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RESUMO 

A utilização do modelo de gerenciamento de facilidades (facilities management) pela 

SABESP, alinhado à identidade e diretrizes estratégicas da organização, como uma 

nova estratégia para compras de serviços terceirizados tem com visão a excelência 

em gestão, com ganhos de produtividade, otimização dos serviços, transparência dos 

contratos e redução custos e, ainda, com a perspectiva de ser referência no setor de 

serviços públicos. O modelo de facilities SABESP tem como característica inovadora 

a integração dos serviços de limpeza, áreas verdes, manutenção predial, copeiragem, 

recepção, manutenção dos sistemas de ar condicionado e serviços de 

desinsetização/desratização em um único contrato. Resultado de um processo com 

oito anos de trabalho no aprimoramento dos modelos de contratação, com o 

estabelecimento de parcerias estratégicas com fornecedores, a interação com órgãos 

de controle e superação de resistências internas. Em função dessa inovação obteve-

se a otimização da gestão e a maximização da concentração nas atividades 

finalísticas com o resultado de redução de custos da ordem de 24%. 

Palavras-chaves: Administração de Facilidades, Facility Management, Administração 

Pública, Gerenciamento de Contratos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Gestão Estratégica das Organizações tem como meta a excelência em sua 

administração, e é através da busca pelo novo e de melhorias em seus sistemas e 

processos corporativos, que buscam garantir a competitividade entre elas. A inovação 

e competitividade, atualmente, promoveram mudanças tanto na visão e no agir como 

no gerir os negócios, que somadas a evolução tecnológica e a exigência de 

sustentabilidade socioambiental provocaram a necessidade de uma gestão mais 

abrangente e qualitativa, e, é neste momento em que surge o modelo de 

gerenciamento de facilidades (facilities management) com o objetivo de integrar os 

serviços de facilidades ao universo corporativo de maneira a alavancar o 

posicionamento   da empresa. 

O presente trabalho visa demonstrar que embora as empresas da 

administração pública tenham legislação específica no referente à contratação não 

significa que não possam ser ágeis, eficientes e inovadoras.  

A busca por melhorias contínuas se faz necessária para captação de práticas 

que otimizem a aplicação do erário e é com essa visão e objetivo que a Sabesp 

trabalha sua gestão. Quando do início desse estudo a missão era de encontrar um 

novo modelo de contratar e de administrar os serviços de facilidades (antigos serviços 

gerais e de apoio operacional). 

 

2. DO CONCEITO DE FACILITIES  

 

A denominação "Facility" ou "Facilidade" vem do latim "Facilitas" e remete à 

qualidade de algo ser realizado facilmente. A evolução do verbete levou ao significado 

de “lugar para se realizar alguma atividade” por meio da noção de “meios físicos pelos 

quais algo pode ser realizado facilmente”. 

O Centro Europeu de Normatização (CEN) define “facilidade” como qualquer 

ativo tangível que suporta uma organização, usualmente um edifício ou outro tipo de 

instalação que suporte algum tipo de atividade promovido por uma organização. Para 
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o CEN, o Gerenciamento de Facilidades é a “integração de processos dentro de uma 

organização para manter e desenvolver os serviços acordados que suportam e 

aprimoram a eficácia de suas atividades primárias” (CEN, 2006). 

De acordo com a definição da International Facility Management Association 

(IFMA), o Gerenciamento de Facilidades é “uma profissão que abrange múltiplas 

disciplinas com o objetivo de dotar o ambiente construído de funcionalidades através 

da integração de pessoas, propriedades, processos e tecnologias”. 

 

“O Gerenciamento de Facilidades é uma atividade profissional que tem por finalidade 
o planejamento e a operação de processos eficientes, integrando edificações, 
equipamentos e serviços (meios) visando dar suporte às pessoas, alinhada às 
estratégias, para a efetiva consecução dos propósitos (fins) das organizações. A 
atividade de Gerenciamento de Facilidades deve gerar experiências significativas para 
usuários e clientes produzindo transformações positivas na atividade fim”.(GRAÇA, 
2012) 

 

O Gerenciamento Integrado de Facilities é uma prática de mercado que tem 

como principal objetivo a melhoria da relação entre custos operacionais e performance 

das instalações, além do aumento de produtividade e redução de custos. 

