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RESUMO

O objetivo desse trabalho é apresentar uma metodologia para a avaliação de
galpões logísticos em condomínios, pois observou-se uma variedade de
características dos condomínios de galpões logísticos e a necessidade se
estabelecer uma metodologia que possibilite uma avaliação com base nos mesmos
critérios, de modo a atender com maior assertividade os anseios dos clientes. Para
tal optou-se em aplicar os conceitos dos processos de tomada de decisão
(ponderação por pesos). Para a composição da relação base de critérios para
avaliação dos condomínios a serem considerados nesta metodologia, optou-se em
listar os critérios encontrados nas bibliografias e apresentá-los aos usuários por
técnica de Preferência Declarada – PD (entrevistas). Essa relação base foi avaliada
e compilada conforme as orientações encontradas na bibliografia relacionada ao
tema, gerando uma relação final com 60 critérios de avaliação. Essa relação final foi
posta em ordem de importância gerando uma lista, segregando-se os critérios em
três categorias de importância e ponderações com nível de 1 a 6. Para definição
das notas relacionadas a todos os critérios definiu-se uma pontuação de 1 a 5 com
base em características preestabelecidas durante o trabalho, considerando: o estado
de conservação desempenho; características técnicas e programa de projeto. Os
critérios relacionados aos custos e distâncias dos locais de entrega passar por um
processo de padronização antes de serem pontuados. O produto desse trabalho é
um programa de avaliação dos imóveis segregando-os em função de pesos e notas
para cada critério de avaliação.

Palavras Chave: Condomínio logístico; Operação logística; Tomada de decisão;
Habitação; Dissertação.

ABSTRACT
Modular condominiums for logistics purposes at RMSP: Evaluation
methodology.
The goal of this paper is to present a methodology for evaluation of logistic
warehouses in condominiums, since it was observed a variety of characteristics of
the logistic warehouses condominiums and the necessity of establish a methodology
that provides an evaluation based in the same criteria, in order to meet customers’
needs with more assertiveness. For this, was chosen to apply the concepts of
decision-making processes (weighted by weights). For the composition of the base
relation of criteria for evaluation of the condominiums to be considered in this
methodology, was chosen to list the criteria found in the bibliographies and present
them to the users by the technique of Declared Preference – DP (interviews). This
base relation was evaluated and compiled as the orientation found in the theme
related bibliography, generating a final relation with 60 criteria of evaluation. This final
relation was placed in a sequence of importance, generating a list, segregating the
criteria in three categories of importance and weightings with levels 1 to 6. For the
definition of the grades related to all the criteria, was defined a punctuation of 1 to 5
based on the pre-established characteristics during the work, considering: the
condition, performance; technique characteristics and project program. The criteria
related to the costs and distances from the delivery places are submitted to a
patterning process before to be punctuated. The product of this paper is an
evaluation program of the real estate segregating them in function of weights and
grades for each evaluation criteria.

Keywords: Logistic condominium; logistic operation; decision-making, housing;
dissertation.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho propõe uma metodologia para a avaliação técnica de galpões
logísticos em condomínios, abordando-se as características desses e os processos
de tomada de decisão utilizados para a sua escolha.
A partir da implantação do plano Real em 1994 ocorreu um crescimento
significativo nos investimentos estrangeiros no Brasil, acelerando desenvolvimento
econômico do país, muitos empreendimentos foram planejados e construídos
visando atender o aumento da demanda de consumo do mercado, muitos deles no
formato de loteamentos, distritos ou condomínios industriais e logísticos (PASSONI;
MONETTI, 2006).
O crescimento na oferta de novos empreendimentos se manteve praticamente
estável no final da década de 90 e retomou seu ritmo de crescimento a partir de
2000 até 2008, ano em que, em decorrência da crise mundial, os empreendimentos
em fase de projeto foram cancelados ou paralisados aguardando o novo
crescimento do mercado claramente notado em 2010 e início de 2011 para se
concretizarem. Os empreendimentos se concentraram próximos a importantes eixos
de circulação como, inicialmente, as várzeas do Tietê e Pinheiros, em rodovias de
acesso a Capital paulista e posteriormente próximo ao Rodoanel Mario Covas
facilitando assim o escoamento dos produtos.
Inicialmente as regiões de várzea eram bastante atraentes, pois, além do
baixo custo dos terrenos, tinham uma grande disponibilidade de áreas e fácil acesso
as rodovias, porém hoje diversos fatores fizeram com que as empresas saíssem
destas regiões e que os novos empreendimentos se instalassem nos municípios
vizinhos a capital paulista. São eles:
a) a restrição para a circulação de caminhões em São Paulo;
b) a mudança do zoneamento restringindo a instalação de diversos tipos de
empresas e operações;
c) a pressão do mercado imobiliário na busca de grandes áreas para o
lançamento de novos imóveis residenciais elevando o preço das áreas;
d) redução ou isenção dos impostos nos municípios vizinhos a São Paulo;
e) a oferta de áreas em boas localizações com preço inferior ao praticado
próximo as regiões centrais.
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Neste cenário temos, de forma geral, três tipologias de galpões em
condomínios logísticos, sendo a primeira é resultado do Retrofit dos galpões
remanescentes, a segunda tipologia condomínios logísticos industriais executados
no final dos anos 90 e a terceira tipologia é representada pelos condomínios
recentemente lançados, conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Tipologias de condomínios

1
2

3

Pé
Direito
6ma8
m

Capacidade de
sobrecarga do piso
< 4 tf/m² ou
desconhecida

10 m

Entre 4 tf/m² e 5 tf/m²

12 m

Superior a 5tf/m²

Sistemas construtivos

Área de
estacionamentos

Telhado de cimento amianto

Insulficiente

Estrutura e cobertura pré
fabricada em concreto

Insulficiente

Estrutura e cobertura pré
fabricada em concreto
ou

Adequadas

Estrutura pré fabricada em
concreto com fechamentos e
cobertura em telhas metálicas
Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com Passoni e Monetti (2006) o conceito de condomínios de
galpões modulares surgiu nos Estados Unidos, no final dos anos 40, quando
algumas grandes corporações começaram a migrar para os distritos industriais.
Essas empresas foram seguidas por empresas de menor porte que, sem o capital
das grandes empresas, não disponibilizavam de recursos para a construção dos
próprios imóveis e se concentraram em empreendimentos no formato dos
condomínios.
Pode-se definir condomínio logístico como uma edificação ou conjunto de
edificações destinadas à armazenagem e distribuição de produtos e equipamentos
que compartilham os serviços e custos operacionais básicos de portaria, segurança,
limpeza, manutenção preventiva e corretiva das áreas comuns, telhados e
envoltórios dos edifícios.
Os condomínios modulares são constituídos por edifícios compartimentados
em módulos divididos entre si de acordo com a necessidade de ocupação das áreas
pelos inquilinos. Esse tipo de empreendimento é especulativo, ou seja, é
desenvolvido sem se saber exatamente qual inquilino será instalado durante a
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operação, portanto seu projeto arquitetônico tenta contemplar da maneira mais
genérica possível todo o programa de necessidades para a implantação das
empresas do segmento alvo.
Ao contrário dos loteamentos e distritos industriais, os condomínios podem
ocupar pequenas áreas como o Condomínio Industrial São Bento em Osasco que
ocupa uma área de aproximadamente 12.000 m² com 4.530,20 m² de área
construída divididos em seis galpões.
As vantagens para a ocupação de um condomínio são o rateio dos custos de
manutenção e operação das áreas comuns, e a disponibilidade da infraestrutura
para uso dos funcionários das empresas. Nos condomínios lançados recentemente
os itens de eco eficiência são importantes para as empresas que, por política interna
ou

necessidade

comercial,

precisam

obter

certificados

relacionados

à

sustentabilidade.
Como desvantagem para a ocupação desse tipo de empreendimento, temos:


a resistência de algumas empresas no cumprimento das regras de
convivência estabelecidas para o condomínio;



a cobrança de aluguel para áreas ociosas dentro do módulo como, por
exemplo, uma empresa que necessita de três módulos para a estocagem
de produtos e tem o seu contingente administrativo confortavelmente
ocupando o escritório de um único módulo. Neste caso é realizada a
cobrança do aluguel dos dois escritórios ociosos. Pode-se, em alguns
casos, sublocar esses espaços;



a cobrança, em alguns casos, do valor integral do aluguel nas áreas sob
as marquises das docas externas;



a necessidade da realização de reformas para atender algumas
necessidades específicas como, por exemplo, normas da Anvisa ou
quando a classe de risco de incêndio para a operação do inquilino é
superior ao do condomínio.

As edificações devem atender as demandas referentes às atividades de
movimentação e armazenagem, denominada de logística empresarial, assim como o
fluxo de informação que coloca o produto em movimento (BALLOU, 1993). É
composto pelos serviços primários como transporte, manutenção de estoques e
processamento de pedidos, bem como atividade de apoio como armazenagem,
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manuseio de materiais, embalagens de proteção, obtenção, programação de
produtos e manutenção da informação.
Dentre as atividades realizadas em logística a armazenagem é a que possui
um maior vínculo com o foco deste trabalho, pois trata da administração da área
necessária para a manutenção dos estoques. Está diretamente ligada ao
dimensionamento e geometria do armazém, quantidade de docas e localização.
Associada a armazenagem, a atividade de manuseio de materiais trata da
movimentação do produto na área de estoque, incluindo recebimento e despacho de
produtos, vinculado ao manuseio estão os equipamentos de movimentação de
produtos, com características e necessidades diversas.
Diante dos fatores que influenciam a escolha dos imóveis para operação é
necessário um estudo criterioso e sistemático para não se incorrer em erros, porém,
a ideia disseminada no mercado é bastante simples e indica que os principais
critérios que influenciam no processo de escolha de um imóvel são:


o volume de armazenagem (quantidade de posições de palete);



localização, onde se observa as distâncias percorridas, quantidade e
valores de pedágios no trajeto, entre outros;



valores de aluguel e condomínio.

Pode-se transformar os critérios de avaliação anteriormente descritos em
custo de operação e retorno financeiro da operação, onde uma simples equação
pode resolver esse problema. Entretanto outros critérios são considerados
importantes para o processo de tomada de decisão, muito deles intangíveis como,
por exemplo, um ambiente confortável para os funcionários, e dificilmente, sem uma
metodologia adequada, é possível hierarquiza-los para definir qual deles tem mais
influencia no processo de tomada de decisão.
De acordo com Gomes, Araya e Carignano (2004) os critérios de avaliação
direcionam as análises e representam as dimensões relevantes do problema. A
partir deles é possível fazer as comparações entre as alternativas. Vidotti (2005)
define como os critérios que influenciam na qualidade de terrenos para a
implantação de novos empreendimentos logísticos: (i) As condições de acesso, (ii)
pedágios, (iii) impostos, (iv) leis de zoneamento, (v) qualidade da rodovia, (vi)
infraestrutura e (vii) relevo do terreno.
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Os critérios anteriormente descritos neste trabalho contemplam a maioria dos
critérios hoje utilizados para a escolha dos imóveis. Esses critérios devem ser
avaliados cuidadosamente evitando a sobreposição entre eles e falta de análise dos
possíveis subitens. O item Infraestrutura, por exemplo, contempla diversos subitens
essenciais para a implantação de condomínio logístico, com pesos diferentes no
processo de escolha dos imóveis.
Diante de uma diversidade de opções de edificação deve-se possuir uma
ferramenta que viabilize sua segregação, portanto, adotou-se a tomada de decisão.
Para Gomes, Araya e Carignano (2004) os problemas complexos de tomada
de decisão possuem pelo menos uma das sete características listada abaixo:
1) os critérios de resolução do problema são, no mínimo, dois que conflitam
entre si;
2) tanto critérios como as alternativas não estão claramente definidos, e as
consequências de escolha de uma determinada alternativa, com relação a
pelo menos um critério, não são devidamente compreendidas;
3) os critérios e as alternativas podem estar interligados, de forma que um
dado critério parece refletir parcialmente outro critério, enquanto a eficácia
em optar por uma alternativa específica depende de que outra seja ou não
escolhida, no caso de as alternativas não serem mutuamente excludentes;
4) a solução do problema depende de um conjunto de pessoas, cada uma
com seu próprio ponto de vista, muitas vezes conflitante com os das
demais pessoas;
5) as restrições do problema não estão bem definidas, podendo existir
dúvidas a respeito do que é critério e do que é restrição;
6) alguns critérios são quantificáveis, enquanto outros somente o são por
meio de juízos de valor efetuados sobre uma escala;
7) a escala para um determinado critério pode ser cardinal, verbal ou ordinal,
dependendo dos dados disponíveis e da própria natureza dos critérios.

Entende-se que os itens 4 e 6, listados acima, são características
encontradas no objetivo deste trabalho.
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1.1 Justificativa da pesquisa

Observando a variedade de tipologias de condomínios logísticos encontrados
e consequentemente a variedade de características encontradas como pé direito,
capacidade de sobrecarga do piso, estado de conservação, se faz necessário
estabelecer uma metodologia que possibilite uma comparação, com base nos
mesmos critérios, eliminando as avaliações empíricas resultantes da dificuldade de
se comparar os critérios intangíveis e critérios com escala de valores diferentes.
Soma-se a isso o prazo, muitas vezes curto, para a avaliação dos imóveis e a
grande quantidade de imóveis visitados durante o processo de análise (Figura 1).
Figura 1 – Critérios intangíveis

Fonte: Elaborado pelo autor

O presente trabalho tratará dos galpões logísticos em condomínios
especulativos da região metropolitana de São Paulo. A metodologia comparativa
apresentada avaliará imóveis destinados à armazenagem e distribuição de carga
geral paletizada.
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A Figura 2 apresenta o processo de comercialização dos imóveis, que inclui o
levantamento de necessidades do cliente (premissas), o processo de elaboração do
portfólio com a separação dos imóveis encontrados no mercado e no banco de
dados, a classificação dos imóveis encontrados e a valoração e apresentação dos
resultados ao cliente. Neste processo o item C, classificação, representa o objetivo
deste trabalho.
A Quadro 1 apresenta a aplicação da metodologia 5W+1H1 no processo de
comercialização (Figura 2). Observa-se que a aplicação da classificação dos
condomínios pré-seleciona os se inicia a partir do término do item B, realizado pelo
departamento comercial.

