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RESUMO

Em um ambiente cada vez mais competitivo, as organizações estão
continuamente buscando mecanismos que permitam a otimização dos resultados e a
redução de custos. Nesse contexto, as empresas precisam adotar métodos
inovadores, que pode ser entendido como um processo estruturado para obter
redução de custos. Essa dissertação tem como propósito aplicar a metodologia de
análise do custo do ciclo de vida da edificação, analisando uma proposta de projeto
potencialmente mais econômica, para determinar se a mesma é economicamente
comprovada. Como meio para produzir uma proposta de projeto mais econômica será
aplicada uma técnica denominada engenharia do valor, considerando todas as etapas
do ciclo de vida da edificação. O método de pesquisa foi o estudo de caso de vinte
imóveis comerciais que passariam por reforma para atender a um uso específico.
Foram identificadas as etapas do ciclo de vida da edificação, como projeto, obra,
uso, manutenção e descarte, as funções e a classificação das mesmas como
principais ou secundárias, de acordo com sua importância, assim como o custo
para a realização dessas funções. Com a aplicação da metodologia, foram
reveladas oportunidades de redução de custo, eliminando, reduzindo ou
substituindo atividades desnecessárias assim como a comprovação econômica
por meio da análise do custo do ciclo de vida da edificação.

Palavras-chave: Análise do custo do ciclo de vida (ACCV); Engenharia do valor
(EV); Redução de custo; Construção civil.

ABSTRACT

Methodology for analyzing the cost of the life cycle building

In an increasingly competitive environment, organizations are continually
seeking mechanisms to optimize results and reduce costs. In this context, companies
need to adopt innovative methods, which can be understood as a structured process
to obtain cost reduction. This dissertation aims to apply the methodology of life cycle
cost analysis of the building, analyzing a potentially more economical project proposal
to determine if it is economically proven. As a means to produce a more economical
project proposal, a technique called value engineering will be applied, considering all
stages of the life cycle of the building. The research method was the case study of
twenty commercial real estate that would undergo reform to meet a specific use. The
stages of the life cycle of the building, such as design, construction, use, maintenance
and disposal, the functions and classification of them as main or secondary, according
to their importance, as well as the cost to perform these functions were identified. With
the application of the methodology, cost reduction opportunities were revealed,
eliminating, reducing or replacing unnecessary activities as well as economic proof by
analyzing the life cycle cost of the building.

Key words: Life cycle cost analysis; (LCCA); Value engineering (VE); Cost
reduction; Construction.
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1

INTRODUÇÃO

A expansão da população economicamente ativa coloca o Brasil no caminho
das economias desenvolvidas, onde o crescimento econômico reflete no número de
cidadãos incluídos no sistema financeiro, integrado ao setor de serviços,
possibilitando o aumento de crédito. O setor de serviços, no Brasil, é aquele que
engloba atividades diferenciadas quanto ao porte das empresas, à remuneração
média e à intensidade no uso de tecnologias. Nas últimas décadas, o desempenho
das atividades que compõem o setor vem se destacando pelo dinamismo e pela
crescente participação na produção econômica brasileira, constituído por um grande
número de ramos de atividade, como o financeiro, turismo, transporte, seguro,
restaurantes, dentre outros (IBGE, 2017).
Assim, a expansão do setor de serviços, especificamente o setor financeiro, por
meio da ampliação se seus pontos comerciais, fortalece a economia favorecendo a
distribuição econômica em diversas regiões do país. Nesse contexto, a indústria da
construção civil possui papel relevante, uma vez que os imóveis devem ser
reformados e adaptados para que essa expansão ocorra. Porém, o custo para
reformar um imóvel comercial torna-se oneroso, comprometendo todo o processo e,
encontrar uma metodologia que possibilite e comprove a redução do custo gerando
economia e viabilizando a expansão, torna-se determinante para a tomada de
decisão.
A reforma de imóveis envolve investimentos onde não pode-se considerar
apenas os custos iniciais de planejamento, projeto e construção, mas também os
custos de uso, operação, manutenção e descarte. Para tanto, utiliza-se a análise do
custo do ciclo de vida da edificação, que determina, de maneira estruturada, todos os
custos de um empreendimento, possibilitando aos investidores a oportunidade de
avaliar as melhores alternativas de projeto. Para encontrar essas alternativas com o
objetivo de compará-las por meio da análise do custo do ciclo de vida, pode-se aplicar
a engenharia do valor, técnica que possibilita redução de custo, não somente na etapa
de obra, mas em todas as etapas do ciclo de vida da edificação. Surgiu durante a
Segunda Guerra Mundial devido à utilização, pela indústria bélica, de materiais como
o metal e o cobre, resultando na pesquisa por novas opções com menor valor e de
fácil obtenção, sem comprometer a qualidade dos produtos.
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1.1

Premissas e hipóteses

Esta pesquisa se propõe a verificar o emprego de uma metodologia para
análise do custo do ciclo de vida da edificação no setor de serviços, a ser aplicada
para comprovação da melhor opção de projeto de redução de custo, considerando a
reforma de um edifício comercial. O foco da pesquisa se fundamenta na implantação
da técnica de engenharia do valor que avalia as funções de um produto ou serviço,
com a finalidade de encontrar novos caminhos que preencham as funções
necessárias de maneira econômica. Para tanto, será analisado o processo de reforma
em espaços comerciais, executado por instituição financeira que procura investir no
crescimento orgânico, expandindo a quantidade de pontos de atendimento,
reforçando a inclusão bancária e social. Com a definição de um novo ponto comercial
o imóvel deve passar por adaptação que envolve todas as etapas do ciclo de vida da
edificação, considerando a vida útil do empreendimento.
Assim este trabalho parte de premissas, a partir da revisão da literatura que
embasam a proposta apresentada, descritas a seguir.

I.

Ao longo dos últimos anos, o cenário econômico tem favorecido a expansão do
sistema financeiro brasileiro e ampliado os índices de bancarização, que constitui o
nível de penetração dos serviços bancários e financeiros no país, da população
economicamente ativa (RODRIGUES, 2014).

II.

O Índice Nacional de Custo da Construção – INCC - aumenta em 0,32% em

janeiro de 2016, dos quais 0,52% relativos aos materiais, equipamentos e serviços e
0,15% referentes à mão de obra (VALOR, 2016).
III.

Para decisões de projeto, ao se avaliar e comparar diferentes sistemas

construtivos que possuam vida útil adequada e nível de desempenho satisfatório, é
fundamental levar em conta o desempenho econômico de cada alternativa, isto é,
considerar os principais custos relativos a cada opção ao longo do seu ciclo de vida
(Life Cycle Cost Analysis - LCCA), principalmente nas etapas de projeto, obra, uso,
manutenção e descarte (BERNARDES, 2015).
IV.

A engenharia do valor é um enfoque criativo e organizado que tem como

propósito a identificação e remoção de custos desnecessários (CSILLAG, 2012).
V.

A avaliação do ciclo de vida das edificações está sendo cada vez mais

integrada aos processos de tomadas de decisões em empresas (BULL, 2014).
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VI.

A padronização de produtos, processos e sistemas permite utilizar

adequadamente os recursos disponíveis, beneficia a operacionalização do processo,
aumenta a produtividade, desenvolve a qualidade, aumenta o controle e organiza o
conhecimento (BULL, 2014).

Com base nestas premissas, enunciam-se as hipóteses deste trabalho:


A técnica de engenharia do valor identifica as funções necessárias de

um produto ou serviço, estabelece valores para as mesmas e desenvolve alternativas
para desempenhá-las ao menor custo.


A metodologia de análise do custo do ciclo de vida da edificação fornece

projeções de custo de longo prazo para um investimento de construção ou reforma ao
longo do seu ciclo de vida útil, promovendo a escolha mais econômica, diante
diferentes opções de projeto, proporcionadas pela engenharia do valor.

Ressalta-se que a metodologia apresentada neste trabalho pode ser utilizada
para outros segmentos da construção civil como residenciais, comerciais ou
industriais e não apenas para imóveis do setor de serviço.

