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RESUMO

Este estudo teve por objetivo, evidenciar a relevância da utilização da Facility
Management enquanto elemento estratégico na gestão de ativos e processos na
área de serviços de apoio no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Foi
fundamentado no referencial teórico que trouxe como abordagem conceitos e teorias
acerca de Facility Management, terceirização, gestão de ativos e processos e
indicadores de desempenho. Desenvolvido no escopo de pesquisa descritiva, com
abordagem qualitativa, utilizou os procedimentos de análise documental e estudo de
caso. A unidade de análise foi o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte,
localizado no Vetor Norte, na região metropolitana da capital mineira, na cidade de
Confins-MG e o sujeito de análise foi o gestor da área de Engenharia de
Manutenção.

A investigação consistiu na análise dos métodos, modelos e

componentes de FM aplicáveis na área de serviços de apoio direcionados ao público
que utiliza transporte aéreo, assim como a identificação das etapas e as soluções
percebidas, a partir da implementação do FM na unidade de análise sob a
perspectiva do gestor e líder da área e analisar a eficácia da FM, a partir de métricas
ou indicadores estratégicos de desempenho relacionados a ativos e processos. A
partir da análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo, constatou-se
que a utilização da FM no processo trouxe redução de custos e qualidade na gestão
dos processos e melhoria nos indicadores da perspectiva interna do negócio.

Palavras-chave: Facility Management. Gestão de Ativos e Processos. Indicadores de
Desempenho. BH Airport.

ABSTRACT

This study aimed to highlight the relevance of the use of Facility Management as a
strategic element in the management of assets and processes in the area of support
services at Belo Horizonte International Airport. It was based on the theoretical
framework that brought concepts and theories about Facility Management,
outsourcing, asset and process management and performance indicators. Developed
in the scope of descriptive research, with qualitative approach, it used the procedures
of documentary analysis and case study. The unit of analysis and observation was
the International Airport of Belo Horizonte, located in Vetor Norte, in the metropolitan
region of Minas Gerais, in the city of Confins-MG, and the subjects of analysis were
the managers of the Maintenance Engineering area. The research consisted of the
analysis of FM methods, models and components applicable in the area of support
services directed to the public that uses air transport, as well as the identification of
the steps and the perceived solutions from the FM implementation in the unit of
analysis and observation From the perspective of managers and area leaders, and to
analyze the effectiveness of FM from strategic metrics or performance indicators
related to assets and processes. From the analysis of the data collected during the
field research, it was verified that the use of FM, in the process brought cost
reduction and quality in the management of the processes and improvement in the
indicators of the internal perspective of the business.

Keywords: Facility Management. Asset and Process Management. Performance
Indicators. BH Airport.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta uma abordagem à temática Facility Management, sob a ótica
da aplicabilidade na gestão de ativos e processos. Neste primeiro capítulo
contempla a contextualização do tema, bem como a problematização que serviu de
ponto de partida para o desenvolvimento do estudo, além de apresentar os
objetivos, a justificativa de realização do mesmo e a estruturação de cada capítulo
da dissertação.

1.1 Contextualização

A Gestão de facilidades, também conhecida por Facility Management (FM), envolve
a gestão de pessoas, processos e espaços podendo ser auxiliada por sistemas de
informação específicos.

O FM, também encontrado na literatura como Facilities Management, já é utilizado
no processo empresarial imobiliário desde 1960, com ampliação de sua
aplicabilidade a partir de 1990, teve seu desenvolvimento inicial nos Estados Unidos
(EUA). Porém, tem se popularizado nos últimos anos entre consultores e empresas
de diversos países do mundo.

No Brasil, sua introdução teve início por volta do ano de 2003, com a criação da
Associação Brasileira de Facilities (ABRAFAC) em 2004, Quinello & Nicoletti (2006).
Ainda segundo os mesmos autores, a FM envolve pessoas, processos e espaços
abrangendo áreas como: gestão de espaços, serviços administrativos, operações de
manutenção, serviços de arquitetura e engenharia, administração de bens
imobiliários, segurança e planejamento de facilidades.

Além da ABRAFAC, existem várias empresas que oferecem serviços de FM no
Brasil, mas estas continuam no seu estágio inicial. Ou seja, em função do tamanho e
do potencial desse mercado, esse número está aquém do que poderia representar.
Há de se considerar, ainda, a lacuna existente, pela falta de abordagem do assunto
no ensino superior. Pois, percebe-se que o serviço e o ensino de FM são mais
desenvolvidos nos países como Alemanha, Austrália e Estados Unidos.
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O FM foi utilizado, pela primeira vez, nos EUA no final dos anos 1970 e início dos
anos 1980, na exploração de edificações. A primeira conferência sobre os efeitos da
utilização de Facilities para o aumento de produtividade foi realizada nos EUA em
1978.

Depois de 5 anos, o Facility Management Institute, elaborou o seguinte conceito:
“Facility Management is the practice of coordinating the physical workplace with the
people and work of the organization, integrating the principles of business
administration, architecture, and the behavioral and engineering sciences.” (Library
Of Congress.1983 apud Kahlen, 2001).

A utilização de FM como forma de melhorar o desempenho dos ativos e processos
no ambiente de negócios, ganhou força no Brasil na área de construção civil,
sempre relacionada aos processos de engenharia, na busca por redução de custos
e otimização dos esforços. Entretanto, a competitividade e a necessidade de
melhoria de performance em atividades não relacionadas ao core business das
organizações, abre uma perspectiva muito maior para a FM, relacionada a serviços
e controles.

Diante das várias possibilidades de utilização da FM no contexto empresarial, este
trabalho visa analisar a relevância da utilização da Facility Management, enquanto
elemento estratégico na gestão de ativos e processos na área de serviços de apoio
no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (BH Airport), que tem como missão,
“ser reconhecida como referência em negócios de aeroportos, promovendo o
desenvolvimento socioeconômico e sustentável de Minas Gerais e do Brasil, por
meio de soluções de Governança, Gestão e Atendimento”.

Várias demandas sugiram no entorno do processo de gestão; dentre elas a
necessidade de um sistema de facilitação e excelência das atividades de apoio à
prestação de serviços aeroportuários, fazendo-se necessário a diferenciação entre
FM e terceirização na forma convencional, numa abordagem de agregação de valor
voltada para a gestão de ativos e processos com foco no core empresarial.
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Portanto, partindo desse contexto, esta pesquisa norteia-as a partir da seguinte
pergunta: Qual a relevância da utilização da Facility Management, enquanto
elemento estratégico na gestão de ativos e processos na área de serviços de
apoio, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte?

1.2 Objetivos (Geral e Específicos)

Tendo como base a questão norteadora da pesquisa, o objetivo geral deste trabalho
consiste em analisar a relevância da utilização da Facility Management enquanto
elemento estratégico na gestão de ativos e processos na área de serviços de apoio
no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Como objetivos específicos, o trabalho buscou:
a) Identificar os métodos, modelos e componentes de FM aplicáveis na área de
serviços de apoio direcionados ao público que utiliza transporte aéreo;
b) Identificar as etapas e as soluções percebidas a partir da implementação do
FM na unidade de análise sob a perspectiva da gestão da área responsável;
c) Avaliar a efetividade da FM a partir de métricas ou indicadores estratégicos de
desempenho relacionados a ativos e processos.

1.3 Justificativa

Do ponto de vista acadêmico, o autor pretende contribuir para a disseminação da
temática, buscando associar FM ao processo de gestão como uma ferramenta útil
na racionalização de processos, agregação de valor e alternativa como forma de
focar na atividade principal do negócio, tendo em vista a existência de poucos
estudos sobre o tema com foco no cenário contextualizado nesta pesquisa.
Ademais, este trabalho possui aderência com a linha de pesquisa Inovação e
Organizações, proposta pelo Programa de Mestrado Profissional em Administração
da Fundação Pedro Leopoldo (FPL Educacional). A partir da linha de pesquisa de
Inovação e Organizações, este trabalho tem como ênfase, a gestão de facilidades
como estratégia de gestão empresarial inovadora.
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Com o objetivo de ressaltar a relevância do tema para a academia, bem como para
a linha de pesquisa proposta, a tabela 1 apresenta um elenco de trabalhos acerca
da temática, publicados no portal CAPES, no período de 2011 a 2016, com temas
relacionados aos que são abordados nesta dissertação:

Tabela 1
Nove artigos e teses com abordagem de FM – Portal CAPES 2011 – 2016
Instituição/Programa
Título
Autor
Processo de especificação de Orellana Postigo, Miguel Angel
USP – Mestrado em
arquitetura ODP aplicado no
engenharia da
gerenciamento de facilidades.
Escola Politécnica.
Information Integration for Facility
Management.
Administração
Estratégica
na
Gestão
de
Facilidades
em
Canteiros de Obras da Amazônia.
Estudo crítico sobre subsídios
conceituais para suporte do
planejamento de sistemas de
gerenciamento de facilidades em
edificações produtivas.

D'Urso, C.
Cabral, Daniel Barbosa.

IEEE Computer
Society

Ano
2011

2011

Universidade da
Amazônia

Antonioli,
Paulo
Eduardo
Graca, Moacyr Eduardo Alves
USP – Mestrado em
Da ; Alencar, Claudio Tavares
engenharia da
De ; Bruna, Paulo Júlio
Escola Politécnica.
Valentino ; Graca, Moacyr
Eduardo Alves Da
Outsource
the
Clients Hellio Calian Martins ; Denise
Management? A Study about the Franca Barros ; Diego de
Impact
of
the
Facilities Faveri Pereira Lima
EBAPE/FGV
Management Activity Outsourcing
in
the
Satisfaction
of
Organizational Clients.
Aplicação de conceitos de Facility Dores, Diogo Gonçalo da Silva
Técnico Lisboa /
Management em
Vasconcelos.
Programa de
empreendimentos desportivos.
Mestrado em
Engenharia Civil
Avaliação
de
benefícios
da Andrade,
Pedro
Daniel
Faculdade de
integração do BIM nas operações Medeiros Ferreira.
Ciência e Tecnologia
de Facilities Management.
de Lisboa / Mestrado
Engenharia.
Facility
management:
current Michela Mari; Sara Poggesi
International Journal
trends and future perspectives
of Globalisation and
Small Business
Gestão de facilities como suporte à Barbosa, Ana Maria da Silva.
Programa de
manutenção
de
imóveis
na
Mestrado em
Universidade
Federal
de
Administração da
Pernambuco: uma abordagem sob
Universidade Federal
a perspectiva de adequação ao
de Pernambuco.
uso.
Fonte: Elaborado pelo autor.

2013

2014

2014

2014

2016

Como justificativa profissional, o autor pretende ampliar o conhecimento na área de
gestão, abordando um elemento técnico já bastante difundido e estudado tanto nos
países europeus quanto nos EUA, que pode servir de matriz ou modelo para novas
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estratégias de gerenciamento aplicados em organizações tanto públicas, como
privadas no Brasil.

O fator motivacional que impulsionou o autor no desenvolvimento da pesquisa foi a
possibilidade de ver a FM aplicada em uma empresa de grande porte do setor de
prestação de serviços de um segmento que carrega várias peculiaridades. Neste
sentido, buscar entender se sua aplicabilidade enquanto ferramenta se dá da
mesma forma como foi concebida teoricamente e até que ponto ela se apresenta
multidisciplinar e adaptável ao contexto de empreendimentos brasileiros.

1.4 Estrutura da Dissertação

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, iniciando-se pela introdução. O
segundo capítulo apresenta conceitos sobre Facility Management, contextualização,
surgimento e histórico do tema, a relação com a logística, com a terceirização e o
controle e mensuração a partir de indicadores.

No terceiro capítulo é apresentado o contexto da pesquisa com a caracterização,
histórico e estrutura da unidade de análise.

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa são descritos no quarto
capítulo.

Os resultados e a análise dos dados qualitativos coletados durante a pesquisa estão
contidos no quinto capítulo. As considerações finais, juntamente com as
recomendações e limitações da pesquisa, foram mencionados no sexto capítulo.

Finalmente, são apresentadas as referências que proporcionaram a construção do
referencial teórico, seguido pelos apêndices utilizados na pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo são apresentados conceitos acerca de Facility Management, o
histórico do surgimento do tema e sua evolução ao longo dos anos, com uma
abordagem no contexto mundial e também no Brasil, bem como conceitos e
fundamentos de terceirização, gestão de ativos e processos e indicadores de
desempenho.

2.1 Facility Management

A administração de facilidades é conhecida internacionalmente pelo termo inglês
“Facility Management” – Gestão de Facilidade, ou simplesmente FM.
A palavra facilidade vem do latim facilitas – artis e já era utilizada no século XVI,
para denominar o ato de auxiliar e tornar mais fácil alguma ação. Segundo Quinello
& Nicoletti (2006), Facility Management é a combinação otimizada de esforços que
visam facilitar as atividades de todas as áreas de uma organização.

Para Porter (1989), dentro da cadeia de valores, que é um modelo que ajuda a
analisar atividades específicas através das quais as empresas criam valor e
vantagem competitiva. Ou seja, é um conjunto de atividades que uma organização
realiza para criar valor para os seus clientes. A maneira como as atividades dessa
cadeia são realizadas determina os custos e afeta os lucros. Nesse sentido a área
de FM é responsável pelas atividades de suporte e infraestrutura, sendo mais um elo
da dinâmica organizacional, na busca de vantagem competitiva e sobrevivência
organizacional.

Pela definição do International Facilities Management Association (IFMA):

Facility management is a profession that encompasses multiple disciplines to
ensure functionality of the built environment by integrating people, place,
process and technology. (A gestão de facilidades é uma profissão que abarca
múltiplas disciplinas, para assegurar a funcionalidade do ambiente construído,
por meio da integração de pessoas, locais, processos e tecnologia.) (IFMA,
2009)
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Já segundo o Comitê Europeu de Normalização (CEN):

Facility management is the integration of processes within an organization to
maintain and develop the agreed services which support and improve the
effectiveness of its primary activities.
(A gestão de facilidades é a integração de processos dentro de uma
organização, para manter e desenvolver os serviços acordados que suportam
e melhoram a eficácia das suas atividades primárias). (CEN, 2016)
De acordo com o Instituto Britânico de Gestão de Facilidades (BIFM):

Facilities management is the integration of multi-disciplinary activities within
the built environment and the management of their impact upon people and
the workplace.
(A gestão de facilidades é a integração de atividades multidisciplinares dentro
do ambiente construído e a gestão do seu impacto sobre as pessoas e o local
de trabalho). (BIFM, 2016)
2.1.1 Surgimento e Histórico do Tema

Segundo Lord et al. (2006):

O termo gestão de facilidades originou-se por volta de 1960 nos Estados
Unidos da América, para descrever o crescimento de práticas de terceirização
dos serviços bancários, responsáveis pelo processamento de cartões de
crédito e outras transações. Ainda de acordo com os mesmos autores, sua
definição é controversa tanto na Inglaterra como nos EUA – países pioneiros
nas práticas de facilities – pois poderia abranger uma série de atividades,
dependendo da complexidade do negócio envolvido. (Lord, Price &
Stephenson, 2006, p. 8).
De acordo com Quinello & Nicoletti (2006), dificilmente pode-se estabelecer com
precisão quando a percepção ou a necessidade pela obtenção de facilidades surgiu.