Figura 2 - Processo de comercialização

Fonte: Elaborado pelo autor

1

Do inglês: Who (Quem), When (Quando), What (O que), Where (Onde), Why (Porque) e
How (Como)
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Quadro 1 - Processo de comercialização – foco do trabalho
O QUE

PORQUE

QUEM

QUANDO

ONDE

COMO

ELABORAÇÃO
A
DO PORTFÓLIO

AUMENTAR AS
OPÇÕES DE
IMÓVEIS A SEREM
OFERTADOS

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

DIÁRIAMENTE

ESCRITÓRIO
E CAMPO

PESQUISA DE
CAMPO E NAS
EMPRESAS
CONCORRENTES

ANÁLISE DO
B
PORTFÓLIO

RELACIONAR OS
IMÓVEIS QUE MAIS
SE APROXIMAM
DAS
NECESSIDADES
DOS CLIENTES
(ALTERNATIVAS)

APÓS A
DEPARTAMENTO
SOLICITAÇÃO DO
COMERCIAL
CLIENTE

ESCRITÓRIO

ANÁLISE DOS
IMÓVEIS
RELACIONADOS NO
PORTFÓLIO
(ALTERNATIVAS)

APONTAR, DENTRE
OS IMÓVEIS
SELECIONADOS,
DEPARTAMENTO APÓS A ANÁLISE
C CLASSIFICAÇÃO
QUAL IMÓVEL É
TÉCNICO
DA FASE "B"
MAIS INDICADO AO
CLIENTE

ESCRITÓRIO
E CAMPO

POR MEIO DA
DEFINIÇÃO E
PONDERAÇÃO DE
CRITÉRIOS PRE
ESTABELECIDOS

REALIZAR A
APÓS A ANÁLISE,
COMERCIALIZAÇÃO
POR PARTE DO
ATENDENTO AOS DEPARTAMENTO
CLIENTE, DA
INTERESSES DO
COMERCIAL
CLASSIFICAÇÃO
PROPRIETÁRIO E
APRESENTADA
DO CLIENTE
NA FASE "C"

ESCRITÓRIO

REUNIÃO COM OS
INTERESSADOS

D NEGOCIAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor

1.2 Escopo do trabalho

Adotou-se as seguintes de premissas para o desenvolvimento desse trabalho:


serão avaliados imóveis da região metropolitana de São Paulo;



serão avaliados condomínios com módulos mínimos inferiores a 5.000 m²
de área privativa.



serão consideradas as cargas gerais paletizadas, portanto não fará parte
desta pesquisa operações logísticas para armazenagem de produtos
refrigerados, congelados e a granel.



a coleta de necessidades dos clientes e a relação de imóveis a serem
analisados são definidas na etapa A e B apresentadas na Figura 2 e na
Quadro 1, portanto essas etapas não serão analisadas no trabalho.
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1.3 Objetivo do trabalho

O presente trabalho busca propor um método de avaliação técnica, tendo
como base a comparação entre galpões logísticos em condomínio por meio da
análise das características existentes nos condomínios, atuais e em lançamento, e
as necessidades dos operadores logísticos. De modo a auxiliar o processo de
tomada de decisão de escolha de imóveis a serem locados e atender com maior
eficiência os anseios dos clientes.
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2 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho foi desenvolvido em atividades apresentadas abaixo:
•

atividade 1: Definição do tema de trabalho, objetivos e hipóteses, visando
organizar as pesquisas e demais etapas;

•

atividade 2: Revisão bibliográfica: Foram analisadas as bibliografias
relacionadas aos condomínios logísticos, operação logística e tomada de
decisão;

•

atividade 3: Estudo de caso: Com base na revisão bibliográfica foram
relacionados os critérios necessários para a avaliação dos condomínios
logísticos e a metodologia utilizada para a classificação desses critérios;

•

atividade 4: Inclusão dos comentários da banca de qualificação e ensaios
de aplicação, nessa etapa serão realizados ensaios para avaliação,
correção e validação do processo;

•

atividade 5: Apresentação dos resultados, redação final e sugestão para
melhoria do processo.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Durante o desenvolvimento deste trabalho, até o presente momento, não foi
encontrada nenhuma bibliografia que tratasse especificamente do processo de
avaliação e análise comparativa de galpões e condomínios logísticos. Foram
utilizados como base para esse estudo, além dos conceitos sobre condomínios
logísticos e operação logística, trabalhos dedicados ao processo de tomada de
decisão para objetivos múltiplos apresentados por diversos autores.
Para a análise dos condomínios logísticos foram encontradas bibliografias,
em sua maioria, em periódicos sobre mercado imobiliário, tecnologia da construção
e operações logísticas.

3.1 Condomínios de galpões modulares

Nesta revisão serão apresentadas as etapas para a análise dos condomínios
de galpões, desde seu enquadramento quanto ao tipo de investimento à construção.

3.1.1 Classificação quanto ao tipo investimento

Essa tipologia de empreendimento é considerada como empreendimento de
base imobiliária e é descrito por Vidotti (2005) “[...] como aqueles que remuneram o
investimento, não através da venda, mas pela renda gerada com a operação do
imóvel, seja ela uma simples locação (aluguel) ou a exploração de uma atividade
comercial.” Amato (2009) entende essa modalidade como um investimento de longo
prazo de maturação com perfil conservador, proporciona renda de forma estável,
raramente em curto prazo e com baixo risco para os investidores.
De acordo com Passoni e Monetti (2006), os empreendimento de base
imobiliária possuem um longo período de operação que são divididos em quatro
ciclos distintos, descritos resumidamente em ordem de ocorrência:
1) Ciclo de formatação: Fase de planejamento do empreendimento.
Desenvolvimento dos projetos e, em alguns casos, a obtenção do terreno;
2) Ciclo de implantação: Fase da construção e, eventualmente, produção
de materiais de propaganda e promoção do empreendimento;
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3) Ciclo de operação: Fase de desenvolvimento das atividades para qual o
empreendimento foi projetado;
4) Período de exaustão: Período de novo aporte financeiro para a
adequação da edificação aos novos parâmetros do mercado.

3.1.2 Mercado de condomínios logísticos

A retomada do crescimento econômico após a crise financeira de 2008 gerou
um novo recorde do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010, decorrente
principalmente, do aumento do consumo de varejo nos setores de tecido, vestuários
e calçados e na indústria de veículos automotores, bebidas e alimentos. Esse
crescimento influencia diretamente o mercado de condomínios logísticos já que o
aumento da produção (indústria) necessita da expansão do setor de logística para o
escoamento da produção. Com isso novos condomínios estão em projeto ou em
construção. De acordo com a Colliers Internacional (2010a) até o final de 2011 serão
500.000 m² de novos condomínios em todo país e 992.351,00 m² estão em
construção na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)2 com a previsão de
conclusão das obras no final de 2012.
A maior concentração do inventário total existente se encontra, de acordo
com o relatório apresentado pela Colliers Internacional no segundo semestre de
2010 (Figura 3), na região sudeste do país com 83% dos metros quadrados
existentes e, em valores absolutos, 3.008.220 m², seguido pela região sul. Esse alto
percentual da região sudeste é decorrente dos grandes núcleos populacionais que
levam a altos índices de consumo (ETCHEVERRY, 2011).
Porém o fortalecimento de novos mercados consumidores, as diversas
alternativas para o escoamento de produção e o alto valor dos terrenos na região
Sudeste, tem direcionado os empreendimentos para outras partes do país, entre
elas o Sul e o Nordeste. A região nordeste apresenta uma porcentagem quase
2

Região Metropolitana de São Paulo, constituída por 39 municípios:
São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema,
Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha,
Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba,
Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da
Serra e Vargem Grande Paulista.
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insignificante do inventário total existente, esta condição tende a ser revertida com o
incremento da infraestrutura local, principalmente no Recife com a construção do
Porto de Suape (COLLIERS INTERNACIONAL, 2010a)
Observa-se que a região norte tem a maior taxa de vacância entre todas as
regiões, o que pode estar ligado diretamente ao maior valor de aluguel médio
praticado no país. (Tabela 2)
Figura 3 - Inventário total por região

Fonte: Colliers Internacional (2010a)

Tabela 2 - Inventário por região
REGIÃO
Centro Oeste

CONDOMÍNIOS INVENTÁRIO
VACÂNCIA VACÂNCIA
(unid)
(m²)
(%)
2
33.425
0
0

VALOR MÉDIO
DE ALUGUEL
(R$/m²)
15,00

Norte

1

107.787

23.500

21,8

19,00

Nordeste

1

39.700

0

0

14,30

Sul

6

429.425

23.058

5,4

15,10

Sudeste

64

3.008.220

268.543

8,9

18,90

Total

74

3.618.557

315.101

8,7

16,50

Fonte: Colliers Internacional (2010a)
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A

CB

Richard

Ellis

(2010

apud

GRAÇA;

MONTANDON

JUNIOR;

GURGUEIRA, 2011), apresenta relatório que identifica as maiores atividades
realizadas no Brasil, neste inventário 48,8% dessas atividades são relacionadas à
operação logística e armazenagem, seguidos pelas empresas têxtil farmacêuticas e
petroquímicas (Tabela 3). Entende-se que essa grande maioria de ocupação do
setor de logística deve-se pela necessidade do escoamento da produção dos
diferentes setores. Esse comparativo entre o setor logístico e os demais setores de
produção, utiliza como unidade de medida a área construída (m²) ocupada.
Tabela 3 - Perfil de ocupação por ramo de atividade
Logística
48,80%
Têxtil

9,30%

Farmacêutico

5,90%

Petroquímico

5,60%

Serviços de Utilidades Públicas

5,20%

Tecnologia

4,30%

Agropecuária / Alimentos

4,10%

Material Elétrico

3,60%

Metalúrgica

2,50%

Máquinas e Equipamentos

2,50%

Bens de Consumo

2,00%

Automobilístico

2,00%

Embalagens

1,60%

Comunicação Social

1,10%

Serviços Pessoais

0,40%

Construção

0,30%

Saúde

0,30%

Higiene e Limpeza

0,30%

Móveis e Decoração
Fonte: Colliers Internacional (2010b)

0,20%

A pesquisa realizada pela CB Richard Ellis (apud GRAÇA; MONTANDON
JUNIOR; GURGUEIRA, 2011, p.41) demonstra o crescimento do novo estoque de
condomínios representado pela Figura 4. De maneira inversa a taxa de vacância
diminuiu, de acordo com Graça; Montandon Junior; Gurgueira (2011), de 8,9% em
2.009 para 7,5% em 2010 (Figura 5) mesmo com a alta média de 16% no valor dos
aluguéis confirmando assim o aquecimento deste tipo de mercado.
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De acordo com

Colliers Internacional (2010b), a oferta de novos

empreendimentos ainda é pequena se comparado à demanda atual. Este fato
decorre da escassez de terrenos próximos às rodovias nas regiões próximas a
capital, o que promoveu uma supervalorização desses terrenos nos últimos cinco
anos, desta forma, os terrenos distantes aproximadamente 100 km da capital se
tornam mais atraentes para investidores do modelo especulativo.

Figura 4 - Desenvolvimento da taxa de vacância

Figura 4- Desenvolvimento do inventário
Fonte: CB Richard Ellis, 2010

Fonte: Graça; Montandon Junior; Gurgueira (2011)
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Figura 5 – Porcentagem as áreas locadas

F

Fonte: Graça; Montandon Junior; Gurgueira (2011)

3.1.3 Condomínios implantados na RMSP

Em trabalho desenvolvido pela Retha Imoveis e Serviços (2010) avaliando os
condomínios no Brasil e com maior detalhamento de informações os condomínios
implantados na RMSP, foram identificados 71 empreendimentos na RMSP, 12
desenvolvidos a partir do Retrofit de galpões antigos (ANEXO A). Desse total 32%
dos empreendimentos estão localizados em São Paulo seguido de Barueri, 14%,
Guarulhos, 12%, e Cajamar com 7%. (ANEXO B).
Os municípios da RMSP que se destacam pelo lançamento de novos
empreendimentos são Cajamar no eixo a Rodovia Anhanguera, Barueri e Osasco no
eixo da Rodovia Castelo Branco e Guarulhos na Rodovia Presidente Dutra. Novas
regiões estão se estruturando com a conclusão do trecho sul do Rodoanel Mario
Covas como Mauá e o eixo da Rodovia Regis Bittencourt (juntamente com a rodovia
Castelo Branco), importante ligação entre São Paulo e a região sul do país. Isso
demostra a estreita ligação entre o desenvolvimento dos novos condomínios com a
qualidade da infraestrutura de transporte disponível.
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3.1.4 Projetos de arquitetura para condomínios logísticos

O ciclo de formatação dos condomínios logísticos industriais pode ser dividido
em três etapas (OLIVEIRA, 2011) que abrangem todo o desenvolvimento do projeto
para implantação dos condomínios, desde a análise das demandas locais aos
projetos para execução da obra. São elas: (i) Avaliação das condições do local, (ii)
Projeto de implantação e (iii) Projeto de arquitetura.
O primeiro item, avaliação das condições do local, engloba toda a análise de
demanda

e

concorrência

regional,

condições

geográficas,

urbanização

(infraestrutura local), condições para operação logística e legislação local. O Quadro
2 apresenta de formas mais detalhada os critérios de avaliação utilizados para
avaliar a localização.
Quadro 2 - Critérios de avaliação de localização
1

Demanda

2

Condições geográficas

3

Urbanização

4

Logística

5

Legislação

Fonte: Oliveira (2011)

População da região
Oferta de galpões similares
Análise de demanda na região
Existência de incentivo fiscal
Eventos importantes
Topografia adequada
Condições de solo
Existência de rocha
Existência de corpos dágua
Existência de linhas de transmissão
Existência de servidões
Disponibilidade de água, energia, esgoto
Conectividade, fibra ótica, etc
Possibilidade de acesso a rodovia
Acessos pavimentados
Rede de água pluvial
Existência de mão de obra local
Transporte público
Sentido da via
Proibição da circulação de caminhões (atual e futura)
Proximidade de retornos
Existência de pedágios
Documentação legal da área
Existência de processos de desapropriação
Existência de plano diretor
Conformidade com uso e ocupação do solo previsto
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A segunda etapa no ciclo de formatação do empreendimento é a definição da
implantação do projeto. (OLIVEIRA, 2011) relaciona sobre as seis fases para a
conclusão desta etapa:

1) escolha da tipologia do galpão: Onde se define se o empreendimento é
especulativo, multiusuário ou mono usuário, ou Built to Suit;
2) estudo de massa: Etapa que se define o posicionamento e dimensão dos
galpões, áreas de manobra, vias, quantidade de vagas, definição dos
edifícios de apoio necessários; entre outros. Nesta etapa se define a área
bruta locável (ABL)3 do condomínio e se identifica a viabilidade econômica
do empreendimento;
3) dimensionamento das unidades: Define-se aqui o dimensionamento do
módulo

mínimo

a

ser

alugado,

quando

especulativo,

ou

o

dimensionamento do módulo de acordo com a demanda do futuro inquilino
quanto formatado o Built to Suit;
4) tipologia: Definição da tipologia de galpão mais adequado para a
demanda identificada. Pode-se dividir em armazenagem, cross-docking4,
CD (misto) ou industrial Plug and Play;
5) posicionamento dos apoios: Definição da melhor localização dos
edifícios de apoio dentro do lote, tais como portaria, restaurantes,
vestiário, sala de apoio ao caminhoneiro, etc..
6) urbanização: Definem-se os parâmetros das vias de circulação
(pedestres e carretas), pátios de manobra e estacionamentos;
7) utilidades: Definição de utilização e dimensionamento das Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE), caixa de retardo de água pluvial, caixa de
reuso de água pluvial, central de gerenciamento de resíduos.

O projeto de arquitetura é a terceira, e última etapa dentro do ciclo de
formatação do empreendimento. Foi definido por Oliveira (2011), como sendo os
parâmetros definidos em legislações vigentes, os fornecedores de periféricos como

3

Área total a ser locada no empreendimento. No caso específico de condomínios logísticos,
o valor da ABL é igual ao valor da área total construída.
4
Processo onde os produtos são descarregados e encaminhados para outros veículos de
transporte, sem precisar ser estocados ou estocados por um curto período de tempo.
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fabricantes de empilhadeiras, e as informações extraídas em pesquisas com os
inquilinos de seus empreendimentos.
No projeto dos módulos de galpões, conforme Oliveira (2011), não se impõe
restrição de tamanho para o dimensionamento dos galpões exceto para operações
tipo cross docking onde a largura máxima utilizada é limitada a 45 m, quanto a área
do galpão Neves (2010) define que áreas entre 10.000 m² e 30.000 m² tem bom
desempenho durante a operação logística e que acima de 30.000 m², comprometem
o controle da operação devido:


ao excesso de movimentação devido a grandes distâncias e má
visibilidade do fluxo de trabalho;



as dificuldades em comunicação e supervisão possivelmente podem
contrabalançar as economias obtidas com grandes volumes de pedido ou
através de altos níveis de mecanização.

De forma complementar ao dimensionamento do edifício, Neves (2010) define
a proporção ideal entre comprimento (área de docas) e largura do edifício em 1,5:1,0
(Comprimento e largura) conforme a Figura 6.
Figura 6 - Proporção ideal para áreas de armazenagem

Fonte: Neves (2010)

A modulação da estrutura é dimensionada, no comprimento, de acordo com o
dimensionamento dos corredores entre porta palete sendo as medidas mais usuais,
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segundo Oliveira (2011), 11,25 m e 16,75 m, na largura as medidas variam entre
12,5 m a 25 m. Neves (2010) considera que a modulação ideal mínima entre eixos
de pilares (no comprimento) é de 30 m.
Quanto as docas5, Neves (2010) define as duas tipologias básicas utilizadas:
1) 45°: Necessita de menor área de manobra externa e cobertura, porém
necessita de maior largura e comprimento. Menor quantidade de docas
por metro linear de fachada;
2) 90°: Necessita de maior área de manobra externa e cobertura, porém
necessita de menor largura e comprimento. Maior quantidade de docas
por metro linear de fachada.