A gestão de serviços integrados de facilities está presente em edifícios de 

varejo, shopping centers, indústrias, condomínios empresariais e residenciais, 

supermercados, escolas, hospitais e órgão públicos.  

Note-se que, devido ao desenvolvimento e viabilidade econômica e financeira 

desta atividade, foi desenvolvido pela USP o MBA: Gerenciamento de Facilidades, do 

qual a Sabesp antes de implantar o modelo em exame capacitou seus profissionais 

na busca pela excelência dos serviços prestados internamente e com a comprovada 

redução de custos com esta contratação. 

Tal a importância e benefícios deste modelo conceitual. Sua evolução 

aconteceu de forma acentuada nas últimas décadas. Os primeiros registros de 

referência ao Gerenciamento de Facilidades em sua concepção atual surgiram na 

década de 70.  

Em 1980, foi formada a International Facility Management Association (IFMA) 

e entre as décadas de 90 e 2000 surgiram outras associações nacionais de 
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Gerenciamento de Facilidades, a ABRAFAC – Associação Brasileira de Facilities cuja 

identidade pode ser citada a título de elucidação:  

 “A ABRAFAC Associação Brasileira de Facilities é uma entidade sem fins lucrativos, 
fundada em 2004, que tem por objetivo desenvolver o mercado, as organizações e os 
profissionais de Facilities, sejam eles agentes públicos, contratantes, consultores, 
administradores ou empresas prestadoras de serviços. 

Nos últimos anos, a Associação vem se fortalecendo com ações efetivas de promoção 
de conhecimento e interação da comunidade do setor, sendo reconhecida como agente 
aglutinador do seguimento em suas diversas frentes. 

Visão: Tornar clara e estratégica a atividade de Facilities no mercado brasileiro. 

Missão: Promover a capacitação e reconhecimento do profissional de Facilities, 
atuando como protagonista e catalisador no desenvolvimento do setor frente a 
mercados, governos e sociedade. 

Valores: Conectividade, Objetividade, Inovação, Integridade e Sustentabilidade 

Posicionamento Estratégico: Em um ambiente em que Facilities carece de 
entendimento comum, a ABRAFAC é a associação referência para profissionais, 
empresas e agentes relacionados a este mercado que buscam informação, 
desenvolvimento e reconhecimento na atividade. 

Principais Atributos: Ser reconhecida como uma entidade que possui Benefícios 
Atrativos, que é Acessível, Representativa, Colaborativa, que Preza o Respeito e que 
está em Constante Evolução. ” (ABRAFAC, 2016) 

 

Em suma, pode-se considerar que, gestão de facilidades é a interseção de 

atividades multidisciplinares dentro do ambiente construído e gestão do impacto sobre 

as pessoas e o local de trabalho diante realização dessas atividades. 

 

3. HISTÓRICO 

 

O modelo de facilidades pode ser considerado a evolução do processo de 

terceirização, pois a terceirização deu-se no momento que os governos buscavam 

alternativas para melhorias na administração com expectativa de maior eficiência nos 

processos internos e otimização de recursos com redução de custos. 

Historicamente no Brasil esse processo, embora não seja recente, teve sua 

aplicação intensificada e disseminada por volta dos anos 90, momento em que 

ocorreu uma reestruturação administrativa e operacional na esfera da administração 

pública, fato que provocou análises e debates entre governos, trabalhadores e 

empresários. (DIEESE, 2007). 
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A partir de então, adotou-se o processo terceirização para os serviços cujas às 

atividades não sejam escopo das atividades fins da administração, tais como: limpeza, 

vigilância, portaria,recepção, jardins entre outros. O foco era aumento daprodutividade 

em suas atividades fins e da qualidade como fatores diferenciais para a 

competitividade. 