1.2

Objetivo

Este trabalho se propõe a analisar a aplicação da metodologia de análise do
custo do ciclo de vida da edificação, considerando a implantação da técnica de
redução de custo denominada engenharia do valor para gerar uma opção de projeto,
evidenciando a obtenção de resultados para adoção na construção civil.
Pretende-se demonstrar, por meio de um estudo de caso contemplando 20
imóveis do setor de serviços (setor financeiro), que a aplicação da engenharia do valor
em todas as etapas do ciclo de vida da edificação resulta em uma opção de projeto
mais econômica, comprovada pela aplicação da análise do custo do ciclo de vida da
edificação.
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1.3

Justificativa

Frente aos desafios do cenário macroeconômico de dentro e de fora do país,
empresas nacionais estão implantando iniciativas para reduzir custos e aumentar a
competividade, mantendo a qualidade de seus produtos e serviços. Para alcançar
essa vantagem competitiva, as ferramentas criadas, principalmente pela indústria da
construção civil são inúmeras, como por exemplo a otimização dos equipamentos de
obra, redução dos índices de perda de material e do consumo de água e energia,
controle no consumo de materiais por etapas de serviço, dentre outras.
Os custos da indústria de materiais de construção subiram 10% no ano
passado, enquanto os preços se reajustaram em apenas 6%. O resultado dessa
balança foi a diminuição dos lucros. De acordo com levantamento da Associação
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), o faturamento dos
fabricantes de material de construção em 2015 retraiu 11,4% comparado ao ano
anterior (DINO, 2016).
A indústria da construção civil exerce impacto significativo sobre a economia
nacional e pequenas alterações nas diversas etapas do processo construtivo podem
promover redução dos gastos operacionais de uma obra e, consequentemente, maior
incentivo em investimentos no setor. As iniciativas para obter redução de custo na
construção civil devem considerar a avaliação do custo do ciclo de vida (ACCV) de
uma edificação, uma vez que, ao se projetar um empreendimento torna-se estratégico
planejar considerando esse ciclo, pois trata-se de uma ferramenta multidisciplinar por
envolver conceitos diversos ao modelar os impactos no ambiente natural e suas
relações humanas (BULL, 2014).
A análise do ciclo de vida da edificação (ACV) consiste na comparação dos
impactos ambientais causados por diferentes sistemas que apresentam funções
similares, ou seja, estabelece inventários completos do fluxo de matéria para cada
sistema e permite a comparação desses balanços entre si, sob a forma de impactos
ambientais. Obras de engenharia, diferentemente de produtos com vida útil de
semanas ou meses, são caracterizados por uma vida útil que se estende por décadas
e, nesse contexto, a avaliação do ciclo de vida da edificação (ACV) proporciona o
detalhamento das relações entre custos nas diferentes etapas do ciclo, permitindo
redução de custo em toda a cadeia. O conhecimento das diversas etapas do ciclo de
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vida da edificação pode auxiliar na implantação de métodos que derivem na redução
de custos.
Com o mercado de construção civil desaquecido, os preços dos imóveis se
estabilizaram e a concorrência entre as construtoras aumentou. Para conquistar novos
clientes faz-se necessário oferecer mais descontos e reduzir suas margens e para
tanto, devem voltar suas atenções para o controle de custos das obras. Para serem
competitivas, as empresas do setor devem estimular os projetistas a desenvolver
soluções técnicas diferenciadas, visando a economia no processo construtivo (FARIA,
2015).
Nesse sentido, esta pesquisa pretende colaborar para a redução de custo na
construção civil, por meio da aplicação de uma metodologia de análise do custo do
ciclo de vida da edificação, aplicando a técnica de redução denominada engenharia
do valor (EV), concentrando-se na função dos produtos e serviços, levando em conta
todas as etapas do ciclo de vida da edificação.

24
2

CONCEITUAÇÃO

2.1

O setor de serviços
O setor de serviços, no Brasil, possui papel relevante no crescimento

econômico, seguindo uma tendência histórica de crescimento da participação desse
setor no emprego, com consequências para a produtividade agregada da economia
INSPER, 2016). Esse setor abrange diferentes atividades qualificadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em sua Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), na identificação da atividade econômica e engloba
as atividades de serviços e comércio de produtos. Pode-se segmentar o setor de
serviços em várias práticas como o comércio, turismo, educação, bancos e
consultorias, transportes, dentre outros (IBGE, 2017).
Dos segmentos do setor de serviços, destaca-se o setor bancário, que
apresentou uma taxa de crescimento de 89,6% no Brasil, considerando o
relacionamento da população com as instituições financeiras a partir do acesso a
serviços

essenciais

(FEBRABAN,

2015).

A

distribuição

geográfica

dos

estabelecimentos comerciais utilizados para prestação de serviços bancários
apresentou uma estabilidade em 2015, conforme Figura 1.
Figura 1 – Distribuição geográfica de agências em participação da região no total

Fonte: Pesquisa Febraban, Rodrigues (2015)
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Observa-se na Figura 1 que, as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul apresentam
estabilidade no número de agências, PABs, PAEs e Correspondentes. A região
Nordeste apresenta pequeno aumento nos Correspondentes bancários e a região
Sudeste pequena queda no mesmo item. A estabilidade, nos itens agências, PABs e
PAEs verificada justifica-se por diferentes motivos, porém o mais relevante é o
surgimento da internet das coisas (IoT-Internet of Things), ou seja, um cenário em que
numerosos objetos do nosso dia a dia estão conectados à internet e se comunicando
mutuamente (OLIVEIRA; CAVALCANTI, 2016). O avanço tecnológico possibilita uma
nova dimensão de produtos e acesso à informação, alterando o cenário econômico,
político e social e as instituições financeiras vêm investindo em tecnologia da
informação e comunicação (TIC), o que altera a interação do cliente que passa a
utilizar meios digitais para realizar transações financeiras.
Apesar do avanço tecnológico, as disparidades regionais quanto à geração de
renda e penetração na internet são historicamente menores fora das regiões Sul e
Sudeste, onde canais como Agências, PABs, PAEs e Correspondentes continuarão a
ter importância em regiões em que a inclusão digital ainda for restrita (FEBRABAN,
2015).

2.2

O ciclo de vida da edificação
Toda edificação possui um ciclo de vida que constitui-se de cinco etapas

definidas por projeto, obra, uso, manutenção e descarte, além de possuir uma vida
útil, que se traduz pelo período de tempo, após a construção ou reforma, no qual o
edifício ou os seus elementos igualam ou excedem as exigências mínimas de
desempenho (GUO, 2010). A análise do ciclo de vida (ACV) foi padronizada pela
International Organization for Standardization (ISO), organização não governamental
que possui como objetivo estabelecer normas representativas que traduzam acordos
entre os diferentes países do mundo.
Em decorrência do agravamento dos problemas ambientais ocorridos pelo
intenso crescimento econômico na década de 1990, a ISO criou a série de normas
ISO 14000, com o objetivo de estabelecer um sistema de gerenciamento ambiental
(SGA) para todo e qualquer empreendimento, orientando a precaução de processos
que conduzem a contaminações ambientais (SPAZZIANI; SILVA, 2012).
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A Tabela 1 apresenta o conjunto de normas, definidas pela ISO, para
padronizar a Gestão Ambiental.
Tabela 1 – Conjunto de normas da ISO 14000
Norma

Especificação

Detalhamento

ISO 14001

Sistema de Gestão
Ambiental

Direcionada à certificação por terceiras partes

ISO 14004

Sistema de Gestão
Ambiental

Destinada a uso interno da empresa

ISO 14010

Auditorias Ambientais

Asseguram credibilidade ao processo de
certificação ambiental

ISO 14020

Rotulagem Ambiental

Estabelece orientações para a expressão das
características ambientais dos produtos das
empresas

ISO 14031

Estabelecem as diretrizes para medição, análise e
Desempenho Ambiental definição do desempenho ambiental de uma
organização

ISO 14040

Análise do Ciclo de vida

Estabelece as interações entre as atividades
produtivas e o meio ambiente

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ISO 14000

Analisando-se a Tabela 1, observa-se que a Norma 14040 – Análise do Ciclo
de vida - refere-se a avaliação de entradas e saídas, de matérias primas e recursos
energéticos e impactos ambientais potenciais de um produto por meio de seu ciclo de
vida (ISO, 2006).
No contexto do ambiente construído, os materiais utilizados sofrem
transformações que afetam a sua durabilidade, que é a capacidade do edifício e suas
partes manterem o seu desempenho ao longo do tempo e, desta maneira, o
planejamento da vida útil destaca-se como estratégia fundamental. A série de normas
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ISO 15686 apresenta metodologia para previsão de vida útil de componentes da
construção, conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Conjunto de normas da ISO 15686
Norma

Especificação

Detalhamento

ISO 15686-1

Princípios gerais

Aponta os procedimentos que se aplicam ao
projeto, no planejamento da vida útil dos edifícios
e bens construídos

ISO 15686-2

Serviços de
procedimentos de
previsão de vida útil

Descreve um procedimento que facilita a
previsão da vida útil dos componentes do edifício

ISO 15686-3

Auditorias de
desempenho

Aborda os procedimentos a serem aplicados à
instrução prévia, instrução de projeto, construção
e o cuidado de gestão dos edifícios
Específica os requisitos dos dados necessários
para estimar a vida útil de uma estrutura, sistema
de construção ou edifício, considerando as
diferentes condições ambientais e de uso
Desenvolve modelos de custo, de gestão e
manutenção das construções, tendo em vista o
custo global, o que permite a avaliação
comparativa do desempenho de custos ao longo
de um determinado período de tempo