Essas diferenças implicam no dimensionamento do espaço interno (b) ao
galpão utilizado pelas docas, quanto maior a largura da doca maior o espaço interno
utilizado conforme as Figuras 7 e 8.
Para o dimensionamento e quantificação das docas são definidas uma doca a
cada 500 m² de área de armazenagem com área de estacionamento com largura de
3,5 m (OLIVEIRA, 2011). Segundo Neves (2010) a largura da porta da doca deverá
ser de 2.8 m e a altura de 3.0 m, altura do solo 1.2 m e as coberturas têm, em geral,
de 4,5 m a 6 m de comprimento, e a sua parte inferior deve estar a, no mínimo, 5 m
do chão.
Figura 7 - Docas a 90°

Figura 8 - Docas a 45°

Fonte: Neves (2010)

Fonte: Neves (2010)

5

Entende-se por doca o desnível, com altura variável entre 1,2 m e 1,3 m, entre o pátio de
carretas e o piso do armazém.
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Quantos aos mezaninos, Etcheverry (2011) define duas opções de
posicionamento, ambos sobre as docas, porém uma externa ao bloco de galpão e
outra interna, com o dimensionamento em torno de 10% do total da área construída
do galpão. Oliveira, (2011) define como larguras usuais 6 m, 7,5 m e 10 m.
No que tange a implantação dos edifícios de apoio, Etcheverry (2011) e
Oliveira (2011) adotam a implantação dos vestiários coletivos em um edifício comum
para todos os inquilinos, com localização externa aos módulos de armazenagem e
seu dimensionamento dos vestiários norteado pela NR 24. Os restaurantes possuem
dois dimensionamentos básicos 10 m X 20 m e 10 m X 30 m, composto por cozinha
completa e salão de refeições. Outros edifícios como auditórios, salas de
treinamento, entre outros são especificados quanto há uma demanda específica
(OLIVEIRA, 2011).

3.1.5 Atributos de qualidade e classificação dos condomínios

Os condomínios logísticos são divididos em categorias, de A, B e C, de
acordo com as características do empreendimento. As características apresentadas
durante essa pesquisa configuram os critérios para a avaliação do empreendimento
apenas dentro das divisas do lote de implantação desconsiderando critérios
importantes como a localização e vias de acesso. Esses critérios podem ser
divididos em:


compulsórios: medidos pela existência ou não de determinado sistema ou
ambiente. Por exemplo, a existência ou não do sistema de Sprinkers;



critérios qualitativos: Avaliados principalmente pelo estado de conservação
ou pela disponibilidade de serviços , por exemplo, estado de conservação
do piso industrial ou disponibilidade de mão de obra na região.



critérios quantitativos: Avaliados pelo dimensionamento de áreas, volumes
ou unidades de vagas de veículos e docas. Como exemplo, quantidade de
docas por m² de armazenagem.

A Colliers Internacional (2010b) apresenta no relatório de pesquisa do
primeiro semestre de 2010 o Quadro 3 com o resumo dos critérios de avaliação e as
classificações dos condomínios s utilizadas mundialmente pela empresa, separando
os imóveis em quatro categorias: A+, A, B e C.
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Quadro 3 - Critérios de avaliação de condomínios
Classificação
Ar Condicionado
Sprinklers
Pé direito H=12m
Pé direito H=9m
1 Doca a cada 1.000m²
Capacidade do piso > 6 ton/m²
Piso nivelado a laser
Telhado de cimento amianto
Pátio de manobras
Piso Anti-Estático
Fonte: Colliers Internacional (2010b)

A+

A

B

C

A Tabela 4, também apresentada pela Colliers International (2010b), descreve
alguns

critérios

complementares

e

parâmetros

para

a

classificação

dos

empreendimentos, demonstrando apenas as classificações A e B (Tabela 4).
Critérios relacionados ao vão livre, niveladores de doca, sistemas de fechamento e
cobertura, idade da construção e vias de acesso foram incluídos. Quanto aos
parâmetros, destaca-se a dimensão dos galpões e diferença de informação quanto
ao desempenho do piso industrial.
A relação de critério e parâmetros apresentado por Etcheverry (2011) para
condomínios logísticos contempla de maneira mais abrangente as características do
empreendimento (Tabela 5). Incluí os itens necessários para a implantação de um
sistema de segurança competente como monitoramento, ronda e blindagem de
portaria. Nota-se que a segurança patrimonial é um dos principais motivos para a
implantação das operações em condomínios, desta forma esse item não deve se
omisso em qualquer processo de classificação dessa tipologia de empreendimento.
Destaca-se nesse trabalho de referência a determinação da classe de risco
de incêndio adotada para o empreendimento em J46, o dimensionamento da área de
escritórios em relação a área de armazenagem, a necessidade de um plano para
operação tipo cross-docking e a definição dos sistemas de ventilação e iluminação
natural na cobertura.

6

Classificação de risco mais restritivas considerada pelo Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo para atividade de armazenagem
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Tabela 4 - Critérios de avaliação de condomínios de acordo com a Colliers Internacional
A

B
por volta de 8m
Amianto ou galvanizada

1

Pé direito

2

Cobertura

superior ou igual a 9m
Manta e telha com isolamento

3

Vão livre

15m

inferior a 15m

4

Sim

Sim/não

5

Doca
Pátio de
estacionamento

Sim

Sim/não

6

Área de galpão

4.000m²

Inferior a 4.000m²

7

Localização

Em loteamentos ou condomínios
(indispensável)

Fora de loteamentos ou
condomínios

8

Vias de acesso

Primarias

Secundárias

9

Escritórios, acesso a linha férrea

Escritórios

10

Serviços adicionais
Sistema contra
incêndio

Detecção e extinção automatizada

Hidrantes

11

Resistencia do piso

5 toneladas por m²

-

12

Fechamentos

Tilt-up

Painel de concreto

13

Idade

Inferior a 10 anos

superior a 10 anos

Fonte: Colliers Internacional (2010b)

Tabela 5 - Critérios de avaliação de condomínios
Critérios

Parâmetros

Pé-direito
Resistência de Piso
Modulação:

10m - 12m livres
Nivelado a laser, acima de 5 tf/m², podendo ser protendido.
Acima de 20-23m

Estrutura:
Fechamentos:
Incêndio:

Concreto pré-moldado ou metálica
Placas de concreto ou metálica com alvenaria
Sprinklers (J4) e detectores de fumaça

Docas:

Em grande quantidade, elevadas, com nivelador, cobertas, pelo menos um
plano de cross-docking. Razão: 1 doca/500m² (mínimo)

Cobertura

Cobertura com estrutura metálica, isolamento térmico, domos para iluminação
e ventilação natural.

Escritórios:

Média 5% da área de armazenagem,variável pela tipologia do
empreendimento. Bom padrão, com previsão para ar condicionado.

Segurança:

Total, periférica, interna CFTV, controle de acesso por sistema, ronda e
portaria 24 horas.

Outros:

Pátio de manobras, vaga para carretas, vagas para auto, infraestrutura de
serviços e apoio aos motoristas, gerador com capacidade para atender 100%
dos CDs, portaria blindada.

Vagas de Carretas:

Pelo menos 1 vaga para cada 1.000m² de armazenagem.

Projeto:

Concebido conforme necessidades do mercado local, com base no fluxo da
região.

Fonte: Etcheverry (2011b)
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Oliveira (2011) define como os dois principais atributos de qualidade de um
empreendimento logístico são a cobertura e o piso industrial, seguidos em
importância pelos fechamentos laterais, portões, pavimentação e instalações, todos
no mesmo patamar de importância.
Os trabalhos de referência descritos anteriormente apresentam uma
interpretação diferente entre si quanto aos parâmetros para empreendimentos tipo A.
Essa diferença pode ser justificada pela variação da tipologia pretendida para o
empreendimento, condomínio especulativo logístico ou condomínio especulativo
logístico/industrial. Quanto aos componentes construtivos observa-se que apenas os
critérios piso industrial, de maneira parcial, e incêndio tem como parâmetro seu
desempenho. Mesmo definido a capacidade de sobrecarga do piso, os limites para
os índices de planicidade e nivelamento (Ff7 e Fl8) não foram definidos. Para
sistemas de fechamento, cobertura, ventilação e iluminação se determina o tipo do
sistema, mas não seu desempenho em trocas de ar por hora ou índice de ventilação
natural (INV).
Ainda quanto a atual classificação dos condomínios em A+, A, B e C,
observa-se uma fragilidade na composição dos critérios e na classificação dos
galpões como exemplo a classificação tipo B apresentada na Tabela 6, onde os
galpões devem possuir um pé direito de 9m e piso com capacidade de sobrecarga
superior a 6 ton o que é um exagero. A prática mostra que, para galpões de uso
geral com pé direito até 12 m pode-se operar sobre piso com sobrecarga admissível
de 4 ton a 5 ton. Outro ponto frágil deste tipo de classificação é a utilização do
sistema construtivo como critério de avaliação (Tabela 5), o que caminha contra a
tendência de avaliação não pelo tipo de sistema mas sim pelo desempenho por ele
apresentado. Destaca-se ainda que o sistema de classificação é fechado e não pode
ser alterado ou balanceado de acordo com uma necessidade específica do operador
logístico, ao contrário da metodologia proposta que permite ao usuário remover ou
incluir critérios, alterar pesos e notas, utilizar os processos de refinamento dos
critérios de avaliação de maneira que melhor se enquadrem na operação.
De maneira pontual Vidotti (2005) atribui sete critérios para a avaliação da
qualidade da localização para a implantação de galpões de armazenagem. Foram
considerados os itens que são mais significativos na maioria dos casos, são eles:
7
8

Índice de planicidade do piso industrial
Índice de nivelamento do piso industrial
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condições de acesso: Existência de acesso direto do empreendimento
para a rodovia ou marginais, e existência de retornos próximos ao
empreendimento. Este item está diretamente ligado ao percurso realizado
para acessar o terreno e a necessidade despender recursos para criar um
novo acesso para o empreendimento;



pedágio: A existência de pedágios pode aumentar significativamente o
custo da operação;



impostos: Podem existir isenções ou reduções nos impostos municipais
em

decorrência

de

qual

município

se

pretende

implantar

o

empreendimento;


leis de zoneamento: Podem interferir na possibilidade ou não do uso
pretendido para o empreendimento. O zoneamento determina ainda a
porcentagem de ocupação do terreno podendo reduzir a área ocupada e
inviabilizado ou reduzindo a operação;



qualidade da rodovia: Está ligada a qualidade da manutenção da rodovia e
tem como requisitos de desempenho a segurança e a rapidez das viagens;



infraestrutura: Engloba a disponibilidade dos serviços públicos como, por
exemplo, água, esgoto, energia elétrica e transporte público. A falta na
prestação desses serviços acarreta ao empreendedor um custo adicional
com poços artesianos, sistemas de tratamento de esgoto, ônibus fretado,
etc.;



relevo:

Terrenos

com

maiores

aclives/declives

exigem

maiores

investimentos com terraplanagem.

Esses critérios foram denominados variáveis explicativas e considerados
intangíveis em um processo de avaliação realizado pelos empreendedores na
escolha de novos terrenos.
Durante este trabalho de referência foi encontrada uma relação direta entre as
variáveis explicativas, apresentadas acima, e o preço do terreno e o valor de aluguel
dos imóveis. Esses dois últimos itens foram então denominados variáveis
dependentes. Observou-se que quanto maior o desempenho desses requisitos
maior é o valor dos terrenos e o valor de aluguel dos imóveis. Esta influência
encontrada tornam os critérios mensuráveis e passiveis de comparação.
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Durante a análise do trabalho apresentado por Vidotti (2005) não foi
encontrada a metodologia utilizada para elencar os critérios acima descritos como os
mais importantes nesse processo de análise.
Certamente dois outros critérios deveriam ser incorporados nesta relação,
mesmo se considerarmos como uma relação com apenas os itens principais:


meio ambiente: A existência, área ocupada e o posicionamento no
terreno de Área de Preservação Permanente (APP) pode inviabilizar a
implantação do edifício. Temos ainda a existência ou não de passivos
ambientais deixados por antigas operações ou operações vizinhas. Neste
critério temos ainda o longo prazo para as tratativas juntos aos órgãos
competentes;



jurídico: Processos de desapropriação, inventários e ações judiciais
envolvendo o proprietário do terreno podem dispender de muito tempo
comprometendo a taxa de retorno pretendida pelo investidor.

As adições desses dois itens podem comprometer a análise realizada sob a
ótica apresentada por Vidotti (2005).
Ainda no que tange a item localização, Banzato e Fonseca (2008)
apresentam, sob a ótica do operador logístico, parâmetros qualitativos e
quantitativos, tangíveis e intangíveis que devem ser considerados no processo de
tomada de decisão para a escolha da localização para a implantação de um
empreendimento logístico. Muitos desses parâmetros são subcritérios dos itens
apresentados por Vidotti (2005).
Os parâmetros quantitativos consideram custos e investimentos possíveis e
dão subsídios para a viabilidade econômica do projeto. Os parâmetros que mais se
enquadram no tema deste trabalho são:


aluguel de espaços de estocagem intermediária;



custo de transportes:
o portos-armazém;
o aeroportos-armazém;
o armazéns-principais clientes / canais de distribuição;
o transferências e retornos.



custos de armazenagem;



depreciação das instalações/equipamentos de armazenagem;
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aluguel de armazém e equipamentos;



manutenção de armazém e equipamentos;



custos de mão de obra;



custos de segurança;



custos tributários (Impostos e taxas).

Os parâmetros qualitativos englobam os fatores intangíveis tais como a
imagem da empresa, velocidade de atendimento, qualidade de vida no trabalho,
motivação e orgulho no trabalho. Os parâmetros que mais se enquadram no tema
deste trabalho são:


facilidade de acesso;



frequência dos navios;



disponibilidade de transportadoras;



proximidade com o cliente;



atendimento em 8 horas;



facilidade de despachantes;



facilidade de mão de obra operacional;



leis de zoneamento;



integração da comunidade com o armazém;



acessos para entradas e saídas;



imagem da empresa naquele local;



congestionamento de trafego nas proximidades;



proximidade com os principais fornecedores;



captação e motivação do pessoal operacional da região.

3.1.6 Eco eficiência em condomínios logísticos

Os requisitos de eco eficiência não são novidade no mercado da construção
civil e são incorporados cada vez mais em empreendimentos como os condomínios
logísticos. Porém, segundo Silva (2011), não é possível ainda quantificar os
empreendimentos logísticos com itens de eco eficiência.
É possível separar o tema em três fases do desenvolvimento do
empreendimento: projeto, construção e a operação do condomínio. Considerando as
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decisões tomadas na fase de projeto, Silva (2011) relaciona os itens de eco
eficiência implantados nos condomínios desenvolvidos por sua empresa, são eles:


uso de caixa de retardo de águas pluviais, hoje uma obrigação legal;



reuso de água pluvial captadas nos telhados para irrigação, bacias,
mictórios, limpeza de pátios e ruas de acesso;



especificação de torneiras de fechamento automático;



especificação de caixas acopladas com acionamento de duplo fluxo;



especificação de válvula de mictório com fechamento automático;



estações de tratamento de efluentes;



uso de placas de aquecimento solar para água dos chuveiros;



especificação de tintas e revestimentos com baixo índice de composto
orgânico volátil;



especificação de pavimentação em intertravado;



especificação de sistemas construtivos industrializados;



especificação de sistema de iluminação natural adequado;



especificação de lâmpadas eficientes (LED);



disposição de área de coleta seletiva de resíduos;



disposição de área para bicicletário.

Quanto à fase de construção, relacionam-se os seguintes itens de eco
eficiência:


incorporação de madeira com selo de manejo florestal ou de cadeias de
custódia FSC;



incorporação de materiais de construção num raio de, até, 800 km da
obra;



incorporação de material reciclado.

Quanto à fase de operação, Silva (2011), identifica os procedimentos
necessários para a manutenção dos condomínios com baixo impacto ambiental. São
eles:


a correta manutenção preventiva, evitando o prejuízo financeiro e
ambiental da manutenção corretiva;
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venda ou cessão do óleo utilizado nos restaurantes dos empreendimentos
para empresas especializadas;



utilização de compostagem nos resíduos orgânicos provenientes dos
restaurantes. O produto da compostagem é utilizado ainda como adubo
para as áreas ajardinadas dos condomínios.



aplicação do plano de conscientização para coleta seletiva de resíduos;



utilização de maçarico para queima da vegetação entre o piso
intertravado, pois possui menor impacto ambiental que os venenos
utilizados comumente;



identificação das torneiras com água de reuso.

