 

monitoramento integrado da manutenção em edifícios hospitalares (SHOHET; LAVY-

LEIBOVICH; BAR-ON, 2003) e outro relacionado a contratos de manutenção para edifícios 

públicos com base no desempenho (SHOHET, 2010). 

· Indicador de desempenho do edifício (BPI) 

Este indicador, adaptado para edifício de escritórios, monitora o desempenho do edifício 

com base em diferentes sistemas contidos nele (DIAS, 2015). Ele é calculado com base na 

equação 1: 
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      (1) 

Sendo:  

BPI � Indicador de desempenho do edifício; 

n � Número de sistemas que compõe o edifício; 

Wk � Índice ou Peso/Ponderação de cada sistema; 

Pk � Nível de desempenho de cada sistema (0-100). 

 

O BPI é definido por meio do somatório da pontuação dada a cada sistema do edifício, 

definido por Pk, multiplicado pelo seu peso, definido por Wk .  

Cada sistema é avaliado numa composição que relaciona três critérios: condição física 

atual, frequência de falhas/defeitos e plano de manutenção preventiva dos sistemas (SHOHET, 

2010).  

O primeiro a ser feito é o cálculo de Pk conforme a equação 2. 

    (2) 

Sendo: 

Ck � Avaliação da condição física do sistema k (0-100); 

W(C)k � Peso da condição física atual do sistema k; 

Fk � Frequência de falhas, considerando um valor de 100 (nenhuma anomalia em 12 

meses) e 20 (anomalias frequentes � em média 12 anomalias em 12 meses), conforme 

Dias (2015); 

W(F)k � Peso das anomalias no sistema k; 

MPk � Avaliação da execução da política de manutenção periódica (0-100); 

W(mp)k � Peso da política de manutenção periódica. 

O nível de desempenho Pk é o somatório da pontuação dada a cada sistema k, de acordo 

com o Quadro 3, multiplicado pelo respectivo peso parcial de cada critério: condição física 

atual, dado por W(C)k; frequência de falhas, dado por W(F)k; e, manutenção periódica realizada, 

dado por W(mp)k. 

Quadro 3 - Classificação de cada sistema 

0 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100 

Perigoso Degradado Satisfatório Bom Muito bom 

Fonte: Adaptado de Dias (2014) 
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De acordo com Shohet (2003), as duas categorias de pesos parciais do Quadro 4 são 

determinadas com base na avaliação referente a previsão de custo com reparos em decorrência 

da frequência de defeitos e na avaliação do custo do serviço e das peças usadas na manutenção 

periódica definida para cada sistema do edifício. 

Cada edifício necessita de inspeções feitas em intervalos constantes do manual e do 

programa de manutenção da edificação. Em geral, �[...] o programa de manutenção deve con-

siderar projetos, memoriais, orientação dos fornecedores e manual de uso, operação e manuten-

ção� (ABNT, 2012, p. 4), os quais devem constar dos serviços a serem realizados pela contra-

tada durante a vigência do respectivo contrato administrativo de manutenção, conforme a Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993  (BRASIL, 1993). 

 

Quadro 4 - Distribuição interna de pesos de cada sistema do edifício 

Sistema do Edifício 
Pesos parciais (%)  

Condição atual 
W(C)k e falhas W(F)k 

Manutenção  
W(mp)k 

Estrutura (lajes, pilares e vigas) 90 10 

Envoltória exterior (esquadrias e empenas) 75 25 
Acabamentos interiores (forros, pisos e divisórias) 70 30 

Combate ao incêndio 75 25 
Instalações hidrossanitários 75 25 
Elevadores 60 40 

Instalações elétricas 50 50 
Instalações de dados, voz e CFTV 50 50 

Condicionadores de ar 50 50 
Ininterrupto de energia (Grupo gerador, no-break) 50 50 

Fonte: Adaptado de Shohet (2003) 

 

Shohet (2003) afirma que a pontuação dada a cada sistema compreende os cinco níveis 

do Quadro 3, que são transformados numa escala de 0-100, mais sensível e baseada em relató-

rios de inspeção realizados pelos respectivos especialistas. Com isso, para efeito de adaptação 

às normas técnicas brasileiras, a pontuação referente ao estado atual e defeitos dos componentes 

dos subsistemas, caso seja aplicada, deve seguir as recomendações dos fabricantes dos sistemas.  

Já a manutenção periódica deve seguir a normalização elaborada pela Associação Bra-

sileira de Normas Técnicas, conforme a norma NBR 5674 (ABNT, 2012), bem como as normas 
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recomendadas para aplicação desta, já que ela contém os requisitos para o sistema de gestão da 

manutenção. 

O cálculo final do BPI considera o índice ou peso Wk, cujo peso/ponderação de cada 

sistema é representado pelos custos do ciclo de vida de cada sistema da edificação segundo o 

Quadro 5. Neste quadro, pode-se verificar a distribuição dos pesos do estudo de caso feito por 

Dias (2015) para o edifício de escritórios em Lisboa, Portugal. 

 

Quadro 5 � Índice ou Peso Wk dos sistemas da edificação 

Sistema  Wk 
Estrutura 10 
Sistemas de Vigilância (CCTV) 5 

Construção Civil interiores: portas, fechaduras, etc 15 
Sistema automático de Detecção e Extinção de Incêndio 10 
Instalações de Água e Esgotos 10 

Elevadores e monta-cargas 5 
Instalações elétricas e pequenas intervenções gerais 10 

AVAC (Instalação Geral e equipamentos) 15 
Telecomunicações 5 

Alimentação de emergência � UPS, baterias 15 
Fonte: Dias (2015) 

 

Por fim, o valor do BPI reflete o nível de desempenho da edificação em questão. Esse 

nível divide-se nas categorias definidas no Quadro 6. 

Quadro 6 - Nível de desempenho da edificação 

Valor Estado e desempenho resultante 
BPI > 80 Bom ou ótimo 

70 < BPI ! 80 
Edificação com alguns sistemas no limite da condição de 

uso: recomenda-se medidas de manutenção preventiva 

60 < BPI ! 70 
Edificação em deterioração: recomenda-se mais serviços 

de manutenção corretiva e preventiva  
BPI ! 60 Edifício globalmente degradado 

Fonte: Adaptado de Dias (2015) e Shohet (2003) 

 

· Despesa de manutenção anual (DMAa) 

Já o DMAa representa a despesa atual de manutenção no ano �a� (em $/m²), incluindo 

custo pessoal, materiais e peças de reposição necessárias para manter o edifício em uso da forma 

para o qual ele foi desenhado (SHOHET, 2010). 
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Sendo: 

DMAa � Despesa de manutenção anual do edifício por metro quadrado no �a� em $/m²; 

DMAk � Despesa de manutenção anual com o sistema �k� em $; 

At � Área construída total da edificação em metros quadrados. 

· Coeficiente de Idade (CIa) 

Este indicador revela o efeito da idade da edificação e dos sistemas na despesa de ma-

nutenção anual para o ano �a�. Ele varia entre 0,5 e 1,6 pontos no caso de edifícios de escritórios 

(SHOHET, 2010). Esse coeficiente traduz as necessidades de recursos ao longo da vida útil do 

edifício.  

Os estudos realizados por Shohet, Lavy-Leibovich e Bar-On (2003) consideram o perí-

odo de vida útil do edifício em até 75 anos, sendo que os componentes do sistema são substitu-

ídos se o período de vida útil do sistema é maior que a metade do ciclo de vida deste. A Figura 

5 resume o resultado da análise para um tipo de edifício. 

O coeficiente de idade para o ano �a� é determinado como a relação entre a média móvel 

de 10 anos das despesas de manutenção anuais para o ano �n� e a despesa de manutenção anual 

média ao longo período de vida útil do edifício, cerca de 75 anos (SHOHET, 2010). 

Figura 5 - Coeficiente pela idade do edifício 

 
Fonte: Adaptado de Shohet, Lavy-Leibovich e Bar-On (2003) 
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Nota-se que há uma grande flutuação de um ano para o outro. Para a primeira década 

do edifício, o coeficiente fica próximo de 0,55 pontos: ocorrem poucas substituições de com-

ponentes durante a manutenção dos sistemas. Já na segunda década, por exemplo, apresenta um 

coeficiente bem mais alto, acima de 1,25 pontos: o que demonstra um aumento na despesa com 

substituição de componentes dos sistemas da edificação. 

· Coeficiente de ocupação (COa) 

Indica o efeito da ocupação na despesa de manutenção anual do edifício para o ano �a�. 

Os estudos de Shohet, Lavy-Leibovich e Bar-On (2003) informam que o nível de ocupação tem 

impacto direto nos custos de manutenção.  

Considerando o modelo linear ilustrado pela Figura 6, o coeficiente pode variar entre -

5% ou 0,95 para edifícios com ocupação abaixo (80%) daquela para o qual o edifício foi proje-

tado e +22% (1,22) para elevados níveis de ocupação (130-140%) (DIAS, 2015, p. 80).  

 

Figura 6 - Coeficiente conforme o nível de ocupação 

 
Fonte: Adaptado de Shohet, Lavy-Leibovich e Bar-On (2003) 

 

· Indicador de eficiência da manutenção (MEIa) 

O MEIa é o indicador que reflete a eficiência com que a manutenção é realizada em 

função da despesa de manutenção anual (DMA), do indicador de desempenho do edifício (BPI), 

do coeficiente da idade (CI) e coeficiente da ocupação (CO), mas também atualiza o custo da 

manutenção por meio de um índice de preços. 

      (3) 
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Sendo: 

MEIa � Indicador de eficiência da manutenção; 

BPI � Indicador de desempenho do edifício; 

DMAa � Despesa de manutenção anual do edifício por metro quadrado no �a� em R$/m²; 

CIa � Coeficiente de Idade da edificação; 

COa � Coeficiente de Ocupação da edificação; 

ip � Índice de preços. 

Os valores do MEIa podem variar entre 0 (zero) e valores acima dele. Para os edifícios 

públicos, inferem-se as categorias definidas no Quadro 7. 

Quadro 7 � Valor e Categorias correspondente ao MEIa 

Valor Categoria 

MEIa < 0,24 
Representa um estado no qual o investimento orçamentá-
rio é baixo ou a eficiência da utilização dos recursos de 

manutenção é alta, ou ambos. 

0,24 ! MEIa ! 0,36 
Representa a situação desejável para um departamento de 

manutenção, indicando o uso razoável dos recursos de 
manutenção. 

MEIa  > 0,36 
Essa situação expressa altas despesas de manutenção ou 
baixo desempenho físico ou uma combinação de ambos. 

Fonte: Adaptado de Shohet (2010) 
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 Modelo para desenvolvimento de sistemas de indicadores 

Segundo Silva (2007b), como os indicadores são necessários para a tomada de decisão 

de diversos agentes, o ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de indicadores é a 

identificação dos usuários principais, bem como suas expectativas e necessidades de informa-

ção.  

Já Magalhães (2004) afirma que outras características são importantes para a definição 

do conjunto de indicadores, conforme o Quadro 8 a seguir. 

Quadro 8 - Características para a definição de conjunto de indicadores. 

Característica Descrição 
Propósito / Finalidade Fim ao qual se destina o conjunto 
Público-Alvo O principal usuário a que se destina 

Características e Escopo 
Número de indicadores, nível de análise, re-
lacionamento com outros indicadores e te-
mas abordados 

Abrangência Nível/Escala de decisão 
Modelo de Estruturação Qual o modelo utilizado 
Meios e Forma de Publicação De que maneira será publicado 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2004, p. 41). 