“Focalizar a produção de um bem ou a prestação de um serviço significaconcentrar as 
atividades da empresa naquilo que a diferencia diante daconcorrência, ou seja, naquilo 
em que ela tem reconhecida excelência ou querepresenta sua atividade mais lucrativa. 
“- Relatório Técnico - O Processo de Terceirização e seus Efeitos sobre os 
Trabalhadores no Brasil (DIEESE, 2007). 

 

Enquanto a administração pública entra na era da terceirização, as empresas 

privadas já buscavam melhorias nesse processo, em virtude da evolução tecnológica, 

seguida da globalização, fatos que exigiram pesquisas de novas fórmulas e conceitos 

de administração no âmbito da estratégia empresarial, de maneira de modernizar sua 

gestão, através da maximização dos resultados, até então obtidos com a 

terceirização, garantindo a continuidade dos serviços de forma integrada e conjunta. 

Partindo-se que os serviços com características contínuas e terceirizáveis, tem 

procedimentos e rotinas que não podem ser estáticos, ou seja, devem estar em 

constante evolução, pois o segmento dos mesmos tende a acompanhar as alterações 

tecnológicas, socioambientais, legislativas, sindicais, econômicas com o intuito de 

ofertar as melhores condições aos clientes.  

A partir desta diretriz é que se observou que produtividade, sustentabilidade e 

otimização de recursos são palavras chave do planejamento estratégico e/ou da 

gestão de qualquer organização do século XXI. 

Como parte importante desta diretriz empresas de todos os portes e segmentos 

vêm cada vez mais delegando processos que também são estratégicos, todavia não 

estão são inseridos no core business das mesmas. 

Com essa demanda, os fornecedores desses serviços começam, também, a se 

preparar para atender as necessidades desses clientes. Surge, então, modelo de 

serviços facilidades, que a princípio se denominava “serviços gerais” e posteriormente 
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“serviços terceirizados” que   em sua primeira junção tiveram como nomenclatura 

“multiserviços”, reconhecidos hoje como facilities ou facilidades. 

Sendo que parte do setor privado passou a aplicar esse modelo, enquanto as 

empresas públicas permaneciam com o modelo tradicional de terceirização, ou seja, 

contratação distinta para cada frente de serviços.  

Os serviços que possuem as atividades ligadas à Área de Facilidades são 

numerosos, e cada especialista no assunto tem sua visão para identificar esses 

serviços, porém a maioria entende que todas as atividades reconhecidas como apoio 

integram a gestão de facilidades.  

Os serviços de facilidades temo dois momentos distintos: 

 CONTRATAÇÃO = FOCO NO CLIENTE (contratante com olhar para 

seus clientes) 

 PARCERIA = FOCO NO FOCO DO CLIENTE (contratada com olhar para 

os clientes do contratante). 

 

Se devidamente aplicado, a contratação desse processo pode, e deve obter os 

seguintes resultados: 

 Concentração de energia em atividades fim, 

 Transformaçãode custos de infraestrutura de fixo para variável,  

 Racionalização de custos globais, 

 Combinação dinâmica x custos x qualidade. 

 Custos apropriados aos níveis de qualidades possíveis, 

 Serviços executados por profissionais devidamente qualificados 

 Transparência nos processos, 

 Geração de informações baseadas em pareceres técnicos para validar 

decisões da gestão operacional; 

 Planos de Manutenção Operacional e Controle 

 Proporcionar conforto ambiental, confiabilidade e facilidades aos 

usuários; 

 Assegurar rentabilidade, liquidez e aumento da vida útil das instalações 
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 Facilitar a gestão empresarial, reduzindo quantidade e diversidades 

dasatividades para organização, através agilização de processos e de 

respostas imediatas para decisões estratégicas;  

Portanto, é considerado um projeto necessário para o sucesso das inovações 

e melhorias organizacionais e gerenciais pretendidas. 