Se imaginarmos que a ocupação do homem foi direcionada, ao longo dos
tempos, para as áreas geográficas mais nobres como aquelas providas de
água, de solo fértil, de alimentos e de outras comodidades, o surgimento
informal do conceito nos segue desde os primórdios. E mesmo em tempos
recentes, pode-se verificar, por exemplo, pelos dados demográficos do Brasil,
que a concentração da população é mais intensa nas regiões costeiras ou nos
grandes centros. Isso demonstra que o ser humano, naturalmente, busca
facilidades. (Quinello & Nicoletti, 2006, p.19).
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De acordo com Weize; Schultz & Rocha (2009), no ano de 1978, a empresa
Hermann Miller Corporation, uma das maiores produtoras de móveis, organizou uma
conferência intitulada “Facilities Impact on Productivity”, (Impactos de Facilidades na
Produtividade), para a troca de experiências sobre o FM. A partir desta conferência,
foi formado um grupo de estudos, sob direção de Dave Amstrong, para analisar os
fundamentos básicos da área. Um ano depois, foi criado o Facility Management
Insitute (FMI), por Dave Armstrong e com o referido evento, emergiu a preocupação
gerencial de utilização do FM.

No ano de 1980, quarenta profissionais de FM fundaram a Associação Nacional de
Facility Management (National Facility Management Association – NFMA). Esta
associação conseguiu atingir, em três anos, 1.200 associados.

Ainda de acordo com Weize; Schultz & Rocha (2012):

Com a internacionalização e crescimento da NFMA, a associação passou a
ser chamada de International Facility Management Association – IFMA. E,
logo após o ingresso do Canadá como membro, a sede foi transferida de Ann
Arbor para Houston, Texas-EUA. Com o passar dos anos, assiste-se a
consolidação da IFMA que possui mais de 19.000 associados, estando
presente em mais de 16 países.
Na Europa, desde a metade de anos 1980, os estudiosos daquele continente
se esforçam para ampliar a participação das demais nações européias. Do
ponto de vista da criação de associações que balizem as atividades do FM na
Europa, foi criado em 1985 pelo arquiteto Britânico Francis Duffy a
Associação de Facility Management (Association of Facility Management –
AFM) e o Institute of Administrative Management/Facility Management Group
– IAM/FMG e, em 1990, a fundação do European Network, localizada em
Glasgow – Grã-Bretanha. (Weize; Schultz & Rocha, 2012, p.37).
Weize; Schultz & Rocha (2012), complementam que as causas para a criação do FM
e seu desenvolvimento no Brasil, assim como na Europa, tem vários paralelos que
podem feitos; contudo, os estudos e pesquisas na ciência imobiliária, revelam uma
relação desse conceito com a área imobiliária, como o estudo da Helbling
Management Consulting GmbH (2000) demonstra que os custos operacionais e de
manutenção totalizam 85% dos custos totais de um imóvel, observando-se os custos
da vida do imóvel. Dessa forma, apenas 15% dos custos acontecem durante a fase
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de planejamento e construção. No entanto, os custos operacionais e de manutenção
ultrapassam os de construção, em média, após 7 anos.

2.1.2 Comparação Internacional de FM

Os apontamentos de Weize; Schultz & Rocha (2012) evidenciam que:

Na Alemanha, o foco é na tecnologia de edifícios, desde o início do
surgimento do FM as empresas de construção civil e da automação e
tecnologia de edifícios têm direcionado seus esforços para melhorar está
técnica de gestão. Em um primeiro momento, o foco era atacar a crise deste
setor produtivo, o envolvimento no FM foi à solução para compensar a
diminuição dos volumes de vendas da construção civil. Em um segundo
estágio, o foco foi o de dinamizar e desenvolver tecnologias para produtos e
serviços das empresas alemãs, visando à aculturação do FM. Vale destacar,
que a rentabilidade dos imóveis naquele país nunca foi alta. Mesmo com a
utilização de automação e tecnologia de edifícios não se compara à
rentabilidade dos EUA. As causas principais são: a utilização inadequada dos
imóveis pelos usuários e a utilização de empresas não qualificadas, no
processo de manutenção, construção e reforma dos prédios. (Weize; Schultz
& Rocha, 2012, p.43).
Ainda segundo Weize; Schultz & Rocha (2012), o atraso em se considerar o FM
como área de formação profissional na esfera de ensino superior é devido a fatores
distintos, contudo, convergentes, uma vez que na Alemanha a preocupação era com
sua instrumentalização para resolver no curto prazo os problemas de desempenho
do setor de construção civil, que sempre teve rentabilidade abaixo dos EUA. No
entanto, quando comparada com o Brasil, a Alemanha apresenta um patamar de
integração cinco vezes maior, como se pode perceber nas ilustrações a seguir.
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Figura 1: Serviços do FM na Alemanha, Brasil e EUA
Fonte: Weize; Schultz & Rocha (2012, p.44). Facility
Desenvolvimento. Revista Engenho, (Vol. 6).

Management:

Contextualização e

Os autores enfatizam que na Alemanha, a concepção de FM era voltada para dois
níveis: o operacional e o estratégico. O nível estratégico preocupava-se com a
necessidade de área, negociação de contratos e o controle de custos. Como tais
atividades estavam voltadas para o planejamento de novos edifícios de acordo com
as regras de FM, visando principalmente, a redução de custos, o nível de serviços
externos e integrados ainda era pouco expressivo. O nível operacional ocupava-se
da aplicabilidade das tarefas envolvendo os recursos e os insumos no sentido de
conferir eficiência ao processo e mitigar os desperdícios.

Segundo Poglich (2016), para ser capaz de gerar sinergias através da integração de
um conjunto de serviços num único pacote, é extremamente importante uma elevada
capacidade de autoentrega, o que dá um tom de integração aos serviços de FM.
Pode-se, portanto, atribuir ao fator integração a distinção de rentabilidade entre os
empreendimentos americanos e alemães, quando comparados no início dos anos
2000.
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2.1.3 FM no Brasil

Ainda segundo Weize; Schultz & Rocha (2012), no Brasil, o conceito de serviços de
FM, somente foi introduzido por volta do ano 2000, consolidando-se com a criação
da ABRAFAC, em 2004, que em 2017 conta com mais de 240 empresas
associadas. O mercado imobiliário brasileiro é considerado pouco desenvolvido e os
estudos existentes não permitem muitas informações diretas sobre o segmento de
FM. Weise et al (2009, p. 9) estimaram “de forma conservadora, que o volume total
do mercado de FM é de aproximadamente R$ 100 bilhões/ano, com grandes
chances de ser ainda maior”.

De acordo com Weize; Schultz & Rocha (2012), de certo modo, pode-se afirmar que,
no Brasil, os serviços de FM foram afetados positivamente por meio da busca pela
racionalização e otimização de gastos e pela melhoria de resultados. Entretanto, há
ainda muito potencial que não é utilizado, sendo que o FM se limita quase que
exclusivamente ao Estado de São Paulo e a algumas grandes capitais do país.

Ainda, no campo de formação profissional, há oportunidades de crescimento do
mercado de FM (cerca de R$ 100 bilhões/ano), bem como os serviços externos e
integrados (atualmente 1%) podem crescer, chegando a mais ou menos, ao nível da
Alemanha (5%). No entanto, para se chegar ao nível dos EUA, é necessário um alto
investimento no lado científico-acadêmico e na sua aplicação prática. Já, o uso de
serviços externos e únicos demonstra a maior porcentagem com 64%, sendo que
parte será transformado em serviço externo e integrado futuramente. Como na GrãBretanha, a utilização de cooperações públicas privadas (Public Private Partnership
– PPP), pode fornecer uma força no FM, mas ainda precisa de profissionais
especializados, que atualmente, provém majoritariamente, da Engenharia, e em
especial, da Engenharia Civil.

2.1.4 As três facetas da FM

De acordo Quinello & Nicoletti (2006) são apontadas três facetas da FM, onde é
apresentado o ponto de intercessão das três dimensões: gerenciamento de serviços,
garantias de provisão e inteligência.
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Na dimensão de políticas e estratégias, o gerente de facilidades formula as
demandas de criação, novas tecnologias, atendimentos legais e
governamentais, planejamento estratégico e direção. Na dimensão de
inteligência, criam-se as métricas que monitorarão o desempenho das
atividades exigidas pelos clientes dentro das restrições internas e externas.
Na terceira dimensão, de perfil mais operacional, o gerente coloca em ação o
planejamento traçado por meio do gerenciamento dos serviços, monitorando
periodicamente. (Quinello & Nicoletti, 2006, p.43).
Neste sentido, segundo Quinello & Nicoletti (2006), o balanceamento das três
dimensões exige um grande esforço, pois as forças restritivas correspondentes aos
recursos entram frequentemente em conflito com as necessidades operacionais.
Política e
Estratégia
- Criação
- Administração
- Monitoramento
- Mudança
Figura
- Direção2:

Garantias

Inteligência

Entendimento e
Monitoramento
- Objetivos dos clientes
- Necessidades dos clientes
- Tecnologia
- Entrega de serviços

FM

FM
Gerenciamento
de Serviços

Agência/Contratos
- Gerenciamento de tarefas

Figura 2: Três facetas da FM.
Fonte: (Quinello & Nicoletti, 2006, p.44). Gestão de Facilidades (1ª ed.). São Paulo: Novatec.

Ainda Quinello & Nicoletti (2006), complementam que esta posição de conflito se
torna muito visível e evidente, quando numa hipótese de contenção de custos, a
opção for pelo corte do escopo dos contratos, o que acarreta como efeito a queda da
qualidade dos serviços prestados, causando reflexos nos desejos dos clientes, antes
acostumados com um padrão superior de trabalho e agora limitados à contenção de
recursos.

De acordo com os estudos de Then (1999), realizados na Inglaterra, abordados por
Quinello & Nicoletti (2006, p.44):
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O campo de FM passaria, ao longo dos anos, por mudanças de foco durante
a integração do gerenciamento dos recursos. Num primeiro momento, em um
nível tático, a FM teria como foco as tarefas e funções, no segundo momento,
saindo de um estágio menos tático e mais estratégico, a FM estaria nos
processos e competências, no terceiro a FM estaria num ambiente
estratégico, coordenando, além do gerenciamento de propriedades, o
planejamento estratégico de facilidades, de espaços e de ativos em longo
prazo.
A Norma Europeia EN 15221 de 2005, elaborada pelo Comitê Técnico CEN/TC 348
“Facility Management”, combina outras perspectivas acerca da temática e das
facetas de FM com abordagem à questão sistêmica e a integração da gestão, a
partir das ferramentas de FM como pode ser observado no modelo a seguir:

PROCESSOS
DE APOIO

OFERTA

Interno
e/ou
Externo

FORNECEDOR

Consumidor

TÁTICO

ÍNDICES

Usuário

SPECIFIC NSE

ESTRATÉGICO

Cliente

DEMANDA

ORGANIZAÇÃO

PROCESSO
PRIMÁRIO

OPERACIONAL
ATIVIDADS
PRIMÁRIAS

SERVIÇOS
DE APOIO

Acordo de Gestão de Facilidades
Figura 3: Modelo de Facility Management de acordo com a EN 15221
Fonte: Adaptado de Associação Portuguesa de Facility Management

De acordo com Poglich (2016), a organização depende de seus processos primários
para o alcance dos objetivos estratégicos. As forças do mercado que está sempre
em desenvolvimento e em mudanças em função de legislação, tecnologia,
processos e arranjos corporativos, etc., influenciam constantemente estes
processos. Tais mudanças devem ser geridas e estruturadas em nível estratégico,
tático e operacional para que possam permanecer viáveis e em conformidade.
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Poglich (2016), reforça que os processos de apoio que podem ser internos ou
entregues por prestadores ou fornecedores externos, tem um impacto direto sobre a
eficiência e eficácia das atividades primárias. A distinção entre as atividades
primárias e serviços de apoio é uma decisão que cabe a cada organização e deve
ser continuamente revista e atualizada.
Neste sentido, Poglich (2016) propõe a divisão dos clientes de FM em três níveis: (1)
cliente a nível corporativo, (2) cliente a nível de unidade de negócio (interno), (3)
utilizadores finais (pessoas que utilizam os facility services de forma permanente ou
temporária).

De tal sorte que o Facility Manager se depara com três tarefas

principais, quais sejam:
a) Definir requisitos aos três níveis (estratégico, tático e operacional);
b) Adquirir os serviços requeridos e controlar o fornecimento;
c) Analisar se os requisitos definidos inicialmente são realmente eficientes e
eficazes para o negócio principal ou se têm de ser adaptados.

Ainda segundo Poglich (2016) o acordo de Gestão de Facilidades é um contrato
tácito que se estabelece entre a organização que visa utilizar-se do serviço e o
fornecedor de tal serviço, dentro das condições de um contrato formal, que ligam as
atividades e os processos primários demandados no acordo de níveis de serviços ao
processo de apoio e os serviços de apoio ofertados pelos fornecedores e
mensurados por índices que avaliam sua efetividade e eficácia.

Nesse sentido, ainda segundo o autor, aqueles que disponibilizam tais serviços
(ofertantes), sejam de caráter interno ou externo, se comprometem a atender ao
nível de expectativa e de demanda dos clientes, usuários internos (intermediários) e
os consumidores finais do processo final da organização.

Poglich (2016) assevera ainda que o acordo de gestão de facilidades se tornou um
elo que estabelece sincronismo, no aspecto das atividades de apoio, entre os
objetivos traçados pelo nível organizacional estratégico (visão empresarial e
posicionamento), o nível tático, através dos mecanismos de mensuração e controle
interno, que permitem mensurar e avaliar de forma dinâmica e amiúde o
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desempenho de tais atividades e o nível operacional, que pode oferecer serviços de
forma direta ou terceirizada com o mesmo nível de qualidade, conferindo a cada
caso a viabilidade da escolha da modalidade em função do aspecto custo.

2.1.5 Estratégias de Modelagem de FM

Partindo da consideração de que as atribuições básicas da FM é a busca de
elementos facilitadores para as pessoas, processos e sistemas, de acordo com
Quinello & Nicoletti (2006), são oito as estratégias utilizadas no auxílio à formulação
e o entendimento das características do perfil da FM, conforme pode-se observar no
quadro a seguir:
Quadro 1 – Oito estratégias de modelagem de FM
(continua)

Estratégia

Escopo / Abordagem

1 Medir as necessidades O espaço ocupado pelas pessoas nas organizações, afeta seu
pela
análise
das comportamento, assim como a formação e estilos de divisões dos
expectativas das pessoas. grupos podem, se não analisados corretamente, atrapalhar o

2 Analisar o reflexo do
estilo de gerenciamento
pela análise de como as
pessoas trabalham juntas.
3
Reconhecer
as
necessidades sociais por
meio da eliminação de
barreiras na comunicação.