 

Tendo em vista essas características, Magalhães (2004) afirma que a OCDE define 5 

principais conjuntos de indicadores. Conforme o propósito ou a finalidade deles, pode-se rela-

cioná-los da seguinte forma:  

a) indicadores-chave: proporcionar visão geral sobre questões-chave e tendências relacio-

nadas; 

b) indicadores centrais: acompanhamento de progresso, fatores relacionados e monitora-

mento de políticas; 

c) indicadores setoriais e indicadores derivados da contabilidade: promover e monitorar 

questões relacionadas às políticas elaboradas e implementadas; 

d) indicadores de mitigação: ferramenta para avaliação de desempenho e avanços. 
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Destaca-se dos principais conjuntos, os indicadores-chave e indicadores de mitigação 

caracterizados no Quadro 9 conforme Magalhães (2004). 

Quadro 9 � Caracterizações de Conjunto de Indicadores.  

Característica Indicadores-Chave Indicadores de Mitigação 

Propósito / Finalidade 

Proporcionar uma visão ge-
ral sobre questões-chave e 
tendências relacionadas; fer-
ramenta de comunicação 
pública 

Ferramenta de avaliação de 
desempenho e avanços 

Público-Alvo 
Público; tomadores de deci-
são em nível estratégico. 

Tomadores de decisão em ní-
vel tático e operacional 

Características e Escopo 
Número reduzido (10- 15), 
selecionados dentre os Indi-
cadores Centrais. 

Indicadores desagregados; 
Utilizados com outros con-
juntos de indicadores. 

Abrangência 
Nível Nacional, compatível 
com uso em comparações 
internacionais. 

Nível Nacional; por setor 

Modelo de Estruturação 
Modelo PSR; Modelo base-
ado em Temas-Chave 

PSR ou DPSIR com foco em 
pressões e causas 

Meios e Forma de Publica-
ção 

Indicadores-Chave. Indicadores de Mitigação 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2004, p. 34). 

 

Com relação aos modelos de estruturação citado no Quadro 9, é importante esclarecer 

quais os tipos disponíveis. Um dos modelos utilizados para a seleção de indicadores e a comu-

nicação de resultados na área ambiental é o modelo DPSIR (EUROPEAN ENVIRONMENT 

AGENCY (EEA), 2014, p. 17). O nome vem do acrônimo Driving Force-Pressure-State-Im-

pact-Response.  

O DPSIR é a última variação do modelo PSR (Pressure-State-Response), utilizado pela 

OCDE para análise de interações entre �[...] pressões ambientais, o estado do ambiente e res-

postas ambientais� (SILVA, 2007b, p. 53). Embora as duas primeiras interações do modelo 

DPSIR estejam em consonância com as variáveis que influenciam as edificações públicas, a 

última se mostra inadequada para este trabalho, já que considera as respostas do meio ambiente, 

o que pode comprometer toda a estruturação.  

Por outro lado, Magalhães (2004) descreve um refinamento do PSR denominado PSIR 

(Pressure-State-Impact-Response). Trata-se de um modelo relacionado às questões ambientais, 



   
36 

 
mas também relacionado às questões energéticas (SILVA, 2007b), sendo considerado mais ade-

quado às nuances dos edifícios públicos, conforme a Figura 7. 

 

Figura 7 � Modelo PSIR 

 
Fonte: Adaptado de Magalhães (2004, p. 35)  

 

De acordo com Magalhães (2004, p. 38), as vantagens desse modelo são: indicador de 

estado que �[...] pode focalizar separadamente características físicas mensuráveis [...]� e práti-

cas gerenciais.  Em contrapartida, exige grande compreensão sobre o objeto de análise.  

Magalhães (2004) afirma que na tomada de decisão, quanto mais alto na hierarquia es-

tiver o gestor, mais variáveis ele terá que lidar e maiores serão os impactos de suas decisões. 

Isso leva a pensar que as decisões complexas serão tomadas por especialistas.  

Porém, na administração pública, verifica-se que essas decisões geralmente são tomadas 

por representantes políticos nomeados para áreas nas quais eles não são especialistas. Os indi-

cadores desenvolvidos na área de assessoria podem auxiliar esse gestor na tomada de decisão. 

Em razão disso, Magalhães (2004) sistematizou uma metodologia aplicada no Ministério dos 

Transportes para o desenvolvimento de indicadores neste órgão. Ela está ilustrada na Figura 8. 

Press�es

(Pressure)

Estado

(States)

Impactos

(Impacts)

Respostas 

(Responses)

Influenciam, 
modificam... 

Provocam, 
causam... 

Estimulam, 
exigem... 

Eliminam, 
reduzem... 
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Figura 8 � Metodologia Proposta para Montagem de Sistemas de Indicadores 

 
Fonte: Elaborado por Magalhães (2004). 

A metodologia proposta por ele é composta de 14 atividades divididas entre as etapas 

de elaboração e implementação. A etapa de elaboração está ilustrada na parte em azul e amarelo 

da Figura 8. Ela contempla 10 atividades. A etapa seguinte é a de implementação, iniciando na 

cor verde, à esquerda da mesma figura, e continuando na cor laranja, porção inferior da Figura 

8. 

Na etapa de elaboração, as 10 atividades propostas por Magalhães (2004) estão descritas 

a seguir: 

· Atividade 01 � Definição do agente que vai coordenar o processo: ele catalisa e coor-

dena o processo. Deve ocupar uma posição de neutralidade e credibilidade. 
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· Atividade 02 � Estabelecimento de uma rede de cooperação: pode-se optar por um pro-

cesso participativo ou não. Segundo Magalhães (2004, p. 51), o processo de desenvol-

vimento de indicadores �intra-muros� é uma solução fácil, rápida e menos polêmica, 

porém existe o risco da �[...] inaceitabilidade do sistema por falta de consenso�. 

· Atividade 03 � Planejamento Estratégico e Análise de Processos de Decisão: etapa con-

siderada fundamental. Deve-se verificar a existência de um planejamento estratégico, já 

que ele define visões, preocupações, princípios e objetivos que norteiam decisões. Tais 

elementos orientam o desenvolvimento de indicadores. 

· Atividade 04 � Definição dos grupos-alvo e necessidades de informação: os principais 

agentes são identificados, assim como suas necessidades de informação relacionadas. 

· Atividade 05 � Desenvolvimento de um modelo para a organização da informação: mo-

delos de estruturação analisam e sistematizam o problema. Envolve uma ferramenta de 

desenho do sistema de indicadores. 

· Atividade 06 � Definição de critérios de seleção: relaciona as diretrizes ou critérios para 

a seleção de indicadores, como escala temporal, disponibilidade ou representatividade 

dos dados utilizados. 

· Atividade 07 � Desenvolvimento metodológico e seleção dos indicadores: tomando 

como base os elementos e critérios definidos, levanta-se os indicadores existentes. 

· Atividade 08 � Definição do conjunto de indicadores: concebidos como o escopo dos 

indicadores necessários a cada grupo-alvo para o pleno desempenho de suas atividades. 

· Atividade 09 � Definição de ferramentas de análise: escolha de quais recursos analíticos 

para utilização integral do conjunto de indicadores. Por exemplo: mapas, tabelas ou grá-

ficos. 

· Atividade 10 � Validação dos resultados do projeto de indicadores: pesquisa prévia so-

bre aceitação pelos diversos grupos-alvo e disponibilidade de recursos. Segundo Maga-

lhães (2004), o intuito é evitar um projeto inviável. Caso isso ocorra, as atividades 04, 

05, 06 e 07, apontadas pelas setas segmentadas, devem ser revistas até a viabilidade de 

um sistema. 
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A etapa final é onde ocorre a implementação. Nesta etapa, as 4 atividades propostas por 

Magalhães (2004) estão descritas a seguir: 

· Atividade 11 � Mapeamento e Coleta de Dados: levantamento dos dados e das formas 

de obtenção deles. Pode-se levar em conta a aplicação de metodologias para a avaliação 

da qualidade dos dados. 

· Atividade 12 � Definição e Desenvolvimento da Tecnologia: seleção, avaliação ou de-

senvolvimento de tecnologia para a base de dados e do sistema de informação. 

· Atividade 13 � Desenvolvimento da Base de Dados e Sistema: é onde ocorre a coleta, 

tratamento, conversão, inserção e verificação dos dados, conforme a Atividade 8 e 9. 

Nesta atividade constitui-se o sistema. 

· Atividade 14 � Desenvolvimento de Recursos Humanos: forma-se corpo técnico capaz 

de utilizar adequadamente o sistema para o desenvolvimento das atividades. 

Dessa maneira, Magalhães (2004) afirma que o desenvolvimento de um sistema de in-

dicadores passa necessariamente por uma etapa conceitual. Trata-se de um planejamento para 

a definição de um sistema fundamentalmente útil. Por conseguinte, passa-se à etapa prática, ou 

seja, a implementação do sistema.  

 Gestão Estratégica e Mapa Estratégico do MDIC 

É importante formar uma base conceitual relativa à gestão estratégica, na medida em 

que o desenvolvimento de sistema de indicadores está intrinsecamente ligado a esse modelo. 

Segundo Estrada e Almeida (2007) os modelos e processos de planejamento estão em 

constante evolução e correção de erros por meio das aplicações práticas e pesquisas acadêmicas. 

Eles se iniciaram no Planejamento Orçamentário, datado em 1950, passaram para o Planeja-

mento de Longo Prazo, datado em 1960, seguiram para o Planejamento Estratégico, em 1970, 

evoluíram para a Administração Estratégica, em 1980, até chegar à Gestão Estratégica, em 

1990. 

A Gestão Estratégica é cada vez mais utilizada nas organizações públicas e sem fins 

lucrativos. As suas principais características, entre outras, são: pensamento sistêmico; integra-

ção entre planejamento e controle; gestão da mudança; e, busca da eficiência e da eficácia or-

ganizacional.  

Acredita-se que a mudança organizacional não está entre o planejamento e a busca da 

eficiência e eficácia organizacional por acaso. Estrada e Almeida (2007, p. 153) observam que 
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�[...] uma organização decide elaborar e implementar um planejamento estratégico quando al-

meja mudança�. Trata-se do produto final desejado pela organização que elaborou o planeja-

mento: mudança. 

Figura 9 � Modelo de Gestão Estratégica 

 
Fonte: Elaborado por Estrada e Almeida ( 2007) 

 

Com efeito, conforme a Figura 9, a gestão estratégica associada à mudança organizaci-

onal envolve as etapas de avaliação organizacional incluindo poder e cultura; formulação es-

tratégica, abrangendo a visão, ambiente externo e aspectos internos; implementação de um 

plano de ação e o meio de controle estratégico dele e, por fim, obtêm-se a inovação, que será 

absorvida pela aprendizagem organizacional (ESTRADA; ALMEIDA, 2007). 

Salienta-se nesse caso, o controle estratégico. Estrada e Almeida (2007, p. 162) afirmam 

que, um sistema de controle mede o desenvolvimento dos planos descritos no planejamento 

estratégico do órgão. Acrescenta-se também que as atividades corporativas e os resultados de 

desempenho são acompanhados por instrumentos de controle. Além de um plano orçamentário, 

o instrumento de controle e avaliação que completa a etapa de implementação envolve o �[...] 

desenvolvimento de um sistema de indicadores de desempenho�. 
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O documento MDIC � Planejamento Estratégico 2016/2019 (BRASIL, 2017b) descreve 

um Mapa Estratégico do órgão. Ele está representado na Figura 30, contida no item Anexo. Ele 

foi elaborado com base no modelo de gestão estratégica, denominado Balanced Scorecard 

(BSC). O BSC traduz �[...] a missão e a estratégia de uma unidade de negócio em objetivos e 

medidas tangíveis, que permitem avaliar o desempenho global de organizações� (BRASIL, 

2009, p. 13). A estrutura de um Mapa Estratégico adaptado à administração pública pode ser 

ilustrada pela Figura 10. 

 

Figura 10 � Estrutura de um Mapa Estratégico adaptado à administração pública. 