 

4. NÍVEIS DO MODELO DE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE FACILIDADES 

 

Conjunto de serviços com segmentos comuns e similares: 

 Serviços de Asseio, Limpeza e Conservação Predial; 

 Serviços de Conservação e Manutenção de Áreas Verdes e Jardins; 

 Serviços de Serviços de Copeiragem e Garçons; 

 Serviços de Apoio Administrativo Operacional – Recepção; 

 Serviços de Manutenção e Conservação Predial – Manutenção 

hidráulica/ manutenção elétrica/ Serviços gerais e de apoio de à 

manutenção predial/serviços e operação de service desk – sistema de 

gestão de ordens de serviços; 

 Serviços de Conservação e Manutenção Preventiva e Corretiva de 

Sistema de ar condicionado e Aparelhos; 

 Serviços de Desinsetização e Desratização 

 

Para essa contratação é possível encontrar no mercado empresas que ofertam 

essa reunião de serviços, mas a garantir não restringir à concorrência, é interessante 

que se permita a terceirização ou subcontratação dos para os serviços de Serviços de 

Conservação e Manutenção Preventiva e Corretiva de Sistema de ar condicionado e 

Aparelhos e Serviços de Desinsetização e Desratização. 

Conjunto de serviços de com segmentos comuns e similares e serviços de 

manutenção com segmentos distintos: 
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 Todos os serviços elencados anteriormente, com exceção do de 

Sistema de ar condicionado e Aparelhos; 

 Serviços de Conservação e Manutenção Preventiva e Corretiva de 

Sistema de ar condicionado e Aparelhos (exigências técnicas com 

maior nível técnico);  

 Serviços de Conservação e Manutenção Preventiva e Corretiva de 

Sistema de Equipamentos de Áudio e Vídeo; 

 Serviços de Conservação e Manutenção Preventiva e Corretiva de 

Elevadores (legislação específica e fiscalização); 

 Serviços de Conservação e Manutenção Preventiva e Corretiva de 

Sistema de Alarme e Combate a incêndio; 

 Outros. 
 

Para essa contratação obrigatoriamente deve-se aplicar a contratação com 

exigência de consórcio e/ou subcontratação, pois esses serviços são de segmentos 

distintos e com exigências técnicas de maior complexidade. 

Nesse nível se fazem necessários estudos rigorosos junto ao mercado e 

avaliação minuciosa das condições para contratação por parte das empresas 

públicas. Essas ações devem-se não somente em virtude das legislações e regra no 

âmbito dos processos licitatório, mas também pelo nível de consórcio que teremos 

contratado e qual grau de complexidade para sua administração.  

Conjuntos de todos serviços descritos anteriormente incluído o Gerenciamento. 

Algumas empresas contratam o nível mais complexo (2) e incluem na 

contratação o gerenciamento dos serviços, ou seja, o fornecedor dos serviços e/ou 

Mandante do Consorcio deve disponibilizar um Gestor e/ou uma equipe que terá a 

responsabilidade de administrar, acompanhar e fazer com que o contrato se 

desenvolva de maneira efetiva, respeitados todos os cronogramas e observadas todas 

as condições técnicas e exigências estabelecidas no mesmo, com a qualidade 

requerida no objetivo da contratação. 

O mercado, ainda, oferece o apenas o gerenciamento dos serviços de 

facilidades, que nada mais é que o fornecedor disponibiliza; gerente, equipe e 

ferramentais para realizar a gestão dos serviços contratados pela empresa 

(contratante). Esta contratação visa garantir a execução dos serviços de facilidades 

executados por outro (s) fornecedores (s) contratados, sem envolver no dia a dia a 
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empresa contratante, que terá todo mês um relatório com a avaliação dos serviços e 

notas de qualidade de execução de cada frente. 

As empresas privadas e/ou públicas quando da aplicação desse modelo de 

contrato devem ter, também o entendimento, que não estamos mais direcionando 

para uma mera fiscalização de frentes de serviços, mas sim estão instituindo uma 

Gestão de serviços de facilidades. 