4 Buscar a interação das
pessoas e ajuda-las a
trabalhar em grupo

5 Melhorar a eficiência e
conforto por meio da
reengenharia
das
ferramentas das estações
de trabalho.

desempenho das atividades. Uma análise da expectativa do cliente,
pode se transformar ao longo do tempo. Por exemplo, um ambiente
com ar condicionado já foi um diferencial no passado, hoje é uma
condição automática em termos de facilidade. Lidar com as novas
expectativas é um desafio da área de facilidades em função da
dualidade (percepção x custo). Indagações: Qual o nível de
satisfação queremos atingir? Quanto estamos dispostos a pagar?
A forma de agrupamento das pessoas interfere nos resultados e no
clima organizacional. Os resultados de atividades, principalmente
daquelas relacionadas a serviços, são determinados, dentre os
fatores, pela modelagem do espaço onde tais atividades são
desenvolvidas.
As pessoas buscam satisfação nas respostas mais próximas das
suas realidades, aprovando ou desaprovando seus atos. Oferecer
ambientes que respeitem a individualidade e ao mesmo tempo
deem a sensação de pertencer a um grupo é o maior desafio na
eliminação de barreiras de comunicação, portanto, facilitar o fluxo
de comunicação, sem perder a privacidade e segurança, representa
o diferencial a ser atingido.
Uma das atividades da FM é o gerenciamento de espaços.
Acomodar de forma compartilhada em um mesmo espaço físico,
ainda que forma intermitente, indivíduos com diferentes credos,
pensamentos e estilos de forma harmônica é um desafio que exige
além de uma boa percepção do clima organizacional, uma
percepção das variáveis biográficas da empresa.
Já afirmava Drucker em 1999 que as empresas do século XXI
passariam por transformações radicais, principalmente por
intermédio da tecnologia da informação. Para atingir a
produtividade esperada, na qualidade esperada, deve-se dispor de
instrumentos tecnológicos capazes de arranjar e canalizar os bens
ou serviços produzidos, tais como hardwares, softwares, BI,
aplicativos, sistemas de vigilância e segurança.
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Quadro 1 – Oito estratégias de modelagem de FM
(continuação)
Os indivíduos são influenciados e de certa maneira, formados pelo
meio que os cerca. Os objetos que os cercam, criam significados
implícitos e explícitos para eles. Por exemplo, os objetos e a sala
de um superior hierárquico são diferenciados do seu grupo.
Suprimi-los pode ser uma tarefa bastante complicada, uma vez que
os indivíduos, com o passar do tempo, incorporam e vestem-se dos
elementos explícitos para compor o papel ou a imagem desejada
dentro da organização.
7 Aumentar a diversidade A divulgação do Workforce 2000 Report, foi um marco
pela
expressão
da importantíssimo para o destaque da diversidade no Estados Unidos
e no Mundo. O foco voltou-se para as pesquisas que buscam a
diferença.
melhor maneira de administrar as diferenças na busca de
vantagem competitiva. A ideia central é criar um ambiente que
proporcione, exalte e crie condições para haja interação entre as
diferenças no processo de busca pelos objetivos individuais,
grupais e organizacionais. Neste sentido a FM funciona como apoio
aos RH.
8
Contribuir
para
a A partir dos parâmetros e tratados internacionais envolvendo a
autoestima e o bem estar OMS e a OIT, o ambiente de trabalho passou a ser remodelado
para atender também às necessidades dos empregados.
das pessoas.
Inicialmente o foco era em medicina e segurança do trabalho. Nas
grandes corporações, os itens relacionados à segurança que ficam
sob responsabilidade da área de FM são em torno de 35%.
Destaque para as atividades de manutenção e mitigação de riscos
operacionais e acidentes.
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Quinello & Nicoletti (2006, p. 48-52).

6 Influenciar a atitude das
pessoas pela definição das
coisas físicas e não físicas
que as cercam.

Na definição de FM trazida pela CEN como parte integrante da EN 15221 – Part 1:
Terms and Definitions que traduz a FM como sendo a Integração de processos
numa organização com o objetivo de manter e desenvolver os serviços acordados
que dão suporte e melhoram a eficácia das suas atividades principais, fica
evidenciado a importância das pessoas no processo de modelagem da estratégia de
FM, conforme apresentado no quadro anterior.

A estratégia 1 que se traduz pela análise da expectativa das pessoas que utilizam os
serviços de facilitação está relacionada à qualidade que se espera de determinados
serviços, ainda que eles sejam os mais elementares e cuja expectativa de qualidade
pode ser facilmente frustrada e comprometer os indicadores de avaliação. Por
exemplo: um ambiente que demanda de climatização e está devidamente
climatizado, passa desapercebido pelo usuário, contudo, a inadequação da
climatização pode ser imediatamente percebida pelo desconforto causado e gerar
muita insatisfação no usuário daquele ambiente.
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As estratégias 2 e 3, anteriormente apresentadas, relacionam-se diretamente com o
processo de gestão estratégica de pessoas na organização, e portanto, estão
atreladas ao nível estratégico dentro do modelo de Acordo de Gestão de Facilidades
proposto na Figura 3.

Segundo Poglich (2016), o nível estratégico tem por finalidade definir a estratégia
geral de Facility Management; formular políticas, elaborar diretrizes para espaços,
equipamentos, pessoas envolvidas, processos e serviços, além de garantir o bom
andamento das relações com autoridades, arrendatários, parceiros estratégicos etc.
Neste sentido, organizar as pessoas no processo de facilitação e oferecer condições
para que elas possam se comunicar de forma natural é capaz de gerar uma situação
de segurança e satisfação que acaba por imprimir mais qualidade no serviço final,
resultante das atividades de FM.

As estratégias que se relacionam com gestão de espaço físico e tecnologia,
principalmente no que diz respeito ao compartilhamento deles também é um desafio,
pois a interação e o relacionamento interpessoal pode se tornar um fator crítico de
sucesso no atingimento das metas e na avaliação de eficiência no processo.

As demais estratégias convergem para os conceitos de agregação de valor pessoal
e desenvolvimento das pessoas, passando pela questão da diversidade, do
reconhecimento pessoal e também do comprometimento, combinados com o
oferecimento de um ambiente de trabalho com condições de segurança e mitigação
de riscos de acidente e transtornos para a vida dos colaboradores, atendendo,
obviamente, às exigências de normas de segurança locais e internacionais.

2.1.6 Análise de desempenho e FM

Para

que

se

possa

falar

em

conformidade,

satisfação,

confiabilidade,

equacionamento de custos é necessário que se possa comparar e analisar
indicadores. Portanto, a aplicabilidade da FM está condicionada diretamente aos
indicadores de avaliação da mesma e a contribuição que a FM é capaz de oferecer
para a mitigação de falhas e custos e ampliação do valor agregado econômico da
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atividade,

além

de

proporcionar

mais

qualidade

ao

processo,

na

visão

principalmente do cliente.
Quinello & Nicoletti (2006), parte dos seguintes questionamentos: “Como medir o
desempenho em FM?”; “Os objetivos devem ser pré-formulados em função da
realidade organizacional, ou esta, por si só, os formula?”, para tal propuseram que,
apesar da predefinição dos objetivos antecipar os rumos organizacionais, as
normas, os costumes e a cultura das organizações tomam valores próprios que
acabam deslocando os objetivos iniciais.

Assim como em qualquer atividade empresarial, os indicadores de desempenho são
ferramentas muito importantes apara a aferição daquilo que ocorre e do que se
espera a partir da implementação da FM nas corporações.

Ainda nessa direção, Quinello & Nicoletti (2006, p.62), propõe mecanismos e
métricas para a avaliação do desempenho em FM.

Um dos passos mais importantes na definição de métricas de desempenho
em FM é o benchmarking. Com esse artifício pode-se obter informações do
tipo onde estamos”, “como estamos” e “para onde vamos”. Inicialmente os
indicadores aplicavam-se ao ambiente da construção civil e basicamente
buscavam diagnosticar: Tamanho do espeço de trabalho; Formato do espaço
de trabalho; Densidade de pessoas; Local do espaço de trabalho; Qualidade
de iluminação; Qualidade do ar condicionado; Nível de ruído; Ambiente em
geral.
Posteriormente, apresentam um quadro de dimensões de desempenho em FM a
partir do estudo de Hinks e McNay (1999), com 23 entradas chave de processo e
sete dimensões:
Quadro 2 – Dimensões de desempenho
(continua)

Item
1
2
3
4

Indicador-chave

Dimensões de desempenho

Não-efetivação de negócio devido às falhas de Negócios
entrega de serviços.
Satisfação dos clientes
Geral
Cumprimento de projetos para satisfação de Gerenciamento de mudanças
clientes
Provisão de ambiente seguro
Ambiente
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Quadro 2 – Dimensões de desempenho
(continuação)

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Utilização efetiva de espaço
Confiabilidade
Envolvimento profissional do Staff
Respostas para os problemas
Competência do Staff
Gerenciamento da manutenção
Respostas de P&D (Pesquisa e desenvolvimento)
para as mudanças requeridas
Valor do dinheiro
Condições físicas satisfatórias do ambiente
Provisão dos equipamentos de acordo com as
necessidades dos negócios
Adequação das instalações e do ambiente
funcional
Qualidade do produto final
Efetividade dos serviços de helpdesk
Cumprimento dos objetivos estabelecidos
Correção de falhas
Padronização de limpeza
Gerenciamento da informação
Desempenho de energia

Espaço
Manutenção
Geral
Geral
Geral
Manutenção
Gerenciamento de mudança
Negócios
Ambiente
Equipamentos
Negócios
Gerenciamento de mudanças
Manutenção
Gerenciamento de mudanças
Equipamentos
Manutenção
Geral
Ambiente

Fonte: Quinello & Nicoletti (2006, p. 63-64)

Quinello & Nicoletti (2006), mencionam ainda outro estudo, conduzido por Ho et
al.(2000) em 709 empresas de cinco países da Ásia-Pacífico que demonstrou que:

(...) as métricas mais importantes para a análise de FM foram: custos totais
anuais de facilidades, despesas totais de manutenção, custo total de limpeza
em geral, custos de start up, custos operacionais, gasto com limpeza por m2,
total de custos de reformas, valor total de reposição de ativos, rendimento
anual e área bruta por área utilizável. (Hinks e McNay apud Quinello &
Nicoletti, 2006, p. 64).
O grau de importância das métricas por categoria, apontou para o seguinte
diagnóstico, segundo a ordem de importância:
Quadro 3 – Ranking de métricas por importância

1 – Limpeza

4 – Propriedade e ambiente

7 – Manutenção e

2 – Reforma

5 – Tamanho e uso das facilidades

consumo de energia

3 – Estacionamento

6 – Segurança e seguridade
Fonte: Quinello & Nicoletti, (2006, p.64)
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O terceiro estudo apresentado pelos mesmos autores, trata de um diagnóstico
elaborado por Brown e Pitt em 2001, em aeroportos ingleses, onde foram
encontrados três eixos condutores para a mensuração de impactos da FM no
desenvolvimento sustentável nas atividades aeronáuticas, conforme pode-se
observar no quadro a seguir:
Quadro 4 – Eixo de mensuração de FM – Aeroportos Ingleses – 2001

Construção

Infraestrutura

Contratados

Envolvendo
custos
de
desempenho térmico da área,
especificações de materiais,
necessidade de manutenção e
gerenciamento de resíduos.

Provisões
para
acesso, Manutenção,
refrigeração,
provisões para estacionamento, segurança,
varejistas
e
transferência
de
terminais, conveniências, atendimento das
consumo de energia, emissões linhas aéreas e agentes de
atmosféricas, reciclagens de transporte de bagagens.
resíduos, uso da terra e
hidrologia.
Fonte: Quinello & Nicoletti, (2006, p.65

Tais abordagens, remetem novamente a Figura 3, no que tange o Acordo de Gestão
de Facilidades proposto no Modelo da EN 15221, pois de acordo com Poglich
(2016):

(...) o nível tático consiste na implementação dos objetivos estratégicos ao
nível da unidade de negócio no médio prazo, através de:
 Implementação e acompanhamento das diretrizes para monitoramento
de estratégias;
 Planos de desenvolvimento do orçamento;
 Tradução dos objetivos de negócio para o nível operacional;
 Definição e interpretação de KPIs (desempenho, qualidade, risco e
valor);
 Acompanhamento do cumprimento de leis e regulamentos;
 Gestão de projetos, processos e acordos;
 Gestão da equipa de Facility Management;
 Otimização da utilização dos recursos;
 Interpretação, adaptação e descrição de mudanças;
 Comunicação com prestadores de serviços internos ou externos ao
nível tático. (Poglich, 2016, p. 6).
Com o objetivo de uniformização da FM o CEN dividiu a já mencionada norma EM
15221 em sete tópicos, dentre os quais o tópico EN 15221-3 – Quality in Facility
Management trata de ferramentas de apoio à gestão que permitem definir e
monitorar de forma clara a evolução e o desempenho de um serviço de acordo com
objetivos definidos.
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Segundo Dores (2014):
Os dados de um sistema de indicadores de desempenho devem ser
mensuráveis e objetivos de forma a ser possível uma leitura expedita
permitindo o seu cruzamento com níveis de referência. (...) O estabelecimento
de um modelo baseado apenas em indicadores pode dar origem a uma visão
pouco abrangente do negócio e restringir o potencial de crescimento e
evolução do serviço. É uma ferramenta útil mas deverá estar inserida numa
filosofia global de negócio. (Dores, 2014, p.12)
Ainda de acordo com Dores (2014), a norma 15221 – 3 (CEN, 2011a) refere que os
indicadores de desempenho podem ser definidos como objetivos – hard (físicos,
temporais,

funcionais

e

financeiros)

ou

subjetivos

–

soft

(sensoriais,

comportamentais e ergonômicos). Os indicadores de desempenho hard não estão
sujeitos ou não dependem de interpretações individuais. São claros e objetivos,
refletindo as posturas dos utilizadores face ao objeto. Os indicadores soft refletem
características subjetivas das necessidades e percepções dos utilizadores,
normalmente medidas através de questionários, pretendendo-se deste modo prever
o nível da sua satisfação e identificar problemas ainda numa fase inicial tornando-os
passíveis de correção. Estes indicadores podem ser usados nos três níveis da
gestão, consoante o grau de precisão e avaliação que se pretende.