 
Fonte: Mapeamento Bibliográfico e Estado da Arte sobre indicadores de gestão (BRASIL, 2009) 

Com efeito, pode-se analisar o Mapa Estratégico do MDIC, conforme a Figura 30 do 

Anexo, e verificar que a lógica de construção do BSC é semelhante. A diferença reside no fato 

das perspectivas da sociedade e cliente/beneficiários terem sido aglutinadas em uma só. Por-

tanto, elas representam apenas as três perspectivas seguintes: 

· Sociedade e beneficiários: reúne os objetivos estratégicos (ou valores públicos 

gerados) para os elementos dessa perspectiva; 
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· Processos internos: reúne os objetivos estratégicos (ou requisitos) que contribui-

rão para o alcance da perspectiva anterior; 

· Base para ação: reúne os objetivos estratégicos (ou investimentos necessários), 

que corresponderia à aprendizagem e crescimento importantes para atingir os 

objetivos das duas perspectivas anteriores numa relação de causa e efeito 

(BRASIL, 2009). 

Portanto, verifica-se que a mensuração do desempenho é feita �[...] a partir do desdo-

bramento das perspectivas que compõem o BSC em objetivos, indicadores, metas e iniciativas 

estratégicas� (BRASIL, 2009, p. 15). 

 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Segundo Gil (2010, p. 26), quanto à finalidade ou seu resultado, uma pesquisa aplicada 

contempla estudos voltados para a aquisição de conhecimentos e aplicação numa situação 

específica, ou seja, elaborados com a �[...] finalidade de resolver problemas identificados no 

âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem�.  

Com isso, pode-se afirmar que esta pesquisa é do tipo aplicada, na medida em que teve 

por finalidade adquirir ou incorporar primeiramente os conhecimentos relacionados à área-meio 

do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, organização pública pertencente à 

administração direta do Governo Federal, assim como sobre a área de indicadores de 

desempenho para edificações. Por fim, buscou-se a resolução de problemas identificados no 

âmbito da respectiva organização.  

Quanto aos objetivos gerais, Gil (2010, p. 26) leciona que a pesquisa exploratória tem 

como propósito �[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito�. A pesquisa exploratória possui um planejamento flexível, uma vez que �[...] 

interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado�. 

Desse modo, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, visto que ela procura se 

familiarizar com os problemas, aspectos e fatos que ocorrem na gestão pública, considerando 

especificamente as nuances da área-meio de um órgão da Administração Pública Federal Direta, 

com vistas a torná-los mais explícitos e desenvolver uma alternativa disponível para a elabora-

ção da proposta de intervenção.  
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Quanto aos procedimentos técnicos ou métodos empregados, houve uma ampla pesquisa 

bibliográfica a partir de material já publicado, como livros e artigos em periódicos, preferenci-

almente publicados a partir de 2007.  

A pesquisa bibliográfica compreendeu as oito fases distintas desse tipo de pesquisa 

(MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 27): escolha do tema, elaboração do plano de trabalho, iden-

tificação, localização do assunto em bibliotecas, bases de dados da Coordenação de Aperfeiço-

amento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Google Acadêmico e sítios do governo federal. 

Posteriormente houve a compilação desse material, fichamento por meio do Microsoft Excel, 

análise e interpretação, e, por fim, a redação.  

Na sequência houve levantamento de campo para a simulação do sistema de indicadores, 

na forma de um pré-teste, por meio de dados obtidos no órgão via Lei de Acesso à Informação 

(BRASIL, 2011) ou Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (BRASIL, 

2017c). 

 
3.1 Objeto de estudo e caracterização 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) faz parte da Adminis-

tração Direta do Poder Executivo Federal. O órgão tem por missão institucional �[...] promover 

o desenvolvimento econômico por meio de políticas de estímulo ao comércio exterior, à indús-

tria, serviços e à inovação empresarial� (BRASIL, 2017b, p. 5). A sede do órgão localiza-se na 

Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Distrito Federal. 

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) tem a compe-

tência para planejar, coordenar e supervisionar, entre outras, a execução de atividades relacio-

nadas com a administração dos sistemas federais de serviços gerais, ou seja a logística gover-

namental, e a modernização administrativa do MDIC (BRASIL, 2016). Trata-se do principal 

órgão da área-meio desse Ministério. 

O objeto de estudo desta pesquisa envolve direta ou indiretamente os órgãos hierarqui-

camente descritos na Figura 11, conforme o atual Regimento Interno do MDIC (BRASIL, 

2016). A Divisão de Engenharia e Administração Predial (DEAP) é o principal objeto. Trata-

se do órgão responsável por administrar a execução das atividades relacionadas à manutenção 

da infraestrutura dos imóveis do Ministério, bem como modernização e economicidade energé-

tica. 
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Figura 11 � Subordinação hierárquica da DEAP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

3.2 Coleta de dados 

A coleta de dados feita realizada sob autorização do órgão em questão por meio da Ou-

vidoria do MDIC, via Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011), bem como por meio de 

dados coletados no Portal da Transparência do Governo Federal.  

Os dados foram consolidados durante o desenvolvimento do sistema de indicadores de 

desempenho no contexto da Divisão de Engenharia e Administração Predial (DEAP). Por fim, 

eles serviram de base para o pré-teste do sistema de indicadores propriamente dito. 

3.3 Sistematização metodológica da proposta de intervenção 

A sistematização metodológica utilizada no Ministério da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços (MDIC) configura-se a partir de adaptação da proposta de Magalhães (2004) para o 

Ministério dos Transportes. Conforme o capítulo 2 do referencial teórico, o subitem dedicado 

ao Modelo para Desenvolvimento de Sistemas de indicadores descreve as duas etapas para o 

desenvolvimento do sistema de indicadores. Elas envolvem o planejamento e gestão, sendo a 

primeira denominada etapa conceitual e a segunda denominada etapa aplicada.  

Para o alcance dos objetivos desta pesquisa, as respectivas etapas foram adaptadas con-

forme os subitens a seguir:   
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 Desenvolvimento do sistema de indicadores � Etapa conceitual 

A etapa conceitual desenvolvida durante esta pesquisa é a base necessária para a etapa 

aplicada. De forma que a primeira relaciona o modelo para organização da informação e estru-

tura o que será monitorado, conforme os objetivos e necessidades circunstanciais. Por fim, de-

finem-se os critérios e faz-se a seleção do conjunto de indicadores e as ferramentas de análise 

de forma clara e ampla para facilitar a interpretação e aceitação do conjunto de indicadores 

pelos usuários.  

A Figura 12 ilustra as atividades da etapa conceitual para o desenvolvimento e monta-

gem do sistema de indicadores de gestão do edifício público.  

 
Figura 12 � Etapa conceitual de desenvolvimento do sistema de indicadores 

 
Fonte: Adaptado de Magalhães (2004, p. 51) 

 

Após adaptação, com fusão de algumas atividades em relação à metodologia de Maga-

lhães (2004), pode-se descrever as atividades envolvidas na etapa conceitual de elaboração da 

metodologia para o desenvolvimento do sistema de indicadores como sendo as seguintes: 

1. Definição do Coordenador do Processo: agente catalisador do processo, que pos-

sua credibilidade, para evitar resistências durante a implantação do sistema. 

2. Definição da Rede de Cooperação: para se atingir resultados significativos por 

meio de um sistema aceito pelo maior número de usuários, deve haver a participação 

de especialistas e usuários do sistema de indicadores. 
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3. Gestão Estratégica e Análise do Processo Decisório do órgão: considerada fun-

damental no processo, pois a gestão estratégica tem como uma de suas bases estru-

turantes o planejamento estratégico (ESTRADA; ALMEIDA, 2007, p. 7), que con-

tém norteadores para o desenvolvimento do sistema. Já a análise do processo deci-

sório confirmará os agentes tomadores de decisão que receberão as informações re-

presentadas pelo sistema de indicadores. 

4. Definição dos Grupos-alvo e necessidades de informações: os grupos-alvo são 

aqueles usuários que serão supridos com as informações capturadas pelos indicado-

res. Podem existir vários perfis de usuários. 

5. Definição dos critérios de seleção dos indicadores: tipo de análise que se deseja, 

escala temporal e a disponibilidade de dados são alguns dos critérios. 

6. Seleção e desenvolvimento do conjunto de indicadores: análise e seleção dos in-

dicadores existentes ou que podem ser desenvolvidos. 

7. Definição das Ferramentas de Análise: recursos analíticos disponíveis para cada 

grupo-alvo fazer uso do conjunto de indicadores. 

 

 Implementação do Sistema de Indicadores � Etapa aplicada 

A segunda etapa consiste no mapeamento dos dados, pesquisa das bases de dados exis-

tentes, avaliação da disponibilidade, produção e uso dos dados. Posteriormente, desenvolveu-

se a base de dados. 

Além disso, para a melhoria da qualidade dos resultados e da tomada de decisões base-

ada no sistema de indicadores, desenvolveu-se um Quadro de Indicadores de Desempenho para 

a visualização de informação e análises de relações causa-efeito, de modo que a organização 

possa definir a partir dele as ações mitigadoras, objetivos ou metas que julgar necessárias. 

A Figura 13 ilustra as atividades desenvolvidas na etapa de implementação prática do 

sistema de indicadores para a gestão de edifício público. 
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Figura 13 � Etapa de implementação do sistema de indicadores. 

 
Fonte: Adaptado de Magalhães (2004) 

 
 

Consecutivamente, a descrição das atividades envolvidas na etapa de implementação da 

metodologia de desenvolvimento do sistema de indicadores são as seguintes: 

1. Mapeamento e Coleta de Dados: atividade prática que consiste no levantamento 

dos dados e das formas de obtenção deles. 

2. Definição e Desenvolvimento da Tecnologia: análise e avaliação das tecnologias 

disponíveis ou sugestão de desenvolvimento de uma tecnologia específica. 

3. Desenvolvimento da Base de Dados e Sistema: atividade que consiste na coleta, 

tratamento, conversão e verificação dos dados. 

4. Montagem e Simulação do Quadro de Indicadores: última atividade caracteri-

zada pela montagem do Quadro de Indicadores padrão e simulação, concebendo o 

produto ou resultado final deste estudo. 

Nota-se que essa etapa é uma continuação do desenvolvimento do sistema de indicado-

res para a organização. Caso seja necessário, a organização poderá rever a etapa de elaboração 

para uma melhoria contínua do sistema de indicadores, seja incluindo ou excluindo algum in-

dicador. 

Para tanto, a autoridade competente, ou seja, o agente coordenador do processo definido 

no item 4.1 deverá rever à etapa de elaboração, retificar os itens para uma melhor adequação 

aos propósitos da organização pública e posteriormente proceder à implementação. 

 A proposta desenvolvida por Magalhães (2004) contém uma última atividade denomi-

nada Desenvolvimento de Recursos Humanos. Neste trabalho, ela foi suprimida considerando 
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que proposta tecnológica pode ser objeto de oficina ou workshop pelo respectivo agente coor-

denador do processo. 

 
4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INDICADORES  

Nos capítulos anteriores revisou-se o que há de mais importante para esta pesquisa no 

âmbito da Administração Pública, perpassando os conceitos relacionados aos modelos de ges-

tão, contratos administrativos de terceirização de serviços e governança em logística governa-

mental. Na sequência, a literatura sobre indicadores de desempenho foi referenciada após ampla 

pesquisa bibliográfica e por fim elaborou-se a metodologia para o desenvolvimento do sistema 

de indicadores.  

Segundo a metodologia definida, esta etapa compõe-se por sete atividades descritas a 

seguir. 

4.1 Definição do agente coordenador do processo 

Tendo em vista que no âmbito da Administração Pública qualquer ato ou processo que 

envolva as funções administrativas, como organização e direção, requer a observância dos prin-

cípios constitucionais, como o da legalidade. Isso confere ao agente público o poder-dever de 

agir somente com base na competência definida em lei. 

Nesse sentido, princípio da legalidade confere ao Ministro de Estado a prerrogativa de 

aprovação do Regimento Interno do respectivo órgão. Com isso, os órgãos integrantes da es-

trutura organizacional do MDIC regem-se por meio da Portaria nº 124, de 5 de maio de 2016 

(BRASIL, 2016) e retiram dela as competências administrativas que podem ser executadas. 