Os itens relacionados acima podem ser considerados triviais na busca de
edifícios eco eficientes, e Silva (2011) ressalta a necessidade da implantação de um
novo item de eco eficiência a cada novo empreendimento e busca, como incremento
dos itens de eco eficiência, a implantação de torres de captação de energia eólica,
que tem sua viabilidade de implantação analisada a cada estudo para o lançamento
de novos empreendimentos.

3.2 Operação logística

Para a correta análise dos condomínios se faz necessário conhecer a
operação dos usuários. A seguir, apresenta-se de forma detalhada os conceitos e
características dessas operações, considerando

3.2.1 Definição de operação logística

O termo logística é utilizado há muitos anos na área militar e está diretamente
associada a estratégia de guerra, assim as definições comumente encontradas
destacam a relação entre a logística e as operações no campo de batalha.
Com foco comercial o Council of Logistic Management (apud PADAL
LOGÍSTICA, 2010), define logística como:
[...] o processo de planejar, implementar e controlar eficientemente,
ao custo correto, o fluxo e armazenagem de matérias-primas,
estoques durante a produção e produtos acabados. Além das
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informações relativas a estas atividades, desde o ponto de origem
até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos
do cliente.

De forma mais objetiva, Ballou (1993) afirma que o objetivo principal desta
ferramenta é “colocar o produto certo, na hora certa, no local certo e ao menor custo
possível”.

3.2.2 Breve histórico de operação logística

Segundo Kunrath (2007) essa relação entre logística e a guerra aparece
desde os tempos bíblicos onde as guerras eram longas e geralmente distantes, eram
necessários grandes e constantes deslocamentos de recursos. Em decorrência da
necessidade da implantação de logística no campo de batalha, civilizações antigas
como Grécia, Roma e o Império Bizantino dispunham de profissionais (Logistikas)
responsáveis por garantir recursos e suprimentos para a guerra.
Mesmo com a importância reconhecida, a Arte da Guerra tratava dos itenstática e estratégia, e o tema Logística era tratado como um subitem. Coube ao
general franco-suíço Antoine-Henri Jomini, considerado um dos autores clássicos
dos pensamentos militares, tratar pela primeira vez a logística destacada da
estratégia.
Em 1888, o Tenente Rogers introduziu a logística, como matéria, na Escola
de Guerra Naval dos Estados Unidos da América, porém sem muita repercussão. A
verdadeira tomada de consciência da logística como ciência teve sua origem nas
teorias criadas e desenvolvidas pelo Tenente-Coronel Thorpe, do Corpo de
Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América que, no ano de 1917, publicou o
livro “Logística Pura: a ciência da preparação para a guerra” (KUNRATH, 2007).
Até o fim da Segunda Guerra Mundial a Logística esteve associada apenas às
atividades militares. Após este período, com o avanço tecnológico e a necessidade
de suprir os locais destruídos pela guerra, a logística passou também a ser adotada
pelas organizações e empresas civis.
A partir dos anos 50 e 60, as empresas começaram a se preocupar com a
satisfação do cliente, foi então que surgiu o conceito de logística empresarial,
motivado por uma nova atitude do consumidor. Os anos 70 assistem à consolidação
dos conceitos como Kanban e Just-in-time. Após os anos 80, a logística passa a ter
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realmente

um

desenvolvimento

revolucionário,

empurrado

pelas

demandas

ocasionadas pela globalização, pela alteração da economia mundial e pelo grande
uso de computadores na administração. Nesse novo contexto da economia
globalizada, as empresas passam a competir em nível mundial mesmo dentro de
seu território local, sendo obrigadas a passar de moldes nacionais de operações
para moldes mundiais de operação (KUNRATH, 2007).

3.2.3 Atividades

Segundo Ballou (1993) a logística é dividida em dois tipos de atividades, as
principais e as secundárias:
1) principais: Transportes, Manutenção de Estoques, Processamento de
Pedidos;
2) secundárias:

Armazenagem,

Manuseio

de

materiais,

Embalagem,

Suprimentos, Planejamento e Sistema de informação.

De maneira mais detalhada Kunrath (2007) discorre sobre essas atividades
principais:


transportes: Refere-se aos vários métodos para se movimentar produtos.
Para a maioria das empresas, o transporte é a atividade logística mais
importante simplesmente porque ela absorve de um a dois terços dos
custos logísticos. É uma atividade suscetível problemas financeiros
devidos a, por exemplo, aumentos de combustíveis, greve ferroviária ou
rodoviária;



manutenção de estoque: É uma atividade-chave da logística e agem
como “amortecedores” entre a oferta e a demanda. São responsáveis por
aproximadamente um a dois terços dos custos logísticos, portanto requer
uma administração cuidadosa do nível de estoque;



processamento de pedidos: É uma atividade logística primária. É um
elemento crítico em termos do tempo necessário para levar bens e
serviços aos clientes. É também, a atividade primária que inicializa a
movimentação de produtos e a entrega de serviços. Os custos de
processamento de pedidos tendem a ser pequenos quando comparados
aos custos de transportes ou de manutenção de estoques.
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Como o resultado final de qualquer operação logística é prover serviço por
conseguir mercadorias para os clientes quando e onde eles quiserem, estas três
atividades são centrais para cumprir esta missão e por isso elas são chamadas de
atividades primárias (KUNRATH, 2007).
Tem-se como atividades adicionais de apoio para as atividades principais:


armazenagem: Refere-se à administração do espaço necessário para
manter estoques. Envolve problemas como localização, dimensionamento
de área, arranjo físico, recuperação do estoque, projeto de docas ou baias
de atracação e configuração do armazém;



manuseio de materiais: Se trata da movimentação do produto no local de
estocagem como a transferência de mercadorias do ponto de recebimento
no depósito até o local de armazenagem e deste até o ponto de despacho;



embalagem de proteção: O projeto de embalagem do produto auxilia a
movimentação sem danificar os bens;



obtenção: É a atividade que deixa o produto disponível para o sistema
logístico. Trata da seleção das fontes de suprimento, das quantidades a
serem adquiridas, da programação das compras e da forma pela qual o
produto é comprado. É importante para a logística, pois decisões de
compra têm dimensões geográficas e temporais que afetam os custos
logísticos. A obtenção não deve ser confundida com a função de compras.
Compras inclui muitos dos detalhes de procedimento por exemplo, a
negociação de preço e avaliação de vendedores, que não são
especificamente relacionados com a tarefa logística, daí o uso do termo
obtenção como substituto;



programação do produto: A programação de produto lida com a
distribuição (fluxo de saída). Refere-se primariamente às quantidades
agregadas que devem ser produzidas e quando e onde devem ser
fabricadas.



Manutenção de informação: Trata de informações são essenciais para
correto planejamento e controle logístico como custo, desempenho,
localização dos clientes, volumes de vendas, padrões de entregas e níveis
dos estoques.
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Segundo Pereira Filho (2002, p.27):
[...] a armazenagem é uma operação que não acrescenta valor ao
produto, mas aumenta seu custo. Nenhum cliente está interessado
em pagar mais por um produto, somente porque ele consumiu longo
tempo de armazenamento ou esteve em armazém automático.
Torna-se, portanto, necessário buscar sempre sistemas de
estocagem que produzam eficiência no abastecimento da produção
ao menor custo.

Ballou (1993) inter-relaciona as atividades primárias e secundárias conforme
a Figura 9.

Figura 9 - Relação entre atividades logísticas

Fonte: Modificado de Ballou (1993)
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3.2.3.1 Estantes

As estantes são consideradas por Ballou (1993) como equipamentos
auxiliares para o manuseio e armazenagem de produtos, e tem como objetivo
otimizar a ocupação do armazém e evitar os danos aos produtos durante as
atividades de movimentação interna e armazenagem. O sistema mais conhecido são
as estantes porta paletes.

3.2.4 Operador logístico

Segundo Figueiredo (2005 apud SADER, 2007), operador logístico é um
fornecedor de serviços integrados, capaz de atender a todas ou quase todas as
necessidades logísticas de seus clientes, de forma personalizada.
Segundo a Associação Brasileira de Movimentação Logística (2011) o
operador logístico é:
[...] a empresa prestadora de serviços, especializada em gerenciar e
executar todas ou parte das atividades logísticas, nas várias fases da
cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor aos
produtos dos mesmos.

Para ser considerado um operador logístico a empresa deve prestar
simultaneamente, no mínimo, controle de estoque, armazenagem e gestão de
transportes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MOVIMENTAÇÃO LOGÍSTICA, 2011).

3.2.5 Modais utilizados

Modais são as tipologias utilizadas para transportar determinado tipo de
mercadoria, as principais modalidades são: (i) Aquaviário, (ii) Aéreo, (iii) Terrestre. O
Anexo C apresenta a participação dos principais modais de transporte de carga no
Brasil.
Decisão do tipo de modal é influenciada pelas seguintes variáveis: velocidade,
consistência (confiabilidade), capacitação (possibilidade de trabalhar com diferentes
volumes e variedades de produtos), disponibilidade (número de localidades onde se
encontra presente) e frequência (FLEURY, 2005 apud RODRIGUES, 2007).
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Em decorrência do tema deste trabalho esta revisão bibliográfica tratará
apenas do modal terrestre rodoviário.

3.2.5.1 Modal rodoviário

O modal rodoviário é citado por diversos autores como o modal mais simples
e eficiente entre todos os modais, esse fator reflete na predominância deste modal
nas operações no Brasil. Segundo David (2007), o rodoviário é o mais expressivo no
transporte de cargas no Brasil atingindo praticamente todo o território nacional,
apesar do alto custo e das deficiências das estradas.
Os tipos de veículos utilizados no modal rodoviário são:


caminhões: Conhecido como veículo fixo, formado apenas por uma peça
onde a cabine e a carroceria são colocadas no mesmo chassi;



carretas: São articulados e formados por duas partes: o cavalo-mecânico e
a carroceira (semirreboque);



veículos articulados especiais (Bi trem e rodo trem): Semelhante às
carretas, porém é dividido em três partes com um engate na carroceria
para a instalação de um novo reboque.

Pereira (2005 apud DAVID, 2007) analisa a combinação de características que
traduzem a atratividade do modal rodoviário:


baixo custo fixo, as rodovias são construídas pelo governo e os
equipamentos de transporte podem ser adquiridos até por pessoas físicas;



custo variável médio, inferior ao do aéreo, porém superior aos dos demais,
especialmente porque o diesel é relativamente barato no Brasil;



boa velocidade: Só superado pelo aéreo;



boa confiabilidade: Só é superado pelo dutoviário;



boa disponibilidade: É o único que cobre praticamente todo o país e o
único que faz o transporte porta-a-porta.



boa freqüência.
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3.3 Processo de tomada de decisão

Durante o desenvolvimento desta revisão bibliográfica não foram encontrados
trabalhos relacionados com o tema desta dissertação. Portanto foram analisados
trabalhos relacionados aos conceitos dos processos de tomada de decisão e
trabalhos relacionados a metodologias de avaliação, considerando as questões
relacionadas a determinação de critérios, alternativas e relevâncias.

3.3.1 Breve histórico do processo de tomada de decisão
Buchanan e O’Connell (2006) relaciona cronologicamente fatos, personagens
e pensamentos históricos que contribuíram para a “noção que hoje temos do tema”.
Os mais significativos são estão listados no Anexo D.
Gomes, Araya e Carignano (2004) citam que as soluções de problemas
complexos até metade do século XX eram baseados em esperanças matemáticas, o
que acarretava muitas vezes num risco associado inadmissível.
Com a experiência obtida pelas Forças Aliadas durante a Segunda Guerra
Mundial sobre os problemas logísticos militares, diversas organizações de pesquisa
dedicaram-se a analise e a preparação de decisões desenvolvendo métodos
matemáticos para que se encontrasse uma solução ótima de um problema.
Nos anos 70 surgiram os primeiros métodos de auxilio multicritério à decisão
com o objetivo de: “[...] enfrentar situações específicas, nos quais o decisor, atuando
com racionalidade, deveria resolver os problemas em que vários eram os objetivos a
serem alcançados simultaneamente”. (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004, p.2).

3.3.2 Conceitos do processo de tomada de decisão

Hammond, Keeney e Raiffa (2004), consideram que, a razão pelos quais as
pessoas pouco se beneficiam dos processos de tomada de decisão, é a linguagem
técnica e acadêmica das referências sobre o tema. Desta forma apresentam um
trabalho dedicado ao processo de tomada de decisão de fácil compreensão do
público geral. O processo apresentado é uma compilação dos processos existentes
somados as experiências obtidas pelos autores. O objetivo desse trabalho de
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referência é apresentar o processo de tomada de decisão que permita escolher a
melhor opção com perda mínima de tempo, energia, dinheiro e serenidade.
Hammond, Keeney e Raiffa (2004), apresentam os seis critérios a serem
atendidos dentro de um processo de tomada de decisão eficaz:
1) concentrar-se no que é importante;
2) ser lógico e coerente;
3) reconhecer os fatores subjetivos e objetivos, combinando os pensamentos
analíticos e intuitivos;
4) exigir apenas a quantidade de informações e a análise necessária para
resolver um determinado dilema;
5) estimular e guiar a obtenção de dados relevantes e opiniões bem
informadas;
6) ser direto seguro, seguro, fácil de usar e flexível;

Esta metodologia parte do principio da fragmentação do problema em
problemas menores a serem tratados sistematicamente cada um deles. É analisado
um conjunto de oito elementos sendo os cinco primeiros constituintes do núcleo
central necessários para a solução de qualquer problema. São eles: (i) Problema, (ii)
Objetivos, (iii) Alternativas, (iv) Consequências, (v) Trocas, (vi) Incertezas, (vii)
Tolerância a risco , (viii) Decisões interligadas.
Segundo Hammond, Keeney e Raiffa (2004) a maneira como de formula o
problema orienta a decisão, determina as alternativas que serão consideradas e a
forma de avaliação.

3.3.2.1 Problema na tomada de decisão

A definição do problema é considerada pelos autores o ponto de partida e
ponto crucial no processo decisório, definir corretamente o problema garante o
caminho correto do processo e possivelmente uma boa solução. Considera-se
também que um problema é uma situação para a qual um indivíduo não possui
resposta imediata, nem possui um procedimento específico que leve à sua solução.
Pode-se considerar ainda que problema é qualquer questão não solvida e que dá
margem à discussão, em qualquer domínio do conhecimento.
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Algumas questões devem ser avaliadas antes da imersão do decisor no
processo, como tempo disponível, importância do tema, relevância do tema e
energia emocional investida no processo. Para a definição correta do problema é
necessário trabalhar sob os termos apresentados no Quadro 4.
Quadro 4 - Pontos para definição do problema

Ser criativo na definição do
problema

A essência do problema nem sempre aparece
claramente e muitas vezes algumas questões bloqueiam
o raciocínio deixando os decisores limitados para
definição dos problemas

Transformar os problemas em
oportunidades

Os problemas nem sempre são ruins. Cabe analisar
quais as oportunidades que podem aparecer no
problema

Definir o problema

Porque da decisão? Para definição do problema é
importante questionar o que se pretende

Quando definimos um problema surgem questões
inerentes que podem restringir a análise desse
Questionar as restrições existentes
problema. Essas restrições podem ajudar norteando o
no enunciado da questão
processo ou podem prejudicar limitando a criatividade e
impedindo que se analisem outras alternativas
Analisar as dificuldades

Reformular a questão colabora para a solução

Identificar elementos essenciais do
Fragmente o problema
problema
Identificar a influência desta
decisão em outras decisões

Dificilmente uma decisão ocorre de maneira isolada. É
necessário pensar sobre o contexto do problema

Dar uma margem considerável
para definição do problema

Compare a análise fragmentada do problema com uma
análise mais abrangente. A solução ideal para um
determinado problema não necessariamente ideal para
outro problema

Consultar outras pessoas e
identifique outros pontos de vista

Pode apresentar novas oportunidades e restrições, ou
até desqualificar oportunidades de restrições
consideradas pelo decisor

Reexaminar o problema à medida
que o processo avança

Novas informações surgem durante o processo e
algumas questões são superadas podendo alterar a
essência do problema

Manter a objetividade
Fonte: Hammond, Keeney e Raiffa (2004)
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3.3.2.2 Objetivos ou critérios

Os objetivos ou critérios guiam o processo decisório, pois são a base da
avaliação das alternativas encontradas, acompanham o processo desde a definição
das alternativas até o resultado final. O termo critério é a terminologia mais
encontrada nas bibliografias e será utilizado neste trabalho.
De forma mais específica os autores apresentam a importância da definição
dos critérios:


ajudam a determinar quais informações devem ser obtidas;



ajudam justificar sua decisão perante outros;



estabelecem a importância das escolhas definindo assim o tempo e o
esforço que poderá ser despendido.