2.2 Logística e Facility Management

Entende-se por logística, segundo Nogueira (2012, p.21):

O conjunto de todas as atividades de movimentação e armazenagem
necessárias, de modo a facilitar o fluxo de produtos do ponto de aquisição da
matéria-prima at o ponto de consumo final, como também dos fluxos de
informação que colocam os produtos em movimento, obtendo níveis de
serviço adequados aos clientes, a um custo justo para ambas as partes.
De acordo com Nogueira (2012, p.22):
Observa-se que o termo “logística” tem origem francesa, do verbo “loge”, que
significa alojar, sendo uma terminologia utilizada pelos militares que
compreendia as atividades do transporte ao abastecimento e alojamento das
tropas. A logística constitui-se em um movimento eficiente de produtos
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acabados, da produção ao consumidor; compreendendo também a
movimenta o de mat ria prima prover maior rentabilidade aos serviços de
distribui o ao consumidor pelo plane amento, organização e controle efetivo
das atividades de movimenta o e arma enamento. radu -se em oferecer
ao consumidor os bens e servi os, quando, onde e na quantidade desejada.
De acordo com Quinello & Nicoletti (2006), o objetivo central da logística é atingir um
nível desejado de serviço ao cliente pelo menor custo total possível e no tempo mais
rápido, evidenciando a necessidade de se desenvolver a habilidade de satisfazer a
tal exigência em um tempo considerado hábil, o que envolve tornar disponíveis
produtos e serviços no local onde são necessários, no momento em que são
desejados.

Acrescentam ainda, os autores:

Além do deslocamento e transporte de materiais e de pessoas, manuseio de
ferramentas, armazenagem e embalagem, a logística também envolve a
integração das informações. Dentro da empresa, o desafio em termos de FM
é coordenar o conhecimento das diversas especializações de forma a
oferecer ao cliente ou ao requisitante dos serviços uma competência
integrada, concentrado em um bom atendimento. (Quinello & Nicoletti, 2006,
p.80).
De acordo com Cotrim e Machado (2011) o conceito de logística é mais amplo e
sistêmico e envolve além dos aspectos de controle, a questão da agregação de valor
na cadeia:

O conceito de Logística está além das atividades operacionais, pois reúne
elementos que demandam a integração, planejamento e controle, otimização
e controle de custos, bem como é responsável pela gestão estratégica dos
recursos, além do fluxo de materiais e informações, o que a torna
essencialmente um fator estratégico de criação de valor e,
consequentemente, de vantagem competitiva. (Cotrim & Machado 2011, p.6).
Para Vargas et al. (2013), a vantagem competitiva de uma organização é o resultado
da articulação bem sucedida de diversas atividades, dentre elas as atividades de
logística, marketing, produção e pós-vendas. No entanto, segundo Vargas et al.
(2013, p.21), “a falta de conhecimento e da aplicação de ferramentas de
planejamento e gestão, dificulta o crescimento do empreendimento, bem como pode
levá-lo a falência”.
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Além da integração das áreas de Marketing e Logística, postulada por Ballou (1993),
o autor defende também a importância da integração destas áreas com as demais
áreas funcionais de uma organização, a saber: vendas, finanças, compras,
faturamento, manufatura, controladoria, recursos humanos, customer care, entre
outras áreas, dependendo do tamanho, estrutura organizacional, serviços e da
complexidade de uma entidade.

2.2.1 Balanço entre custos logísticos e níveis de serviços

Quinello & Nicoletti (2006), resumem que os custos logísticos guardam relação com
o desempenho desejado do serviço, de tal forma que a excelência na prestação de
serviço é o fator de diferenciação na percepção do cliente ou do requisitante,
conforme o caso. Contudo, nem sempre o atendimento às expectativas do cliente
em termos de disponibilidade, confiabilidade e desempenho operacional é
compensado com maior retorno para a organização.

A principal questão é: O custo para atingir as metas de serviços estabelecidas
representa um investimento razoável? Se for razoável, quais clientes serão
atendidos com excelência e quais não serão atendidos com o mesmo nível de
serviço? A chave da questão é combinar competência com expectativas e
necessidades básicas dos clientes a um custo total realista. Raramente as
duas alternativas opostas são recomendadas, ou seja, o custo total mais
baixo ou o melhor serviço possível ao cliente não constituem a estratégia
logística mais apropriada, portanto o grande desafio consiste em identificar o
intervalo de lucratividade mais exequível. Devendo ressaltar sempre que os
clientes (ou os usuários dos serviços) são diferentes. Nem todo cliente ou
usuário requer o mesmo nível de serviço, portanto não é prudente especificar
padrões únicos de atendimento. (Quinello & Nicoletti, 2006, p.81).
Ainda de acordo com Quinello & Nicoletti (2006), tomando-se por exemplo o
transporte, nem sempre a contratação por um preço menor, garante a realização do
serviço com o nível de qualidade esperado, podendo ocasionar lentidão e
comprometimento do resultado final, de tal maneira que o menor preço não se torna
afetivamente aquele mais vantajoso.
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2.2.2 Barreiras à integração da logística com a FM

O reconhecimento dos obstáculos ou barreiras que podem direta ou indiretamente
interferir de modo a inibir o processo de integração da atividade logística com a FM é
de extrema importância. Assim, Quinello & Nicoletti (2006, p.86), assevera que: “(...)
as barreiras costumam ter origem na estrutura organizacional, nos sistemas de
mensuração, na propriedade do estoque, na tecnologia de informação e na
capacidade de transferir conhecimento”. Tais elementos podem ser assimilados de
maneira melhor, observando-se o quadro a seguir:
Quadro 5 – Barreiras de integração FM versus Logística

Elemento
1 Estrutura
organizacional

2 Sistemas de
mensuração
3 Propriedade do
estoque

4 Tecnologia da
informação
5 Capacidade de
transferência de
conhecimento

Fundamento
A estrutura organizacional tradicional, em que cada área é dividida de
acordo com as funções que são executadas, sendo responsável por
alcançar sua própria excelência funcional, dificulta a execução de
processos interfuncionais. Visto que o objeto da integração é a
cooperação entre as áreas funcionais, portanto a estrutura organizacional
formal pode constituir um obstáculo ao sucesso da integração.
Sistemas de mensuração tradicionais também dificultam a integração
entre as funções.
Necessidade de desenvolvimento de novo conjunto de indicadores de
desempenho.
O estoque de insumos, ferramentas e peças necessárias à manutenção,
sob o ponto de vista de oferecer tranquilidade, proteção e garantia face às
incertezas das demandas operacionais e de fornecimento, representa um
suprimento adequado aos processos de FM. A questão de desafio é a
ponderação entre vantagem e segurança de manter tais estoques e o
custo financeiro e o risco de obsolescência em fazê-lo.
Este é um recurso chave para de promover a integração entre FM e
Logística, pois é necessário que os sistemas de informações sejam
desenvolvidos de forma que haja compartilhamento das informações e
que os acessos permitam a integração interfuncional.
Um dos pontos críticos que envolvem essa questão é o caso do
desligamento, transferência e aposentadoria de funcionários experientes
ou especialistas, pios deficiências no processo de transferência de
conhecimento acarretam dificuldades no gerenciamento logístico das
facilidades.
Fonte: Quinello & Nicoletti, (2006, p.86-87)

Tais barreiras se fazem muito contundentes na medida em que o grande desafio das
organizações no contexto da gestão da informação, está em transformar os dados e
os indicadores em ferramentas e mecanismos de conhecimento na transformação
dos negócios.

Neste sentido, o primeiro elemento de barreira apresentado no quadro 5, refere-se
as estruturas organizacionais segregadas em áreas, principalmente quando tais
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áreas fazem interface com serviços terceirizados no processo de FM, onde
diferenças de regimes de trabalho e formas de apresentação de resultado, podem
criar obstáculos de integração.

O segundo elemento de barreira guarda relação com o grau de sofisticação e
desenvolvimento dos KPI’s que ser o utili ados na mensura

o do desempenho,

pois os indicadores aplicáveis ao processo logístico, muitas vezes não conseguem
integrar e mensurar o reflexo de tais ações e procedimentos em outras dimensões
ou perspectivas, fazendo-se necessário a elaboração e acompanhamento de
indicadores mais sistêmicos, que possam estender tais avaliações, a outras áreas
diretamente ligadas à área tradicional de logística.

A terceira barreira coloca em conflito, a teoria de custos de estoques e ponto de
reposição da logística tradicional frente às demandas de serviços e qualidade que a
gestão de FM requer de diversos setores de serviços de apoio e que envolve
inclusive, a necessidade ou oportunidade de extinção de estoques e terceirização de
processos com seus respectivos suprimentos.

As duas últimas barreiras apontadas no quadro anterior, trazem à tona novamente
as discussões acerca da gestão da informação na era do conhecimento
organizacional, pois a principal barreira de integração da logística com a estratégia
de FM, consiste no compartilhamento de sistemas que sejam capazes de
disponibilizar as informações e os indicadores de desempenho para que se possa
ter o feedback de determinados processos e serviços em tempo suficiente para
mitigar as falhas evidenciadas com maior eficácia. Consequentemente, superandose tal barreira consegue-se alcançar o nível de conhecimento nessa atividade, com
documentos de mapeamento de procedimentos e de experiências anteriores,
fazendo-se com que o conhecimento explícito e o conhecimento tácito possam
integrar o sistema de informação de FM.
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2.3 Qualidade em Facility Management e os indicadores do BSC

A qualidade é um elemento condição quando se trata de FM, uma vez que a
utilização de tal processo busca como um dos elementos principais, o alcance de
maior qualidade na visão dos clientes internos e externos.
Segundo Quinello & Nicoletti (2006), tratar do tema qualidade em FM faz parte de
um retrospecto cronológico do conceito.

Quando se fala em qualidade como atributo ou característica humana em
distinguir coisas boas ou não, precisamos voltar 60 mil anos, quando nossos
antecessores, os Cro-Magnons, foram capazes de desenvolver e aperfeiçoar
ferramentas agrícolas e armas primitivas. Esses estágios levaram a
humanidade para a Revolução Agrícola, seguida pela Industrial e, finalmente,
a denominada por Peter Drucker, Revolução da Informação. Todas pautadas
pela busca da evolução contínua e aprimoramento das técnicas. Adam Smith,
no século XVIII, observaria ainda a importância da divisão do trabalho nas
atividades manufatureiras para o aumento de produtividade e,
consequentemente na qualidade empregada nas atividades, as ferragens de
ferro e as lãs rústicas da Inglaterra são de uma superioridade incomparável
em relação às da França e também muito mais baratas. (Quinello & Nicoletti,
2006, p.89).
Com a globalização da economia, a partir de 1973, tornou-se necessária a
uniformização dos sistemas de qualidade adotados por diversas organizações em
muitos países.

Após 1980, com o rápido avanço dos sistemas de comunicação, a difusão do
conhecimento e da evolução da qualidade intensificou-se pelos sistemas e
certificações com as normas ISO (Internatinal Organization for
Standartization) e as premiações internacionais como o Malcom Baldridge
National Quality Award (a partir da década de 1980, nos EUA), o Prêmio
Deming (a partir da década de 1950, no Japão) e o European Fundation for
Quality Management (a partir da década de 1990, na Europa). (Quinello &
Nicoletti, 2006, p.97).
A qualidade passa a integrar o planejamento estratégico das empresas e surgem
duas novas concepções bastante similares, conforme pode ser observado no
esquema de sistema de qualidade proposto a partir do TQM e TQC a seguir:
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Quadro 6 – Sistemas de Qualidade

TQM
Total Quality Management
(Gerenciamento da Qualidade Total)

TQC
Total Quality Control
(Controle Total da Qualidade)

Trata-se de um sistema responsável pelo Prática
mais
conhecida
no
Japão,
planejamento e controle de todos os fatos, nos responsável pelo planejamento e controle de
relacionamentos entre elementos de uma todos os fatores, nos relacionamentos entre
organização social, que podem, de alguma forma, os elementos de uma organização social,
influenciar nos objetivos dos interessados sobre que podem influenciar na satisfação dos
essa organização. Esses beneficiários podem ser clientes, compreendendo todo o ciclo de vida
clientes, funcionários, fornecedores, acionistas, dos produtos e serviços.
sociedade em geral, governo etc.
Fonte: Elaborado a partir de Quinello & Nicoletti, (2006, p.97)

O sucesso de qualquer estratégia está atrelado a capacidade de medir e
acompanhar sua execução, como afirmam Kaplan e Norton (2004):

O que é medido é conseguido. Os executivos seniores sabem que os
sistemas de mensuração de suas organizações exercem forte influência sobre
o comportamento dos gerentes e dos empregados. Os executivos também
compreendem que os indicadores contábeis e financeiros tradicionais, como
retorno sobre o investimento e lucro por ação, às vezes emitem sinais
enganosos para fins de melhoria contínua e inovação. (Kaplan e Norton,
2004, p.7)
Segundo Kaplan e Norton (2004):

Balance Scorecard é um conjunto de indicadores que proporciona aos
gerentes uma visão rápida, embora abrangente, de toda a empresa. O BSC
inclui indicadores financeiros, que mostram o resultado das ações do
passado, e os complementa com indicadores operacionais, relacionados com
a satisfação dos clientes, com os processos internos e com a capacidade da
organização de aprender e melhorar – atividades que impulsionam o
desempenho financeiro futuro. (Kaplan e Norton, 2004, p.8)
Ainda de acordo com Kaplan e Norton (2004), a complexidade das organizações
modernas exige com que os gestores possuam uma visão mais ampla e estratégica
na visualização do desempenho da mesma, tal visão decorre de quatro importantes
perspectivas, conforme pode-se observar na figura a seguir:

41

Perspectiva Financeira
Metas

Como parecemos para
os acionistas?

Indicadores

Como os clientes
nos veem?
Perspectiva do Cliente
Metas

Em que devemos
ser excelentes?

Perspectiva Interna

Indicadores

Metas

Indicadores

Perspectiva Inovação
Metas

Indicadores

Seremos capazes de
continuar melhorando
e criando valor?

Figura 4: Interconexão de indicadores de desempenho nas perspectivas do BSC
Fonte: Kaplan e Norton (2004, p.11). Kaplan e Norton na prática. (3.ª ed.). Rio de Janeiro: Campus.

Resumidamente, as quatro perspectivas do BSC no processo de mensuração do
desempenho de produtos e serviços, segundo Kaplan e Norton (2004, p. 12-24),
consiste em:


Perspectiva dos clientes: consiste nos esforças e métricas para traduzir como
as organizações são vistas pelos clientes, principalmente no que diz respeito
a prazo, qualidade, desempenho e serviço, e custo.



Perspectiva interna: consiste nas ações que buscam trabalhar com foco nos
processos e serviços nos quais a empresa precisa necessariamente
demonstrar excelência, porque os indicadores voltados para os clientes são
importantes, mas devem ser convertidos em atividades internas da empresa
para atender às expectativas dos mesmos (fatores críticos de sucesso).



Perspectiva de Inovação e aprendizado: consiste em traduzir as ações que
possam indicar como as empresas serão capazes de continuar melhorando e
criando valor. Os indicadores voltados para os clientes e os processos
organizacionais internos do BSC, indicam os parâmetros mais importantes
para o sucesso competitivo. Tal perspectiva está intrinsecamente ligada a
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inovação e capacidade de desenvolvimento e lançamento de novos produtos
e serviços.


Perspectiva financeira: Consiste na forma como a empresa é vista perante
seus acionistas. Avaliando se os esforços mensurados nas perspectivas
anteriores foram capazes de contribuir para a melhoria dos resultados
corporativos.