Dessa forma, considerando que à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGRL), 

órgão subordinado à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), 

compete coordenar tanto os serviços de patrimônio quanto os serviços de engenharia e admi-

nistração predial, pode-se naturalmente defini-la como o órgão mais adequado para ser o agente 

coordenador deste processo de implantação do sistema de indicadores.  

 

4.2 Definição da rede de cooperação e análise do processo decisório do órgão 

Levando-se em conta que a rede de cooperação deve incluir os agentes envolvidos no 

processo de desenvolvimento contínuo do sistema de indicadores, pode-se levar em conta no-

vamente a estrutura organizacional do MDIC descrita no Regimento Interno (BRASIL, 2016). 
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Figura 14 � Rede de Cooperação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 
 

De acordo com a Figura 14, levando-se em conta que um dos principais usuários do 

sistema de indicadores seria a Coordenação de Atividades Auxiliares (COATA), cuja compe-

tência regimental envolve a supervisão das atividades relacionadas ao �[...] patrimônio, obras, 

instalações, manutenção predial�, os seguintes órgãos fariam parte da rede de cooperação: 

a) CGRL: agente coordenador e catalisador do processo; 

b) COATA: um dos principais usuários do sistema de indicadores; 

c) CCONV: órgão responsável pelos contratos administrativos e convênios; 

d) DEAP: órgão responsável pela organização e execução das atividades de manutenção e 

conservação da infraestrutura predial; 

e) DIMPA: órgão responsável pelo registro e controle da movimentação de bens móveis e 

imóveis. 

 

4.3 Gestão estratégica e análise dos objetivos estratégicos do órgão 

Considerando a importância dos conceitos de Gestão Estratégica e também de Planeja-

mento Estratégico apresentados no referencial teórico, faz-se necessário buscar documentos nos 

quais estejam sistematizados esses processos a fim de que os indicadores sejam definidos cor-

retamente.  

Analisando o Mapa Estratégico do MDIC (BRASIL, 2017b) em busca de elementos 

relacionados ao desenvolvimento dos indicadores de desempenho desta pesquisa para a área-

meio, aponta-se como sendo os seguintes, conforme a Figura 30 do Anexo: 

· Resultados esperados: sociedade beneficiada, gestão excelente e colaboradores 

comprometidos; 
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· Sociedade e beneficiários: reposicionamento do MDIC em termos de informar 

com clareza aos beneficiários sobre suas ações; 

· Processos internos: construir a excelência na gestão; 

· Base para ação: otimizar recursos necessários à execução da missão institucio-

nal; 

Analisando mais detalhadamente o Mapa Estratégico (BRASIL, 2017b), observa-se que 

o Objetivo Estratégico de nº 10 �Otimizar recursos necessários à execução da missão instituci-

onal�, aponta como iniciativa: �[...] estruturar área especializada em gestão de contratos críti-

cos�. Porém, o documento não informa os indicadores relacionados a isso. Portanto, tem-se 

uma lacuna a ser preenchida pelos indicadores de desempenho que sintetizam as informações 

relacionadas a gestão de contratos de manutenção. 

4.4 Definição dos grupos-alvo e necessidades de informações 

Segundo (SILVA, 2007b) os indicadores são necessários para a tomada de decisão de 

diversos agentes, de modo que o ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de indi-

cadores é a identificação dos usuários principais, bem como suas expectativas e necessidades 

de informação. Portanto, podem ser definidos os seguintes: 

a) SPOA � Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Cabe à SPOA planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de plane-

jamento, orçamento e administração de serviços gerais, assim como acompanhar e promover a 

avaliação de projetos e ainda desenvolver atividades de execução orçamentária, financeira e 

contábil no âmbito do Ministério (BRASIL, 2016). 

Com isso, as necessidades de informação específicas envolveriam:  

· O estado físico e desempenho atual do edifício público onde se localiza a sede 

do MDIC; 

· Os projetos para a substituição de sistemas da edificação pública. 

b) CGRL � Coordenação-Geral de Recursos Logísticos 

Compete à CGRL o planejamento, coordenação, supervisão e avaliação da administra-

ção patrimonial, dos serviços de engenharia, da administração predial e da administração de 

contratos. 

Assim, as necessidades de informação específicas seriam: 
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· O desempenho da edificação pública e dos sistemas críticos que a compõem: 

instalações elétricas, uninterruptible power supply (UPS), condicionadores de 

ar, combate a incêndios, instalações de dados, voz e CFTV; 

· A despesa de custeio total com a manutenção da edificação pública; 

· A eficiência da política de manutenção para manter ou melhorar o desempenho 

da edificação; 

· Necessidade de substituição de componentes ou sistemas críticos da edificação 

pública e suas implicações; 

· A ocupação atual da edificação pública; 

c) COATA � Coordenação de Atividades Auxiliares 

Considerando que à COATA compete coordenar e supervisionar as atividades de obras, 

instalações e manutenção predial, as necessidades de informação específicas seriam: 

· O desempenho da edificação pública e de todos os sistemas que a compõem; 

· A despesa de custeio com a manutenção de todos os sistemas da edificação pú-

blica; 

· Eficiência da política e dos planos de manutenção para manter o desempenho 

ótimo do patrimônio público; 

· Necessidade de substituição de componentes ou sistemas da edificação pública; 

· A ocupação atual da edificação pública em relação a qual ela foi projetada 

d) DEAP � Divisão de Engenharia e Administração Predial 

Cabe à DEAP supervisionar, orientar e acompanhar a execução das atividades de insta-

lações, manutenção predial, além de elaborar estudos relacionados ao planejamento técnico dos 

serviços de engenharia.  

Dessa maneira, as necessidades de informações específicas seriam: 

· O desempenho e vida útil da edificação pública e dos componentes dos seguintes 

sistemas:  

o Estrutura (lajes, pilares e vigas);  

o Envoltória exterior (vidros, esquadrias e empenas);  

o Acabamentos interiores (revestimentos, pisos, paredes, portas, etc.); 

o Combate a incêndios (chuveiros automáticos, detecção e alarme); 

o Instalações hidro sanitárias;  

o Elevadores (privativo, social e de serviço);  
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o Instalações elétricas (rede elétrica interna, quadros e busway);  

o Instalações de dados, voz e CFTV;  

o Condicionadores de ar;  

o UPS (nobreaks, etc). 

· Estado físico e falhas nos componentes dos sistemas; 

· Eficiência da política e dos planos de manutenção para manter o desempenho 

ótimo dos sistemas que compõem a edificação pública, conforme a norma NBR 

5674/2012 (ABNT, 2012) e aquelas recomendadas para sua aplicação; 

· Despesa de manutenção anual com os sistemas da edificação pública; 

· Ocupação atual e fluxo de pessoas na edificação pública em relação a 

qual ela foi projetada. 

4.5 Definição dos critérios de seleção dos indicadores 

Tomando por base o desenvolvimento de indicadores de Magalhães (MAGALHÃES, 

2004), pôde-se definir como critério a seleção de conjuntos de indicadores a partir da caracte-

rização deles.  

Considerando os 5 principais conjuntos de indicadores relacionados pela OCDE: indi-

cadores-chave; indicadores centrais, para o monitoramento de políticas; indicadores setoriais e 

indicadores derivados da contabilidade, para o monitoramento de políticas elaboradas e imple-

mentadas; e, indicadores de mitigação, destacaram-se o primeiro e o último conjunto. Porém, 

conforme o Quadro 10, observa-se que a caracterização dos Indicadores de Mitigação é a mais 

adequada para as edificações públicas. 

Quadro 10 � Caracterização do conjunto de indicadores de mitigação 
Característica Indicadores de Mitigação 

Propósito / Finalidade Ferramenta de avaliação de desempenho e avanços 

Público-Alvo Tomadores de decisão em nível tático e operacional 

Características e Escopo 
Indicadores desagregados; 
Utilizados com outros conjuntos de indicadores. 

Abrangência Nível Nacional; por setor 
Modelo de Estruturação Modelo PSIR 
Meios e Forma de Publicação Indicadores de Mitigação 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2004, p. 34). 

O conjunto de indicadores de mitigação tem o propósito ou finalidade de ser uma ferra-

menta de avaliação de desempenho e avanços no que diz respeito à edificação pública. O pú-

blico-alvo ou grupos-alvo dos indicadores de mitigação é composto por tomadores de decisão 
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no nível tático e operacional de acordo com aqueles verificados na rede de cooperação. O con-

junto de indicadores deve tem por característica e escopo certa desagregação e ainda a utilização 

com outros conjuntos de indicadores. O conjunto de indicadores pode ter uma abrangência em 

nível nacional.  

Além disso, considerou-se também as seguintes características desejáveis informadas 

por Silva e Drumond (2004), como:  

a) representatividade, que diz respeito a expressão dos produtos essenciais da atividade, 

no caso em estudo seria a manutenção da edificação pública; 

b) praticidade, garantia de que os indicadores funcionam na prática e permitem a tomada 

de decisões gerenciais, o que pode ser verificado durante a etapa de implementação; 

c) validade, qualidade dos indicadores têm de poder refletir o fenômeno monitorado;  

d) confiabilidade, a fonte de dados utilizada deve ser confiável; 

e) seletividade, número equilibrado de indicadores, com enfoque nos aspectos essenciais 

do monitoramento, no caso específico seria os sistemas  que compõem a edificação pú-

blica; 

f) economicidade, coleta dos dados e cálculo dos indicadores a um custo razoável. 

4.6 Seleção do conjunto de indicadores 

O modelo de estruturação PSIR (Pressure-State-Impact-Response), citado por Maga-

lhães (2004, p. 54), Silva (2007b, p. 17) e a EEA (2014, p. 10), é um modelo relacionado às 

questões ambientais, mas também relacionado às questões energéticas (SILVA, 2007b), 

Considera-se tal modelo mais adequado às nuances dos edifícios públicos, o que permite 

sistematizar os tipos de indicadores para o desempenho e eficiência da manutenção de edifica-

ções públicas da seguinte forma: 

a) Pressões: descrevem o uso dos recursos e sistemas da edificação pública. Por exemplo: 

índice de ocupação da edificação; 

b) Estado ou Desempenho: descrevem a situação atual da edificação pública e o compor-

tamento dela, ou melhor, dos diversos sistemas que a compõem. Por exemplo, indicador 

de desempenho da edificação; idade da edificação; 

c) Impacto: descrevem alteração na qualidade ou quantidade dos recursos da edificação 

pública, causados pelas alterações no estado do ambiente construído. Por exemplo, au-

mento do fluxo de usuários da edificação; 
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d) Resposta: descrevem as respostas da administração ou gestão da manutenção para com-

pensar alterações, mitigar impactos ou interromper danos. Por exemplo: aumento da 

despesa anual da manutenção; investimento em novos condicionadores de ar. 

Desse modo, os seguintes indicadores: Indicador de Despesa de Manutenção Anual 

(DMA), Indicador de Desempenho da Edificação (BPI) e Indicador de Eficiência da Manuten-

ção (MEI) elaborados por Shohet (SHOHET, 2003, 2010; SHOHET; LAVY-LEIBOVICH; 

BAR-ON, 2003) formam em conjunto um sistema de monitoramento do desempenho e efici-

ência da manutenção de edificação pública, conforme descrito no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Indicadores Selecionados 

Indicador Fórmula Observações 

Indicador de Despesa 
de Manutenção Anual 
(R$/m²) 

 

DMAa � Despesa de manutenção anual 
do edifício por metro quadrado no �a� em 
R$/m²; 

DMAk � Despesa de manutenção anual 
com o sistema �k� em R$; 

At � Área construída total da edificação 
em metros quadrados. 