ISO 15686-4

Requisitos dos dados

ISO 15686-5

Custo do ciclo de vida

ISO 15686-6

Procedimentos de
impactos ambientais

Descreve o modo de avaliação dos potenciais
impactos ambientais

ISO 15686-7

Avaliação de
desempenho

Fornece uma base para avaliação de
desempenho de dados da vida útil dos edifícios
existentes e bens construídos

ISO 15686-8

Referencias e
estimativas da vida útil

Orienta sobre o fornecimento, seleção a
formatação de dados da vida útil de referência

ISO 15686-9

Orientação sobre a
avaliação da vida útil

Orienta sobre a avaliação e apresentação dos
dados da vida útil de referência

Quando avaliar o
ISO 15686-10
desempenho funcional

Estabelece requisitos para verificar o
desempenho funcional durante a vida útil dos
edifícios e instalações relacionadas com a
construção

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ISO 15686 (2008)
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Na tabela acima destaca-se a ISO 15686-5 que refere-se ao custo do ciclo de
vida da edificação e apresenta modelos de custo, de gestão e manutenção, tendo em
vista o custo global. A ACV pode auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao
planejamento estratégico, definição de prioridades, projeto de produtos, dentre outros.
Na construção civil o conceito de ACV tem sido aplicado na avaliação de materiais de
construção, para fins de melhorias de processo e produto ou informação a projetistas,
esquemas de avaliação ou certificação ambiental de edifícios (GUO, 2010).
O ciclo de vida da edificação considera etapas sequenciais, sendo que dentro
de cada etapa há subsistemas que englobam técnicas construtivas, materiais,
processos, equipamentos e controle. Considerando-se a reforma de um imóvel, tornase relevante avaliar todas as etapas assim como seus principais itens, verificando
aspectos de consumo, promovendo alternativas de melhor desempenho e
desenvolvendo métodos que possam contribuir positivamente para melhorar as
decisões ambientais sobre um determinado produto.
Deve-se estruturar as informações coletadas de forma que possam ser
utilizadas para várias ou somente uma única etapa do ciclo de vida da edificação. Os
profissionais envolvidos diretamente no processo têm a oportunidade de abordar as
consequências ambientais em todas as fases do ciclo de vida do edifício por meio de
suas decisões e, por essa razão, torna-se crucial possuir uma visão holística do ciclo
de vida que irá incentivar a reflexão sobre estratégias de projeto em potencial e não
apenas pensar em termos de questões ambientais individuais (BETHANY;
BLUMBERG, 2001). O profissional pode olhar para o ciclo de vida do edifício e possuir
como objetivo minimizar o consumo de energia ao longo da vida do edifício, resultando
em uma série de estratégias para atingir este objetivo, aplicando ações que
incorporam a totalidade do ciclo de vida.
Dessa forma, todas as etapas do ciclo de vida devem ser abordadas, pois
possuem uma grande particularidade e diversidade de insumos, o que possibilita a
avaliação e aplicação de metodologia que resulte na redução de custos em todas as
etapas.
A Figura 2 representa todas as etapas do ciclo de vida da edificação,
identificada pela letra “S”, assim como seus subsistemas, referentes a 20 processos
de reforma.
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Figura 2 - O ciclo de vida da edificação, suas etapas e subsistemas e valores
referentes a 20 processos de reforma

Fonte: Adaptado pelo autor com dados de PINI (2014)

A Figura 2 representa as cinco etapas do ciclo de vida denominadas pela
letra “S”, iniciando pelo projeto (S1), obra (S2), uso (S3), manutenção (S4) e
descarte (S5), os subsistemas que englobam fases e técnicas específicas que
formam o ciclo de vida de uma edificação para um conjunto de 20 processos de
reforma em imóveis comerciais, considerando que cada etapa possui prazos de
execução diferenciados assim como seus respectivos custos. Neste trabalho foi
implementada a etapa de descarte, por ser um trabalho que analisa a reforma
em imóveis comerciais, uma vez que a PINI não considera a etapa de descarte.
Na sequência, apresenta-se o detalhamento de cada etapa.
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2.2.1 Etapas do ciclo de vida da edificação

O ciclo de vida da edificação possui etapas sequenciais que permitem o
conhecimento desde o início até o encerramento do ciclo e torna-se relevante o
detalhamento dessas etapas, demonstradas na sequência.

2.2.1.1 Projeto

O projeto é um dos elementos fundamentais do processo de produção no setor
da construção, onde são feitas as escolhas que vão direcionar a obra, como definições
de materiais, construtoras, escritórios de engenharia e arquitetura, profissionais, entre
outros aspectos que compõem o momento construtivo. O projeto prevê e direciona
como, quando e por quem as operações serão realizadas.
Assim, a etapa de projeto define os dados técnicos que compõem as
informações necessárias ao seu desenvolvimento e pode ser definida como um
conjunto de ações caracterizadas e qualificadas, necessárias à concretização da obra.
Compõem as fases do projeto o estudo preliminar, o anteprojeto, projeto básico,
projeto executivo e projetos legais (CAMBIAGHI, 2013). Os projetos considerados
nesta etapa, conforme ilustrados na figura 2, são: levantamento, estudo preliminar,
ante projeto, projeto legal e projeto executivo.

2.2.1.2 Obra

Etapa onde ocorre a execução das instalações provisórias, contratação de
profissionais, desenvolvimento de treinamentos, fiscalização e execução dos serviços,
implantando programas de qualidade e seguindo os projetos da etapa anterior.
Contempla o sistema construtivo, os acabamentos, painel metálico, comunicação
visual externa e comunicação visual interna.

2.2.1.3 Uso

A etapa de uso é caracterizada pela correta utilização, pelo usuário, dos
sistemas instalados na edificação, cabendo a ressalva para não introduzir mudanças
na destinação, atribuir sobrecargas não previstas pelo construtor por meio do manual
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de uso e operação da edificação, ou ainda introduzir alterações nas condições
previstas originalmente nos projetos (ABNT, 2011). Engloba a vida útil dos materiais
e, considerando a análise do custo do ciclo de vida da edificação, o consumo de
energia, de água e serviços (paisagismo, limpeza, dentre outros).

2.2.1.4 Manutenção

A etapa de manutenção, que envolve o planejamento e pode ser preditiva,
preventiva, corretiva e detectiva, procura realizar atividades para conservar ou
recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes e
atender as necessidades e segurança dos seus usuários (ABNT, 2012). Ao longo do
uso da edificação surgem necessidades como recuperação de revestimentos, trocas
de instalações, dentre outros, que consomem recursos financeiros consideráveis se a
manutenção executada for apenas corretiva.

2.2.1.5 Descarte

Encerrando o ciclo de vida da edificação, a etapa de descarte considera os
resíduos gerados provenientes das perdas ocorridas durante o processo de
construção, reciclagem e aproveitamento, considerando reforma ou demolição. Desta
maneira, torna-se imprescindível analisar todos os custos que envolvem as etapas do
ciclo de vida da edificação.

2.2.2 Vida útil da edificação
Sabe-se que a vida útil é definida como o período de tempo compreendido
entre o início da operação e uso da edificação até o momento em que seu
desempenho deixa de atender às exigências do usuário, sendo influenciada
pelas atividades de manutenção e reparo (ABNT, 2013). Os critérios de
durabilidade e vida útil estão definidos na ABNT NBR 15 575 denominada Edificações
Habitacionais – Desempenho, publicada no ano de 2013, estruturada em seis partes,
conforme Tabela 3.
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Tabela 3: NBR 15 575 e suas partes
NBR 15 575

Detalhamento

Parte 1

Requisitos gerais

Parte 2

Requisitos para os sistemas estruturais

Parte 3

Requisitos para os sistemas de pisos internos

Parte 4

Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e
externas

Parte 5

Requisitos para os sistemas de coberturas

Parte 6

Requisitos para os sistemas hidro sanitários

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da NBR 15575

Para se determinar a vida útil de um imóvel existem seis determinantes que
devem ser considerados (GLUCH; BAUMANN, 2004), conforme Tabela 4.