Hammond, Keeney e Raiffa (2004) definem as etapas práticas para
identificação dos critérios:

Etapa 1. Escrever tudo que deseja abranger em sua decisão de forma
descontraída sem se preocupar com a organização. Posteriormente deve-se
detalhar o texto utilizando uma das oito técnicas apresentadas:


montar uma lista completa de desejos baseada no que “poderia desejar a
partir de sua decisão”;



definir o pior resultado possível. O que evitar?;



definir o impacto da decisão sobre os outros? O que deseja para eles?;



perguntar as pessoas que já passaram por decisões semelhantes quais as
considerações feitas naquele momento;



imaginar se a alternativa perfeita, mesmo que impraticável. O que há de
bom nela?;



explicar sua decisão a outra pessoa. Pode apresentar questões
complementares a serem analisadas;



desenvolver as etapas anteriores com um grupo de pessoas visando
aumentar o repertório de idéias.

53

Etapa 2. Converter seus interesses em critérios concisos de forma clara o
objetiva, utilizando uma frase curta com verbo e objeto: “minimizar custos”.

Etapa 3. Fazer a distinção entre fins e meios para estabelecer critérios
fundamentais:

o

processo

mais

adequado

para

esta

etapa

é

perguntar

sequencialmente “por quê?” até não ser mais possível prosseguir com os
questionamentos apresentando assim seus critérios fundamentais. Os critérios
secundários são apresentados no decorrer do processo antes do “por quê?” final. De
maneira detalhada os autores apresentam o conceito básico para o discernimento
dos tipos de objetivo:


critérios secundários: Pode servir de estímulo para gerar novas
alternativas, aprofundando a compreensão do problema;



critérios fundamentais: São utilizados para a avaliação e comparação das
alternativas.

Etapa 4. Deixar claro o que significa cada critério.

Etapa 5. Testar os critérios para confirmar se correspondem aos seus
interesses: Primeiro analisar a lista de critérios e avaliar se está confortável com
suas opções. Outra maneira é verificar se os critérios ajudariam a explicar para outra
pessoa suas decisões.
Hammond, Keeney e Raiffa (2004) apresentam ainda quatro conceitos que
colaboram para a identificação dos critérios fundamentais. São eles:
1) os critérios são pessoais: Pessoas diferentes podem ter critérios
diferentes;
2) critérios diferentes se ajustam a problemas diversos;
3) critérios não devem ser limitados pela disponibilidade ou pela facilidade de
acesso aos dados: Critérios de fácil avaliação nem sempre focalizam o
que realmente interessa;
4) a não ser que ocorram mudanças marcantes, os critérios fundamentais
bem pensados permanecem estáveis ao longo do tempo no que diz
respeito a situações idênticas.
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3.3.2.3 Alternativas para tomada de decisão

Segundo Hammond, Keeney e Raiffa (2004, p.58), as alternativas
representam o âmbito das escolhas possíveis e nesta etapa não se deve limitar a
opções modestas considerando que conhecemos todas as alternativas possíveis,
pois desta forma as decisões são tomadas baseadas em “[...] um conjunto de
alternativas limitado ou parcialmente elaborado.” É comum que, ao estabelecermos
novas alternativas, façamos pequenos incrementos nos conjuntos de alternativas
considerados em outra ocasião. Muitas escolhas ruins decorrem da repetição de
uma alternativa pré-estabelecida.
Soluções perfeitas raramente existem. É importante seguir as etapas do
processo de forma meticulosa, porém a obsessão pode causar um desgaste maior
do que o permissível. Para definir a hora de cessar a busca por novas alternativas é
necessário buscar um equilíbrio entre o esforço empregado e a qualidade das
alternativas. Caso as respostas para as questões a seguir forem afirmativas este
equilíbrio foi encontrado e deve-se parar de aplicar os esforços com as alternativas:
a) Já passei com afinco sobre minhas alternativas, recorrendo às técnicas
relacionadas anteriormente?;
b) Ficaria satisfeito com uma das alternativas existentes como sendo a
decisão final?;
c) Existe um conjunto de alternativas? Elas são distintamente diversas umas
das outras? ;
d) Há outros elementos na decisão, como consequências e negociações, que
exigem tempo e reflexão?;
e) Seria mais produtivo gastar tempo com outras decisões e atividades?

3.3.3 Método de ponderação por pesos

Segundo Yu (2011), o método de ponderação por peso consiste em dar
pesos aos critérios de avaliação e notas às alternativas com o objetivo de comparar
as alternativas disponíveis. É um método simples de ser aplicado, porém alguns
critérios são difíceis de serem comparados entre si, como custos, áreas e distâncias.
Neste trabalho propõe-se pontuar as características dos imóveis com notas
de 1 a 5 de acordo com suas características, porém alguns critérios como custos,
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por exemplo, tem sua avaliação baseada nos valores (R$) apresentados e se faz
necessário traduzir esses valores (R$) para se comparar os diferentes critérios com
a mesma base de pontos ou seja, comparar todos os critérios com base nas notas
de 1 a 5.
Para tal é necessário normalizar os valores obtidos em cada critério numa
escala única. A Figura 10 apresenta a equação utilizada para a normalização dos
valores.
Figura 10 - Fórmula de normalização dos valores

Fonte: Yu (2011)

3.3.4 Aplicação do processo de ponderação por pesos: Método de avaliação do
estado de conservação de edifícios – Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC) – Lisboa
Esse trabalho de referência elaborado por Paiva e Pedro (2005) teve como
objetivo classificar o estado de conservação de edifícios habitacionais e não
habitacionais em cinco níveis: Excelente, bom, médio, mau, péssimo. Com base na
classificação da edificação será possível reajustar os valores de aluguel,
multiplicando o valor determinado pelo Código do Imposto Municipal pelos
coeficientes de conservação relacionados na Tabela 6.
Tabela 6 - Coeficientes de conservação
Estado de conservação
Coeficiente de conservação

Excelente

Bom

Médio

Mau

Péssimo

1,2

1

0,9

0,7

0,5

Fonte: Paiva e Pedro

Essa

classificação

determina

também

que

proprietários

de

imóveis

classificados como mau e péssimo deveriam ser intimados a realizar obras de
melhorias. Caso as obras de melhoria não forem executadas pelo proprietário, o
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inquilino poderia comprar o imóvel pelo valor determinado pelo Código do Imposto
Municipal e realizar as obras.
Critérios de avaliação: O nível de anomalia de cada elemento analisado é
calculado com base na compilação de quatro condições:
1) consequência da anomalia na satisfação das exigências funcionais;
2) tipo e extensão do trabalho necessário para a correção da anomalia;
3) relevância dos locais afetados pela anomalia;
4) existência de alternativa para o espaço ou equipamento afetado .

Os dois primeiros relacionados à gravidade das anomalias conforme exemplo
apresentado na Figura 11 e os dois últimos relacionados ao elemento que apresenta
a anomalia.
Figura 11 – Coeficientes de conservação

Fonte: Paiva e Pedro (2005)
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Ponderação: As ponderações utilizadas foram sugeridas por um conjunto de
vinte profissionais. Abaixo a relação dos elementos (Quadro 5) e suas respectivas
ponderações. Foram atribuídas ponderações de 1 a 6, com os seguintes
significados:
1) elementos funcionais muito importantes – ponderação 5 ou 6;
2) elementos funcionais importantes – ponderação 3 ou 4;
3) elementos funcionais pouco importantes – ponderação 1 ou 2.
Quadro 5 – Ponderação dos critérios

Fonte: Paiva e Pedro (2005)

A seguir a Figura 12 apresenta um exemplo da aplicação da metodologia,
com pontuação total do imóvel avaliado 326 e índice de anomalia 3,62.
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Figura 12 – Exemplo de aplicação

Fonte: Paiva e Pedro (2005)

Para sintetizar o valor obtido com a ficha de avaliação é utilizada a Tabela 7
abaixo que classifica os índices de anomalias dentro dos possíveis intervalos de
valor e classifica o imóvel quanto a seu estado de conservação.
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Tabela 7 - Classificação do estado de conservação

Fonte: Pedro e Paiva (2005)

Portanto, o imóvel avaliado no exemplo apresentado na Tabela se
enquadraria no índice de anomalia “Bom”.

3.4 Segregação das informações para aplicação no trabalho

Baseado na revisão bibliográfica apresentada anteriormente segregou-se os
seguintes tópicos:


quanto aos condomínios logísticos: (i) características, (ii) critérios de
avaliação e (iii) classificação;



quanto a operação logística: (i) atividades realizadas, (ii) equipamentos
utilizados e (iii) veículos utilizados;



quanto ao processo de tomada de decisão: (i) definição de problemas,
utilizado na seção 1 desse trabalho, (ii) práticas para identificação dos
critérios, (iii) método de ponderação por peso, definição de ponderações,
definição características e ficha de avaliação, utilizados no trabalho de
Paiva e Pedro (2005).
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4 ELABORAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Para obter-se o método de avaliação de galpões, objetivo deste trabalho,
propõe-se a elaboração de cinco fases apresentadas na Figura 13.
Figura 13 – Fases do estudo de caso

Fonte: Elaborado pelo autor

4.1 Definição dos critérios

Para a definição dos critérios utilizados para a avaliação dos condomínios
logísticos foram utilizadas as seis etapas apresentadas na Figura 14 a seguir.
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Figura 14 - Etapas para definição dos critérios de avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor

Etapa 1 - Análise da revisão bibliográfica: Foram analisados os critérios
apresentados na revisão bibliográfica presente neste trabalho e entendeu-se que
esses critérios não são totalmente suficientes para a avaliação e classificação dos
condomínios logísticos. Nesta etapa foram relacionados 37 critérios de avaliação.
Etapa 2 - Brainstorming: Em decorrência da falta de informações da Etapa 1,
optou-se pela realização de um Brainstorming com profissionais atuantes no
mercado para a discussão e complementação dos critérios apresentados na
bibliografia. Pela dificuldade de conciliação das agendas optou-se em reunir um
grupo pequeno composto por três profissionais, um de cada área abaixo descrita:


operação logística ou consultor logístico: Usuário do imóvel;



desenvolvimento

imobiliário:

Desenvolve

empreendimentos

para

operadores, troca informações com os usuários para a melhoria dos
produtos;
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comercialização e administração de condomínios: Tratam diariamente
com inquilinos e futuros inquilinos, entendendo suas necessidades e a
evolução da operação.

O resultado do Brainstorming foi uma relação de critérios que serviram de
base para a realização de entrevistas aplicadas individualmente para reavaliação
dos critérios.
Nesta etapa foram validados os 37 critérios relacionados e acrescidos mais
55 critérios totalizando 92 critérios de avaliação (APÊNDICE A). A maioria dos
critérios acrescidos nesta relação está relacionada com o estado de conservação de
instalações, prazos para início da operação e compartimentos técnicos. Porém esse
acréscimo significativo na quantidade de critérios não se deu apenas para inclusão
de novos critérios, mas também pelo desmembramento de alguns critérios como, por
exemplo, o item CFTV que foi desmembrado em qualidade do sistema de câmeras,
área de cobertura e interligação com outros sistemas.
Etapa 3 Entrevistas individuais: Optou-se a aplicação de entrevistas
individuais pela facilidade de agendamento e pela facilidade na troca de informações
entre as partes. Foram entrevistados profissionais das áreas acima descritas, pois
entendeu-se que dessa forma é possível abranger os envolvidos em todas as etapas
do desenvolvimento dos empreendimentos e obter uma visão mais ampla do tema.
Para realização das entrevistas definiu-se utilizar o método de Preferência
Declarada, pois segundo Dutra et al. (2002, p.2):
[...] possibilitam obter informações em escolhas de referências que
não podem ser diretamente observadas ou medidas, tratando,
fundamentalmente, com situações hipotéticas (opções), mas viáveis,
sobre um produto ainda não fabricado, um serviço a ser ofertado,
possíveis alterações e modificações em produto ou serviço existente.
Os atributos, componentes das opções, são planejados com este
objetivo.

Foram realizadas dez entrevistas com profissionais das áreas acima descritas
sendo:


Três profissionais da área de desenvolvimento imobiliário:
o

profissional 1: Graduado em Arquitetura e Urbanismo, pós graduado
em Gerenciamento de Empreendimentos Imobiliários, com 5 anos de
experiência em desenvolvimento de condomínios logísticos;
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o

profissional 2: Graduado em Arquitetura e Urbanismo, com 8 anos de
experiência de diligências e desenvolvimento de condomínios
logísticos;

o

profissional 3: Graduado em Arquitetura e Urbanismo, pós graduado
e com experiência de 9 anos em desenvolvimento de condomínios
logísticos.



Quatro profissionais da área de comercialização e administração de
condomínios logísticos:
o

profissional 4: Administrador, bacharel em direito, com 20 anos de
experiência em administração e comercialização de galpões em
condomínios;

o

profissional 5: Gerente comercial, graduado em Comunicação social
e gestão em comunicação institucional, com 4 anos de experiência
na área;

o

profissional 6: Corretor, com Creci e 20 anos de experiência em
comercialização de galpões em condomínios;

o

profissional 7: Administrador, graduado em administração de
empresas e 5 anos de experiência em administração e de
condomínios.



Três profissionais da área de operação logística ou consultoria em
logística:
o

profissional 8: Consultor na área de logística, graduado em
Administração de Empresas, Pós-Graduado em Administração da
Produção e Finanças, experiência de 21 anos e 180 projetos
realizados;

o

profissional 9: Gerente de logística com Graduação em Engenharia
de Produção Mecânica, MBA em Gestão de Negócios, MBA in
Company – T&D/GS&MD com experiência de 12 anos na área;

o

profissional 10: Consultor na área de logística, graduado em
Administração de Empresas, Pós-Graduado em Administração
Industrial e experiência de 20 anos na área.