A Gestão de Facilidades podem ser realizadas por diversas formações, 

advogados, engenheiros, arquitetos e outras, mas com certeza esses devem ter o 

conhecimento da administração. 

A palavra administração vem do latim: “administratione” e significa conjuntos 

de atividades voltadas à organização de empresa, que são realizadas através de 

técnicas de gestão. Essas técnicas buscam dar suporte ao alcance dos objetivos da 

empresa, de forma eficiente e eficaz com a devida responsabilidade socioambiental, 

que é um fator muito importante na gestão moderna uma vez que considerado uma 

métrica para competividade. 

Para Chiavenato (2004), existem 3 tipos de habilidades para o administrador 

ter sucesso: habilidade intelectual, habilidade humana e habilidade conceitual, a partir 

desse entendimento, podemos instituir a figura do Gestor de Facilidades, e conforme 

Chiavenato (2004): 

Habilidade técnica: utiliza conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos 

necessários para o desempenho de tarefas específicas, por meio da experiência e 

educação. 

Habilidade Humana:  consiste na capacidade e facilidade para trabalhar com 

pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e liderar grupos de 

pessoas. 

Habilidade Conceitual: capacidade de compreender a complexidade da 

organização como um todo e o ajustamento do comportamento de suas partes. Essa 

habilidade permite que a pessoa se comporte com os objetivos da organização total e 

não apenas com os objetivos e as necessidades de seu departamento ou sua equipe. 
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Com essas habilidades um Gestor de Facilidades terá condições de tomar 

decisões até mesmo estratégica, pois estará apto a entender as demandas, uma vez 

que absorveu a visão sistêmica da organização. 

O Gestor de Facilidades nada mais é que minimizador de problemas, e deve 

trabalhar com ações proativas, preventivas para evitar ações corretivas nos processos 

sob sua gestão, faz com que a execução das atividades integrantes dos serviços de 

facilidades sejam realizadas conforme determinado em especificações de serviços e 

técnicas de maneira ágil, eficiente e proativa.  O Gestor deve ter como ferramentas de 

trabalho um sistema de gestão, parâmetros, indicadores e métricas para avaliação 

dos serviços e do fornecedor. Os dados obtidos devem ser aferidos e consolidados, 

e, será base para elaboração de relatórios gerenciais e operacionais.  

5. APLICAÇÃO  

Quando consolidado, o Planejamento Estratégico Sabesp direciona ao 

Planejamento Operacional a missão de busca por modernização de seus processos, 

através de melhorias e inovação da gestão.  

Para o cumprimento da missão se fez necessária realização de pesquisas junto 

ao mercado e consulta a órgãos públicos para uma primeira avaliação dos cenários 

externo e de mesmo âmbito da Sabesp. 

O foco do modelo ora apresentado tem um olhar diferente para cada processo 

integrante dos serviços de facilidades, direcionado à inovação para transformar e 

melhorar continuamente a gestão administrativa objetivando dar suporte à atuação da 

Sabesp, compartilhando desafios, superações e resultados. 

Seguindo este preceito, esta caracterização contratual permite que a 

Administração se concentre somente em suas atividades fins, uma vez que os 

serviços meio e de apoio, devidamente integrados estarão inseridos em um único 

contrato. A redução de número de contratos a serem fiscalizados e administrados, 

resulta em: redução de custo, aumento de produtividade, agilidade na execução dos 

serviços e otimização de mão de obra interna, de modo a garantir através da 
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conservação, manutenção a eficiência operacional e funcionalidade das áreas com a 

qualidade requerida. 

5.1. EVOLUÇÃO DO PROCESSO – SABESP 

Diferentemente das empresas privadas, que possuem livre arbítrio para 

definição dos processos de contratação, a Sabesp, como outras empresas públicas, 

está sob as luzes de legislações específicas e orientações no referente à licitação, 

contratação e condições socioambientais, portanto, a consolidação desse modelo na 

cia. foi mais trabalhada e exigiu uma maior atenção na sua elaboração. 