Indicador de Desempe-
nho da Edificação 

 

BPI � Indicador de desempenho do edi-
fício; 

n � Número de sistemas que compõe o 
edifício; 

Wk � Peso/Ponderação de cada sistema; 
Pk � Nível de desempenho de cada sis-

tema (0-100) 

Indicador de Eficiência 
da Manutenção 

 

MEIa � Indicador de eficiência da ma-
nutenção; 

BPI � Indicador de desempenho do edi-
fício; 

DMAa � Despesa de manutenção anual 
do edifício por metro quadrado no �a� em 
R$/m²; 

CIa � Coeficiente de Idade da edifica-
ção; 

COa � Coeficiente de Ocupação da edi-
ficação; 

ip � Índice de preços. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Além disso, acredita-se que tais indicadores vão ao encontro da diretriz nº 23 descrita 

no Referencial de Governança do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
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(2017a, p. 18), relativo à gestão da logística governamental, de forma que podem ser incorpo-

rados às contratações de serviços, já que têm características de Instrumentos de Medição de 

Resultados. 

Ademais, eles podem ainda atender aos objetivos gerais e específicos da diretriz nº 23, 

quais sejam: promover a inovação, transparência e excelência na gestão da logística governa-

mental; profissionalizar a atuação das unidades de logística governamental, das quais fazem 

parte a Divisão de Engenharia e Administração Predial (DEAP), Coordenação de Atividades 

Auxiliares (COATA) e Coordenação de Recursos Logísticos (CGRL), entre outras; e, talvez 

futuramente possibilitar que editais tenham previsão de vinculação do pagamento ao resultado 

efetivo da prestação do serviço de acordo com os indicadores previamente estabelecidos.  

4.7 Definição das ferramentas de análise 

Os indicadores propostos podem ser calculados a partir de registros tabulados em pla-

nilhas eletrônicas e posteriormente poderão gerar os respectivos gráficos.  

Isso pode ser feito preferencialmente por meio de uma aplicação da tecnologia da infor-

mação bastante difundida como o Microsoft Excel 2013, cuja pasta de trabalho pode concentrar 

em diferentes abas os registros formando um banco de dados e em outra os gráficos, categori-

zação de cada indicador e as respectivas análises dos parâmetros. 
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5 PROPOSTA DE TECNOLOGIA E PRÉ-TESTE DO SISTEMA DE IN-

DICADORES  

A proposta de tecnologia consiste na etapa de implementação do sistema de indicadores 

na organização sob estudo através de um pré-teste. Trata-se aqui da síntese do modelo proposto, 

cujo produto final é o Quadro de Indicadores de Desempenho da edificação pública.  

Ressalta-se a característica de simulação desse pré-teste, uma vez que, apesar de boa 

parte dos dados da edificação terem sido obtidos no órgão, conforme Anexo B, alguns deles 

foram atribuídos com base na observação visual do respectivo sistema da edificação. Dessa 

maneira, procedeu-se à verificação da viabilidade do sistema. 

5.1 Mapeamento e coleta de dados 

Este item detalha em duas seções, a simulação do mapeamento e coleta de dados, assim 

como as orientações e considerações a serem observadas pela organização pública durante a 

eventual implementação do respectivo mapeamento e coleta de dados. 

 Simulação para o sistema de indicadores 

Para esta simulação, considerou-se, então, o edifício sede do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), localizado no bloco J, Esplanada dos Ministérios, em 

Brasília, Distrito Federal, de acordo com a Figura 15, para a obtenção dos dados necessários à 

construção dos 3 (três) indicadores selecionados: Indicador de Despesa de Manutenção Anual 

(DMA), Indicador de Desempenho da Edificação (BPI) e o Indicador de Eficiência da Manu-

tenção (MEI) elaborados por Shohet (SHOHET, 2003, 2010; SHOHET; LAVY-LEIBOVICH; 

BAR-ON, 2003). 

Figura 15 - Edifício Sede do MDIC em Brasília, DF 

 
Fonte: MDIC (2010) 
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Os dados coletados foram mapeados de acordo com a observação prévia do autor no que 

diz respeito à disponibilidade deles no órgão, de modo que fossem disponibilizados com maior 

facilidade pela organização pública escolhida sem prejudicar o cronograma da pesquisa. 

Dessa maneira, para uma aplicação próxima da realidade e com o objetivo de alcançar 

um efeito comparativo, foram obtidos dados do órgão referentes a 2014, 2015 e 2016 por meio 

do sítio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (BRASIL, 2017c), con-

forme a Figura 39 (ANEXO J).  

 

 Orientações e considerações para a organização pública 

A maior parte dos dados necessários à construção dos 3 (três) indicadores do sistema 

envolve conhecimentos relacionados à arquitetura, engenharia civil, elétrica ou mecânica du-

rante a coleta, tratamento e disponibilização. Portanto, salvo se o chefe da Divisão Engenharia 

e Administração Predial (DEAP) possuir alguma dessas formações, ele deverá ser auxiliado por 

um profissional com formação em alguma dessas áreas. Além disso, o profissional deve ser 

preferencialmente servidor público efetivo do quadro de pessoal da organização pública. Desse 

modo, garante-se a conformidade dos dados e a representação fidedigna dos indicadores. 

Com efeito, conforme verificado durante a coleta de dados (ANEXO J) para a simula-

ção, alguns contratos administrativos abrangem mais de um sistema da edificação. Provavel-

mente alguns processos administrativos precisarão ser modificados ou criados em todos os ór-

gãos da rede de cooperação, definida no item 4.2, com o intuito de facilitar o mapeamento e a 

coleta de dados. 

Ademais, isso pode ser feito formalmente mediante comunicação oficial via memorando 

do agente coordenador do processo (CGRL) ao Coordenador de Atividades Auxiliares (CO-

ATA) e à Coordenação de Contratos e Convênios para que auxiliem a Divisão de Engenharia e 

Administração Predial (DEAP). Uma vez que este ficará responsável por agregar os dados de 

acordo com os respectivos contratos administrativos de cada sistema, além de alimentar o sis-

tema de indicadores anualmente, de maneira que os Grupos Alvo definidos no item 4.4, como 

a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGRL) e a Subsecretaria de Planejamento, Or-

çamento e Administração (SPOA) disponham dos indicadores atualizados. 
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5.2 Definição e desenvolvimento da tecnologia 

Este item pode ser descrito em duas seções: a definição e desenvolvimento da tecnologia 

durante a simulação, bem como as orientações e considerações a serem observadas pela orga-

nização pública. 

 Simulação para o sistema de indicadores 

Durante a simulação do projeto de indicadores, conforme definição da ferramenta para 

tal procedimento, descrita no item 4.7, foi necessária a criação de tabelas e planilhas; inserção 

das fórmulas dos indicadores, assim como a formatação e o desenvolvimento dos respectivos 

gráficos. Com isso, obteve-se um banco de dados apto ao pré-teste e também à alimentação 

posterior pela organização pública. 

 

 Considerações para a organização pública 

Considera-se o uso de planilhas eletrônicas como sendo bastante difundido nas organi-

zações públicas. Caso a organização disponha de tal aplicação, pode-se fazer uso dela, de forma 

que o custo operacional de aquisição de uma tecnologia específica e capacitação dos colabora-

dores envolvidos na implantação do sistema seja menos oneroso. 

 

5.3 Desenvolvimento da base de dados do sistema 

Este item é descrito em duas seções: o desenvolvimento da base de dados do sistema, 

como também as considerações a serem observadas pela organização pública durante a eventual 

implementação da respectiva base de dados. 

 Simulação para o sistema de indicadores 

Os dados obtidos foram inseridos em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel 2013. 

Ela foi dividida em duas: em uma aba denominada �Banco de Dados� elaborou-se o conjunto 

de planilhas de acordo com as fórmulas dos indicadores selecionados e na outra aba denomi-

nada �Quadro de Indicadores� representou-se o Quadro de Indicadores de Desempenho do Edi-

fício Sede do MDIC (bloco J) para os três anos apontados, objeto do item 5.4.1. 

Com efeito, a planilha, ilustrada pela Figura 16, relaciona os dados anuais registrados por sis-

tema descrito em cada coluna, a fim de agrupar os dados para a Despesa com Manutenção 

Anual no edifício sede do MDIC. 
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Figura 16 - Despesa com Manutenção Anual por Sistema do Edifício Sede do MDIC 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Observa-se que não foram despendidos gastos com a manutenção da Estrutura, ou seja 

lajes, pilares e vigas; ou com a envoltória exterior, ou seja esquadrias e empenas do edifício. 

Isso implicará posteriormente nos valores referentes à política de manutenção realizada (PM) 

durante o cálculo do indicador BPI para estes sistemas. 

É importante assegurar que as informações das despesas de manutenção com os sistemas 

compostos pelas instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, instalações de dados e voz, 

bem como condicionadores de ar, repassadas pelo órgão em questão, foram agrupadas por se 

tratarem de um mesmo contrato administrativo, conforme a Figura 39 (APÊNDICE J).  

Desse modo, foi necessário dividir as despesas entre os sistemas citados para uma re-

presentação mais fidedigna. De tal maneira, levou-se em conta o tipo de sistema e o custo rela-

tivo de manutenção preventiva e corretiva dele. Com isso, utilizou-se a proporção descrita no 

Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Proporção da despesa agrupada pelo contrato administrativo 

Sistema da Edificação Proporção da Despesa Anual 
Instalações Hidrossanitárias 5% 

Instalações Elétricas 35% 
Instalações de Dados e Voz 25% 
Condicionadores de Ar 35% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 A planilha representada pela Figura 17 demonstra os valores calculados para a Des-

pesa de Manutenção Anual (coluna DMA), por meio do somatório das despesas de cada sis-

tema; e, a Despesa de Manutenção Anual pela área construída do edifício (coluna DM2A). 

Segundo o MDIC, a área construída do edifício está registrada no Habite-se como sendo de 

21.157,11 m². Assim, obtêm-se o atributo denominado DM2A (R$/m²), que é o indicador de 

despesa anual em reais por metro quadrado de área construída.  

 

Ano Estrutura
Envolt�ria 

exterior

Acabamentos 

interiores

Combate a 

inc�ndio

Hidro 

sanit�rias
Elevadores

Instala��es 

El�tricas

Dados, voz e 

CFTV

Condicionadores 

de ar
UPS (nobreaks )

2014 -R$         -R$             34.389,17R$        586.676,80R$    92.210,09R$     37.624,92R$    645.470,60R$     577.250,43R$     645.470,60R$         189.549,00R$          

2015 -R$         -R$             46.170,22R$        838.707,03R$    70.780,33R$     36.267,75R$    495.462,31R$     470.101,65R$     495.462,31R$         259.646,85R$          

2016 -R$         -R$             3.578,00R$          200.868,10R$    84.692,38R$     46.035,00R$    592.846,69R$     539.661,92R$     592.846,69R$         259.646,85R$          
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Figura 17 � Despesa com Manutenção Anual do Edifício em 2014, 2015 e 2016 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A seguir, para o cálculo do desempenho dos sistemas em cada um dos anos estudados, 

foi necessário verificar a distribuição de pesos �Wk� para o indicador BPI de cada ano.  

Dessa forma, para o MDIC retificou-se o peso da estrutura, das instalações elétricas do 

sistema ininterrupto de energia dado por Shohet (2003) para pesos iguais ou próximos do estudo 

de caso feito por Dias (2015) para um edifício de escritórios em Lisboa, Portugal. 

Quadro 13 � Índice ou Peso Wk dos sistemas da edificação pública 

Sistema da Edificação Wk 
Estrutura (lajes, pilares e vigas) 10 
Envoltória exterior (esquadrias e empenas) 5,3 
Acabamentos interiores (forros, pisos e divisórias) 34,8 

Combate ao incêndio 2,2 
Instalações hidrossanitários 7,6 

Elevadores 4,1 
Instalações elétricas 10 
Instalações de dados, voz e CFTV 4,6 

Condicionadores de ar 13,7 
Ininterrupto de energia (Grupo gerador, no-break) 7,7 

Fonte: Adaptado de Shohet (2003) e Dias (2015)  

Por sua vez, adaptou-se de Shohet (2003) para a obtenção dos valores referentes à coluna 

�Condição Atual (Ck)�, �Falhas (Fk)� e �Manutenção Realizada (MPk)� da seguinte maneira: 

Condição Atual (Ck): valor de 0 a 100 atribuído ao respectivo sistema com base em 

inspeção visual do seu estado. Os valores atribuídos consideraram o estado geral de cada sis-

tema. Considerou-se também a ausência de substituição de componentes que já se encontram 

no final de sua vida útil de cada sistema conforme Shohet (2003). 