O questionário apresentado aos entrevistados é composto das colunas
apresentadas na Tabela 8.
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Tabela 8 - colunas do questionário
É
ITEM ANALIZADO? DESCRIÇÃO OBRIGATÓRIO
SIM
NÃO
Fonte: Elaborado pelo autor

IMPORTANCIA

TOLERÂNCIA

5

ADMITIDA (%)

4 3 2 1

Coluna 1, “Item”: Os critérios foram todos numerados com critérios e sub
critérios, por exemplo o item 6 “Custos” e sub item 6.2 “Custo de aluguel ou compra,
condomínio”.
Nesta etapa os critérios de avaliação foram divididos em 12 critérios
fundamentais divididos em 92 critérios meios (sub critérios) (APÊNDICE A).
Coluna 2, “É analisado?”: Apresenta qual critério ou sub critério é avaliado
usualmente pelo entrevistado durante a análise de um empreendimento.
Coluna 3, “Descrição”: Apresenta o critério ou sub critério a ser avaliado.
Coluna 4, “Obrigatório”: Questiona se determinado critério ou sub critério é
item compulsório na escolha de um imóvel para operação ou se o critério consta
obrigatoriamente no desenvolvimento de um novo produto.
Coluna 5, “Importância”: Avalia os critérios que não são compulsórios e
solicita ao entrevistado que classifique qual a importância de determinado critério na
escolha de um imóvel. Considerou-se 5 para mais importante e 1 para os critérios de
menor importância.
Coluna 6, “Tolerância admitida”: Essa coluna avalia a tolerância, em relação a
medida alvo, que o entrevistado considera para os itens quantitativos como por
exemplo a área de armazenagem.
Nesta etapa foram validados os 92 critérios de avaliação e acrescidos mais 5
critérios, totalizando 97 critérios de avaliação. Durante as entrevistas observou-se
que alguns subcritérios deveriam ser subdivididos ou compilados para melhor atingir
o objetivo do trabalho.
Etapa 4 Teste dos objetivos: Seguindo a orientação apresentada por
Hammond, Keeney e Raiffa (2004), nesta etapa foi realizada uma análise dos
critérios para confirmar se eles correspondem com o objetivo desse trabalho.
Entendeu-se que algumas alterações eram necessárias. São elas:


reformulação da descrição: Durante a aplicação das entrevistas observouse que alguns critérios tiveram dupla interpretação e se faz necessário a
alteração da descrição para melhor entendimento;
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alteração dos critérios: Entendeu-se que alguns critérios tinham um
conceito incompleto do problema e se fez necessário alterar o critério por
outro que abrange completamente o conceito do problema em questão.
Por exemplo o item 2.9 “Existência de retornos próximo ao terreno” foi
descrito pelos entrevistados como um critério de muita importância na
análise de um empreendimento e tem como conceito o comprimento do
percurso na execução do retorno para chegar ou sair do empreendimento,
porém esse critério abrange um pequeno trecho do percurso das carretas.
Esse critério foi alterado pela “Distancia entre o principal ponto de venda”
que abrange também a distância percorrida até o retorno. Esse critério é
tido no mercado como um critério básico para a avaliação de um
empreendimento, porém não foi citado em nenhuma das etapas
anteriores;



inclusão de novos critérios: Alguns entrevistados apresentaram novos
critérios considerados importantes para o objetivo desse trabalho;



eliminação

simples:

Alguns

critérios

foram

eliminados,

pois

não

correspondiam com o objetivo do trabalho, por exemplo o sub critério 9.1
Energia Disponível, que é relevante para operações industriais;


eliminação por redundância: Alguns critérios tinham o mesmo conceito
descritos de forma diferente, portanto redundantes. Como exemplo,
define-se como “Bunker” (Critério 5.5) um reduto fortificado, bem como o
critério “Portaria com portas e janelas blindadas”. Desta forma o critério
“Bunker” foi eliminado;



unificação de critérios: Representa a maior quantidade de alterações da
planilha base. Foram identificados, de acordo com os conceitos
apresentados por Yu (2011), diversos critérios meios que deveriam ser
analisados para conduzir aos critérios fundamentais. Por exemplo, os itens
6.1 e 6.4 a 6.8 que tratam detalhadamente os custos necessários para
documentação,

adequações

físicas

do

imóvel,

desmobilização

e
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mobilização de equipamentos foram substituídos por “Custo com
adequações para início de operação”.
Observou-se nessa etapa que alguns critérios foram alocados erroneamente
nos grupos de critérios fundamentais, por exemplo o item “Existência de benefícios
fiscais” que foi relocado em “Custos”.
Nessa etapa foram eliminados 34 critérios, totalizando 63 critérios. Além de
melhorar qualidade dos critérios utilizados, reduziu significativamente a quantidade
dos critérios e consequentemente o tempo de aplicação do produto desse trabalho.
Etapa 5 Foco na definição das características: Os critérios remanescentes
foram analisados com foco nas características em que cada um deles pudesse se
enquadrar. Nessa observou-se que alguns critérios são classificados com mais
facilidade quando desmembrados, pois possuem sub critérios com pesos muito
distintos e são importantes para a avaliação do condomínio. De maneira oposta,
observou-se que determinados critérios abrangiam alternativas semelhantes entre si
e foram removidos. Nessa etapa foram eliminados 4 critérios, totalizando 59 critérios.
As definições das características estão descritas na seção 4.3 deste trabalho.
Etapa 6: Nessa etapa os critérios foram revisados em conjunto com as
alternativas e foi gerada uma listagem final contendo 60 critérios de avaliação. A
Figura 15 apresenta a evolução na definição dos critérios de avaliação por etapa.
As seis etapas apresentadas foram aplicadas tanto nos critérios meios quanto
nos critérios fundamentais. Para os critérios meios definiu-se então os 60 critérios
que serão utilizados como base de comparação entre os condomínios logísticos.
Quanto aos critérios fundamentais, observou-se que era possível compila-los
em seis grupos ao invés dos doze anteriormente listados. Essa compilação foi
realizada em três grupos sendo o primeiro com a definição do novo critério
fundamental “Construção” que engloba os itens de construção civil do galpão, áreas
externas e edifícios de apoio.
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Figura 15 - Evolução na definição dos critérios

Fonte: Elaborado pelo autor

O segundo engloba os critérios de instalações, exceto Circuito Fechado de
Televisão (CFTV). São eles:


instalações elétricas;



instalações hidráulicas;



dados e Voz;



combate a incêndio.

O terceiro é a inclusão do critério “CFTV” em no critério “Segurança”.
Diferentemente da visão de engenheiros e arquitetos que classificam o item “CFTV”
em instalações prediais, optou-se em classificar esse item de acordo com a
concepção do usuário que trata o sistema de CFTV como um item de segurança
patrimonial.
A seguir o Quadro 6 ilustra a relação final dos critérios de avaliação dividido
em seis critérios fundamentais. Observa-se que o critério fundamental Prazo
contempla um único critério meio.
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Quadro 6 - Relação de critério fundamentais e meios

Relação de critério
continua

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Localização (8 critérios)
Largura da via de acesso
Distância até o principal ponto de venda
Disponibilidade de mão de obra
Disponibilidade de transporte para mão de obra
Fluidez do trafego local
Bom estado de conservação da via de acesso
Atividades realizadas no entorno
Perfil dos vizinhos
Construção (28 critérios)
Viabilidade legal de implantação
Largura do pátio de manobra
Quantidade e dimensão das docas
Volume de armazenagem
Capacidade de sobrecarga
Bom estado de conservação do telhado
Planicidade do piso industrial
Bom estado de conservação do piso do armazém
Quantidade de vagas para carretas (por m² de armazem)
Área de escritório
Quantidade das vagas privativas
Bom estado de conservação das vedações
Iluminação natural (Não considerado prismatico)
Ventilação natural (NB-10 1978)
Instalações sanitárias (Vestiários e banheiros)
Certificação Ambiental
Estado de conservação do pátio de manobra
Tempo de construção do edifício (Idade)
Vão livre entre pilares
Quantidade de vagas para visitantes
Ambulatório
Sala técnica para ar condicionado no galpão
Estado de conservação dos edifícios de apoio
Sala de telefonia
Refeitorio/Restaurante
Sala administrativa do condomínio
Auditório
Depósito de material de limpeza
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Relação de critério
conclusão

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

Segurança (8 critérios)
Portaria com portas e janelas blindadas
Controle de acesso na portaria
Áreas com cobertura das câmeras
Segurança perimetral
Eclusa para caminhões
Sistema de gravação de CFTV
Sala de segurança
Qualidade do sistema de câmeras
Custo (6 critérios)
Custo de pedágio
Custo de Aluguel e condomínio (Pelo tempo de contrato)
Custo IPTU e impostos
Existência de benefícios fiscais
Custo com adequações para início de operação
Custo de seguro
Prazo (1 critério)

Prazo para início da operação
Instalações (9 critérios)
1 Sistema de telefonia disponível
2 Serviço de internet disponível
3 Gerador
4 Bom funcionamento das instalações de combate a incêndio
5 Interligação do PABX entre portaria / galpão / edifícios de apoio
6 Individualização da medição (Hidráulica)
7 Individualização da medição (Elétrica)
8 Bom funcionamento das instalações elétricas
9 Bom funcionamento das instalações hidráulicas
Fonte: Elaborado pelo autor
1

Observou-se até aqui que a visão do mercado quanto os critérios de
avaliação não é equivocada, porém está focada nos critérios mais expressivos e
tangíveis como área de armazenagem e custo. Na prática, critérios considerados
nesse trabalho como importantes ou pouco importantes são, muitas vezes, avaliados
pelos locatários após a assinatura do contrato de aluguel e, em alguns casos, após o
início da operação o que prejudica planejamento financeiro do inquilino em
decorrência da necessidade da realização de obras de adequações, por exemplo.
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Após a definição os critérios de avaliação foram separados em dois grupos:
Compulsórios e Quantitativos.

4.1.1 Compulsórios

São critérios que obrigatoriamente devem atender as necessidades da
operadora, caso não atendam inviabilizam a operação. Foram encontrados 5
critérios compulsórios: (i) Viabilidade legal de implantação, (ii) Prazo para início da
operação, (iii) Largura da via de acesso, (iv) Largura do pátio de manobra e (v)
Quantidade e dimensão das docas.
a) viabilidade legal de implantação: Trata das condições legais do
empreendimento, por exemplo, caso o empreendimento não tenha auto de
conclusão de obra fica inviável a obtenção da licença de funcionamento,
inviabilizando a operação;
b) prazo para início de operação: As operadoras trabalham normalmente com
concorrências ou contratos com prazo definido para o início da operação.
Caso o empreendimento não esteja disponível para aluguel no prazo
determinado, seja pela não conclusão da obra ou pela falta de módulos
vagos, deve-se procurar outro imóvel disponível;
c) largura da via de acesso e largura do pátio de manobra: Caso o veículo
utilizado

na

operação

não

consiga

manobrar

para

acessar

o

empreendimento ou não consiga manobrar dentro do pátio a operação
também fica inviável. Durante as entrevistas realizadas com profissionais
da área de logística ficou claro que não se altera a tipologia do transporte
utilizado para que seja possível adaptar a operação em um determinado
imóvel;
d) quantidade e dimensão das docas: Esse critério apresenta as mesmas
condições do item acima, acrescido das restrições apresentadas quando a
quantidade de docas não atende as necessidades do operador.

Esses critérios são os primeiros a serem analisados otimizando o tempo na
aplicação da metodologia, caso um desses critérios não atendam a demanda do
cliente o imóvel está descartado.
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4.1.2 Quantitativos

São critérios classificatórios, que tem suas possíveis características
enquadradas, com exceção dos critérios relacionados a custo e distancias
(normalizados), em condições pré-estabelecidas. Esses critérios recebem uma
pontuação de acordo com o enquadramento de suas características nas condições
pré-estabelecidas.
Neste trabalho os critérios considerados quantitativos foram subdivididos em
três grupos descritos abaixo.
Grupo 1 - São os critérios quantitativos normalizados. Enquadram-se nesse
grupo critérios de avaliação relacionados a custo e distâncias. Como não é possível
predeterminar um conjunto de valores para esses critérios optou-se pela inclusão
dessas informações durante a avaliação dos imóveis e para ser possível comparar e
classificar esses critérios foi necessário normalizar os dados, transformando os
valores obtidos na escala única utilizada neste trabalho, pontuação de 5 a 1.
Para a normalização dos valores foi utilizada a fórmula apresenta por Yu,
descrita no Capítulo 3, onde se admite o valor aferido menos favorável igual 1 ponto
e o valor mais favorável igual a 5 pontos.
Grupo

2

-

São

critérios

quantitativos

com

cinco

características

preestabelecidas e com pontuação variável de 1 a 5, sendo 5 quando o critério
avaliado possuir a característica mais favorável entre as cinco apresentadas e 1
quando o critério possuir a característica menos favorável entre as cinco
apresentadas. A Tabela 9 exemplifica uma avaliação de critério pertencente ao
Grupo 2. Enquadram-se nesse grupo a maioria dos critérios de avaliação.
Tabela 9 - Análise de critérios quantitativos

Critérios
Quantidade das vagas privativas

Ponderação
3

5
4 vagas ou mais

4
3 vagas

Pontuação
3
2 vagas

2
1 vaga

1
0

Fonte: Elaborado pelo autor

Grupo 3 - São critérios quantitativos com duas características. Se enquadram
nesse grupo a menor quantidade de critérios de avaliação. São critérios que
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possibilitam sua avaliação com base em duas opções: “sim” e “não”. Por exemplo, o
item “Individualização da medição de energia elétrica”.

4.2 Definição das características

Nesta etapa serão preestabelecidas as cinco características utilizadas para
pontuar os critérios quantitativo do Grupo 2. Para nortear a definição das
características foram considerados:


estado de conservação: Baseado no trabalho apresentado por Paiva e
Pedro (2005);



desempenho: Baseado em normas técnicas e desempenhos requeridos
pelo mercado;



características técnicas: Com base nos produtos e serviços disponíveis
no mercado;



programa de projeto: Com base nas necessidades do operador, do
administrador do empreendimento e normas técnicas.

Tabela 10 apresenta exemplos de características utilizadas para avaliar os
critérios, ordenados da mesma maneira que a lista acima.
Tabela 10 - Exemplos de características
Critérios

Nota 5

Nota 4

Cararcterísticas
Nota 3

Patologias que
Patologias que
prejudicam o
prejudicam o
aspecto e são de aspecto e são de
facil execução
difícil execução

Bom estado de conservação do piso
do armazém

Não apresenta
patologias

Ventilação natural (t/h) (NB-10 1978)

Acima de 12

de 9 a 12

entre 6 e 9

Serviços de internet disponíveis

Fibra óptica

Rede IP ou ADSL
dedicado

Radio ou Cable

Instalações sanitárias (Vestiários e
banheiros) (NR24)

Atende a operação
Atente a operação,
Atente a
e não atende a NR
atende a NR 24 e
operação,
24, é adaptavel a
atente a ampliação atende a NR 24
NR 24

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota 2

Nota 1

Patologias que colocam
Patologias que
em risco a operação e a
prejudicam o uso
segurança podendo
e o conforto
causar acidentes
Não atende podeNão atende
se adaptar
ADSL ou satélite

Sem net ou 3G

Atende a
operação e não
atende a NR 24

Não atende a operação
e não atende a NR 24
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A relação final, com todos os critérios e suas respectivas características, é
apresentada no Apêndice B.

4.3 Ponderação dos critérios

Nesta etapa foram definidas as ponderações utilizadas para os critérios
quantitativos. Excluem-se os cinco critérios compulsórios descritos na seção 4.1.1.


com base no trabalho realizado por Paiva e Pedro (2005) definiu-se em
ponderar os critérios com índices de 1 a 6 divididos em três categorias:



ponderações 6 e 5 para critérios muito importantes;



ponderações 4 e 3 para critérios importantes;



ponderações 2 e 1 para critérios pouco importantes.

Primeiramente a relação de critério foi dividida nas três categorias acima
descritas, depois os critérios foram ordenados dentro de cada categoria visando
simplificar o processo. Com ordenação concluída foi realizada uma análise geral da
lista com maior atenção para os critérios próximos dos limites das categorias para
estudar as possíveis trocas de categorias.
A planilha revisada foi enviada aos entrevistados para críticas e a relação final
dos critérios e ponderações é apresentada no Quadro 7.
Quadro 7 - Relação de critérios quantitativos e ponderações
CRITÉRIOS QUANTITATIVOS

PONDERAÇÃO
continua

Volume de armazenagem

6

Custo de pedágio

6

Custo de Aluguel e condomínio (Pelo tempo de contrato)

6

Custo IPTU e impostos

6

Capacidade de sobrecarga

6

Distância até o principal ponto de venda

6

Bom estado de conservação do telhado

6
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CRITÉRIOS QUANTITATIVOS

PONDERAÇÃO
continuação

Bom estado de conservação do piso do armazém

6

Bom funcionamento das instalações elétricas

6

Disponibilidade de mão de obra

6

Disponibilidade de transporte para mão de obra

6

Existência de benefícios fiscais

6

Bom funcionamento das instalações de combate a incêndio

6

Controle de acesso na portaria

5

Segurança perimetral

5

Áreas com cobertura das câmeras

5

Quantidade de vagas para carretas (por m² de armazém)

5

Custo com adequações para início de operação

5

Custo de seguro

5

Fluidez do trafego local

5

Iluminação natural (Não considerado prismático)

5

Bom estado de conservação da via de acesso

5

Instalações sanitárias (Vestiários e banheiros)

5

Eclusa para caminhões

5

Sistema de telefonia disponível

5

Serviço de internet disponível

5

Sistema de gravação de CFTV

5

Sala de segurança

5

Área de escritório

4

Quantidade das vagas privativas

4

Gerador

4

Portaria com portas e janelas blindadas

4

Bom estado de conservação das vedações

4

Certificação Ambiental

4

Qualidade do sistema de câmeras

4

Ventilação natural (NB-10 1978)

4

Planicidade do piso industrial

4

Tempo de construção do edifício (Idade)

4

75

CRITÉRIOS QUANTITATIVOS

PONDERAÇÃO
conclusão

Vão livre entre pilares

4

Atividades realizadas no entorno

4

Perfil dos vizinhos

4

Estado de conservação do pátio de manobra

4

Individualização da medição (Hidráulica)

4

Individualização da medição (Elétrica)

4

Quantidade de vagas para visitantes

3

Ambulatório

3

Sala técnica para ar condicionado no galpão

3

Interligação do PABX entre portaria / galpão / edifícios de apoio

3

Estado de conservação dos edifícios de apoio

3

Bom funcionamento das instalações hidráulicas

3

Sala de telefonia

2

Refeitório/Restaurante

2

Sala administrativa do condomínio

2

Auditório

1

Depósito de material de limpeza

1

Fonte: Elaborado pelo autor

Com a definição das ponderações é possível avaliar quais critérios
(fundamentais e meios) são mais importantes no processo de escolha dos imóveis.