Os serviços de facilidades baseiam-se nas diretrizes do Planejamento 

Operacional, onde as melhorias contínuas e inovação são bases para visão de futuro, 

então a Sabesp realizou consultas ao mercado dos segmentos em questão para 

conhecer o modelo e como se aplicá-lo num ambiente corporativo, e obteve os 

seguintes resultados: 

Mercado: apontava como estratégia a prática desse modelo e define 

atualmente como “Serviços de Facilities” facilidades – apoiam e facilitam as rotinas 

das atividades fins de uma empresa. Através da integração de serviços meios e 

operacionais as prestadoras de serviços oferecem aos clientes em único contrato a 

execução de diversas frentes serviços. Modelo bem aceito por muitas empresas 

privadas, e, com grata surpresa identificamos alguns órgãos públicos que já 

praticavam esse modelo com a nomenclatura de “multiserviços” ou “serviços de apoio 

administrativo e operacional” 

A partir das informações obtidas, foi elaborado um diagnóstico do ambiente 

externo, através das seguintes etapas: 

 Avaliação dos processos de licitações dos referidos serviços, com a 

identificação de que os processos individualmente requerem um forte 

empenho dos profissionais especialistas em licitação, tempo 

considerável para elaboração e custos internos elevados para realização 

da licitação e contratação. 
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 Avaliação/revisão das especificações vigentes; 

 Análise do desempenho das empresas contratadas - contratos vigentes;  

 Releitura das atividades integrantes de todos os serviços; 

 Readequação dos conceitos referentes às especificidades de cada 

frente de serviço;  

 Elaboração do Termo de Referência e respectivas especificações de 

serviços devidamente revistas e compatibilizadas com às necessidades 

básicas da Sabesp. 

 Formação de preços  

 Avaliação e definição processo para consolidação da contratação  

 Modalidade “Pregão”; 
 

5.2. EXPECTATIVAS DO ESTUDO 

 

I. Definição de conceitos – Uniformização dos procedimentos gestão; 

II. Aumento no índice de eficiência Integração dos serviços e respectivas 

equipes executoras; 

III. Economia identificada no valor global; 

IV. Otimização de mão de obra própria; 

V. Agilidade na solução de ocorrências. 

 

5.3. RESULTADOS ESPERADOS DA APLICAÇÃO DO PROCESSO 

 

 Foco no core business; 

 Redução de custos; 

 Administração/Gestão dos contratos uniforme e padronizada; 

 Fiscalização padronizada e transparente; 
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 Produção de controles e feedback da execução dos níveis de serviços e 

das metas propostas; 

 Maior comprometimento da Empresa contratada; 

 Garantia da eficiência operacional e da funcionalidade das edificações 

com a requerida qualidade. 

 Proporcionar conforto ambiental, confiabilidade e facilidades aos 

usuários 

  

5.4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Benefícios:  

 Contratação do modelo – apresentou uma economia da ordem de 24,42% 

para a SABESP. 

 Processo de licitação 18 empresas baixaram o edital 

 06 participaram  

 Não houve questionamento por parte do segmento de serviços 

 De sete contratos para um contrato – quadro abaixo 

 Redução de encargos 

 Otimização de mão de obra  

 Integração das equipes executoras dos serviços 

 Maior participação da Coordenação da Contratada na gestão do contrato 

Contrato de Facilities - OBJETO 

Manutenção Predial - (unidade de medida posto) 

Manutenção em Sistemas de Ar Condicionado - (unidade de medida posto de serviço) 

Limpeza (unidade medida m2) 

Conservação de Áreas Verdes (unidade medida m2) 

Recepção - (unidade de medida posto de serviço) 

Desinsetização e desratização – CACC e CAPP (unidade medida m2) 

Copeiragem - (unidade de medida posto) 
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O contrato piloto de Serviços de Facilities da Sabesp tem dezessete meses de 

prazo contratual e está em operação a cinco meses, no momento estamos avaliando 

o desempenho da contratada. Podemos adiantar que 80% das expectativas foram 

alcançadas, devem ser ajustados e corrigidos alguns tópicos. 