Tabela 4: Determinantes da vida útil de um imóvel
Determinantes

Detalhamento

Vida econômica

Período de tempo até que a obsolescência econômica dite que
seja substituído por uma alternativa de custo inferior

Vida funcional

Período de tempo até que a edificação deixe de funcionar com
o propósito para o qual foi construído

Vida legal

Vida do edifício até que não satisfaça os requisitos legais

Vida física

Período de tempo durante o qual se espera que a edificação
dure fisicamente

Vida social

Vida do edifício até que o desejo humano dite a sua substituição
por razões não econômicas

Vida tecnológica

Vida do edifício até que deixe de ser tecnologicamente melhor
que as alternativas

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ISO 15686
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Para este trabalho, será considerada a vida útil funcional para a tomada de
decisão com relação a vida útil da edificação. Para a vida útil funcional considera-se
o período de tempo durante o qual uma organização pode utilizar o imóvel sem
necessidade de proceder a alterações genéricas, tendo o imóvel a capacidade de
acomodar as necessidades funcionais para as quais foi adaptada. Ocorre que, a
natureza da mudança para outro imóvel e o consequente término da vida útil, que é o
momento a partir do qual a função para que o imóvel foi concebido deixa de ser
cumprida, incide devido a performance econômica, que pode ser positiva, sendo
necessária a mudança do local, ou negativa, resultando no fechamento das
operações.
Cada etapa do ciclo de vida da edificação requer um planejamento com o
objetivo de produzir um resultado dentro de um prazo programado, utilizando uma
reserva específica de recursos. O planejamento e programação que serão estudados
nesta dissertação dizem respeito ao gerenciamento de recursos de cada etapa.
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3

O CUSTO DO CICLO DE VIDA DA EDIFICAÇÃO

A metodologia de análise do custo do ciclo de vida da edificação compreende
diversos conceitos que serão delineados na sequência.
3.1

Histórico do custo do ciclo de vida da edificação

O conceito de custo do ciclo de vida surgiu nos Estados Unidos em 1965,
quando o Instituto de Gestão de Logística utilizou o termo cálculo do ciclo de vida em
um documento pertinente as forças armadas. Após este documento, o Departamento
de Defesa dos Estados Unidos fez diversas publicações no início da década de 1970
que serviram de base para o custeio do ciclo de vida. O custo do ciclo de vida tem
sido utilizado nos Estados Unidos para a avaliação de alternativas de projeto na
construção de estradas e pontes, no entanto, a aplicação para a concepção de
edifícios em geral é muito mais recente, liderada por exigências do governo federal,
vários estados e uma série de instituições educacionais (OKANO, 2001).
Na Europa, no início dos anos 1970, o custo do ciclo de vida é abordado nos
padrões Britânicos como Terotecnologia, que é definido como uma combinação de
gestão, finanças, engenharia e outras práticas aplicadas a ativos físicos em busca de
custos econômicos do ciclo de vida. No Japão, o conceito inicia-se no ano de 1969
onde parte do grupo Toyota e um dos maiores fabricantes de peças elétricas de
automóveis desenvolveu a manutenção produtiva total, com o objetivo de maximizar
a eficácia do equipamento a custos mínimos do ciclo de vida (OKANO, 2001).

3.2

Conceito do custo do ciclo de vida da edificação

A análise do custo do ciclo de vida da edificação (ACCV) é um processo de
avaliação econômica de projetos, onde são considerados todos os custos referentes
à aquisição, desenvolvimento, operação, manutenção e desativação, desde que os
mesmos sejam considerados potencialmente importantes para uma tomada de
decisão. Seu principal uso é na avaliação de diferentes opções para atingir os
objetivos do cliente, desde que essas alternativas diferem não só em seus custos
iniciais, mas também em seus custos operacionais posteriores e pode ser aplicada a
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novos modelos ou para estruturas existentes, neste último caso, permitindo vida
residual e o valor a ser estimado (BULL, 2014).
Cada vez mais as empresas estão enfrentando déficits em seus orçamentos
anuais no que diz respeito a operação da edificação, o que resulta no adiamento da
manutenção e, eventualmente, no declínio do desempenho da edificação. A qualidade
do projeto e da construção tem o potencial de reduzir significativamente os custos do
ciclo de vida, incluindo custos relacionados ao uso e eventual eliminação da instalação
construída e, por essa razão, alcançar a excelência na etapa de projeto torna-se
crucial (CLIFT, 2003). A etapa de projeto é um processo criativo e técnico que deve
incluir os seguintes componentes, cada um dos quais devem ser abordados de forma
adequada:


Projeto funcional das instalações para atender as necessidades dos usuários e
operações assim como a forma que essas instalações deverão ser alteradas;



Concepção das instalações para preparar o ambiente para o usuário final poder
operar e manter as mesmas, incluindo os aspectos que têm impacto sobre a
sua saúde e segurança;



Concepção de todo o processo de construção, dirigindo-se a forma como cada
componente será fabricado, transportado e remontado para completar a
instalação;



Detalhes de manutenção, incluindo detalhes de como os componentes podem
ser substituídos ou reparado, bem como a sua disposição final.

A concepção de edifícios novos ou renovados mantendo a manutenção e os
custos operacionais em foco pode resultar em economias significativas. As diretrizes
de projeto, se bem definidas, podem auxiliar equipes a calcular esses custos e utilizálos para informar as decisões de planejamento, projeto e construção (CLIFT, 2003).
A norma BS ISO 15686-5 (2008) identifica as etapas a considerar na análise do
custo do ciclo de vida da edificação (Figura 3), quantificando os custos totais no ciclo
de vida, incluindo externalidades, que estão relacionadas aos custos que apresentem
melhorias a terceiros como retenção de água de chuva para reutilização, custos não
relacionados com a construção como a aquisição ou o aluguel do terreno incluindo
taxas e impostos associados, os custos no ciclo de vida como projeto, obra, uso,
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manutenção e descarte e os benefícios que constituem o valor atribuído à melhoria
funcional das instalações.

Figura 3 -

Identificação das etapas a considerar na análise do custo do ciclo
de vida da edificação
Custos totais no ciclo
de vida

Externalidades

Custos não
relacionados
com a
construção

Custos no
ciclo de vida

Benefícios

Projeto
Obra
Uso
Manutenção
Descarte
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da ISO (2008)

A figura acima define e organiza os custos totais que devem ser considerados
na ACCV, destacando-se os custos do ciclo de vida da edificação. Observa-se que
esses custos correspondem as etapas de projeto, obra, uso, manutenção e descarte,
sendo relevante conhecer todos os itens que compõe os custos de cada etapa. Para
este estudo foram considerados os custos totais das etapas, cujos valores foram
obtidos a partir de dados históricos de aplicações tipo.
A Figura 4 demonstra as etapas e as considerações para o custo do ciclo de
vida da edificação.
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Figura 4 – Etapas e considerações envolvidas na análise do custo do ciclo de
vida da edificação
Etapas do
ciclo de vida
da edificação

Planejamento/
Projeto/
Construção

Considerações para o custo do ciclo de vida

Custos não
relacionados
a construção
/ Reforma

Aquisição ou aluguel de terrenos /
Assinatura de contrato de locação

Projeto

Custos relacionados desde a formulação
da ideia para o empreendimento
incluindo todos os projetos técnicos e
profissionais envolvidos

Construção

Custo das operações de construção civil,
ligação de redes prediais, aquisição de
materiais e equipamentos, dentre outros
Geral

Custos de limpeza e
segurança

Funcional

Consumo de água e energia

Corretiva

Custos de limpeza e
segurança

Preventiva

Consumo de água e energia

Operação

Uso /
Ocupação

Manutenção

Substituição

Tributações e taxas

Demolição
Demolição /
Descarte

Limpeza e remoção de resíduos. Custos
com transporte, dentre outros
Desativação

Fonte: Modificado pelo autor a partir de SNODGRASS (2008)
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As indústrias de arquitetura e construção se concentram, quando o assunto é
custo, no projeto e na construção de um edifício, abordando conceitos técnicos como
a organização do espaço físico, programa estabelecido, dentre outros (etapa de
projeto), e a maneira como o edifício será construído ou reformado, as tecnologias
empregadas e o custo estimado da construção (etapa de obra). Estes custos,
denominados custos iniciais, representam 15% do custo total (SNODGRASS, 2008).
A ACCV avalia economicamente o custo total de possuir e operar uma
instalação ao longo do período de tempo, considerando não apenas os custos para
projetar e construir ou reformar, mas ampliando a perspectiva para incluir os custos
de operação, manutenção, reparação, substituição e eliminação, custos que
representam cerca de 85% do custo total (SNODGRASS, 2008). Desta forma, a soma
dos custos iniciais e futuros associados à construção e operação de um edifício ao
longo de um período de tempo é denominado o custo do ciclo de vida de uma
instalação. A Figura 5 ilustra os custos iniciais e futuros que devem ser considerados
na ACCV.