4.4 Elaboração da ficha de avaliação

A ficha com o questionário de avaliação (Figura 16) foi organizada em oito
partes detalhadas abaixo:

a) Identificação - Deverão ser preenchidos os seguintes campos:
 nome do contratante;
 nome do condomínio avaliado;
 nome ou número do galpão avaliado;
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 nome do avaliador;
 data da avaliação;
 número da revisão.
b) Critérios de avaliação compulsórios – Deve-se preencher se o critério
avaliado atende ou não as necessidades do operador. Caso um desses
itens não atenda essa necessidade deve-se eliminar o condomínio/galpão
do processo de avaliação;
c) Critérios de avaliação do Grupo 1 – Deve-se preencher os valores
absolutos obtidos (máximos e mínimos) e aplicar a formula para a
normalização dos valores;
d) Critérios de avaliação do Grupo 2 – São os critérios avaliados com base
nas cinco características pré-determinadas;
e) Critérios de avaliação do Grupo 3 – São critérios avaliados de acordo com
duas condições “sim” e “não”;
f) Pontuação final – Neste campo é apresentada a nota final do galpão
avaliado;
g) Observações – Neste campo devem ser listadas as condições atípicas ou
dificuldades no desenvolvimento do trabalho como, por exemplo, a falta de
acesso a compartimentos ou informação de qualquer ordem;
h) Pontuação por critérios fundamentais – Neste campo deve-se preencher
os valores obtidos por critérios.
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Figura 16 - Ficha de avaliação
continua

78

conclusão

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5 Fluxo da tomada de decisão

A metodologia proposta inicia-se a partir das informações obtidas pelo
departamento comercial, que apresenta as premissas do cliente e os imóveis préanalisados. A partir desse ponto o fluxo se desenvolve em duas etapas (Figura 17).
A primeira etapa de avaliação se inicia com a análise dos critérios
compulsórios para que, caso o imóvel não atendas essas exigências, seja
rapidamente descartado. A análise dos critérios compulsórios poderá se desenvolver
inteiramente dentro do escritório, evitando assim o transporte de profissionais até o
imóvel foco da análise. Para isso é necessário que se tenha em mãos os projetos
executivos para se avaliar os critérios compulsórios referentes à construção. Se não
houver os projetos necessários para esta análise, será realizada uma diligência no
imóvel para avaliar esses critérios.
A segunda etapa de avaliação dos demais critérios no imóvel foco da análise.
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Figura 17 - Fluxo da tomada de decisão

Fonte: Elaborado pelo autor
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA
Para a aplicação da metodologia apresentada selecionou-se um caso real de
análise de imóveis logísticos para aluguel, dentro das premissas apresentada no
capítulo 1 deste trabalho, utilizando a lista de demanda do cliente enviada à
imobiliária bem como a relação de imóveis apresentados e visitados.
Por tratar-se de uma avaliação técnica do imóvel (edifício), os critérios de
avaliação que correspondem a custo, localização e prazo foram segregados e,
portanto uma nova ficha de avaliação foi elaborada com 44 critérios de avaliação
restantes divididos nos critérios fundamentais construção, segurança e instalações.
Figura 18 – Ficha de avaliação resumida

continua
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conclusão

Fonte: Elaborado pelo autor

5.1 Caracterização do cliente e relação de premissas

Para a aplicação da metodologia proposta utilizou-se um estudo de caso real
de pesquisa de galpões para locação. O Cliente, uma empresa de logística com 10
anos de mercado, focada na distribuição de remédios, apresentou a seguinte
relação de premissas:


região: Itapevi, Jandira e Barueri;



área de armazenagem: 4.000,00m²;



capacidade de carga do piso: 5 tf/m²;



início das atividades: Imediato.

5.2 Caracterização dos imóveis

Foram apresentados ao cliente 4 imóveis com características que mais se
aproximavam com as premissas apresentadas. São eles:
1) Imóvel A: Localizado na região Itapevi. Condomínio em fase de conclusão
de obra;
2) Imóvel B: Localizado na região de Cotia. Condomínio inaugurado a 2
anos;
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3) Imóvel C: Localizado na região do Taboão. Condomínio em fase de
conclusão de obra;
4) Imóvel D: Localizado na região de Jandira. Condomínio em fase de
conclusão de obra.

Observa-se que dois dos quatro imóveis (B e C) se encontram fora da região
solicitada pelo cliente. Isso ocorreu pela falta de empreendimentos disponíveis na
região especificada.

5.3 Avaliação dos imóveis

Para a aplicação da primeira etapa da metodologia foram utilizadas as
implantações gerais dos imóveis com a representação do térreo e as plantas dos
módulos de galpão disponíveis para comercialização.
Ao término da aplicação desta etapa da metodologia, observou-se que o
imóvel D continha a maior quantidade de itens avaliados e um prazo de avaliação
curto, isso em decorrência do fornecimento do projeto completo e legível para a
avaliação. De maneira inversa o imóvel B continha a menor quantidade de itens
avaliados e um prazo, dentre os apresentados, longo de análise.
O imóvel A apresentou um conjunto de projetos suficiente para a primeira
etapa de avaliação, porém com uma resolução que dificultava a compreensão, e
neste caso 16 itens puderam ser avaliados, porém no maior prazo entre todos os
imóveis avaliados. A tabela 11 apresenta a quantidade de critérios avaliados na
primeira fase e o tempo investido para tal. Não foi considerado nessa tabela o tempo
de solicitação e aguardo no envio dos projetos para análise.
Observa-se, também na tabela 11 a seguir, que todos os critérios
compulsórios foram atendidos nesta fase.
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Tabela 11 - Critérios e tempo de avaliação – fase 1
Fase 1-Avaliação documental
Compulsórios QTD de itens
avaliados
(un)
Sim
Não

Tempo de
avaliação
(min.)

Área do empreendimento /
Tempo de avaliação

Imóvel A

x

16

60

1.619 m²/min.

Imóvel B

x

12

50

3.600 m²/min.

Imóvel C

x

13

30

1.403 m²/min.

17

35

683 m²/min.

x
Imóvel D
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a aplicação da segunda fase da metodologia foram realizadas visitas
nos quatro imóveis, acompanhado do responsável pela manutenção ou pelo
administrador do condomínio. A Tabela 12 apresenta a quantidade de critérios
avaliados e o tempo de avaliação.
Tabela 12 - Critérios e tempo de avaliação – fase 2
Fase 2-Avaliação local

Imóvel A

QTD de itens
avaliados
(un)

Tempo de
avaliação
(min.)

28

150

647 m²/min.

180
120
60

1.000 m²/min.
350 m²/min
398 m²/min.

Imóvel B
32
Imóvel C
31
Imóvel D
27
Fonte: Elaborado pelo autor

Área do empreendimento /
Tempo de avaliação

Durante o início as visitas observou-se que compartimentos avaliados na fase
1, como o Ambulatório e o DG, não cumpriam sua função e portanto tiveram suas
notas alteradas. Com isso o procedimento pré-determinado de avaliar apenas os
critérios não avaliados na primeira fase foi revisto e todos os itens da ficha de
avaliação foram reavaliados no local aumentando o tempo de aplicação da
metodologia.
Ao final da aplicação da metodologia, observou-se que quatro critérios não
puderam ser avaliados no local são eles iluminação natural, ventilação natural
(exceto no imóvel D), certificação ambiental e planicidade do piso industrial. As
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solicitações das informações necessárias para a avaliação desses critérios foi
encaminhada ao construtor, no caso dos imóveis em conclusão de obra, e aos
proprietários no caso dos imóveis já concluídos. Observou-se que em nenhum dos
imóveis avaliados havia-se aferido a planicidade do piso industrial.
As fichas de avaliação dos imóveis estão apresentadas nos Apêndices C, D,
E e F.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a redução no número de critérios para focar a análise apenas nas
questões técnicas do edifício, observou-se que os critérios que somam mais pontos
na avaliação final são aqueles enquadrados nos grupos com ponderação quatro e
cinco, com 280 pontos máximos possíveis e 275 pontos máximos possíveis
respectivamente. Observa-se ainda que os critérios com ponderação seis atingem a
pontuação máxima 180, ou seja, 100 pontos a menos do que os critérios com
ponderação quatro e 90 pontos a menos do que os critérios com ponderação seis.
O Quadro 8 relaciona os grupos de critérios separados pela ponderação e
suas pontuações máximas possíveis.
Quadro 8 – Pontuação máxima possível

CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 6
CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 5
CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 4
CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 3
CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 2
CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 1
TOTAL

Pontuação
Máxima Possível
180
275
280
90
30
10
865

Fonte: Elaborado pelo autor

Observou-se que o imóvel D obteve a menor pontuação entre todos os
imóveis avaliados e também o pior resultado se somarmos a pontuação obtida nos
critérios com ponderação de um a cinco. Este imóvel só não atingiu o pior resultado
quando somamos a pontuação obtida nos critérios de ponderação seis, 132 pontos,
contra 121,86 pontos do imóvel C. O Quadro 9 apresenta as pontuações obtidas
pelos imóveis em cada grupo de critérios.
De maneira inversa, o imóvel B atingiu a maior pontuação geral entre todos os
imóveis analisado, tendo a maior pontuação nos critérios com ponderação quatro e
cinco, 228 pontos e 195 pontos, respectivamente e nos critérios com ponderação um
e dois, 10 pontos e 30 pontos respectivamente. Observa-se que a diferença de
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pontuação entre o imóvel B e C, imóvel com a segunda maior pontuação, se dá pela
superioridade, por parte do imóvel B, dos critérios com ponderação quatro e cinco.
Quadro 9 – Comparativos de nota por imóveis e ponderação
Notas
Máxima possíveis

Imóvel A

Imóvel B

Imóvel C

Imóvel D

CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 6

180

166,02

162

121,86

132

CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 5

275

165

195

185

160

CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 4

280

196

228

200

192

CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 3

90

78

69

69

60

CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 2

30

30

30

30

14

CRITÉRIOS COM PONDERAÇÃO 1

10

6

10

10

6

TOTAL

865

641,02

694

615,86

564

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados foram avaliados considerando também os grupos de critérios
fundamentais Construção, Instalações e Segurança.
Observa-se que o critério fundamental Construção possui a maior pontuação
máxima possível, 475 pontos, contra 200 pontos possíveis para Instalações e 190
pontos possíveis para Segurança. Isso porque, quatro dos seis critérios com
ponderação 6 e nove dos quatorze critérios com ponderação 4 fazem parte deste
grupo. Além da maior pontuação máxima possível, os critérios compulsórios também
fazem parte do critério fundamental Construção o que aumenta a significativamente
sua importância. Porém neste estudo de caso,o que garantiu a melhor classificação
do imóvel B foi, de maneira igual, a superioridade na pontuação nos critérios
fundamentais Construção e Segurança.
O Quadro 10 apresenta a análise das notas obtidas sob a ótica dos critérios
fundamentais.
Quadro 10 - Comparativos de nota por imóveis e critérios fundamentais
Notas
Máxima possíveis

Imóvel A

Imóvel B

Imóvel C

Imóvel D

NOTA MÁXIMA CONSTRUÇÃO

475

347,02

371

292,86

261

NOTA MÁXIMA INSTALAÇÕES

200

177

177

185

185

NOTA MÁXIMA SEGURANÇA

190

117

146

138

118

865

641,02

694

615,86

564

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor
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O imóvel B é notadamente um dos empreendimentos mais bem elaborados
da RMSP, isso, muito provavelmente em decorre do fato da equipe de
desenvolvimento ter contado com o auxílio de consultores especializados na
administração e comercialização de condomínios logísticos. Observa-se que o
imóvel B é o único que obteve a nota máxima nos critérios de controle de acesso,
eclusa para caminhões, quantidade de vagas privativas e certificação ambiental,
todos critérios com ponderação quatro e cinco. Observa-se também que o imóvel B
possui o volume de armazenagem que melhor atende o cliente.
No caso real utilizado como base deste estudo, o imóvel B foi descartado na
primeira análise. Isto porque o cliente possui diversas operações na região de Itapevi
e Jandira, e preferiu manter todas as atividades concentradas numa só região por
questões operacionais. O imóvel alugado neste caso foi o D, imóvel com menor
desempenho nesta avaliação.
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7 CONCLUSÃO

Considerando os resultados apresentados e discutidos até aqui, podem-se
destacar as principais conclusões obtidas da presente pesquisa:
Quanto às premissas, observou-se durante a escolha do estudo de caso que
há uma gama de produtos que se enquadram nas cargas gerais paletizadas
(premissa do trabalho) e que apresentam outras demandas e certamente
apresentarão, quando da aplicação desta metodologia, novos critérios de avaliação
e nova hierarquização. Entendeu-se também que, como as premissas principais
tratavam do tipo de produto e área de armazenagem, a metodologia poderá ser
aplicada em qualquer outra região que não a RMSP.
Conclui-se também que o presente trabalho faz jus o objetivo e a justificativa
apresentada no início deste trabalho, pois se conseguiu comparar os imóveis
selecionados no estudo de caso e compará-los com base nos mesmos critérios,
ponderações e notas.
O resultado apresentado no estudo de caso demonstra a utilidade da
metodologia. Foram comparados quatro imóveis contemporâneos, projetados e
construídos para atender as atuais necessidades dos operadores logísticos, e
mesmo assim obtiveram resultados variados quando analisados de forma mais
detalhada.
Observa-se que esta metodologia, resumida as questões técnicas, representa
uma parte no processo de escolha dos imóveis para aluguel. O caso utilizado como
estudo neste trabalho indica que a localização tem um peso muito importante na
escolha do imóvel.
Entende-se também que esse trabalho apresenta não só uma metodologia de
avaliação, mas sim uma relação de critérios a serem utilizados no desenvolvimento
de projetos de novos condomínios.
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8 SUGESTÃO PARA A MELHORIA DO PROCESSO
Após aplicação da metodologia e análise dos resultados observou-se que o
critério Tempo de Construção do Edifício deveria ser eliminado da ficha de
avaliação. Entendia-se que o tempo de construção do edifício poderia determinar o
quão próximo às patologias estão prestes a aparecer, porém observou-se que o
tempo para surgimento de algumas patologias podem variar de acordo com a
execução (ou não) de manutenção preventiva eficiente.
Durante a aplicação da metodologia observou-se que a tabela que apresenta
características pré-determinadas (APÊNDICE B) para os critérios referentes ao
estado de conservação do imóvel deveria apresentar exemplos de patologias que
podem se apresentar nas quatro características em que se apresenta uma patologia.
Esse complemento é de fundamental importância na preparação de novos
profissionais para a aplicação da metodologia.
Quanto ao fluxo de aplicação da metodologia, entendeu-se ser necessário
incluir dois novos processos:


Quanto a aplicação da primeira fase: A solicitação de informações
complementares que não constam em projeto e que não são possíveis de
identificar no local como: desempenho da ventilação natural, nivelamento
e planicidade do piso e iluminação natural.



Quanto a aplicação da segunda fase: A solicitação de autorização, no
início dos trabalhos, para avaliar os sistemas de segurança, pois
observou-se que os critérios relacionados ao CFTV despendiam de muito
tempo para serem avaliados, pois necessitavam de diversas autorizações
e aval do proprietário ou seu preposto.

Com base no caso real utilizado como estudo de caso, entende-se que é
necessário aprimorar questões relacionadas localização e custo, e aplicar a
metodologia de maneira completa a fim de identificar a importância de todos os
critérios envolvidos no processo de escolha dos imóveis.
Finalmente, entende-se que a relação de critério, consequentemente suas
características, e a ponderação devem ser reavaliadas periodicamente para manter
essa metodologia atualizada.
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GLOSSÁRIO

Built to Suit:

Construção sob medida. Empreendimento desenvolvido
para um locador específico

Cross Docking:

Processo onde os produtos são descarregados e
encaminhados para outros veículos de transporte, sem
precisar ser estocados ou estocados por um curto período
de tempo.