Observamos que as prestadoras de serviços de facilities quando contratam 

com empresas públicas trazem ainda vícios e conformismo de contratações 

anteriores, com base na modelagem anterior, que não cabem no novo modelo e são 

cientes desses entraves. Há de ser de conhecimento de todos os administradores e 

gestores que uma prestadora de serviços tendo dois contratos sendo um com 

empresapública e outro com empresa privada acaba por dar condições e tratamento 

diferenciado entre elas. O melhor tratamento (pós contratação) fica com as empresas 

privadas. Alguns fornecedores alegam que a causa dessa situação são preços 

referenciais, outras que o tipo de processo licitatório “Pregão”, outras apontam as duas 

condições, e outras mesmo concordando com esses posicionamentos assumem a 

contratação, e, esquecem que uma vez aceitas condições o fornecedor de serviços 

contratados, obrigatoriamente, deve atender a todos os requisitos do escopo do 

contrato, pois caso contrário entra nas sanções administrativas contratuais. As 

sanções estabelecidas no contrato devem ser claras e rígidas de modoa inibir o 

prestador de serviços contratado de omissão ou relaxamento para com suas 

obrigações. 

 A maioria dos fornecedores de facilidades que oferece esses serviços para as 

empresas públicas continua se portando como se estivesse na modelagem anterior, 

e esses fornecedores não captaram a essência da contratação dos serviços de 

facilidades para empresas públicas. 

O piloto está aprovado no geral, mas como tem ainda doze meses de execução, 

a Sabesp acredita que nesses próximos meses todas as adequações serão 

efetivamente concluídas e serão decisivas para continuidade do projeto, através de 

um processo licitatório baseado  em dados reais  e experiência vividas, o que fará com 

que o próximo projeto de facilidades seja muito mais ágil e  eficaz, com a qualidade 

requerida e com uma gestão muito mais segura e eficiente superando as expectativas 

de todos os níveis. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Sendo facilities, a aplicação de mão de obra especializada e dedicada para 

serviços in-house corporativos e tendo sua execução pela reunião de serviços e 

valores que, se bem integrados e se racionalizados reduzem os custos e aprimoram  

a qualidade global da organização, portanto  vale  ressaltar a importância das etapas 

do diagnóstico para consolidação do processo de integração dos serviços, das 

providências e das atividades, são indispensáveis à qualidade do ambiente de 

trabalho e para que as empresas  mantenham o objetivo da proposta aplicada. 

As empresas públicas devem ser modernizar e estar constantemente em contato com 

os segmentos dos serviços de facilidades, para tanto devem utilizar o benchmarking, que é 

uma ferramenta de pesquisa e de conhecimento do âmbito a ser avaliado. 

O Gestor de Público e o Gestor de facilidades têm muitas coisas em comum, a saber: 

têm por obrigação buscar e desenvolver novas práticas para superar os desafios desse século. 

Os desafios são muitos e para superá-los têm que estar devidamente comprometido com os 

resultados, tem por obrigação buscar e desenvolver novas práticas, fazer uso de ferramentais 

e recursos que os ajudem a realizar uma gestão de excelência.  

O Gestor de facilidades tem que ser, também, generalista na arte de pensar e 

especialista na hora da execução (Oliveira,2013).  Deve ser multidisciplinar e ter visão 

sistêmica da sua empresa para atuar com convicção e segurança na gestão dos serviços e nas 

tomadas de decisões com vistas a eliminar problemas.  

O perfil do Gestor de Facilidades é exigente devido a responsabilidade de assegurar a 

operacionalidade e funcionalidade do ambiente construído por meio da integração de 

pessoas, processos e tecnologia, meios esses que integram o contrato de facilidades. 

A Sabesp, como agente inovador na estância de órgãos públicos, através desse piloto, 

além de customizar esse novo modelo para suas necessidades e características com vistas a 
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alcançar todos os benefícios já descritos, também acaba por preparar os fornecedores para as 

demais empresas públicas. 
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