Segundo Kaplan e Norton (1997, p.25):

O Scorecard cria uma estrutura, uma linguagem, para comunicar a missão e a
estratégia, e utiliza indicadores para informar os funcionários sobre os vetores
do sucesso atual e futuro. Ao articular os resultados desejados pela empresa
com os vetores desses resultados, os executivos esperam canalizar as
energias, as habilidades e os conhecimentos específicos das pessoas na
empresa inteira, para alcançar as metas de longo prazo.
2.4 Gestão estratégica, terceirização e FM

De acordo com Perez Jr. et al (2003), a Gestão Estratégica é uma forma de
acrescentar novos elementos de reflexão e ação sistemática e continuada, a fim de
avaliar a situação, elaborar projetos de mudanças estratégicas e acompanhar e
gerenciar os passos de implementação. Como o próprio nome diz, é uma forma de
gerir toda uma organização, com foco em ações estratégicas em todas as áreas.

Segundo Giosa (1993), a terceirização consiste numa estratégia de gestão
organizacional e sob a ótica da parceria muitas vezes se confunde com os princípios
da subcontratação. Uma diferenciação relevante, contudo, compreende a execução
de atividades por empresas contratadas como fator de vantagem competitiva que
exige uma relação de cooperação e cumplicidade entre as organizações.

A terceirização busca maior racionalização de atividades e aumento da
produtividade. Ainda proporciona as empresas encontrarem parceiros especialistas
nas atividades (Ioklevitc, 2011).

Magalhães, Souza e Andrade (2011), citam que a terceirização é a transferência de
atividades, levando as organizações a focarem em um único objetivo. Assim, tanto a
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contratada quanto a contratante se especializam no produto principal. Todavia, a
terceirização pode não trazer apenas vantagens para as empresas, pode acarretar
também em consequências negativas, como queda na qualidade, perda da
tecnologia, fragmentação sindical, precarização do trabalho, aumento da exclusão
social, falta de comprometimento, entre outros.
Trapp (2005, p. 46), afirma que a terceiri a

o “precisa ser plane ada para atender

às necessidades específicas das empresas, devendo ser aplicada com equilíbrio,
analisando-se os aspectos da produtividade, qualidade, agilidade e funcionalidade”.
Oliveira (2009) corrobora que as empresas podem encontrar no mercado global
qualidade superior e maior flexibilidade do que têm internamente, com empresas
comprovadamente eficientes e especializadas.

Girardi (2008), sustenta que a terceirização é uma ferramenta de gestão, mas não
deve ser tratada como apenas uma redução de custo, mas como algo embutido nos
objetivos e na estratégica geral da organização.
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3 CONTEXTO DA PESQUISA

Neste capítulo são apresentadas informações acerca da unidade de análise com o
objetivo de contextualizar, as peculiaridades de uma Sociedade de Propósito
Específico, além de apresentar elementos históricos e estruturais do objeto de
estudo.

3.1 A História do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

A história do Aeroporto Internacional Tancredo Neves começa nos anos 1970. À
época, a capital mineira contava apenas com o Aeroporto da Pampulha, construído
em 1933 e que já operava com limitações operacionais. A demanda por um
aeroporto de nível internacional levou o Ministério da Aeronáutica, em parceria com
o Governo do Estado, a iniciar os estudos de viabilidade técnica para a construção
do "Aeroporto Metropolitano de Belo Horizonte".

A conclusão dos estudos realizados, indicou uma área localizada nos municípios de
Lagoa

Santa/Confins,

como

a

mais

recomendada

para

receber

o

novo

empreendimento por contar com excepcionais condições meteorológicas e
topográficas.

Em 7 de Abril de 2014 - Nasce a BH Airport, concessionária do Aeroporto
Internacional de Belo Horizonte. O Aeroporto é oficialmente concedido à iniciativa
privada. A concessionária, formada pelo grupo CCR, Zurich Airport e Infraero, assina
contrato de concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto por
30 anos.

Ainda durante o ano de 2014, ocorrem as transições das operações e a
concessionária lança e executa os Planos de Ações Imediatas e de Transição
Operacional, acompanhando a gestão da Infraero, ainda responsável pela operação
e gestão das receitas e despesas. No final de 2014, O Aeroporto Internacional
Tancredo Neves vence as categorias Controle Migratório e Voto Popular "Apoio ao
Turista", do Prêmio Boa Viagem Copa do Mundo Fifa 2014, promovido pela
Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da República. No final do ano de
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2016, a BH Airport, inaugurou seu novo Terminal de Passageiros, que passou a
oferecer infraestrutura capaz de atrair novos voos, tanto domésticos como
internacionais, e elevou a qualidade de atendimento aos passageiros, com mais
espaço, conforto e novas opções de serviços. O Aeroporto Internacional de BH
passou a ter capacidade para processar 22 milhões de passageiros por ano. (BHAirport, 2017).

3.2 A Estrutura Empresarial

A BH Airport nasceu com um grande desafio: atender de forma plena e eficiente, a
demanda de passageiros que não para de crescer em todo país. Em novembro de
2013, o Governo Federal realizou o leilão para a concessão do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, por um período de 30 anos. O consórcio integrado
pelo Grupo CCR e Zürich Airport foi o vencedor ao apresentar a melhor proposta
com ágio de 66% em relação ao valor mínimo estabelecido.

O projeto de modernização, ampliação e manutenção do Aeroporto Internacional de
Belo Horizonte prevê investimentos consideráveis para os 30 anos de concessão. A
BH Airport conta com a experiência de seus acionistas para transformar o aeroporto
em uma verdadeira "cidade aeroportuária".

Ao oferecer mais conforto, segurança, além de diversas facilidades, a BH Airport
quer garantir a melhor experiência de viagem aos seus passageiros por meio da
excelência da prestação de serviços.

A BH Airport acredita que o instrumento da concessão é essencial para minimizar os
gargalos de infraestrutura do país e confia nos bons resultados da parceria entre
governo e iniciativa privada em prol do desenvolvimento econômico e social. Nossa
visão ampliada do negócio é "tornar a BH Airport reconhecida como referência em
negócios de aeroportos, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e
sustentável de Minas Gerais e do Brasil, por meio de soluções de Governança,
Gestão e Atendimento".
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A figura 5, apresenta os estágios da implementação da concessão, visando o
alcance da visão estratégica da empresa.

Figura 5: Estágios de implementação da concessão.
Fonte: BH Airport Institucional. Disponível em: http://www.bh-airport.com.br/br/p/26/a-concessao.aspx

3.2.1 Os acionistas


CCR: Fundado em 1999, o grupo CCR controla 3.284 Km de rodovias nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Participa do controle acionário da concessionária Via Rio, responsável pela
construção e operação do Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de
Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos e detém
participação de 34,25% na STP, que opera o serviço de cobrança automática
de pedágios e estacionamentos. Está também presente no segmento de
transporte de passageiros por meio das concessionárias Via Quatro, CCR
Barcas e CCR Metrô Bahia, além da participação na concessão do VLT
Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos), que interligará a região portuária e o
centro do Rio de Janeiro. Em 2012, o grupo iniciou a atuação no setor
aeroportuário por meio de participações nas concessionárias que operam os
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aeroportos internacionais de Quito (Equador), San Jose (Costa Rica) e
Curaçao (Caribe). Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a CCR
assinou o Pacto Global da ONU e faz parte da carteira teórica do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa.


Infraero: Fundada em 1973, a Infraero é uma empresa pública, vinculada à
Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da República do Brasil. A
empresa administra, investe em infraestrutura e opera 61 aeroportos, 75
Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo
e 32 Terminais de Logística de Carga. Em 2014, seus aeroportos registraram
131,6 milhões de embarques e desembarques. Administra desde grandes
aeroportos até alguns tão pequenos que ainda não recebem voos comerciais
regulares, mas cumprem a função de representar a soberania nacional em
áreas longínquas e de fronteira. A Infraero detém participação acionária de
49% nas concessionárias (Sociedade de Propósito Específico - SPE) que
administram os aeroportos de Guarulhos e Viracopos (SP), Brasília (DF), Belo
Horizonte (MG) e Galeão (RJ).



Zurich: Como um business diversificado e uma companhia cotada em bolsa,
A Flughafen Zürich AG opera o mais importante hub de transportes e de
reuniões da Suíça - O Aeroporto de Zurique - em nome da Confederação
Suíça. Em 2014, 25,5 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto, que
se posicionou como um aeroporto de qualidade no centro da Europa, com
excelente acesso às redes de transporte internacionais, nacionais e regionais.
O desempenho do aeroporto está se deve a presença de cerca de 26 mil
funcionários e mais de 280 empresas parceiras, que asseguram que os
passageiros e os visitantes tenham a melhor experiência de viagem a cada
dia. A Flughafen Zürich AG também é acionista e / ou operadora em dois
aeroportos regionais no Chile (Antofagasta, Iquique), um em Bogotá Eldorado
(Colômbia), um em Curaçao (Caribe) e um em Bangalore (Índia). (BH-Airport,
2017).

3.2.2 Contratos com partes relacionadas e estrutura de FM
Nos termos do Contrato de Concessão, as partes relacionadas com relação à
Concessionária e ao Acionista Privado são qualquer pessoa Controladora, Coligada
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e respectivas controladas, bem como aquelas assim consideradas pelas Normas
Contábeis em vigor. A seguir, seguem as ementas dos contratos formalizados com
partes relacionadas:


Zurich Airport International AG – Contrato firmado em 02 de dezembro de
2014, com a finalidade de prestação de serviços de consultoria de operações
e manuten

o do aeroporto, pelo valor mínimo de € 12.480.000,00 para um

período de 7 anos de vigência. Contrato Registrado no 2º Ofício de Registro
de Títulos e Documentos de Lagoa Santa / MG, sob no 00000010291 – Livro
B30, fls. 147.


Companhia de Participação em Concessões, divisão ENGELOGTEC –
Contrato firmado em 18 de Junho de 2015, com a finalidade de prestação de
serviços de assessoria, consultoria, planejamento e gerenciamento em
Tecnologia da Informação, pelo valor total de R$ 35.534.411,78 com vigência
até 30 de Junho de 2021. Contrato Registrado no Registro de Títulos e
Documentos de Pedro Leopoldo / MG, sob no 7.867 – Livro B-21, fls. 288.
CCR S.A., divisão ACTUA e Companhia de Participação em Concessões,
divisão ENGELOGTEC – Contrato firmado em 18 de Junho de 2015, com a
finalidade de prestação de gestão e administração de recursos humanos,
financeira, controladoria e contábil, suprimentos, jurídico, frota e documentos
– incluindo implantação técnica e operacional, pelo valor total de R$
64.945.991,00 com vigência até 30 de Agosto de 2021. Contrato Registrado
no Registro de Títulos e Documentos de Pedro Leopoldo / MG, sob no 7.868
– Livro B-22, Fls. 87. (BH-Airport, 2017).

Considerado um dos principais aeroportos em operação no Brasil, o Aeroporto
Internacional de Belo Horizonte está localizado entre os principais centros
econômicos do país, no eixo RJ-SP, e conta com um terminal de 132.000 m², com
26 pontes de embarque, sendo 4 com operação dupla, pistas de 3.000m x 45m e
sítio aeroportuário de 15,12 km². Atualmente operam no terminal seis companhias
aéreas, TAM, GOL, AZUL, TAP PORTUGAL, COPA AIRLINES, AMERICAN
AIRLINES, que representam as mais importantes alianças globais: Star Alliances,
SkyTeam e Oneworld, com 42 destinos regulares e 4 sazonais, sendo 38 nacionais
e 4 internacionais. Também compõe a infraestrutura de serviços de apoio um vasto
estacionamento com 4.625 vagas disponíveis, além de transporte público por ônibus
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para os seguintes destinos: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo, Confins, Vespasiano e Matozinhos e Nova Lima. Participam ainda dessa
infraestrutura, as cooperativas de táxi Cooperfins, Coopertramo, Cootramo e Minas
Táxi.

Os principais acessos são pela MG-10 (Linha Verde - Av. Presidente Antônio
Carlos/Av. Cristiano Machado), LMG 800 e MG-424.O movimento estimado para
2044, de acordo com o planejamento estratégico da empresa será de 43 milhões de
passageiros/ano. (BH-Airport, 2017).
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na
pesquisa no sentido de alcançar os objetivos propostos e a elucidação à questão
norteadora do estudo. No primeiro momento será apresentada a caracterização da
pesquisa quanto aos fins e aos meios, na sequência será apresentada a unidade de
análise e observação, e por fim, serão descritas as técnicas de coleta de dados e as
estratégias para o tratamento e análise dos mesmos.

4.1 Caracterização da pesquisa
De acordo com Gil (2010, p.1), pode-se definir pesquisa como “o procedimento
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas
que s o propostos”. Segundo Collins & Hussey (2009, p.3), “pesquisa

um

processo sistemático e metódico de perguntas e investigações que visa aumentar o
conhecimento”.

Ainda segundo Gil (2010), os motivos que norteiam a realização de uma pesquisa
podem ser classificados em dois grandes grupos, denominados como “ra ões de
ordem intelectual”, onde afirma-se o “dese o de conhecer pela própria satisfa

o de

conhecer”, e a “ra ões de ordem prática”, onde afirma-se o “dese o de conhecer com
vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou efica ”. Neste estudo, pode-se
afirmar que estão presentes tanto motivo de ordem intelectual quanto de ordem
prática.

Já com a proposição de Vergara (2013, pp. 41-44), a pesquisa pode ser qualificada,
dentre as diversas taxionomias referentes ao tipo, em relação a dois critérios
básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Esta pesquisa é classificada quanto
aos fins como descritiva, e quanto aos meios como documental e estudo de caso.
Ainda segundo Vergara (2013, p.42), a pesquisa descritiva “expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer
correlações entre variáveis e definir sua nature a”. Neste mesmo sentido, Gil (2010,
p.27) afirma que a pesquisa descritiva tem como objetivo, a descrição das

51

características de determinada população e podem ser elaboradas também com a
finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis.

Gil (2010), afirma que a pesquisa documental, além de ser frequentemente utilizada
em pesquisas da área de ciências sociais, assemelha-se à pesquisa bibliográfica,
tendo em vista que ambas utilizam-se de dados á existentes, por m, “a principal
diferen a está na nature a das fontes” (Gil,2010,p. 30). Com o objetivo de
discriminar esta semelhança, Gil (2010) expõe que a pesquisa bibliográfica
fundamenta-se em material elaborado por autores com o propósito específico de ser
lido por públicos específicos, enquanto que a pesquisa documental “vale-se de toda
sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas” (Gil, 2010,p. 30).

Complementando a distinção entre os meios de pesquisa documental e bibliográfica,
Vergara (2013, p. 43), afirma que a pesquisa documental se utiliza de documentos
de qualquer natureza, existentes em organizações públicas ou privadas, como
registros, regulamentos, memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes,
fotografias, dispositivos de armazenamento, entre outras formas de armazenamento.
Já a pesquisa bibliográfica. Para Vergara (2013, p.43), constitui-se no “estudo
sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas,
jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”.