Falhas (Fk): valor de 0 a 100 atribuído ao respectivo sistema considerando a ocorrência 

de falhas. Tendo em vista a ausência de registro centralizado dessas falhas por parte do órgão, 

optou-se pela atribuição de valores mais baixos para aqueles sistemas nos quais observou-se o 

Ano DMA (R$)
DM2A 

(R$/m²)

2014 2.808.641,61R$     132,75

2015 2.712.598,46R$     128,21

2016 2.320.175,64R$     109,66
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recebimento de reclamações frequentes de mal funcionamento pela Divisão Engenharia e Ad-

ministração Predial (DEAP).  

Manutenção Realizada (MP): caso a edificação pública disponha de contrato adminis-

trativo com um plano de manutenção (corretiva, preventiva ou a combinação das duas) que 

contemple o respectivo sistema naquele ano, atribuiu-se a nota 100. Caso a edificação pública 

não disponha de contrato administrativo que contemple todos os subsistemas daquele sistema 

da edificação a nota corresponderia à quantidade de subsistemas abrangidos. Quando a edifica-

ção pública não disponha de contrato administrativo para certo sistema naquele ano, a nota seria 

0. 

O nível de desempenho �Pk� é calculado pelo somatório do produto de cada atributo 

(Condição Atual, Falhas e Manutenção Realizada) pelo seu respectivo peso. Por fim, obtêm-se 

o cálculo do BPI para cada sistema, por meio da multiplicação do nível de desempenho �Pk� 

pelo índice ou peso dos custos do ciclo de vida �Wk�. Isso também foi feito para os anos de 

2015 e 2016, representados respectivamente pelas Figura 19 e Figura 20. 

 

Figura 18 - BPI de cada sistema em 2014 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Figura 19 - BPI de cada sistema em 2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Sistema (k)
Condi��o 

Atual (Ck)
Peso (Ck) Falhas (Fk) Peso (Fk)

Manuten��o 

Realizada (MP)

Peso 

(MP)
Pk Wk BPI

Estrutura (lajes, pilares e vigas) 60 45% 90 45% 0 10% 67,5 10,0% 6,8

Envolt�ria exterior (esquadrias e empenas) 30 38% 75 38% 0 25% 39,4 5,3% 2,1

Acabamentos interiores (pisos, paredes e divis�rias) 65 35% 80 35% 60 30% 68,8 34,8% 23,9

Combate ao inc�ndio 70 38% 80 38% 100 25% 81,3 2,2% 1,8

Instala��es hidrossanit�rias 45 38% 80 38% 100 25% 71,9 7,6% 5,5

Elevadores 50 30% 30 30% 100 40% 64,0 4,1% 2,6

Instala��es el�tricas 75 25% 80 25% 100 50% 88,8 10,0% 8,9

Instala��es de dados, voz e CFTV 100 25% 100 25% 100 50% 100,0 4,6% 4,6

Condicionadores de ar 40 25% 60 25% 100 50% 75,0 13,7% 10,3

Ininterrupto de energia (Grupo gerador, no-break) 100 25% 100 25% 100 50% 100,0 7,7% 7,7

Sistema (k)
Condi��o 

Atual (Ck)
Peso (Ck) Falhas (Fk) Peso (Fk)

Manuten��o 

Realizada (MP)

Peso 

(MP)
Pk Wk BPI

Estrutura (lajes, pilares e vigas) 60 45% 90 45% 0 10% 67,5 10,0% 6,8

Envolt�ria exterior (esquadrias e empenas) 25 38% 75 38% 0 25% 37,5 5,3% 2,0

Acabamentos interiores (pisos, paredes e divis�rias) 65 35% 80 35% 60 30% 68,8 34,8% 23,9

Combate ao inc�ndio 70 38% 80 38% 75 25% 75,0 2,2% 1,7

Instala��es hidrossanit�rias 45 38% 80 38% 100 25% 71,9 7,6% 5,5

Elevadores 50 30% 30 30% 100 40% 64,0 4,1% 2,6

Instala��es el�tricas 75 25% 80 25% 100 50% 88,8 10,0% 8,9

Instala��es de dados, voz e CFTV 100 25% 66 25% 66 50% 74,5 4,6% 3,4

Condicionadores de ar 40 25% 40 25% 100 50% 70,0 13,7% 9,6

Ininterrupto de energia (Grupo gerador, no-break) 100 25% 100 25% 100 50% 100,0 7,7% 7,7
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Figura 20 - BPI de cada sistema em 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Já a planilha representada na Figura 21 demonstra o cálculo final do BPI Anual para os 

três anos. Ela contém o somatório do BPI de cada sistema para o respectivo ano. Além disso, 

para que o respectivo gráfico represente as 4 (quatro) faixas com os níveis descritos na catego-

rização do desempenho do edifício público, inseriu-se 3 (três) colunas adicionais contendo os 

valores entre cada faixa (�Ótimo�, �Limite� e �Degradado�). 

 

Figura 21 - BPI referente a 2014, 2015 e 2016 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Após verificar a data do Habite-se informada pelo órgão (ANEXO J), qual seja 1972, 

partiu-se para a obtenção do Coeficiente de Idade.  

Nesse caso, o coeficiente de idade para o ano �a� é determinado como a relação entre a 

média móvel de 10 anos das despesas de manutenção anuais para o ano �n� e a despesa de 

manutenção anual média ao longo período de vida útil do edifício (cerca de 75 anos) (SHOHET, 

2010).  

Tendo em vista que o órgão não dispõe desses dados para a construção do gráfico utilizou-se, 
para efeito de viabilização do pré-teste, o gráfico reapresentado na   

Sistema (k)
Condi��o 

Atual (Ck)
Peso (Ck) Falhas (Fk) Peso (Fk)

Manuten��o 

Realizada (MP)

Peso 

(MP)
Pk Wk BPI

Estrutura (lajes, pilares e vigas) 60 45% 90 45% 0 10% 67,5 10,0% 6,8

Envolt�ria exterior (esquadrias e empenas) 20 38% 75 38% 0 25% 35,6 5,3% 1,9

Acabamentos interiores (pisos, paredes e divis�rias) 65 35% 80 35% 60 30% 68,8 34,8% 23,9

Combate ao inc�ndio 70 38% 80 38% 0 25% 56,3 2,2% 1,2

Instala��es hidrossanit�rias 45 38% 80 38% 100 25% 71,9 7,6% 5,5

Elevadores 50 30% 30 30% 100 40% 64,0 4,1% 2,6

Instala��es el�tricas 75 25% 80 25% 100 50% 88,8 10,0% 8,9

Instala��es de dados, voz e CFTV 66 25% 66 25% 66 50% 66,0 4,6% 3,0

Condicionadores de ar 40 25% 20 25% 100 50% 65,0 13,7% 8,9

Ininterrupto de energia (Grupo gerador, no-break) 100 25% 100 25% 100 50% 100,0 7,7% 7,7

Ano BPI !timo Limite Degradado

2014 74,1 80 70 60

2015 72,0 80 70 60

2016 70,4 80 70 60
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Figura 22, que corresponde a uma edificação similar à estudada por Shohet, Lavy-Lei-

bovich e Bar-On (2003).  
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Figura 22 - Coeficiente de Idade 

 
Fonte: Adaptado de Shohet, Lavy-Leibovich e Bar-On (2003) 

 

Posteriormente, eles foram inseridos na planilha representada pela Figura 23. Com 

efeito, têm-se os respectivos coeficientes: para 42 anos de idade (2014); 43 anos de idade (2015) 

e 44 anos de idade (2016). 

Figura 23 - Coeficiente de Idade para 2014, 2015 e 2016 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Enquanto a   

Ano CI

2014 1,26

2015 1,27

2016 1,26
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Figura 24, demonstra ainda o cálculo do nível de ocupação, conforme dados contidos 

na resposta do órgão (ANEXO J). Segundo o MDIC não há informação sobre a ocupação pa-

drão para a qual o edifício foi construído. 

No entanto, a partir da área útil em metros quadrados de cada andar do edifício público, 

cerca de 1.200 m², que contém 10 andares, e da informação descrita no Decreto nº 7.689, de 2 

de março de 2012, Art. 3º, de que �deverá ser observada a área de até nove metros quadrados 

de área útil para o trabalho individual� (BRASIL, 2012) pôde-se suprir a ausência desses dados.  
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Figura 24 - Coeficiente de Ocupação para 2014, 2015 e 2016 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Logo, considerando a área útil total de 12.000 metros quadrados e dividindo-se pela área 

útil de trabalho de 9 (nove) metros quadrados para cada colaborador, obtêm-se a ocupação pa-

drão em número de postos de trabalho: 1333. Acrescentando-se a informação dada pelo órgão 

sobre a ocupação atual em 2017 (1.300 postos de trabalho), considerou-se que esse número foi 

obtido após a realocação da Secretaria de Comércio Exterior no edifício sede do MDIC em 

questão no ano de 2016, com cerca de 200 postos de trabalho e sem alteração do quantitativo. 

 Finalizando-se o conjunto de planilhas, pode-se consolidar os dados para obtenção do 

último indicador, denominado MEI, ou Indicador de Eficiência da Manutenção, representado 

pela Figura 25.  

Figura 25 � MEI: Indicador de Eficiência da Manutenção 

Ano BPI 
DM2A 

(R$/m²) 
CIa COa IGP-M* MEIa Baixo Alto 

2014 74,1 132,75 1,26 0,95 0,0369 0,06 0,24 0,36 

2015 72,0 128,21 1,27 0,95 0,1054 0,16 0,24 0,36 

2016 70,4 109,66 1,26 1,00 0,0698 0,09 0,24 0,36 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 

Ademais, para uma melhor representação gráfica das 3 (três) faixas com os níveis des-

critos na categorização da eficiência do desempenho do edifício público, inseriu-se 2 (duas) 

colunas adicionais contendo os valores entre cada faixa (�Baixo� e �Alto�). 

 
5.4 Resultados finais e discussão - Montagem e simulação do quadro de indicadores 

Este item é apresentado em uma seção: os resultados finais da montagem e simulação 

do quadro de indicadores, mas também as considerações a serem observadas pela organização 

pública durante a eventual montagem do Quadro de Indicadores de Desempenho do Edifício 

Público conforme representado pela Figura 26. 

 

Ano
Ocupa!"o 

Padr"o

Ocupa!"o 

Ano

N#vel de 

Ocupa!"o
CO

2014 1333 1100 83% 0,95

2015 1333 1100 83% 0,95

2016 1333 1300 98% 1,00
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Figura 26 - Quadro de Indicadores de Desempenho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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 Montagem, simulação e forma de utilização do quadro de indicadores 

Para uma melhor visualização gráfica, discussão e análise dos indicadores, foram inse-

ridos gráficos em barras e linhas que representam os níveis de cada indicador.  

Na simulação representada pela Figura 26 , os indicadores foram analisados a partir da 

categorização definida por Shohet (2010), considerando as causas e efeitos dos dados atribuí-

dos.  

Quando o gestor público for proceder às análises das prováveis causas e efeitos das 

decisões tomadas em relação à administração da edificação pública em cada ano, ele deverá 

verificar os valores atingidos pelo respectivo indicador, observar qual o respectivo estado e 

desempenho resultante, no caso do BPI, ou a categoria, no caso do MEI. Em seguida, ele deverá 

transcrever uma análise sucinta da situação representada pelos indicadores. 

É importante ressaltar que as análises dos indicadores técnicos, BPI e MEI, do item 2 

do Quadro de Indicadores de Desempenho têm como referência o ano mais recente, não obs-

tante ela leva em conta também os dois anos anteriores. 