Figura 5: Custos envolvidos na análise do custo do ciclo de vida da edificação
e sua representatividade no custo final
Projeto
e
Construção/
Reforma

Uso/Operação/
Manutenção/Energia/
Agua/Remodelação/
Demolição

100%

100%
85%

15%

Custos
futuros

Custo
final

Custos
iniciais
Período em anos

Fonte: Modificado pelo autor a partir de SNODGRASS (2008)

N
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Pode-se observar na figura acima que os custos iniciais (projeto e
construção/reforma) representam 15% do custo final e os custos futuros (uso,
operação, manutenção, energia, água, remodelação e demolição) representam 85%.

3.3

O cálculo do custo do ciclo de vida

A ACCV permite organizar e calcular os custos de adquirir, possuir, operar,
manter e, finalmente, eliminar um edifício ou um sistema de construção. Deve-se
possuir estimativas de custo da alternativa de projeto, uma taxa de desconto e um
período de estudo para, após o cálculo, escolher a alternativa com a análise de custo
do ciclo de vida mais baixa, uma vez que é a opção mais rentável para a aplicação
estudada (SNODGRASS, 2008). Uma fórmula simplificada da ACCV para avaliar as
alternativas de projeto é indicada na Tabela 5 abaixo:

Tabela 5: Fórmula simplificada para o cálculo da ACCV
Fórmula

ACCV = I + Repl – Res + E + W + OM&R

ACCV

Custo do ciclo de vida total no valor presente de uma alternativa

I

Soma dos custos de investimento no valor presente

Repl

Soma dos custos de reposição do valor presente

Res

Soma dos custos residuais no valor presente

E

Custos de energia no valor presente

W

Custos com água no valor presente

OM&R

Custos com operação, manutenção e reparo no valor presente

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SNODGRASS (2008)

3.4

Despesas iniciais e futuras

O primeiro componente em uma equação na análise do custo do ciclo de vida
é o custo e, desta maneira, existem duas grandes categorias de custos pelas quais os
projetos devem ser avaliados, conforme abaixo:


Despesas iniciais: todos os custos incorridos antes da ocupação da
instalação.
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Despesas futuras: todos os custos incorridos após a ocupação da instalação.

A Tabela 6 apresenta a identificação das despesas iniciais e futuras assim
como os custos que devem ser considerados na análise do custo do ciclo de vida da
edificação para as duas categorias citadas acima.

Tabela 6: Custos avaliados nas duas categorias de custo para a ACCV
Despesas

Iniciais

Detalhamento
Todos os
custos
incorridos
antes da
ocupação do
imóvel

Projeto

Custos de investimento inicial;
Gestão da construção; Serviços de
projeto; Construção; Equipamento;
tecnologia; Administração;

Uso
(Qualquer custo do
função diária de uma
instalação)

Eletricidade; Água e esgoto;
Eliminação de lixo; Seguros;

Manutenção
(Qualquer custo de
manutenção
programada do
sistema ou
componente da
construção)

Futuras

Todos os
custos
incorridos
após a
ocupação do
imóvel

Reposição
(Qualquer custo de
substituição
programada de
sistemas ou
componentes de
construção que tenha
atingido o fim de sua
vida de projeto)

Valor de descarte
(O valor de um
edifício ou sistema de
construção no final do
período de estudo)

Componentes de construção/
Sistemas de paredes, janelas e
portas externas e internas/
Divisórias internas/ Revestimentos
internos e externos/ Custos de
manutenção/ Sistemas de
transporte/ Sistema de proteção
contra incêndios/ Iluminação externa
e interna/ Equipamentos e
mobiliários.
Melhorias/ Sistemas de paredes,
janelas e portas externas e internas/
Divisórias internas/ Revestimentos
internos e externos/ Custos de
manutenção/ Sistemas de
transporte/ Sistema de proteção
contra incêndios/ Iluminação externa
e interna/ Equipamentos e
mobiliários.
Melhorias/ Sistemas de paredes,
janelas e portas externas e internas/
Divisórias internas/ Revestimentos
internos e externos/ Custos de
manutenção/ Sistemas de
transporte/ Sistema de proteção
contra incêndios/ Iluminação externa
e interna/ Equipamentos e
mobiliários.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SNODGRASS (2008)
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3.5

Valor residual

Trata-se de uma despesa futura que justifique uma explicação adicional, ou
seja, é o valor líquido de um edifício no final do período de estudo da análise do custo
do ciclo de vida da edificação (FULLER; PETERSEN, 1996). Uma vez que o custo do
ciclo de vida é a somatória dos custos, pode-se definir que:


Um valor residual negativo indica que há valor associado ao edifício no final do
período de estudo. Exemplo: o valor pode ser de uma cobertura que foi
recentemente substituída que poderia funcionar por mais trinta anos. Seja qual
for a razão para o valor remanescente, é um ativo tangível de construção de
propriedade e deve ser incluído no custo do ciclo de vida da edificação.



Um valor residual positivo indica que há custos de eliminação associados ao
edifício no final do período de estudo. Exemplo: os custos relacionados à
redução de materiais perigosos ou à demolição da estrutura. Qualquer que seja
a causa, estes são custos de construção de propriedade e devem ser incluídos
no custo do ciclo de vida da edificação.



Um valor residual zero indica que não há valor ou custo associado ao edifício
no final do período de estudo. Exemplo: ocorre se o uso pretendido do edifício
termina simultâneo ao final do período de estudo, o proprietário é incapaz de
vender o edifício e apto de abandonar o mesmo sem qualquer despesa.

3.6

Período de estudo

O período de estudo refere-se a um componente importante para o cálculo do
custo do ciclo de vida da edificação uma vez que é o período durante o qual as
despesas de propriedade e operações devem ser avaliadas. O período do estudo
pode variar de quinze a quarenta anos, dependendo das prioridades do proprietário,
da estabilidade do programa do usuário e da vida global pretendida (SNODGRASS,
2008). Embora a duração do período de estudo é muitas vezes um reflexo da vida
pretendida de uma instalação, o período de estudo é geralmente mais curto do que a
vida prevista da instalação e pode ser dividido conforme Tabela 7.
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Tabela 7: Períodos de estudo da análise do custo do ciclo de vida
Período

Detalhamento

Planejamento Período de tempo desde o início do estudo até a data em que o edifício
e Construção se torna operacional (a data de serviço)
Período de tempo desde a data em que o edifício fica operacional até o
final do estudo.

Serviço

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SNODGRASS (2008)

A Figura 6 ilustra o período total de estudo considerando os períodos de
planejamento, construção e serviço.

Figura 6: Período de projeto e construção
Período do estudo
Período de
Planejamento
e Construção

Período de Serviço

Data de serviço

Data
Base

Período em anos
0

1

2

3

4

5

6

7

8

N

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (FULLER; PETERSEN, 1996)

Observa-se na figura acima, a data base (o início do primeiro ano do período
de estudo, ou seja, a data em que a análise do custo do ciclo de vida é realizada), a
data de serviço (o momento no tempo, durante o período de estudo, quando um
edifício ou sistema de construção é colocado em uso e os custos relacionados a
operação começam a ser incorridos) e o período de estudo (a duração do período
compreendido pela avaliação econômica incluindo os períodos de planejamento,
construção e serviço).
O período de estudo recomendado para a análise do custo do ciclo de vida da
edificação, para este trabalho, é de quinze anos devido ao impacto de retorno
referente a atuação comercial.
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3.7

Taxa de desconto

Trata-se da taxa de juros que reflete o custo de oportunidade, reflete o valor do
tempo do dinheiro. A taxa de desconto utilizada no custo do ciclo de vida da edificação
é função da taxa de juros e da taxa de inflação e representa o valor real do dinheiro
ao longo do tempo. Em geral, a taxa de juros (muitas vezes referida como a taxa de
juros do mercado) está associada ao custo do empréstimo de dinheiro e representa o
poder de ganhar dinheiro. As baixas taxas de juros favorecem as alternativas que
combinam grandes investimentos de capital com baixos custos de manutenção ou de
usuário, enquanto altas taxas de juros favorecem as combinações reversas (FULLER;
PETERSEN, 1996).