Desta forma, a identificação das fontes de dados constitui-se uma etapa importante
na pesquisa documental, tendo em vista que “as fontes documentais s o muito mais
numerosas e diversificadas, já que qualquer elemento portador de dados pode ser
considerado documento” (Gil, 2010, p. 66).
Segundo Gil (2010, p.118), o estudo de caso “refere-se a um indivíduo, um grupo,
uma organi a

o”. Logo, considerando que este estudo abrange uma única

organização, justifica-se a adoção do estudo de caso como meio de investigação,
em conjunto com a pesquisa documental, para evidenciar a relevância da utilização
da Facility Management enquanto elemento estratégico na gestão de ativos e
processos na área de serviços de apoio na unidade de análise. A adoção de dois
meios de investigação nesta pesquisa, se justifica pela complementariedade, que
segundo Yin (2010, p.24), “diferentes m todos de pesquisa nas ciências sociais
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preenchem diferentes necessidades e situações para a investigação de tópicos da
ciência social”.
Yin (2010, p.39), afirma que o estudo de caso “investiga um fenômeno
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não s o claramente evidentes”,
al m de ser um m todo “comum na pesquisa em administra

o” (Yin, 2010, p. 24).

Para Gil (2010, p.37), o estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento”, tendo como um dos propósitos “descrever a situa
que está sendo feita determinada investiga

o do contexto em

o” (Gil, 2010, p. 38). Segundo Vergara

(2013), o estudo de caso tem caráter de profundidade e detalhamento, “de uma ou
poucas unidades, entendidas essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão
público, comunidade ou mesmo país” (Vergara, 2013, p. 44).

Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, bem como a necessidade de
compreender o cenário da organização estudada com profundidade, optou-se pela
abordagem qualitativa. Segundo Collis & Hussey (2005, p.26), a abordagem
qualitativa possui caráter sub etivo e tem por ob etivo “examinar e refletir as
percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas”.
Complementando esta abordagem, Flick (2009, p.20) afirma que “a pesquisa
qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à
pluraliza

o das esferas de vida”, além de enfatizar os pontos de vista dos sujeitos

de pesquisa (Flick, 2009).

Já Cooper & Schindler (2011, p.164), afirmam que a abordagem qualitativa permite
que uma situa

o se a compreendida com profundidade, condi ente com “estudos

que visam percepções, motivações, sentimentos ou comportamentos, os diferentes
significados que as pessoas atribuem às suas experiências”, além de procurar
responder como e por que algo acontece a partir de dados obtidos em diversas
fontes, como textos, objetos, pessoas e organizações. Esta afirmação possui a
mesma abordagem das afirmações de Gil (2010) e Vergara (2013) apresentadas
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neste capítulo, sobre as fontes de dados que podem ser utilizadas na pesquisa
documental, tornando esta pesquisa factível e coerente sob o aspecto metodológico.

4.2 Unidade de análise
A definição da unidade de análise segundo Gil (2010, p.118), pode referir-se “a uma
família ou qualquer grupo social, uma organização, uma comunidade, uma nação ou
mesmo toda uma cultura”. Considerando que a pesquisa será realizada por meio de
um estudo de caso, a unidade de análise, que se refere ao local onde os dados
serão coletados, precisa proporcionar uma observação aos fenômenos que se
pretende estudar, a partir do problema de pesquisa (Cooper & Schindler, 2011).

A unidade de análise dessa pesquisa consiste no Aeroporto Internacional de Belo
Horizonte, cuja concessão está sob o domínio da BH Airport, que é uma Sociedade
de Propósito Específico (SPE), formada pelo Grupo CCR, pela Zurich Airport e pela
Infraero. Tal unidade está localizada na cidade de Confins-MG, região metropolitana
de Belo Horizonte, mais especificamente no vetor norte.

4.3 Técnica de coleta de dados

Para proporcionar um pleno entendimento dos conceitos e áreas de conhecimento
relacionadas a esta dissertação, o referencial teórico foi construído por meio de
pesquisa bibliográfica em livros, artigos, dissertações e teses. Referente ao estudo
de caso, os dados foram coletados por meio de pesquisa documental e entrevista
individual semiestruturada. Segundo Gil (2010, p. 119), um estudo de caso
executado com rigor requer a utilização de mais de uma técnica de coleta de dados,
das quais se destacam fontes documentais e entrevistas. Vergara (2013, p. 53) ,
ressalta que um meio de coleta de dados não exclui o outro e que as técnicas se
complementam durante o processo.
Segundo Gil (2010, p.121), “a consulta a fontes documentais

imprescindível em

qualquer estudo de caso”. Para ressaltar a relevância da pesquisa documental,
como técnica de coleta de dados, Flick (2009, p.236) afirma que “documentos s o os
meios para a construção específica de um evento ou processo e, normalmente,
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também em uma perspectiva mais ampla, para decifrar um caso específico de uma
história de vida ou de um processo”.

Entretanto, Flick (2009, p. 233) ressalta que ao optar pela análise de documentos, o
pesquisador deve considerar a autenticidade, integridade e representatividade dos
documentos selecionados como fonte de dados para a pesquisa, bem como o
objetivo e contexto aos quais estes documentos foram produzidos. Flick (2009, p.
236) também ressalta que o pesquisador deve evitar manter o foco restrito ao
conteúdo dos documentos sem considerar o contexto, o uso e sua função na
organização pesquisada.

Os dados documentais dessa pesquisa foram coletados a partir de publicações
oficiais disponibilizadas no sítio eletrônico da BH Airport, bem como em documentos
e outros relatórios da administração levantados junto ao setor de ouvidoria e
atendimento ao cliente da empresa.

Os dados relacionados aos indicadores obrigatórios dentro do escopo de
regulamenta

o e os KPI’s construídos de forma oficial para a avalia

o externa dos

órgãos oficiais do setor foram extraídos dos Relatórios de Desempenho Operacional
dos Aeroportos, veiculados oficialmente na web pelo Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil.

Dentre os documentos fornecidos pela ouvidoria da empresa, destacam-se os
Relatórios de Qualidade de Serviços, elaborados mensalmente, contemplando 32
indicadores de desempenho e acompanhamento operacional, voltado para as
perspectivas de satisfação do cliente e procedimentos operacionais.

Em relação à técnica de entrevistas, Vergara (2013, p. 52) afirma que aplicá-la
presencialmente é o ideal para preservar a qualidade da coleta de dados. A autora
ressalta que a entrevista pode ser gravada, caso o entrevistado permita, e que
independente da gravação ser realizada, a transcrição deve ser apresentada ao
entrevistado, para que a confirme ou faça as alterações que julgar necessárias.
A entrevista realizada seguiu os parâmetros normalmente utilizados em pesquisas
qualitativas, dentre as quais, destacam-se as entrevistas não direcionadas e
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semiestruturadas. O procedimento utilizado foi de entrevista semiestruturada que se
caracterizou pela aplicação a um único entrevistado por um único entrevistador. A
escolha por esse instrumento se deu pela característica e proposta do estudo, pois
esse é um tipo mais espontâneo de entrevista, onde o entrevistador tem um conjunto
de questões predefinidas, mas possui a liberdade para realizar outras abordagens e
até mesmo, explorar com mais profundidade alguns aspectos, cujo interesse surja
no decorrer da entrevista.

O roteiro foi construído a partir dos objetivos específicos levantados na proposição
do estudo e segundo o marco teórico proposto, que buscou relacionar gestão
estratégica com aplicação de gestão de facilidades e indicadores de avaliação de
desempenho.

A entrevista realizada foi aplicada pelo próprio pesquisador, nas dependências do
Aeroporto Internacional, utilizando o roteiro semiestruturado de entrevista elaborado
para a pesquisa de campo, que se encontra no APÊNDICE A e possui 09 questões
com o propósito de atender aos objetivos específicos desta pesquisa. A entrevista foi
gravada em registro de áudio com o consentimento do respondente e teve duração
entre 20 e 30 minutos. Posteriormente, as respostas foram transcritas pelo próprio
pesquisador e utilizadas na análise dos resultados, presente no capítulo 5 deste
estudo.

4.3.1 Perfil do sujeito de pesquisa

A definição do sujeito de pesquisa, ocorreu no segundo semestre de 2016, quando
foi feito o contato com o setor de Ouvidoria da BH Airport. Na ocasião, a Ouvidora
designou o setor de Engenharia de Manutenção como aquele indicado a participar
do acompanhamento do estudo. Foi feito o primeiro levantamento documental, onde
se confirmou a hipótese de identificação do objeto de pesquisa, dentro dos
parâmetros traçados nos objetivos geral e específicos.

A entrevista foi realizada com o gestor da área de engenharia de manutenção,
sendo o entrevistado do sexo masculino, com atuação na empresa a mais de cinco
anos. O sujeito foi selecionado de forma direcionada e intencional, em função de sua
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formação, experiência e acompanhamento do processo da concessão em todos os
seus estágios.

Em relação à formação acadêmica, o respondente, que atua diretamente na área de
FM (gestor de manutenção), possui graduação em Engenharia Elétrica e pósgraduação (MBA) na área de Gestão de Manutenção Industrial e é professor nas
áreas de engenharia e gestão.

4.4 Técnica de análise dos dados

Para Gil (2010, p. 122), a análise e interpretação dos dados é um processo que
acontece simultaneamente em sua coleta, quando aplicada em estudos de caso,
iniciando-se na primeira entrevista ou na primeira leitura de um documento.

Com uma abordagem semelhante, Marconi e Lakatos (2010, p.151) afirmam que a
“análise e interpreta

o s o duas atividades distintas, mas estreitamente

relacionadas”, sendo consideradas pelos autores como um único processo contendo
duas atividades. A primeira atividade consiste na análise, definida pelos autores
como “a tentativa de evidenciar as rela ões existentes entre o fenômeno estudado e
outros fatores” (p. 151). A segunda atividade consiste na interpretação, definida
como “a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo as
respostas,

vinculando-as

a

outros

conhecimentos”

complementam que “mesmo com dados válidos,

(p.

152).

Os

autores

a eficácia da análise e da

interpretação que determinará o valor da pesquisa” (p. 152).

Neste estudo, utilizou-se do processo cognitivo da análise qualitativa, visando
compreender o fenômeno estudado e sintetizar um retrato de tal fenômeno, capaz
de representar suas relações e ligações com a proposta apresentada na pesquisa.
Dessa forma, buscou-se evidenciar a relevância da utilização de FM, enquanto
elemento estratégico na gestão da empresa estudada.

O quadro 7, apresenta uma síntese da estratégia de coleta e análise de dados,
relacionando os objetivos específicos deste estudo com os principais autores que
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proporcionaram a construção do referencial teórico e os instrumentos de coleta de
dados correspondentes.
Quadro 7 – Estratégia de coleta e análise de dados (síntese da metodologia)

Objetivos
específicos
Identificar os métodos,
modelos e componentes
de FM aplicáveis na
área de serviços de
apoio direcionados ao
público que utiliza
transporte aéreo.

Autores

Tipo de
pesquisa

Quinello & Nicoletti (2006);
Porter (1989);
Weize, Schultz & Rocha
(2012);

Pesquisa
Bibliográfica e
documental.

Nogueira (2012).

Identificar as etapas e
as soluções percebidas,
a partir da
implementação da FM
na unidade de análise,
sob a perspectiva do
gestor e líder da área.
Avaliar a efetividade da
FM a partir de métricas
ou indicadores
estratégicos de
desempenho
relacionados a ativos e
processos

Fonte / Instrumento
de coleta de dados
Referencial Teórico e
documentos da
empresa.
(APÊNDICE A
Pergunta 1 ).

Documentos;
Quinello & Nicoletti (2006);
Nogueira (2012);
Perez Jr. et al (2003).

Pesquisa
documental e
de campo
(Estudo de
caso)

Entrevista.
(APÊNDICE A
Perguntas 2 e 3)

Documentos;
Quinello & Nicoletti (2006);
Kaplan & Norton (1997);
Kaplan & Norton (2004).

Pesquisa
documental e
de campo
(Estudo de
caso)

Fonte: Elaborado pelo autor

Entrevista.
(APÊNDICE A
Perguntas 4 a 9)
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da coleta de dados, realizada na pesquisa de
campo onde serão apresentados os dados documentais e os resultados da
entrevista semiestruturada, realizada com o gestor de FM da empresa.

5.1 Métodos modelos e componentes presentes na gestão da BH Airport

O primeiro objetivo específico proposto na pesquisa, consiste na identificação dos
métodos, modelos e componentes de FM aplicáveis na área de serviços de apoio
direcionados ao público que utiliza transporte aéreo.

Na parte inicial da entrevista, o gestor aponta o core business da organização que é
operação aeroportuária, com a visão estratégica de ser o melhor aeroporto do Brasil,
considerando para tal diversos aspectos, tais como, operações, segurança, facilities
(manutenção), infraestrutura, área comercial, área de segurança operacional, dentre
outras, no escopo da concepção de que o aeroporto é uma pequena cidade, onde
tudo deve funcionar de forma sistêmica e encadeada.

Para fazer com que toda essa interação aconteça e dê funcionalidade ao processo,
o entrevistado ressalta a importância das relações entre todas às áreas e os
recursos, sobretudo, os recursos humanos e a logística. Ressaltando ainda a
importância da aplicação das práticas de Lean, Seis Sigma, Excelência operacional
e competência organizacional, ressaltando a importância da FM em meio a esse
ambiente, por ser uma atividade meio, ressaltando inclusive sua relevância nessa
abordagem.

Enfatizando-se a importância da capacitação do pessoal das diversas áreas, tais
como manutenção, TI, assim como, a utilização de ferramentas de processo e de
software (SAP), pela natureza dinâmica do trabalho e a importância da inovação e
evolução dos processos no sentido de atender às expectativas dos usuários.
A pergunta 1: “Qual áreas da empresa é responsável pela gestão de facilidades ou
serviços de apoio a atividade principal? ”, buscou-se explorar a estrutura de partes
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relacionadas e analisar se os serviços são integrados a uma ou várias supervisões.
O entrevistado respondeu que a FM na empresa não é uma área e sim um
processo, uma estratégia. Ressaltando o fato de que obviamente algumas atividades
se identificam de uma maneira muito direta com o conceito de facilitação, ou apoio, e
como essas atividades estão diretamente ligadas à área de manutenção nesse
modelo de negócios, a área de gestão de manutenção tende a assumir a
personificação de FM. Contudo, fazem parte da estrutura de FM da empresa, todos
os departamentos ligados a Diretoria de Suporte, a exemplo da Gestão de
Manutenção, Engenharia (projetos e obras) e TI.

A logística e a gestão de materiais também é parte integrante da política de FM,
assim como a decisão e conveniência de terceirização. Pois, afirma o respondente
que existem situações em que houve processos de internalização de atividades
antes terceirizadas, uma vez que somente para algumas atividades a terceirização é
significativamente melhor, por exemplo a manutenção de jardins e limpeza. Outras
atividades mais específicas requerem uma internalização em função de qualidade e
até mesmo custo de manutenção, portanto não se deve associar o termo
terceirização como um elemento indispensável, uma condição, ou até mesmo, como
algo mais adequado à FM. Em determinadas circunstâncias, a efetividade da FM se
dará exatamente como consequência de um processo de internalização. Neste
sentido, terceirização é um dos métodos de materialização do uso de FM na gestão
estratégica de negócios.