Por fim, caso o gestor público (SPOA ou CGRL) necessite apurar as análises, deverá 

adentrar os dados que compõe o BPI e o MEI, bem como, posteriormente, a execução dos res-

pectivos contratos administrativos por meios de seus gestores e fiscais a fim de obter as relações 

de causa e efeito sobre tais indicadores.  
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6 CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA 

Administração pública federal possui vários edifícios considerados monumentos ou 

obras arquitetônicas do ponto de vista histórico, alguns deles inclusive fazem parte do patrimô-

nio cultural da humanidade, como o conjunto de construções da Esplanada dos Ministérios em 

Brasília (IPHAN, 2016). Impedir que eles se deteriorem a ponto de ser necessário uma reforma 

geral, cuja execução requeira até mesmo o abandono da edificação pública, como reportado por 

Ladeira e Haubert (2016), é incorporar as melhores práticas adotadas em relação a essas edifi-

cações.  

Vislumbra-se que, por meio de monitoramento do Indicador de Eficiência da Manuten-

ção (MEI), pode-se evitar a negligência na manutenção da edificação pública e aumentar a vida 

útil dos sistemas da edificação. Já o acompanhamento do Indicador de Desempenho do Edifício 

(BPI) pode estimular a implementação de uma política de manutenção focada em ações pre-

ventivas e preditivas e desestimular a substituição de sistemas e componentes somente quando 

apresentam defeitos, prática já datada e em desuso nos países desenvolvidos. Enquanto o Indi-

cador de Despesa com Manutenção Anual pode contribuir para informar sobre o custo de ma-

nutenção, racionalizando consumo de recursos públicos. 

Por fim, o sistema de indicadores de desempenho como um todo permitirá, entre outras 

coisas, que os órgãos responsáveis pela fiscalização e tomada de decisão, em relação às contra-

tações de materiais e serviços, tenham uma referência para avaliar com mais clareza e transpa-

rência os processos e resultados do ciclo de compras. Assim, tendo os indicadores em mãos, 

pode-se até mesmo definir: se é o momento adequado para renovar a contratação terceirizada 

por mais um ano, ou se é o momento para a rescisão do contrato administrativo com uma em-

presa ineficiente em determinado serviço. Assim, abre-se novo processo licitatório, a fim de se 

obter uma contratação mais vantajosa para a administração pública e, consequentemente, para 

os edifícios públicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A administração pública possui um papel importantíssimo no incentivo à inovação por 

meio da contratação de serviços terceirizados de qualidade. Para que isso aconteça efetiva-

mente, a administração pública precisa aumentar sua produtividade e efetividade, bem como 

evoluir suas práticas de gestão por meio de processos bem definidos e fluxo de informações 

bem alinhadas entre as partes interessadas. 

Verifica-se que, por meio da sistematização, ordenação e rigor utilizados nessa pesquisa, 

o sistema de indicadores proposto tem o condão de atingir os objetivos gerais de mensuração 

do desempenho e da eficiência da manutenção terceirizada de competência da Divisão de En-

genharia e Administração Predial. 

Desde que a proposta de intervenção seja implementada, os órgãos responsáveis pelo 

planejamento, orçamento e administração terão à disposição valiosas informações a respeito do 

respectivo edifício onde o sistema de indicadores for aplicado. Ao mesmo tempo, o sistema de 

indicadores aumentará a conscientização de todas as partes interessadas na administração de 

edifícios públicos: seja a Administração Pública, sejam os profissionais da logística governa-

mental, seja o mercado da construção civil, no que tange a manutenção dos vários sistemas de 

um edifício público, cuja exigência de recursos públicos pode ser grande.  

Ao passo que, as decisões relacionadas às necessidades de substituição de sistemas, que 

chegaram ao fim de sua vida útil, não podem mais ser feitas às cegas ou mal planejadas, a fim 

de implementar sistemas com um alto investimento inicial, eficiência duvidosa e manutenção 

caríssima. Os cidadãos, incluindo os servidores, funcionários, agentes públicos e colaboradores, 

não necessitam de edifícios com sistemas de última geração, mas tão somente edificações raci-

onais e eficientes dentro da capacidade econômica e financeira do país para custeá-los. 

Em se tratando de limitações desta pesquisa, pode-se citar a indisponibilidade de dados 

anuais relacionados à despesa de manutenção de cada sistema da edificação pública estudada. 

Isso salta aos olhos, dada a necessidade de accountability e controle dos gastos públicos, per-

manentemente solicitada aos órgãos da administração direta e indireta pelos diversos órgãos e 

dispositivos de controle interno e externo. Por outro lado, isso realça a importância desta pes-

quisa, já que a inovação decorrente do uso de princípios e ferramentas da ciência da adminis-

tração e das ciências exatas em conjunto se mostra um caminho muito mais eficiente e eficaz 

do que a profusão de dispositivos legais que não se conversam. 
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Por fim, a logística governamental, nos termos do Ministério do Planejamento, Desen-

volvimento e Gestão (MPOG), ou mais precisamente a administração de edifícios públicos en-

volve tanto a manutenção quanto à conservação do patrimônio público. Portanto, sugere-se que 

a conservação de edifícios públicos, que envolve serviços de limpeza, brigada civil e segurança 

patrimonial, entre outros, seja objeto de futuros estudos relacionados à transformação e inova-

ção organizacional.  
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APÊNDICE A � EDIFÍCIOS PÚBLICOS DE ESCRITÓRIOS 

O objetivo deste apêndice é complementar o referencial relacionado à administração 

pública. Com isso, sob a perspectiva relacionada às edificações, tendo por base a bibliografia 

nacional e internacional, ele perpassa conhecimentos sobre arquitetura e engenharia no que diz 

respeito especificamente aos edifícios de escritório, bem como a gestão da manutenção deles. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio da NBR 5674 (ABNT, 

2012, p. 2), uma edificação é um "produto constituído de um conjunto de sistemas, elementos 

ou componentes estabelecidos e integrados em conformidade com os princípios e técnicas da 

engenharia e da arquitetura". Para Dias (2015), um edifício é uma construção resultante de pro-

jeto específico, com utilização definida, dotado de instalações e equipamentos. Constitui-se em 

uma unidade autônoma e a sua manutenção é uma atividade de enorme relevância e importân-

cia. As principais características de um edifício conforme (DIAS, 2015):  

a) tem grande impacto social e econômico;  

b) necessita de recursos financeiros durante todo o seu ciclo de vida;  

c) envelhece fruto de vários condicionamentos e também devido à degradação natural dos 

vários componentes;  

d) utilização nem sempre intuitiva e normalmente não existe um manual de utilização ou 

operação;  

e) aparenta robustez, porém esconde defeitos;  

f) yem necessidades técnicas e regulamentares para garantir seu desempenho. 

Já um escritório situa-se no âmago das circulações urbanas. Tendo em vista a necessi-

dade de contatos múltiplos, os escritórios precisam ficar próximos uns dos outros, como afirma 

Le Corbusier (2014). Esses escritórios tendem a reunir-se num único edifício, de uma maneira 

que assegura além do contato: economia e rapidez.  

O ramo mais ativo no Brasil em matéria de edifícios para uso de profissionais constitui-

se exatamente pela categoria dos prédios de escritórios. A evolução no sentido de arranha-céu 

começou em 1935 no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ela foi-se acelerando durante anos em 

todas as cidades brasileiras e afogando seu centro num mar de concreto. Porém, a qualidade do 

conjunto permanece elevada por contar, por exemplo, com o nome de Niemeyer no caso de 

Brasília, em decorrência de sua originalidade (BRUAND, 1997). 

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o conjunto 

dos Ministérios e seus respectivos anexos, localizados em Brasília, Distrito Federal, passou pelo 
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processo de tombamento sob o número 1550, classificado como edificação e encontra-se apro-

vado (IPHAN, 2016). 

Nos edifícios de Brasília predominam "[...] ambientes de escritório, ou seja, onde se faz 

expediente relativo a qualquer administração, obra, etc" (SILVA, 2007a, p. 41). Assim, nos 

edifícios públicos de escritório, desenvolvem-se predominantemente atividades como: leitura, 

escrita e uso de computadores. 
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APÊNDICE B � EVOLUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE 

ESCRITÓRIOS 

A evolução dos edifícios foi muito bem retratada por Silva (2007a, p. 42), que realizou 

um cuidadoso resgate histórico sobre os edifícios públicos de escritório. Para ela, o contexto 

desse tipo de edifício �[...] está diretamente ligado às mudanças ocorridas nas sociedades�. Ela 

segue a linha de raciocínio de Bruand (1997), que afirma serem os edifícios públicos de pro-

porção mais elevada em relação às outras construções. 

A construção de edifícios mais altos se deveu em grande parte à Revolução Industrial e 

suas inovações. Primeiramente, o maquinário para a produção do ferro laminado e das barras 

de aço permitiram vãos maiores. Dessa forma �[...] a estrutura metálica eliminou a função es-

trutural da parede que passou a funcionar apenas como vedação� (SILVA, 2007a, p. 44). 

A criação do elevador em 1853, conforme Silva (2007a) juntou-se à necessidade de 

aproveitamento máximo dos terrenos por meio dos arranha-céus. A janela de Chicago, horizon-

talmente alongada substituiu as pedras nas fachadas. 

Com efeito, os vidros passaram a predominar devido à produção em grande escala. Além 

disso houve uma melhora na iluminação dos ambientes internos e também da qualidade do ar. 

Esta foi conseguida com a invenção da iluminação artificial em 1879, já que a fumaça proveni-

ente dos candelabros poderia ser eliminada segundo Silva (2007a).  

Figura 27 - Edifícios de Escritórios 

 
Fonte: Corbusier (2014) 
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Braund (1997) afirma que ocorreu uma renovação na arquitetura brasileira a partir da 

introdução do modernismo representado pela Figura 27. Ela foi orientada no sentido monumen-

tal a partir do Ministério da Educação e Saúde, localizado no Rio de Janeiro, conforme Figura 

28. O projeto do edifício foi elaborado por Le Corbusier e é considerado até hoje o símbolo do 

movimento modernista no Brasil. 

Figura 28 - Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro 

 

Fonte: Kon (2007) 

 

De acordo com a classificação de Silva (2007a, p. 41) um ministério é um tipo constru-

tivo de edifício governamental assim como os parlamentos, escritórios, tribunais e prefeituras. 

Ela afirma também que esses edifícios podem ser denominados também de edifícios públicos, 

no qual "[...] públicos entendem-se aqueles que pertencem a uma pessoa jurídica de direito 

público e que abrigam tanto os serviços do Estado como os dominicais". 

Muitos desses edifícios apresentam volumes semelhantes, tendo em vista a influência 

do pensamento modernista, que defendeu a predominância da organização vertical, de forma 

que haveria a liberação do solo, garantia de sol, espaço e vegetação (SILVA, 2007a). 

A configuração interna geralmente adota a ideia de escritório panorâmico, dependendo 

do tipo de climatização. Nesse tipo de escritório os colaboradores são agrupados em ilhas mul-

tifuncionais em razão da complementaridade de suas tarefas, com a instalação de divisórias com 

alturas variáveis, conforme a necessidade de privacidade (GONÇALVES, 2014). 
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APÊNDICE C � GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 

A gestão de edifícios desempenha cada vez mais um importante papel. Ela caracteriza-

se como um conjunto de ações e procedimentos que precisam ser implementados em um edifí-

cio após a sua construção de forma que seu desempenho seja otimizado (GONÇALVES, 2014). 

As exigências funcionais dos edifícios que devem ser garantidas seja no nível de projeto, 

construção ou utilização são as seguintes (GONÇALVES, 2014): 

a) segurança: condições de segurança e proteção da vida dos seus usuários, assim como 

sua integridade física; 

b) conforto: condições de habitabilidade e exigências primárias de vida dos usuários; 

c) adaptabilidade: condições de flexibilidade e ajustamento dos elementos dos sistemas 

construtivos; 

d) durabilidade: condições que permitam o desempenho, durante o período de vida útil, 

das funções dos diferentes elementos do sistema construtivo; 

e) economia: condições de viabilidade dos custos inerentes ao uso.  