3.8

Valor presente

Para combinar com precisão as despesas iniciais com as despesas futuras, o
valor presente de todas as despesas deve primeiro ser determinado. Valor presente é
o valor equivalente ao tempo dos fluxos de caixa passados, presentes ou futuros no
início do ano base (SNODGRASS, 2008). O cálculo do valor presente utiliza a taxa de
desconto e o tempo em que um custo foi ou será incorrido para estabelecer o valor
presente do custo no ano de base do período de estudo. Uma vez que a maioria das
despesas iniciais ocorrem aproximadamente na mesma época, as despesas iniciais
são consideradas como ocorrendo durante o ano de base do período de estudo.
Assim, não há necessidade de calcular o valor presente dessas despesas iniciais
porque seu valor presente é igual ao seu custo real (FULLER; PETERSEN, 1996).
A determinação do valor presente dos custos futuros depende do tempo. O
período de tempo é a diferença entre o tempo dos custos iniciais e o tempo dos custos
futuros. Os custos iniciais são incorridos no início do período de estudo no ano base.
Os custos futuros podem ser incorridos a qualquer momento entre o ano 1 e o ano 15.
3.9

Medidas complementares de cálculo

As medidas complementares são medidas relativas ao desempenho
econômico e são calculadas para uma alternativa de projeto em relação a um caso
base. O cálculo de medidas complementares na ACCV para alternativas de projeto
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com o mesmo conjunto de dados, possui o objetivo de demonstrar que, para a
alternativa de projeto, a economia operacional é suficiente para justificar seu custo de
investimento adicional (FULLER; PETERSEN, 1996). A Tabela 8 demonstra as
medidas complementares abordadas neste trabalho.

Tabela 8: Medidas complementares utilizadas na ACCV
Medidas

Detalhamento

NS – Net saving

Economia líquida

SIR - Savings to Investment Ratio

Relação economia/investimento

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FULLER; PETERSEN (1996)

3.9.1 Net Saving
O Net Saving é a economia líquida ou benefícios líquidos que se espera que
uma alternativa de projeto economize ao longo do período de estudo, ajustados no
tempo, para um sistema de construção ou reforma alternativa em relação ao caso
base. O método é aplicado quando os benefícios ocorrem principalmente na forma de
futuras reduções nos custos operacionais, como economia de energia e água e
calcula o montante líquido, no valor presente, que se espera que uma alternativa de
projeto economize ao longo do período de estudo (FULLER; PETERSEN, 1996).
A economia líquida para uma alternativa de projeto, em relação ao caso base,
pode ser calculada subtraindo o custo do ciclo de vida da alternativa do custo do ciclo
de vida do caso base, conforme abaixo:

Economia líquida = Custo do ciclo de vida (caso base) - Custo do ciclo de vida
(alternativa)

Desde que a economia líquida seja maior do que zero, o projeto é considerado
como rentável em relação ao caso base. Isso equivale a exigir que o custo do ciclo de
vida de uma alternativa de projeto seja menor que o custo do ciclo de vida de seu caso
de base. O critério de decisão para escolher um projeto em detrimento de outro é que
o sistema com a ACCV mais baixo é o sistema preferido (FULLER; PETERSEN,
1996).
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3.9.2 Savings to Investment Ratio (SIR)

O SIR (relação de economia por investimento) analisa a possibilidade de
investimentos de capital que reduzem custos de operação futuros, ou seja, determina
se a economia potencial de uma alternativa de projeto justifica o investimento inicial.
Uma alternativa de projeto é geralmente considerada economicamente justificada em
relação a um caso base quando seu SIR é maior que 1. Isso equivale a dizer que suas
economias são maiores do que seus custos de investimento incrementais, e que sua
economia líquida é maior do que zero (FULLER; PETERSEN, 1996).
Os custos relacionados com o investimento, para o cálculo da SIR, incluem
custos de substituição de capital, bem como custos de investimento inicial, deduzidos
do valor residual do projeto no final do período de estudo. O método avalia o retorno
sobre todo investimento de capital no projeto ao longo do período de estudo, não
apenas o investimento inicial incremental. A fórmula abaixo ilustra a aplicação do SIR:

SIR:

Valor presente da economia atribuída à alternativa de projeto
Valor presente dos custos adicionais necessários para a alternativa de projeto

Atribuindo valores à fórmula acima, temos:

SIR:

10.000

=2

5.000
Uma relação de 2 significa que a alternativa de projeto irá gerar um retorno
médio de R$ 2,00 por cada R$ 1,00 investido, acima da taxa mínima exigida pela taxa
de desconto. A alternativa do projeto, neste exemplo, é rentável.
Uma relação de 1,0 indicaria que o custo do investimento é igual a seus custos
e uma proporção inferior a 1,0 indica que a alternativa não é econômica, ou seja,
custaria mais do que economizaria (FULLER; PETERSEN, 1996).
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4

ENGENHARIA DO VALOR

A engenharia do valor (EV) é uma técnica para identificar e remover custos
desnecessários na elaboração de projetos, de produtos ou na execução de serviços.
Constitui um processo de amplo alcance na gestão de problemas relacionados a
custos e serviços nas empresas, empregando técnicas que possibilitam redução de
custo e aumento de valor para o usuário (CSILLAG, 2012).
4.1

Histórico

Originou-se durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve a escassez de
materiais destinados à indústria bélica. Durante os anos de conflito, a técnica era
direcionada à pesquisa de novos materiais com custo mais baixo e com maior
disponibilidade, substituindo outros de custo mais elevado e pouca disponibilidade.
A técnica foi desenvolvida pelo engenheiro Lawrence D. Miles, da General
Electric (GE), que tinha a missão de encontrar novos materiais, de mais baixo custo e
fácil obtenção, que substituíssem os utilizados para a fabricação de equipamentos de
guerra. Em sua pesquisa, Miles descobriu que cada material possui propriedades
únicas que poderiam melhorar o produto se ele modificasse o design para obter
vantagens destas propriedades, além de reduzir o custo de produção, abordando a
função pretendida do produto. Com o desenvolvimento do trabalho, Miles batizou o
processo de análise do valor (AV), que evoluiu para uma atividade de equipe com o
objetivo de reduzir os custos elevados dos produtos e seus componentes, mantendo
suas funções básicas (KAUFMAN, 2008).
Em 1945 os potenciais resultados conquistados chamaram a atenção da
marinha americana que convidou Miles para aplicar o processo pessoalmente. Devido
ao fato da atividade de engenharia ser a principal na marinha, a metodologia de
análise do valor passou a ser batizada de engenharia do valor.
O termo análise do valor é mais utilizado para produtos já desenvolvidos e que
estão em fase de produção, enquanto a engenharia do valor é utilizada durante o
desenvolvimento do produto (CSILLAG, 2012), conforme ilustrado na Figura 7.
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Figura 7 - Engenharia e análise do valor: resultados antes e depois

Fonte: Modificado pelo autor a partir de Csillag (2012)

Observa-se na figura acima a diferença entre os conceitos de engenharia do
valor (EV) e análise do valor (AV). Na EV o potencial econômico é maior se aplicado
antes da fabricação ou concepção do produto, porém na AV o potencial de economia
é maior depois da fabricação ou concepção do produto uma vez que considera o
produto sendo utilizado e testado perante o usuário.
Importante ressaltar que a EV não substitui técnicas eficazes de redução de
custos que têm sido utilizadas, porém, essas técnicas não consideram o rendimento
ou a qualidade de um produto, enquanto que a abordagem de EV busca o menor custo
para executar a função pretendida, ao invés de encontrar a maneira de produzir com
custo mais baixo (CSILLAG, 2012). A diferença entre a EV e as técnicas de redução
de custo é que a EV é orientada pela função, principal ou secundária, enquanto outras
técnicas são orientadas pelo método.

4.1.2 Função e valor

Quando pensamos em um produto ou serviço, é necessário compreender a
diferença entre função e valor.
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4.1.2.1 Função

Função é a atividade desempenhada por um produto ou serviço que visa
atender às necessidades do usuário, sendo definida por meio de um verbo e um
substantivo (KELLY, 2015). Deve-se evitar verbos como ser, estar, ter e haver, pois
não identificam funções, e sim propriedades do produto.
A identificação da função do produto ou serviço é a etapa inicial da engenharia
do valor, como por exemplo, uma lâmpada, onde sua função principal é transmitir
(verbo) luz (substantivo). As funções podem ser classificadas por tipos e classes,
conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Tipos e classes de função
Tipos de função

Descrição

Função de uso

Gera o custo de uso do produto ou serviço analisado. Trata-se
de uma função mensurável

Função de estima

Gera o desejo de possuir o produto e se relaciona à estética.
Trata-se de uma função subjetiva, difícil de ser mensurada

Classe de função
Função principal

Descrição
Trata-se da finalidade principal de um produto

Função secundária

Trata-se da função que auxilia no desempenho de um produto
ou serviço. Existe para garantir a função principal

Função necessária

Funções essenciais que o usuário final procura no
desempenho do produto

Função desnecessária

Função desempenhada pelo produto à qual o usuário não dá
valor ou não faz uso

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Csillaq (2012)

Analisando o Quadro 1, observa-se os tipos e as classes de função assim como
suas descrições, destacando-se a função principal, uma vez que trata-se da principal
finalidade do produto.
Para ilustrar a metodologia por meio de uma sequência lógica, será utilizada
como exemplo uma caneta, onde primeiramente identificamos os componentes, as
funções e a classificação das mesmas, conforme Quadro 2.
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Quadro 2 - Exemplo de classificação das funções para uma caneta
Componentes