5.2 A relação entre as etapas da concessão e a implementação da estratégia de
FM

O segundo objetivo específico, consiste em identificar as etapas e as soluções
percebidas, a partir da implementação da FM na unidade de análise sob a
perspectiva dos gestores e líderes das áreas.

Para elucidar tal ponto, partiu-se do esquema apresentado na figura 5, abordada no
item 4.1.1 desta pesquisa, que apresenta os estágios da implementação da
concessão através do certame público realizado.
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A pergunta 2: “A estratégia de FM foi implementada em uma única etapa ou é um
processo contínuo?”

Foi respondida da seguinte forma, de acordo com o

entrevistado: as estratégias de FM fazem parte de um processo contínuo, cuja
implementação começou desde 2014, com o Plano de Ações Imediatas (PAI),
passando pelo Plano de Transição Operacional (PTO), chegando ao momento em
que a BH Airport assumiu, no ano de 2015, a gestão do aeroporto de forma plena.
Na sequência, o foco da FM voltou-se para a construção do novo terminal que fora
inaugurado no final do ano de 2016. Neste momento, a atuação da gerência de
manutenção dividia-se entre os processos de apoio às atividades tradicionais de
manutenção e a atuação na obra.
Na pergunta 3: “Quais áreas compõe o modelo de FM atualmente e quais as
soluções podem ser percebidas de forma imediata a partir da estrat gia?” Obteve-se
o diagnóstico de que as áreas envolvidas nesse processo são:
a) Consultoria de operações;
b) Manutenção do aeroporto;
c) Assessoria, consultoria, planejamento e gerenciamento em TI;
d) Gestão e administração em RH, finanças, controladoria, suprimentos,
jurídico, frota e documentos.

Dentro da atividade de manutenção do aeroporto, acomoda-se a gerência de
manutenção (FM), que por sua vez, faz a gestão direta dos terceiros contratados,
cujos serviços e atividades não se relacionam àquelas elencadas nos tópicos do
parágrafo anterior.

Ainda segundo o respondente, o que se percebe em termos de solução com a
utilização da estratégia, de forma bastante sintetizada é a redução do tempo de
resposta e a melhoria na qualidade.

5.3 A mensuração do desempenho a partir de indicadores

O terceiro objetivo específico, propõe a análise da eficácia da FM, a partir de
métricas ou indicadores estratégicos de desempenho. Para tanto foi feito um
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levantamento documental, associado à pesquisa de campo, visando levantar qual o
modelo de indicadores foi utilizado e quais indicadores serviram de instrumento para
aferição da estratégia.
A pergunta 4 da entrevista foi assim aplicada: “Para a analise da eficácia e qualidade
utili ado pela empresa um modelo teórico formal de indicadores? Qual?” O
respondente afirmou utilizar o modelo de indicadores BSC, com direcionamento para
as quatro perspectivas propostas na teoria de Kaplan e Norton. Contudo, afirmou
que os indicadores obrigatórios de mensuração segundo a agência reguladora do
setor, direcionam apenas para duas perspectivas: a do cliente e a de processos
internos.

Tais perspectivas comtemplam 36 indicadores, com um grau de detalhamento
bastante grande e que convergem para a mensuração do índice de satisfação geral
do passageiro.

As perspectivas financeira e de crescimento e aprendizado também são utilizadas
na categorização dos indicadores da empresa, no entanto os indicadores dessas
categorias são de utilização no processo decisório e gerencial internos e não são de
ampla divulgação ao mercado e aos usuários.

Nesse estudo os indicadores da perspectiva financeira foram levantados por
pesquisa documental, a partir das demonstrações contábeis disponibilizadas pela
empresa.
A pergunta 5, apresenta três núcleos de abordagem “Os índices de qualidade e
desempenho publicados pela empresa seguem uma matriz de evidenciação de
score alcançado e padrão estabelecido. Como é construído esse padrão? Como são
medidas a satisfação e as operações?

Neste ponto da entrevista, o respondente afirmou que trabalha com um número
muito maior de indicadores do que aqueles publicados oficialmente no sítio da
empresa. Esclarecendo que aqueles que constam do Relatório de Qualidade de
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Serviço são os indicadores de publicação obrigatória, segundo determinação da
ANAC e da SAC.

Os índices padrão de tal relatório são estabelecidos a partir das ações
desenvolvidas pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias – CONAERO,
criada em 2011, integrada por diversos órgãos/entidades públicas envolvidos no
processamento de aeronaves, passageiros e bens nos aeroportos brasileiros, que
desempenha importante papel no aprimoramento da gestão aeroportuária. No
âmbito da CONAERO foram criados comitês técnicos, dentre eles o Comitê Técnico
de Desempenho Operacional – CTDO que, tal como a CONAERO, também é
integrado por diversos órgãos/entidades públicas responsáveis pela prestação de
serviços aeroportuários, e ao qual compete a construção de medidas voltadas para a
avaliação de indicadores de desempenho das operações aeroportuárias e de ações
visando melhorias na prestação de serviços ao passageiro.

A pesquisa dos indicadores aeroportuários de percepção dos passageiros nos
aeroportos é coordenada pela equipe técnica da SAC, com o apoio do CTDO, da
CONAERO e da Praxian Consultoria Ltda., empresa contratada pela SAC, mediante
licitação pública, para a coleta de dados.

A pesquisa é desenvolvida em cinco tópicos que formarão um indicador de
satisfação geral do passageiro, conforme pode ser observado na tabela a seguir:
Tabela 2 – Composição do indicador de satisfação do passageiro

Tópico
Infraestrutura Aeroportuária
Facilidades ao Passageiro
Companhias Aéreas
Órgãos Públicos
Satisfação Geral do Passageiro

N.º de Indicadores
16
08
06
06

Fonte: Adaptado de Relatório de desempenho operacional dos aeroportos 2.º Trim/2016 –
Ministério dos Transportes

Tais indicadores, abordam basicamente duas das perspectivas da metodologia do
BSC, quais sejam: cliente e processos internos. A BH Airport, faz a publicação
mensal dos indicadores, comparando o índice alcançado, segundo a metodologia
aplicada, com o índice padrão estabelecido pela SAC.
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Nessa abordagem, o respondente afirma ainda que as metas internas estabelecidas
pela empresa são sempre acima do índice padrão da SAC, uma vez que para o
alcance da visão estratégica da mesma, será necessária uma evolução em todos os
indicadores utilizados. Vale ressaltar que o Aeroporto Internacional Tancredo Neves
figura no índice de satisfação geral do passageiro (segundo o relatório do 2.º
trimestre de 2016), na terceira posição de um grupo de oito aeroportos brasileiros da
categoria de 5 a 15 mil passageiros por ano:
Tabela 3 – Ranking de satisfação geral dos passageiros – Categoria de 5 a 15 mil/ano

Aeroporto
Salvador
Porto Alegre
Confins
Fortaleza
Campinas
Recife
Santos Dumont
Curitiba

Nota
3,76
4,18
4,20
4,28
4,34
4,36
4,44
4,64

Fonte: Adaptado de Relatório de desempenho operacional dos aeroportos 2.º Trim/2016 –
Ministério dos Transportes

Como resposta a pergunta 6, o respondente faz a seguinte inferência: os indicadores
da perspectiva do cliente normalmente são construídos a partir de pesquisa de
satisfação e os indicadores da perspectiva de processos internos são apurados a
partir do monitoramento e registro de eventos do próprio SAP e eventualmente por
procedimento próprio de acompanhamento oriundo de controles internos. A partir do
diagnóstico, a área de FM atua diretamente no setor ou procedimentos envolvidos e
faz o acompanhamento do indicador seguinte para analisar a evolução.

Neste ponto, o entrevistado faz uma associação da perspectiva do cliente com a
perspectiva financeira dos indicadores, na medida em que desenvolve a seguinte
linha de raciocínio “n o será possível remunerar de maneira satisfatória o investidor
ou acionista se não conseguirmos alcançar os índices de satisfação padrão
estabelecidos pela ANAC e a SAC” e menciona tamb m, o fato de que são
monitorados os indicadores financeiros com o mesmo rigor daqueles que são
obrigatórios por se tratar de informação de natureza estratégica para o processo de
tomada de decisões da empresa.
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O diagnóstico evidenciado na tabela 3, apresenta a unidade de análise com uma
nota de satisfação geral dos passageiros abaixo da nota média da categoria,
contudo, na tabela 4 a seguir, apresentada serão agrupados os indicadores
obrigatórios de publicação, também com abordagem apenas nas perspectivas do
cliente e processos internos (especificamente com um viés operacional nesta
última), a fim de evidenciar que as notas estão acima do mínimo estabelecido pela
reguladora e com um diagnóstico de comportamento ascendente para o primeiro
trimestre de 2017.
Tabela 4 – Comparativo de Indicadores do 1.º Trimestre de 2017 da BH Airport – Perspectivas
Cliente e Processos Operacionais

Indicador
Perspectiva Cliente (Pesquisa de Satisfação)
Qualidade das informações: sinalização, informações de voo, sistema
sonoro de aviso aos passageiros.
Limpeza e disponibilidade de banheiros.
Conforto e disponibilidade de assentos no saguão de embarque e
outras áreas públicas.
Limpeza geral do aeroporto.
Cordialidade dos funcionários do aeroporto.
Disponibilidade de carrinhos para bagagem.
Disponibilidade de vagas de estacionamento.
Variedade e qualidade de lojas e praças de alimentação.
Custo benefício das lojas e praças de alimentação.
Satisfação geral em relação ao aeroporto.
Conforto térmico e acústico.
Percepção de segurança no aeroporto (furtos/ roubos).
Opções de estacionamento e custo benefício.
Disponibilidade de meio fio para embarque e desembarque.
Existência de equipamentos para facilitar o deslocamento dentro do
terminal de passageiros.
Organização da fila de inspeção de segurança.
Disponibilidade, conveniência e localização de serviços bancários.
Disponibilidade de rede sem fio e outras conexões de internet.
Disponibilidade de serviços hoteleiros no sítio aeroportuário.
Perspectiva de Processos Internos
Tempo na fila de inspeção de segurança. (% aguardando + de 5 min)
Tempo na fila de inspeção de segurança. (% aguardando + de 15 min)
Tempo de atendimento a Passageiros com Necessidades de
Assistência Especial - PNAE (mm:ss).
Elevadores, escadas e esteiras rolantes.
Sistema de processamento de bagagens (embarque).
Sistema de restituição de bagagens (desembarque)
Equipamento apropriado para embarque e desembarque de
Passageiros com Necessidades de Assistência Especial – PNAE.
Ar pré-condicionado (“Preconditioned Air”)
Pontes de Embarque
Fonte de energia elétrica auxiliar
Posições de pátio
Atendimento de Pontes de Embarque (% doméstico atendido)
Atendimento de Pontes de Embarque (% internacional atendido)
Fluxo de Pistas

Índice
Padr.

Jan

Fev

Mar

3,8

4,1

4,2

4,2

3,8
3,6

4,4
3,9

4,5
4

4,5
4,1

3,8
3,8
3,8
3,6
3,2
3,2
3,6
3,8
3,8
3,2
3,8
3,4

4,5
4,4
4,2
4,1
3,8
2,8
4,3
4,3
4,1
3,3
3,9
4,1

4,6
4,4
4,4
4,0
3,8
2,7
4,5
4,3
4,2
3,4
4,1
4,1

4,6
4,4
4,4
4,2
3,9
2,8
4,4
4,3
4,2
3,5
4,1
4,0

3,8
3,2
3,2
3,2

4,2
3,5
3,8
3,7

4,2
3,6
3,8
3,8

4,2
3,7
3,8
3,8

10%
5%
1:15

0,4%
0,0%
0:01

0,4%
0,1%
0:00

0,5%
0,0%
0:00

99%
99%
99%
99%

99,9%
99,9%
100%
100%

99,8%
100%
100%
100%

99,7%
100%
100%
100%

99%
99%
99%
99%
65%
95%
1%

N/A
100%
100%
100%
93,1%
34,9%
0%

N/A
100%
100%
100%
92,8%
99,9%
0%

N/A
100%
100%
100%
92,3%
99,9%
0%

Fonte: Adaptado do Relatório de qualidade de serviços BH Airport
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A pergunta 7: “Na manuten

o e gest o de ativos, o contrato

feito incluindo-se

materiais e os custos de serviços? Qual o principal ob etivo da estrat gia adotada?”,
teve por finalidade identificar os objetivos estratégicos da terceirização de algumas
atividades de facilitação.

O entrevistado afirmou que no que diz respeito a obras, normalmente os contratos
são realizados já com o material incluído, exigindo-se um padrão de qualidade
preestabelecido desses materiais. No tocante aos serviços de manutenção e
conservação, normalmente o serviço é contratado de forma segregada do material,
em função do custo de tais materiais, que tende a ser mais elevado na contratação
global. Portanto, embora não haja uma regra padrão para essa decisão, tem sido
mais vantajoso tanto no aspecto financeiro quanto operacional, contratar de forma
separada.

O objetivo nessas contratações é atender a minimização do custo financeiro e
operacional da atividade. O entrevistado reforça o fato de que tais contratações não
podem resultar em serviços de qualidade aquém daquela já esperada e avaliada
para tais eventos operacionais.

No que diz respeito a integração dos recursos humanos, haja visto que existem
vários parceiros e agentes envolvidos nos diversos processos que giram em torno
do negócio principal, foi feita a pergunta 8: “A gestão de recursos humanos feita pela
CCR inclui todo tipo de recurso dessa natureza envolvido em todas as operações de
facilitação? Como se faz a integração com os objetivos estratégicos da empresa?”

O entrevistado esclareceu que a função da gestora de RH vinculada a CCR é de
natureza operacional em RH, tais como contratação, treinamento, integração, folha
de pagamento etc. A parte tático-operacional fica a cargo da gestão de FM e das
demais áreas de competência, A BH Airpoirt tem

autonomia para conduzir

processos e procedimentos que envolvam desenvolvimento de recursos humanos,
política salarial, crescimento individualizado dos colaboradores, avaliação de
desempenho e feedbacks, sempre em sintonia com o grupo CCR e de forma
alinhada com as metas relacionadas à perspectivas de desenvolvimento interno e
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inovação, perseguindo dessa forma os objetivos estratégicos da empresa “n o se
pode ser o melhor aeroporto do Brasil se a s pessoas envolvidas no processo não
fi erem a sua parte”.

No aspecto recursos humanos, a BH Airport tem servido de referência, em função
das estratégias adotadas, para outras empresas do grupo econômico, reforça o
entrevistado.