Estoque/Inventário:

Quantidade em m² de área útil construída.

Inserção:

Data de inauguração ou liberação para locação.

Plug and Play:

Galpão preparado para customização visando o uso
industrial.

Taxa de vacância:

Espaço disponível para locação. Espaço total construído –
espaço ocupado.
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ANEXO A - RELAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

RELAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Quadro 11 - Relação de condomínios
Condomínio

Cidade

Retrofit
continua

1

Master Offices

São Paulo

Não

2

São Bento

Osasco

Não

3

Condomínio Industrial Igarapé

São Paulo

Sim

4

River Side

São Paulo

Não

5

Business Center Tamboré

Barueri

Não

6

WT Empresarial Castelo Branco

Barueri

Não

7

WT Vila Leopoldina

São Paulo

Não

8

Espaço Bilbao

São Paulo

Sim

9

Centro Industrial Forjas

Diadema

Sim

10

Múltiplo Tamboré

Barueri

Não

11

Centro Industrial Condulli 1

Taboão da Serra

Sim

12

WT Technology Park

Barueri

Não

13

Espace Center

São Paulo

Não

14

Múltiplo Tamboré 2

Barueri

Não

15

DVR Condomíno Empresarial Itapevi

Itapevi

Não

16

WT Empresarial Parque Anhanguera

São Paulo

Não

17

Centro Logístico Anhanguera (CLA)

São Paulo

Não

18

Múltiplo Tamboré 3

Barueri

Não

19

Quallyta Center I

São Paulo

Sim

20

Quallyta Center II – Airton Senna

São Paulo

Sim

21

DVR Jaraguá

São Paulo

Sim

22

WT Empresarial Parque Anhanguera 2

São Paulo

Não

23

Centro Logístico Jaguaré (CLJ)

São Paulo

Não

24

Logical Center Cotia

Cotia

Não

25

G8 Business Park

Cajamar

Não

26

Condomínio Ledervin Osasco

Osasco

Sim

27

Centro Industrial Condulli 2

Taboão da Serra

Sim
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Condomínio

Cidade

Retrofit
continuação

28

Condomínio Ledervin VGP

Vargem Grande Pta

Sim

29

Centeranel

São Paulo

Não

30

G6 Empresarial

Jandira

Não

31

Condomínio J. Serrano

Vargem Grande Pta

Não

32

Logical Center Itapevi

Itapevi

Não

33

Parque Logístico Cajamar –CCP

Cajamar

Não

34

Condomíno Acta

Diadema

Não

35

Modular I

Barueri

Não

36

Modular II

Barueri

Não

37

Condomínio World Logic Center (WLC )

Barueri

Não

38

Condomínio Capuava

Cotia

Não

39

Rodoanel Business Park

Barueri

Não

40

Distribution Park Embu

Embu

Não

41

DVR Embu

Embu

Não

42

Condomínio Airport Town I

Guarulhos

Não

43

Condomínio Airport Town II

Guarulhos

Não

44

Global Cumbica

Guarulhos

Sim

45

Distribution Park Guarulhos

Guarulhos

Não

46

WF Vargem Grande

Vargem Grande Pta

Não

47

Condomínio Industrial Embu

Embu

Não

48

Condomínio Minabela

Guarulhos

Não

49

CLB Guarulhos

Guarulhos

Não

50

CLD - Centro Logístico Dutra

Guarulhos

Não

51

Condomínio CDA 3

São Paulo

Não

52

Autonomy Cajamar Business Park

Cajamar

Não

53

Bracel Parque Empresarial

Santana do Parnaíba

Não

54

Cajamar Industrial Park

Cajamar

Não

55

Distribution Park Cajamar-Hines

Cajamar

Não

56

Condomínio ADR

Jaguaré

Não

57

Condomínio Jandira

Jandira

Não

97

Condomínio

Cidade

Retrofit
conclusão

58

Condomínio Santo Antônio

São Paulo

Não

59

Condomínio Paraná

Santana do Parnaíba

Não

60

Condomínio Industrial Morro Grande

Santana do Parnaíba

Não

61

Condomínio Business Park Itapevi

Itapevi

Não

62

Parque Industrial São Lourenço

São Paulo

Não

63

Condomínio Módulos ASM Alleanza

São Paulo

Não

64

CEPRIM

São Paulo

Não

65

Empresarial Gwest

São Paulo

Não

67

E-business

São Paulo

Sim

68

Brasil Maxi Logística

São Paulo

Não

69

Parque Logístico Imigrantes

Diadema

Não

70

CD3 Centro de Distribuição

Jandira

Não

71

Zarif Empreendimentos

Guarulhos

Não

Fonte: Retha Imóveis e Serviços (2010)
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ANEXO B - Localização dos empreendimentos na RMSP

Figura 19 - Localização dos empreendimentos na RMSP

Fonte: Retha Imóveis e Serviços (2010)
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ANEXO C – Matriz de transporte de cargas

Figura 20 - Matriz de transporte de cargas

Fonte: Confederação Nacional do Transporte (2012)
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ANEXO D – Evolução no processo de análise decisão
Quadro 12 - Evolução no processo de análise decisão

Pré-história:

Século 6 a.C:

Século 4 a.C.
49 a.C
1602
1660

1738

1900

1921

1938

o Durante milênios o homem se guia pela interpretação de
coisas como vísceras de animais, fumaça e sonhos para tomar
decisões.
o Profetas e visionários de toda sorte predizem o futuro.
o Lao-Tsé prega o princípio da “ação sem intenção”, para que
as coisas sigam seu curso natural.
o Confúcio explica que toda decisão deve ser influenciada pela
benevolência, ritual, a reciprocidade e a piedade filial.
o Aristóteles prega uma visão empírica do conhecimento que
valoriza a informação obtida por meio dos sentidos e do
raciocínio dedutivo.
o Júlio César toma a irreversível decisão de cruzar o Rubicão;
nasce ali uma bela metáfora da tomada de decisão.
o Hamlet, diante do dilema talvez mais famoso da literatura
ocidental, lança a questão: “Ser ou não ser?”.
o A aposta de Pascal na existência de Deus mostra que para o
tomador de decisão as consequências do erro, e não a
probabilidade de errar pode ser de suma importância.
o Daniel Bernoulli assenta as bases da ciência do risco ao
examinar eventos aleatórios do ponto de vista de quanto um
indivíduo deseja, ou teme cada resultado possível.
o Estudos de Sigmund Freud sobre o inconsciente sugerem
que atos e decisões do indivíduo muitas vezes são influenciados
por causas ocultas na mente.
o Frank Knight distingue o risco (no qual é possível saber a
probabilidade de um resultado e, portanto, buscar proteção) da
incerteza (quanto é impossível saber a probabilidade de um
desfecho).
Chiste Bernard distingue a tomada de decisão pessoal da
organizacional para explicar por que certos funcionários agem
com o interesse da empresa, e não o próprio em mente.

Fonte: Buchanan e O’Connell (2006)
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APÊNDICE A – Questionário
continua

102

conclusão

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B - Relação de características

CARACTERÍSTICAS

QUANTITATIVO
NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

8 ou > 8

7

6

5

4 ou <4

Bom estado de conservação do telhado

Não apresenta patologias

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de facil execução

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de difícil execução

Patologias que prejudicam o uso e o
conforto

Patologias que colocam em risco a
operação e a segurança podendo
causar acidentes

Bom estado de conservação do piso do
armazém

Não apresenta patologias

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de facil execução

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de difícil execução

Patologias que prejudicam o uso e o
conforto

Patologias que colocam em risco a
operação e a segurança podendo
causar acidentes

Bom funcionamento das instalações
elétricas

Não apresenta patologias

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de facil execução

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de difícil execução

Patologias que prejudicam o uso e o
conforto

Patologias que colocam em risco a
operação e a segurança podendo
causar acidentes

Bom funcionamento das instalações de
combate a incendio

Não apresenta patologias

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de facil execução

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de difícil execução

Patologias que prejudicam o uso e o
conforto

Patologias que colocam em risco a
operação e a segurança podendo
causar acidentes

Para veículos e pedestres, com período
de gravação superior a 60 dias com back
up

Para veículos e pedestres, com período
de gravação entre 30 e 60 dias com back
up

Para veículos e pedestres, com período
de gravação entre 30 e 60 dias sem
backup

Para veículos ou pedestres, com
período de gravação inferior 30 dias

Sem controle de acesso

Fechamento de segurança perimetral em
alvenaria com altura = ou > que 3m

Fechamento de segurança perimetral em
alvenaria com altura = ou > que 3m

Fechamento de segurança perimetral
em alvenaria com altura entre 1,8m e
3m

Fechamento de segurança perimetral
em gradil

Alarme de invasão perimetral integrado

Alarme de invasão perimetral integrado

Sem alarme de invasão integrado

Sem alarme de invasão integrado

continua
Capacidade de sobrecarga do piso

Controle de acesso na portaria

Sem fechamento de segurança
perimetral

Segurança perimetral
Bom estado de conservação

Patologias que prejudicam o aspecto

Patologias de facil que colocam em
risco a segurança

Patologias de difícil execução que
colocam em risco a segurança

Portões com acionamento automatizado

Portões com acionamento automatizado

Portões com acionamento
automatizado

Portões com acionamento manual
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CARACTERÍSTICAS

QUANTITATIVO
NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

Área perimetral completa

Área perimetral parcial

Área perimetral parcial

Sem cobertura da área perimetral

Área de circulação completa e
estacionamento

Área de circulação completa e cobertura
parcial de área de estacionamento

Área de circulação parcial e cobertura
parcial de área de estacionamento

Área de circulação parcial e sem
cobertura de área de
estacionamento

Área de controle de acesso de veículos e
pedestres

Área de controle de acesso de veículos e
pedestres

Área de controle de acesso de veículos
e pedestres

Área de controle de acesso de
veículos e pedestres

superior a 3 por módulo

Entre 2 e 3 por módulo

Entre 1 e 2 por módulo

1 ou inferior a 1 por módulo

0

Iluminação natural (Não considerado
prismatico)

Acima de 13% da área da cobertura

Entre 13% e 9% da área da cobertura

entre 9% e 5% da área da cobertura

entre 5% e 1% da área da cobertura

Inferior a 1% da área de cobertura

Instalações sanitárias (Vestiários e
banheiros)

Atente a operação, atende a NR 24 e
atente a possível ampliação de MO

Atente a operação, atende a NR 24

Atende a operação e não atende a NR
24, é adaptavel a NR 24

Atende a operação e não atende a
NR 24

Não atende a operação e não atende
a NR 24

Com eclusa em bom estado de
conservação

Com eclusa em mau estado de
conservação

Sem eclusa mas com condições de
instalação

Sem eclusa e sem condições de
instalação

Sem eclusa e sem condições de
instalação

Sistema de telefonia disponível

Tronco SIP

E1

Voip com redundância de internet

GSM ou Analógico

Voip sem redundância de internet

Serviço de internet disponível

Fibra óptica

Rede IP ou ADSL dedicado

Radio ou Cable

ADSL ou satélite

Sem net ou 3G

Sistema de gravação de CFTV

Sistema de gravação remota com
armazenagem superior a 60 dias

Sistem de gravação remota e período de
armazenagem entre 30 e 60 dias

Sistema de gravaçãono local com
armazenagem superior a 60 dias

Sistem de gravação no local e
período de armazenagem entre 30 e
60 dias

Sem gravação

Sala de monitoramento em bom estado
de conservação e com acesso restrito

Sala de monitoramento em mau estado
de conservação e com acesso restrito

Sala de monitoramento com acesso
irrestrito mas com possibilidade de
adequação

Sala de monitoramento com acesso
irrestrito sem possibilidade de
adequação

Sem sala de monitoramento

continuação

Áreas com cobertura das cameras

Quantidade de vagas para carretas

Eclusa para caminhões

Sala de monitoramento

Sem cobertura de CFTV
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CARACTERÍSTICAS

QUANTITATIVO
NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1
continuação

Área de escritório (em porcentagem da
área de armazenagem)

< que 5%

5% a 10%

10% a 15%

15% a 20%

> que 20%

12 ou mais

09 a 11

06 a 08

03 a 05

0-2

Cobertura para sistema de CFTV, controle
de acesso, iluminação externa, portaria e
cozinha

Cobertura para sistema de CFTV,
controle de acesso, iluminação externa e
portaria

Cobertura para CFTV, controle de
acesso e portaria

Apenas controle de acesso e/ou CFTV

Sem gerador

III-a

II

II-a

I

Sem blindagem de porta ou janela

Não apresenta patologias

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de facil execução

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de difícil execução

Patologias que prejudicam o uso e o
conforto

Patologias que colocam em risco a
operação e a segurança podendo
causar acidentes

Color com infra vermelho

PB com infra vermelho

Color sem infra vermelho

PB sem infra vermelho

Todos os veículos e pessoas claramente
identificáveis.

Todos os veículos e pessoas identificáveis
na maioria dos casos

Apenas pessoas ou veículos claramente
identificáveis.

Nem veículos nem pessoas são
claramente identificáveis.

Acima de 12

de 9 a 12

entre 6 e 9

Inferior a 6 mas é possivel adaptar

Inferior a 6 e não é possivel adaptar

FF superior a 50

FF entre 50 e 45

FF entre 45 e 35

FF inferior a 35

Sem medição

FL superior a 50

FL entre 50 e 35

FL entre 35 e 25

FL inferior a 25

Sem medição

Edifício recém entregue

até 5 anos de entrega do imóvel

entre 5 anos e 15 anos de entrega

entre 15 anos e 25 anos de entrega

acima de 25 anos de entrega do
imóvel

superior a 30m

entre 30 e 25

entre 25 e 20

entre 20 e 15

<15m

Não apresenta patologias

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de facil execução

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de difícil execução

Patologias que prejudicam o uso e o
conforto

Patologias que colocam em risco a
operação e a segurança podendo
causar acidentes

Quantidade das vagas privativas
Gerador

Portaria com portas e janelas blindadas
Bom estado de conservação das vedações

Qualidade do sistema de cameras

Ventilação natural (trocas de ar por hora)
(NB-10 1978)

Sem sistema de CFTV

Planicidade do piso industrial

Tempo de construção do edifício (Idade)
Vão livre entre pilares
Estado de conservação do pátio de
manobra
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CARACTERÍSTICAS

QUANTITATIVO
NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1
conclusão

4 ou mais por módulo

3 por módulo

2 por módulo

1 por módulo

0

Possui dentro da legislação vigente

Possui, fora da legislação vigente e é
possível adequar

Não possui,é possível adequar

Possui, fora da legislação vigente e
não é possivel adequar

Não tem e não é possível instalar

Possui, atende a demanda e está em bom
estado de conservação

Possui, atende a demanda e está em
mau estado de conservação

Possui, não atende a demanda, é
possivel adequar

Não tem mas é possivel adequar

Não tem e não é possivel adequar

Estado de conservação dos edifícios de
apoio

Não apresenta patologias

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de facil execução

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de difícil execução

Patologias que prejudicam o uso e o
conforto

Patologias que colocam em risco a
operação e a segurança podendo
causar acidentes

Bom funcionamento das instalações
hidraulicas

Não apresenta patologias

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de facil execução

Patologias que prejudicam o aspecto e
são de difícil execução

Patologias que prejudicam o uso e o
conforto

Patologias que colocam em risco a
operação, a saúde e a segurança
podendo causar acidentes

Sala de telefonia (DG)

DG em bom estado de conservação e com
acesso restrito

DG em mau estado de conservação e
com acesso restrito

DG com acesso irrestrito com
possibilidade de adequação

DG com acesso irrestrito sem
possibilidade de adequação

Sem DG

Refeitorio/Restaurante

Possui, atende a legislação e atende a
demanda

Possui, atende a legislação mas não
atende a demanda

Possui, atende a demanda, mas não
atende a legislação

Não possui e é possivel adequar

Não possui e não é possivel adequar

Quantidade de vagas para visitantes
Ambulatório
Sala técnica para ar condicionado no
escritório
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APÊNDICE C – Ficha de Avaliação do Imóvel A
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APÊNDICE D - Ficha de Avaliação do Imóvel B
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APÊNDICE E - Ficha de Avaliação do Imóvel C

110

APÊNDICE F - Ficha de Avaliação do Imóvel D