Item

Função

P/S

N/D

U/E

Tampa superior

A

Prover vedação

-

N

-

Tubo de plástico

B

Facilitar manuseio

-

N

-

Tubo de tinta

C

Visualizar nível

-

N

-

Tampa inferior

D

Evitar vazamentos

-

N

-

Ponta

E

Homogeneizar marcas

-

N

-

Carga

F

Escrever continuamente

P

N

-

Legenda:
P: principal; S: secundária; N: necessária; D: desnecessária; U: uso; E: estima
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Csillaq (2012)

Observa-se no quadro acima que a caneta possui seis componentes com suas
funções específicas, caracterizadas como principal e secundária, necessária e
desnecessária e com características de uso ou estima. Com as funções determinadas,
deve-se aplicar a técnica de Mudge, também conhecida como avaliação numérica de
relações funcionais, que consiste na comparação das funções que compõe o produto
estudado. A avaliação numérica permite, a partir da atribuição de pesos para cada
comparação, identificar as percentagens de cada função comparada com todas as
demais (CSILLAG, 2012). Para aplicar a técnica, devemos comparar a primeira
função com as demais e colocar a função que a equipe multidisciplinar considerou
como a mais importante, seguindo um critério numérico de grau de importância, que
pode ser baixo, médio ou alto, com seus respectivos pontos, conforme Quadro 3.

Quadro 3 - Critério de importância para as funções
Pontos
1
3
5

Classificação
Grau de importância baixo: uma função é tão importante quanto a outra.
Grau de importância médio: uma função é mais importante que a outra.
Grau de importância alto: uma função é evidentemente mais importante que
a outra.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Csillag (2012)
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No quadro acima observa-se os pontos relacionados a classificação de baixo,
médio e alto grau de importância em comparação a outra, onde tem-se 1 ponto para
a classificação com grau de importância baixo, 3 pontos para classificação de grau de
importância médio e 5 pontos para classificação de grau de importância alto. Deve-se
repetir este processo para todas as funções e, ao final, somar o grau de importância
de cada função, considerando os pontos de sua respectiva coluna e linha, obtendo-se
assim a avaliação numérica de relações funcionais. Para tanto, monta-se uma tabela
(Tabela 9) que organiza as informações e fornece o total de pontos de cada função
assim como a percentagem correspondente.

Tabela 9 - Técnica de avaliação numérica de relações funcionais
Função

A

B

C

D

E

F

Total

%

A: ∑ de x
pontos

A / Total de
pontos

B: ∑ de x
pontos

B / Total de
pontos

C: ∑ de x
pontos

C / Total de
pontos

D: ∑ de x
pontos

D / Total de
pontos

E com F: x

E: ∑ de x
pontos

E / Total de
pontos

F

F: ∑ de x
pontos

F / Total de
pontos

Total

∑A+B+C
+D+E+F

100

A com B: x A com C: x A com D: x A com E: x A com F: x

B

B com C: x B com D: x B com E: x B com F: x

C

C com D: x C com E: x C com F: x

D

D com E: x D com F: x

E

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Csillag (2012)

Pode-se observar, na tabela acima, que a “função A” deve ser comparada com
a “função B” seguido pelo grau de importância “x”, determinado pela equipe
multidisciplinar, onde obtêm-se o total de pontos de cada função assim como a
percentagem correspondente.
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Na sequência, elabora-se a avaliação numérica de relações funcionais para o
exemplo citado, revelando o resultado da comparação entre as funções, conforme
Tabela 10.
Tabela 10 - Avaliação numérica de relações funcionais para uma caneta
Função

B

C

D

E

F

Total

%

A

A3

A3

A3

A3

F3

12

30,77

B

B3

D1

B1

F3

4

10,26

C

D3

E3

C1

1

2,56

D

D3

F3

7

17,95

E

F3

3

7,69

F

12

30,77

Total

39

100

Fonte: Elaborado pelo autor com metodologia de Csillag (2012)

A tabela acima revela que a função A, prover vedação, é mais relevante que a
função B, facilitar manuseio, com grau de importância 3.
Esta analogia deve ser elaborada comparando todas as funções com o objetivo
de obter o total de pontos para cada função assim como o percentual relativo.

4.1.2.2 Valor

Valor, por definição, está relacionado a algo, mercadoria, produto ou serviço, e
pode ser medido em termos monetários. Desta forma, valor representa o custo mínimo
de uma peça ou produto acabado, que irá desempenhar confiavelmente as funções
(CSILLAG, 2012).
O Quadro 4 apresenta os tipos de valor e suas definições.
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Quadro 4 - Tipos de valor e suas definições
Tipos
Valor de custo

Descrição
Total de recursos medido em dinheiro

Valor de uso

Medida monetária das prioridades ou qualidades que possibilitam
o desempenho de determinado produto ou serviço

Valor de estima

Medida monetária das prioridades, características ou atratividades
que tornam o produto desejável

Valor de troca

Medida monetária das prioridades ou qualidades de um item que
possibilita sua troca por outro

Valor de descarte

Medida monetária das prioridades ou qualidades de um item que
possibilita seu reaproveitamento

Fonte: Modificado pelo autor a partir de Csillag (2012)

O quadro acima apresenta os tipos de valor assim como suas descrições e,
adicionalmente, inseriu-se o valor de descarte, uma vez que trata-se da medida
monetária que possibilita o reaproveitamento de itens que encontram-se em
condições favoráveis de reutilização.
Destaca-se, na visão empresarial, que valor é a função do custo total para
produzir e vender e, consequentemente, o lucro que é possível se obter. Na visão do
consumidor, valor é a combinação da função da atividade que o objeto irá
desempenhar, da qualidade e durabilidade, do preço e das ofertas de produtos
semelhantes existentes no mercado. Assim, podemos expressar que valor é o
resultado da função sobre o custo e corresponde ao menor gasto de recursos para
desempenhar determinada função, tanto para o fabricante quanto para o usuário
(TORELLI, 2012).

4.1.3 O método Compare

O método Compare, criado por Csillag, refere-se a verificação entre funções e
custos, derivando na ideia de comparação. A aplicação do método permite identificar
quanto dos recursos de um produto está sendo destinado para uma determinada
função que atende as necessidades do cliente e, consequentemente, os recursos
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altos que são destinados a funções que não agregam valor. Para ilustrar este
resultado, é produzido um gráfico que viabiliza a relação entre as funções e os custos.
Para desenvolver o método, primeiramente deve-se elaborar uma tabela que
identifique os custos consumidos por função relacionada a cada componente. A
Tabela 11 ilustra a maneira de organizar essas informações.

Tabela 11 - Tabela esquemática para identificação dos componentes, suas funções
e seus custos
Componentes

1

2

Funções

3

4

R$

5

6

Dados

%

R$

A

∑ A/Total

∑A

B

∑ B/Total

∑B

C

∑ C/Total

∑C

D

∑ D/Total

∑D

E

∑ E/Total

∑E

F

∑ F/Total

∑F

Total

∑ A, B, C, ∑ A, B, C,
D, E, F
D, E, F

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Csillag (2012)

A Tabela acima apresenta as funções, seus componentes e os dados
representados pela percentagem de cada função assim como a soma dos valores
correspondentes. Utilizando-se o exemplo citado para uma caneta, elabora-se uma
tabela (Tabela 12) que identifica os componentes da caneta assim como as funções
determinadas. O custo total do produto é desmembrado em relação as funções
definidas, revelando o efeito da comparação, obtendo como resultado o custo de cada
função assim como a percentagem relativa.
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Tabela 12 - Tabela esquemática para comparação dos componentes de uma caneta
e seus custos em relação as funções
Componentes
Itens

Tampa
superior

Tubo de
plástico

Tubo de
tinta

Funções
A
B
C
D
E
F

Prover
vedação
Facilitar
manuseio
Visualizar nível
Evitar
vazamentos
Homogeneizar
marcas
Escrever
continuamente

Tampa
inferior

Ponta Carga

R$
0,05

0,10

0,05

0,05

0,05

Total
%

R$

23,53

0,20

0,10

23,53

0,20

0,05

11,76

0,10

5,88

0,05

0,10

11,76

0,10

0,10

23,53

0,20

100

0,85

0,05

0,05

0,05

0,05

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 12 apresenta dados estimados referentes a distribuição dos custos
dos componentes de uma caneta (tampa superior, tubo de plástico, tubo de tinta,
tampa inferior, ponta e carga) em suas respectivas funções (prover vedação, facilitar
manuseio, visualizar nível, evitar vazamentos, homogeneizar marcas e escrever
continuamente), resultando no consumo de recursos que serão utilizados como uma
série de dados para elaboração do gráfico do método Compare.
Na sequência elabora-se uma tabela (Tabela 13) que apresenta as informações
principais adquiridas após as etapas anteriores descritas, identificando-se os
componentes, as funções e os custos assim como suas respectivas percentagens.