A pergunta 9, teve o objetivo de avaliar a implantação da nova política estratégica,
nos seguintes termos: “A empresa possui mecanismos de avaliação do processo
antes e depois da política de FM? ”, a resposta do entrevistado nesse aspecto foi
que existem sim métricas de avaliação, inclusive a principal delas consiste naquela
abordada na tabela 3, anteriormente apresentada, que é a satisfação geral dos
passageiros (que varia de 0 a 5). Esse indicador combina uma série de outros
indicadores e faz um ranking dos aeroportos. Os resultados alcançados antes e
depois de 2014 são bem distintos, evidenciando a evolução e o sucesso das
estratégias adotadas. Ressaltando que os créditos desse sucesso não se deve
somente à política de FM, mas que ela alinhada a outras estratégias tem garantido
muito êxito ao negócio. O negócio de administrar aeroporto tem muitas
peculiaridades, pois é uma prestação de serviços diferenciada, pois tal negócio não
produz nenhum bem no sentido material, portanto, a prestação de serviços é
diretamente ligada à facilities. Na prática, a operação sem as facilities não funciona
de forma sistêmica, descasando-se das classificações teóricas tradicionais adotadas
no passado.

No que tange a eficiência e eficácia da FM no modelo de negócio adotado pela BH
Airport, o entrevistado afirma ser de muita eficiência e eficácia, relacionando tal
ferramenta ao acompanhamento do orçamento das áreas inclusive, mostrando a
interface dos processos internos com a perspectiva financeira destacada no modelo
do BSC. Portanto, segundo ele, o desafio do prestador do serviço no contexto atual
é apresentar qualidade desejada pelo cliente, sem perder de vista o fato de que o
acionista precisa ser remunerado e bem remunerado, para que haja sustentabilidade
econômica na atividade e seja atendido o princípio da continuidade das instituições.
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5.4 Os Indicadores apurados segunda a matriz do BSC

Com base na análise documental realizada nos demonstrativos econômicofinanceiros da empresa BH Airpot e nos demais dados disponibilizados no Relatório
de Desempenho Operacional dos Aeroportos foram construídos três indicadores
para as perspectivas financeira e do cliente de acordo com a matriz, BSC para
diagnóstico do desempenho operacional da instituição no exercício de 2016, com
base nos dados do biênio 2015-2016.

A primeira perspectiva abordada foi financeira. Nessa perspectiva, foram
contemplados os seguintes indicadores:
a) Rentabilidade do patrimônio líquido;
b) Evolução das Receitas;
c) Valor adicionado distribuído por categoria.

No exercício de 2016, a Cia ainda registrou prejuízo para os acionistas, dentro da
previsão normal de tal fator em função dos investimentos ainda não finalizados no
terminal e não atingimento da capacidade total instalada. Neste quesito foram
confrontados o resultado do período evidenciado na Demonstração do Resultado do
Exercício, que foi de R$ 139.272.000 com o volume do Patrimônio Líquido do
período que correspondeu a R$ 287.209.000. O resultado obtido foi um prejuízo de
48,49% do volume do investimento no período de 2016.

Considerando-se o volume de atividades do período, representado pela Receita
Líquida Apurada nos períodos de 2015 e 2016, o índice de evolução apontou para
um crescimento nominal da ordem de 131,99%, revelando que a empresa mais que
dobrou o volume de atividades do primeiro para o segundo exercício, contudo devese considerar que neste volume está contemplada a receita de construção.

Com base na Demonstração do Valor Adicionado, pode-se evidenciar que o valor
adicionado por categoria econômico comportou-se da seguinte maneira em 2016:


Valor distribuído aos colaboradores enquanto pagamentos de salários,
encargos e demais proventos: 52,71% do valor agregado.
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Valor distribuído ao fisco no recolhimento de tributos (reversão de valor
agregado): -31,39%



Valor distribuído a terceiros como remuneração de juros, aluguéis e outorgas:
217,59% do valor agregado no período.



Valor absorvido de prejuízo pelo acionista: -138,91% do valor agregado
gerado pela atividade econômica da Cia.

A segunda perspectiva foi a perspectiva do cliente. Nela foram contemplados os
seguintes indicadores:

a) Indicador de satisfação geral do passageiro;
b) Limpeza geral do aeroporto;
c) Cordialidade dos funcionários do aeroporto.

O indicador de satisfação do passageiro atingido em 2016 foi de 4,20 pontos,
quando o índice geral médio dos aeroportos brasileiro, corresponde a 4,16.

O índice de Limpeza geral do aeroporto, registrou 4,40 pontos, quando a meta
estabelecida era de 3,8 pontos, de acordo com as exigências dos órgãos
reguladores.

O índice de cordialidade dos funcionários registrou em 2016, 4,40 pontos, quando a
meta era de 3,8 também de acordo com as determinações regulamentares.

Este diagnóstico reforça a posição apontada pelo gestor entrevistado, de que a
utilização de FM no processo de gestão da organização tem contribuído para o
alcance dos objetivos estratégicos da empresa. Contudo, vale ressaltar que diversos
fatores do cenário econômico, tal como a política de participação do governo nesse
tipo de sociedade é capaz de interferir sobremaneira no diagnóstico da perspectiva
financeira.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar a relevância da utilização da Facility
Management enquanto elemento estratégico na gestão de ativos e processos na
área de serviços de apoio no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. A
terceirização feita de forma estratégica, a combinação de negócios e o envolvimento
corporativo das partes relacionadas proporciona um resultado bastante interessante
na perspectiva dos investidores e responde muito bem às expectativas dos clientes,
evidenciando a importância do casamento da FM, com a gestão estratégica
moderna.

Visando o alcance de tal objetivo, foi realizada uma revisão da literatura, tendo como
marco teórico, a temática Gestão de Facilidades (Quinello e Nicoletti, 2006), com
abordagem da FM como elemento de integração da infraestrutura operacional como
elemento de criação de vantagem competitiva. Outra abordagem do marco teórico é
a logística enquanto elemento de custo e elevação dos níveis de serviços, além da
evidenciação das barreiras de integração da logística com a estratégia de FM.
Também foram abordados os temas terceirização e mensuração de resultados a
partir de indicadores, com foco na metodologia do Balanced Scorecard, segundo a
teoria de Kaplan e Norton (2004). Tais temas definidos como marco, dão
sustentabilidade ao roteiro de entrevista, constante do (APÊNDICE A), e subsidiam
as discussões presentes no processo de análise de dados da pesquisa.

Foram estabelecidos três objetivos específicos, visando pavimentar o caminho de
construção da resposta à proposição apresentada como problema de pesquisa e
que fundamentou o objetivo geral desta pesquisa de campo, cujo critério
metodológico foi o descritivo, instrumentalizado por um estudo de caso de
abordagem qualitativa.

O primeiro objetivo específico buscou analisar os métodos, modelos e componentes
de FM, partindo dos elementos teóricos apresentados e de documentos levantados
junto à unidade de observação. Propondo um entendimento conceitual da temática e
de sua relação com a gestão estratégica e outros elementos de gestão empresarial,
tais como logística, terceirização e análise a partir de métricas e indicadores.
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Portanto, utilizando-se desse expediente, pôde-se amoldar tais teorias e estratégias
ao contexto da área de serviços de apoio direcionados aos clientes internos e
externos que utilizam-se de transporte aéreo via aeroporto internacional de Belo
Horizonte.

No segundo objetivo específico, procurou-se evidenciar, através das respostas da
entrevista realizada, as soluções percebidas com a implementação da FM após os
estágios de implementação da concessão, com foco na percepção do gestor da
área, com base em documentos disponibilizados e nas respostas 1 e 3 da entrevista.
Com base nas respostas obtidas, pode-se perceber que a gestão da organização
considera a terceirização e o modelo de participação das partes relacionadas no
processo de FM como uma estratégia de dois focos, sendo que o primeiro deles é
de fazer com que os serviços de apoio, tais como: manutenção do aeroporto e
consultoria de operações (Zurick); assessoria, consultoria, planejamento e
gerenciamento em TI (ENGELOGTEC); e administração de RH, financeira,
controladoria, suprimentos, frota e documentos (CCR); além cederem espaço para o
gerenciamento do negócio principal que é ser a porta de entrada e saída de
passageiros usuários de transporte aéreo, sejam atividades desenvolvidas com o
máximo de especialização e qualidade.
O segundo foco é garantir que essas atividades de facilitação sejam também
agregadoras de valor econômico para os investidores do negócio, garantindo uma
via de mão dupla que se faz pela qualidade oferecida e pela mitigação de custos e
consequente, maximização do valor agregado global do grupo.

Neste segmento, um serviço de qualidade não consiste unicamente em atingir as
expectativas dos usuários e das operadoras de transporte aéreo com um ambiente
seguro, normatizado, fiscalizado e adequado para embarque, desembarque,
movimentação de bagagem, manobra e articulação de aeronaves. Consiste também
em associar a tudo isso, conforto, qualidade, bom atendimento e infraestrutura de
apoio às mais diversas demandas que motivam o deslocamento das pessoas de um
lugar para outro, com seus anseios, limitações, atribulações e emoções, tão próprios
do ser humano no espaço urbano e seus desdobramentos.
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No terceiro objetivo específico, procurou-se analisar a eficácia da FM, a partir de
métricas ou indicadores estratégicos de desempenho que a empresa utiliza, tendo
como instrumento de coleta dos dados nesta abordagem, as questões de 4 a 10 da
entrevista, além da interpretação dos indicadores padrão divulgados no site
institucional da empresa.

O que se pôde evidenciar a partir da entrevista foi que a empresa adota um modelo
de avaliação, a partir de indicadores que se baseia na metodologia do Balanced
Scorecard, na medida em que os indicadores são construídos em perspectivas, as
perspectivas mais evidenciadas e cujo resultado é publicado mensalmente são:
cliente e processos internos. As demais perspectivas são trabalhadas com
indicadores tratados como sendo de uso restrito aos usuários de nível estratégico.

Outro aspecto interessante evidenciado, a partir do estudo foi que a concepção de
FM, muito embora tenha sido bastante ampliada, na medida em que envolve áreas
como TI e gestão de pessoas nessa organização, ela mantém-se relacionada e
localizada na estrutura organizacional nos moldes de sua concepção histórica, na
medida em que se vincula formalmente e sua gestão se materializa no setor de
engenharia e gestão de manutenção.

Estudar, segregar e analisar a FM como uma ferramenta no processo de gestão
estratégica das empresas é uma importante ferramenta na otimização de resultados
e garantia de qualidade na entrega de serviços de apoio. Nos relatos apresentados
pelo entrevistado, fica evidente a mitigação de falhas e inconformidades a partir de
tais práticas, pois a profissionalização e especialização ainda são elementos
estratégicos quando se trata de serviços de facilitação.

Diante dessas considerações, pode-se afirmar que os objetivo geral e os específicos
propostos, foram alcançados através desta pesquisa descritiva, sendo oportuno,
portanto, apresentar a seguir as contribuições, limitações e recomendações
inerentes a ela.
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6.1 Contribuições da pesquisa

A expectativa é que esta pesquisa traga para a academia uma contribuição na
medida em que apresenta um estudo com foco numa temática, ainda pouco
explorada de maneira conceitual no Brasil, pois a maioria dos estudos em FM são de
autoria e publicação internacional. Associar as estratégias de FM aos processos e
ao planejamento das empresas, tem muito a contribuir para os modelos de gestão
tradicionais e modernos com os quais o mercado vem operando.

Para a unidade de análise desta pesquisa, o Aeroporto Internacional de Belo
Horizonte (BH Airport), entende-se que este estudo trouxe uma nova reflexão,
principalmente, no que diz respeito a concepção dos indicadores de desempenho
relacionados a FM, mais especificamente em tentar alinhar as duas perspectivas
mais trabalhadas (cliente e processos internos) com a perspectiva financeira e de
inovação, no sentido de buscar com que elas integrem os vetores da visão
estratégica.

Para o autor, esta pesquisa proporcionou uma oportunidade bastante importante,
tanto no que diz respeito a realização pessoal, quanto na consolidação e tratamento
interdisciplinar de teorias anteriormente estudadas e que ganharam uma releitura a
partir do desenvolvimento do estudo. O recorte feito através de uma organização de
perfil tão peculiar também contribuiu de forma significativa, pois foi possível ver a
aplicação do objetivo da formação profissional proposta por este programa de pósgraduação no que tange a observação da aplicação prática de tal teoria.

6.2 Limitações do estudo e sugestões de pesquisas futuras

Uma das limitações dessa pesquisa consiste no fato de que a aplicabilidade da
estratégia de FM foi analisada em uma única organização, embora ela seja bastante
complexa considerada uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), tendo em
vista que a FM, pode ser utilizada como ferramenta estratégica em qualquer
contexto onde envolva-se produtos e serviços empresariais.
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A segunda limitação a ser considerada, consiste no fato da entrevista ter sido
realizada com apenas um gestor da organização, no caso o gestor da área de
engenharia de manutenção, contudo, esse fator se explica na medida em que o
respondente precisaria entender tecnicamente da abordagem do estudo, além do
que o acesso aos gestores da organização não foi algo fácil.

6.3 Recomendações
Após a realização da pesquisa, verificou-se que, embora haja uma preocupação
muito grande da organização em atender aos aspectos de transparência e
divulgação da informação, entende-se que um levantamento mais sistemático e
completo dos indicadores utilizados para medir a performance das atividades de
facilitação poderia contribuir para que as áreas pudessem se aprimorar e entregar
um resultado mais alinhado com as metas e aspirações da empresa.

A realização de novas pesquisas em FM com foco em outros segmentos de negócio,
onde a estratégia já venha sendo desenvolvida, contribuiria de maneira importante
para o alinhamento do tema com a gestão estratégica de negócios.
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APÊNDICE A
ROTEITO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA QUALITATIVA

Caracterização / Dados do Entrevistado:
Nome: ____________________________________________________
Função: ___________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

Tempo como colaborador da empresa (em anos): __________________
Formação: ( )Graduado

( )Pós-graduado

( )Mestre

( )Doutor

1) Qual a área da empresa é responsável pela gestão de facilidades ou serviços
de apoio às atividades principais (FM)? Obs.: Explorar a estrutura de partes
relacionadas e analisar se os serviços são integrados a uma ou várias
supervisões.
2) A estratégia de FM foi implementada em uma única etapa ou é um processo
contínuo?
3) Quais áreas estão dentro desse modelo atualmente e quais as soluções
podem ser percebidas de forma imediata a partir dessa estratégia?
4) Para a análise de eficácia e qualidade é utilizado pela empresa um modelo
teórico formal de indicadores? Qual?
5) Os índices de qualidade e desempenho publicados pela empresa seguem
uma matriz de evidenciação de score alcançado e padrão estabelecido. Como
é construído esse padrão? Como são medidas a satisfação e as operações?
6) É feito algum diagnóstico ou tabulação segregando a perspectiva do cliente e
a avaliação dos processos internos, para confrontar e mitigar falhas? Como é
feito?
7) Na manutenção e gestão de ativos, o contrato é feito incluindo-se materiais e
os custos de serviços? Qual o principal objetivo da estratégia adotada?
8) A gestão de recursos humanos feita pela CCR inclui todo tipo de recurso
dessa natureza envolvido em todas as operações de facilitação? Como se
faz a integração com os objetivos estratégicos da empresa?
9) A empresa possui mecanismos de avaliação do processo antes e depois da
política de FM?
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APÊNDICE C