Dessa maneira, a vida útil e os níveis de desempenho dos sistemas que compõem uma 

edificação justificam a aplicação de recursos públicos na manutenção predial (ARAUJO 

NETO, 2015). A durabilidade das edificações está diretamente ligada às rotinas de manutenção.  

Cabe aos gestores de manutenção predial a conscientização dos administradores quanto 

à necessidade de se aplicar com funcionalidade uma manutenção especializada, planejada e 

organizada. Isso evita que as edificações cheguem a um nível de deterioração ou desempenho 

no qual seja preciso abandoná-la em decorrência da necessidade de reforma geral exigida, como 

ocorreu no caso do Bloco O da Esplanada dos Ministérios em Brasília, de acordo com Ladeira 

e Haubert (2016). 

 

Manutenção de edificações 

No âmbito internacional, a partir da década de 80 a manutenção mudou o seu enfoque, 

afastando-se cada vez mais do conceito do aumento de disponibilidade para começar a 

implementar uma gestão eficaz de ativos e que transformam a função de manutenção como uma 

atividade cada vez mais fundamental na política estratégica de desenvolvimento das empresas 

(DIAS, 2015). 

A manutenção de edificações ou manutenção predial têm a característica da 

complexidade. Vários sistemas e subsistemas compõem as edifícações institucionais, entre eles: 
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a fundação, a estrutura, o sistema de vedação, os revestimentos, as esquadrias, e as 

impermeabilizações. Existem ainda as instalações hidráulicas e elétricas, o sistema de esgoto, 

incêndio, telefonia. Todos eles formam a estrutura física de uma edificação (SINDUSCON-

MG, 2013). 

No Brasil, conforme o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas 

Gerais (ABNT, 2012), só existem duas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) relacionadas diretamente à manutenção de edificações:  

a) ABNT NBR 14037/2011 - Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 

manutenção das edificações - Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos. 

b) ABNT NBR 5674/2012 - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de 

gestão de manutenção; 

A norma ABNT NBR 5674 (2012) recomenda que o sistema de gestão da manutenção 

disponha de indicadores de eficiência (BERTINI; MARTINS; THOMAZ, 2013, p. 20). Eles 

seriam utilizados com a finalidade de avaliar: 

a) A relação custo/tempo estimado e efetivamente realizado; 

b) A taxa de sucesso das intervenções; 

c) A relação ao longo do tempo do custo x benefício das manutenções; 

d) A preservação do valor da edificação ao longo do tempo de vida útil dela. 

É importante ressaltar que a Associação Brasileira de Normas Técnicas lançou também 

a NBR 15575/2013, que é a norma mais recente relacionada às edificações. No entanto, o foco 

dessa norma são os requisitos mínimos para os sistemas estruturais, pisos, vedações internas e 

externas, coberturas e hidrossanitários das edificações habitacionais (2013, p. 8).  

Apesar dela não se aplicar a obras em andamento ou a edificações concluídas até 19 de 

julho de 2013, data da entrada em vigor conforme Possan e Demoliner (2013), alguns conceitos, 

como desempenho, durabilidade e vida útil de uma edificação serão utilizados neste trabalho, 

guardadas as devidas similaridades. 

a. Desempenho 

Trata-se de um conceito que pode ser entendido como as condições mínimas de habita-

bilidade para os usuários durante certo período de tempo.  

Os critérios definidos pela NBR 15575/2013 são: desempenho estrutural; segurança 

contra incêndio; segurança no uso e na operação; estanqueidade; desempenho térmico; desem-
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penho acústico; desempenho lumínico; durabilidade e manutenabilidade; saúde, higiene e qua-

lidade do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico; e, adequação 

ambiental (POSSAN; DEMOLINER, 2013). 

Quanto à avaliação ou comprovação de desempenho, a NBR 15575/2013 sugere a rea-

lização de testes em laboratórios especializados e a modelagem matemática. Porém, de acordo 

com Possan e Demoliner (2013), essa norma não cita expressamente a necessidade de utilização 

de indicadores de desempenho para tal avaliação ou comprovação de desempenho.  

Já o guia orientativo para atendimento a essa norma cita em seu Anexo C �indicadores 

de eficiência da gestão do sistema de manutenção� para avaliação do sistema de gestão 

(BERTINI; MARTINS; THOMAZ, 2013, p. 253). Nesse caso, eles avaliariam, entre outros: 

volume de recursos despendidos com a manutenção. Porém, da mesma forma nenhum tipo de 

indicador é citado, tendo em vista que se trata de uma interpretação da norma ABNT NBR 5674 

(2012) com base no foco da NBR 15575/2013. 

 

b. Durabilidade 

O conceito de durabilidade segundo Possan e Demoliner (2013) foi coletado da norma 

ISSO 13823 (2008). Refere-se à capacidade de determinada estrutura (edifício) ou seus com-

ponentes satisfazerem os requisitos de desempenho do projeto por um período de tempo sob 

ações ambientais ou sob o processo de envelhecimento natural. É claro que isso considera a 

manutenção planejada. Essa durabilidade relaciona-se diretamente com a vida útil. 

 

c. Vida Útil 

A NBR 15575/2013 define vida útil como "medida temporal da durabilidade de um 

edifício ou de suas partes". Já a ISO 13823 (2008) define vida útil como "o período efetivo de 

tempo durante o qual uma estrutura ou qualquer de seus componentes satisfazem os requisitos 

de desempenho do projeto, sem ações imprevistas de manutenção ou reparo" (POSSAN; 

DEMOLINER, 2013). 

A Figura 29 contém um gráfico que relaciona o nível de desempenho conforme o tempo 

de utilização da edificação. Verifica-se que sem as ações de manutenção o nível de desempenho 

cairia ao patamar mínimo rapidamente e logo atingiria o tempo T1. Isso diminuiria prematura-

mente a vida útil da edificação. Porém, com as ações de manutenção, haveria um incremento 
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de desempenho, mantendo as condições da edificação acima do nível mínimo, além de prolon-

gar a vida útil da edificação até T2 (POSSAN; DEMOLINER, 2013, p. 11). 

 

Figura 29 - Desempenho da edificação com e sem manutenção 

 
Fonte: Elaborado por Possan e Demoliner (2013, p. 10) 

 

Normalmente a vida útil de uma edificação é expressa em anos. Em termos de concreto, 

a vida útil de projeto (VUP) mínima é 50 anos para edifícios e estruturas comuns (ABNT, 2012). 

Porém, sabe-se que os edifícios possuem vários sistemas. Alguns estão relacionados no Quadro 

14. 

 

Quadro 14 - Vida útil de projeto conforme NBR 15575/2013 

Sistema 
VUP (em anos) 

Mínima (M) Superior (S) 
Superior ! 50 ! 75 

Pisos Internos ! 13 ! 20 

Vedação vertical externa ! 40 ! 60 

Vedação vertical interna ! 20 ! 30 

Cobertura ! 20 ! 30 

Hidrossanitário ! 20 ! 30 

Fonte: Adaptado de Possan e Demoliner (2013, p. 12) 
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Objetivos da manutenção de edificações 

Como objetivos da manutenção pode-se de forma resumida considerar que se pretende 

garantir que os equipamentos operem num estado de funcionamento seguro e eficiente, obtendo 

rendimentos próximos dos 100%, garantindo uma adequada disponibilidade e confiabilidade 

dos equipamentos e uma redução ao mínimo da produção de produtos defeituosos.  

O cumprimento de todos estes objetivos deve obedecer também à sua racionalidade 

econômica. A aplicação destes objetivos na indústria imobiliária, ou seja, na manutenção e 

gestão de edifícios, devido principalmente as suas particularidades e objetivos específicos, 

implica que aquele conjunto de ações deve ter sempre em conta, para além da operacionalidade 

do equipamento, a do sistema e a do setor em que ele se integra (DIAS, 2015). 

Tipos e metodologias de Manutenção 

Distinguem-se os dois grandes tipos de manutenção em função da deteção ou não, de 

falhas no equipamento. A manutenção efetuada antes da ocorrência da falha é designada de 

preventiva dividindo-se em condicionada e sistemática. A manutenção efetuada depois da 

ocorrência da falha designa-se por corretiva, dividindo-se em diferida ou imediata. A 

manutenção corretiva diferida é efetuada posteriormente à deteção da falha no equipamento. 

Por outro lado, a manutenção imediata é realizada após a deteção da falha, com vista a evitar 

consequências drásticas (DIAS, 2015). 

Segundo a norma NBR 5462/1994 (2012), os termos relacionados à manutenção são: 

manutenção preventiva, corretiva e controlada/preditiva. Elas podem ser definidas com sendo 

as seguintes: 

a) manutenção corretiva: é aquela efetuada após a ocorrência de uma pane. Ela destina-se 

a recolocar um item em condições de executar uma função requerida; 

b) manutenção preventiva: é aquela efetuada em intervalos predeterminados, destinada a 

reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item; 

c) manutenção preditiva: é aquela que se utiliza de meios de supervisão centralizados ou 

de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a corretiva. 
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ANEXO A � MAPA ESTRATÉGICO DO MDIC 

Figura 30 - Mapa Estratégico do MDIC 

 

Fonte: Planejamento Estratégico MDIC 2016/2019 (BRASIL, 2017b) 
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ANEXO B � SÍTIO DE ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO DO 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC) 

Figura 31 - Página de Acesso ao e-SIC 

 

Fonte: Sítio do e-SIC (BRASIL, 2017). 

 

 

Na página ilustrada pela Figura 31, após o cadastramento do usuário, efetuou-se o acesso 

ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, conforme orientações do respec-

tivo sítio. 
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ANEXO C � PÁGINA INICIAL DE ACESSO AO E-SIC 

 

Figura 32 - Página Inicial do e-SIC 

 

Fonte: Sítio do e-SIC (BRASIL, 2017). 

 

 

 

Na página ilustrada pela Figura 31, nota-se o link onde foi registrado o pedido, bem 

como aquele para consulta do pedido realizado. 
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ANEXO D � PÁGINA DE CONSULTA DO PEDIDO NO E-SIC 

 

Figura 33 - Página de consulta do pedido 

 

Fonte: Sítio do e-SIC (BRASIL, 2017). 
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ANEXO E � PEDIDO DE INFORMAÇÃO NO E-SIC 

 

Figura 34 - Detalhamento do Pedido: Dados inseridos 

 

Fonte: Sítio do e-SIC (BRASIL, 2017). 
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ANEXO F � PEDIDO DE INFORMAÇÃO NO E-SIC: DADOS DA 

RESPOSTA 

 

Figura 35 - Detalhamento de Pedido: Dados da Resposta 

 

Fonte: Sítio do e-SIC (BRASIL, 2017). 
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ANEXO G � PEDIDO DE INFORMAÇÃO NO E-SIC: ANEXOS 

 

Figura 36 - Detalhamento de Pedido: Anexos 

 

Fonte: Sítio do e-SIC (BRASIL, 2017). 
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ANEXO H � PEDIDO DE INFORMAÇÃO NO E-SIC: ANEXO - DA-

DOS DO PEDIDO 

 

Figura 37 � Anexo: Dados do Pedido 

 

Fonte: Sítio do e-SIC (BRASIL, 2017). 
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ANEXO I � PEDIDO DE INFORMAÇÃO NO E-SIC: ANEXO - DA-

DOS DA RESPOSTA 

 
Figura 38 - Anexo do Pedido: Dados da Resposta 

 

Fonte: Sítio do e-SIC (BRASIL, 2017). 
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ANEXO J � PEDIDO DE INFORMAÇÃO NO E-SIC: ANEXO - RES-

POSTAS 

 

Figura 39 - Anexo do Pedido: Respostas 

 