Tabela 13 - Funções, custos totais e consumo de recursos para uma caneta
Componentes

Item Funções

Funções (%)

Custos (%)

Tampa superior

A

Prover vedação

30,77

23,53

Tubo de plástico

B

Facilitar manuseio

10,26

23,53

Tubo de tinta

C

Visualizar nível

2,56

11,76

Tampa inferior

D

Evitar vazamentos

17,95

5,88

Ponta

E

Homogeneizar marcas

7,69

11,76

Carga

F

Escrever continuamente

30,77

23,53

100

100

Total
Fonte: Elaborado pelo autor
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A Tabela 13 ilustra os componentes do produto estudado, os itens e suas
funções correspondentes, as percentagens de cada função e dos custos relacionados.
O resultado do método Compare é demonstrado através de um gráfico (Gráfico 1) que
identifica as necessidades relativas das funções de um produto, ou seja, a importância
que determinada função possui e o consumo de recursos que está destinado à esta
função.

Gráfico 1 - Método Compare para identificação dos componentes de uma caneta e
seus custos em relação as funções

Fonte: Elaborado pelo autor

O gráfico acima é formado por duas séries de dados, sendo que a primeira série
contém os resultados relativos da comparação entre as funções, representada pela
cor azul, e a segunda série é obtida a partir dos resultados da comparação dos custos
dos componentes da caneta, representada pela cor vermelha. Para definir quais
funções serão consideradas na aplicação da técnica adota-se um critério de escolha
que consiste nas funções que possuem representação abaixo de 40%, concebidas
pela linha tracejada branca no Gráfico 1.
Analisando o gráfico acima conclui-se que as funções B (facilitar manuseio), C
(visualizar nível) e E (homogeneizar marcas) consomem recursos altos e possuem
baixa função. Nestas disparidades é que deve-se focar o estudo.
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4.1.4 Plano de trabalho

A aplicação do método de engenharia do valor requer um plano de trabalho
estruturado, com a formação de um equipe multidisciplinar, envolvendo diversas áreas
que fazem parte do processo, dirigido por um líder, com o objetivo de analisar e
selecionar a melhor alternativa de valor, estabelecendo um cronograma de
implementação, assim como um procedimento de acompanhamento. Para esta
proposta, o plano de trabalho está dividido em seis fases sequenciais, que organizam
o processo de implantação do método, representado pela Figura 8.

Figura 8 - Etapas do plano de trabalho

01

Fase de informação

02

03

Fase de criatividade

Fase de análise

04

05

Fase de execução

Fase de preparação

Fase de julgamento

06

Fonte: Modificado pelo autor a partir de Csillag (2012)

Analisando-se a Figura 8, pode-se concluir que o plano de trabalho inicia-se
pela fase de preparação com a coleta de dados preliminares, a fase de informação,
com dados gerais, a fase de análise, que avalia os dados, a fase de criatividade, com
técnicas que auxiliam no resultado, a fase de julgamento, que julga as propostas
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sugeridas e, finalizando o plano, a fase de execução, que aplica as ideias obtendo o
resultado esperado. Na sequência, serão demonstrados os detalhes de cada fase do
plano de trabalho para a aplicação do método.

4.1.4.1 Fase de preparação

Corresponde a primeira fase do planejamento onde devem ser determinados
os recursos a serem estudados para cada etapa do ciclo de vida da edificação. São
coletadas as informações a respeito de cada etapa, definida a equipe de profissionais
com conhecimentos específicos que irão atuar em função do objetivo a ser atingido,
assim como opiniões dos especialistas de diferentes áreas, revelando o objetivo e as
necessidades para se realizar a proposta.

4.1.4.2 Fase de informação

Nesta fase, são identificados os dados e informações sobre os recursos atuais,
como custos, fornecedores, materiais, quantidade, ou seja, todas os dados pertinentes
de cada etapa. Como exemplo, para a primeira etapa do ciclo de vida da edificação,
a etapa de projetos, torna-se relevante o conhecimento da quantidade de projetos
executados, as características técnicas que os mesmos apresentam e a necessidade
real de quem utiliza essas informações. O mesmo procedimento é executado para as
demais etapas do ciclo de vida da edificação, de maneira que os especialistas
possuam subsídios relevantes para a análise técnica do processo a ser estudado. Em
seguida, para cada etapa do ciclo, identificam-se as funções principais e secundárias
de cada recurso, seus custos e seu valor em termos de utilidade referente às
necessidades dos usuários.

4.1.4.3 Fase de análise

Cada ideia originada é quantificada e devidamente analisada quanto a
possibilidade de aplicação, revendo as funções por comparação, resultando na
decisão de quais alternativas devem ser estudadas.
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4.1.4.4 Fase de criatividade

Com as informações interpretadas devidamente, são geradas as alternativas
que desconsiderem as funções desnecessárias, focando nas funções principais,
assim como o custo das mesmas, objetivando alternativas que possibilitem redução
de custo, sem perder a funcionalidade e mantendo a qualidade final, todas
devidamente analisadas pelos técnicos da equipe de trabalho.

4.1.4.5 Fase de julgamento

Fase em que as propostas são quantificadas em cada área para análise e
julgamento em prosseguir com a alternativa. As propostas são analisadas, com as
sugestões da possível troca, substituição ou eliminação de algum item, assim como
simulações para verificação da redução média alcançada.

4.1.4.6 Fase de execução

Os dados obtidos nas fases anteriores são ponderados técnica e
economicamente, conferindo as propostas definidas para cada etapa, viabilizando um
plano de controle que possua todas as informações para alcançar os resultados
esperados. O resultado é apresentado com o objetivo de implementar as alternativas
encontradas e posteriormente, acompanhar as implicações.
Todas as fases do plano de trabalho são importantes para organizar a aplicação
do método e o cumprimento das mesmas torna o processo organizado e de fácil
aplicação. O Quadro 5 demonstra um resumo das fases e suas ações subsequentes.
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Quadro 5- Resumo das principais atividades do plano de trabalho.
Preparação

Informação

Análise

Criatividade

Julgamento

Execução

. Identificar que tipos
de problemas estão
ocorrendo;
. Definir o que deve
ser desempenhado;
. Identificar as
características e
propriedades
desejadas;
. Classificar e
hierarquizar os
problemas de
acordo com sua
importância e com
critérios definidos;
. Providenciar os
recursos
necessários para a
aplicação correta;

. Levantar todas as
informações
necessárias a
respeito dos
custos, quantidade,
fornecedores,
dentre outras;
. Coletar
informações
detalhadas sobre o
problema;
. Definir o escopo
do problema;
. Pesquisar
soluções prontas;
. Reestruturar o
problema;
. Representar
estatisticamente o
problema;

. Identificar e
classificar as
funções;
. Eliminar, reduzir
ou substituir
elementos;

. Utilizar técnicas
de geração de
ideias:
. Associação
forçada;
. Pensamento
lateral;
. Utilizar técnicas
de geração de
ideias grupais:
Análise de
estímulos;
Brainstorming;
Brainwriting;
Sinética;

. Analisar
problemas
potenciais de
implantação;
. Elaborar
diagrama de
planejamento e
pesquisa;
. Coletar
informações para
selecionar técnicas
como árvore de
decisão;

. Preparar
apresentação para
a venda da ideia;
. Implementar
alternativas de
solução;
. Acompanhar
resultados;

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Csillag (2012)
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4.1.5 Engenharia do valor na construção civil

O setor da construção civil é um dos principais setores responsáveis pelo
desenvolvimento econômico e é um índice que indica o crescimento da nação.
Atualmente a indústria da construção civil emprega 20 milhões de trabalhadores,
direta e indiretamente, e manter os custos baixos aplicando métodos tradicionais tem
sido uma prática comum para melhorar a competividade (FILHA, 2014).
Economizar dinheiro e ao mesmo tempo proporcionar melhor valor é um
conceito que atrai a todos. A engenharia do valor é amplamente utilizada em diversas
áreas da economia, destacando-se a indústria automobilística, a tecnologia da
informação, petroleira, máquinas e serviços, papel e celulose, dentre outras.
Porém sua utilização na indústria da construção civil limita-se a etapa de obra,
apenas na fase de acabamentos (KELLY, 2015). As empresas do setor de construção
civil procuram manter seus custos ao nível mais baixo, diminuindo o seu preço de
reserva em comparação aos seus rivais, porém, tentam concluir a construção com o
menor custo para obter lucros altos.
A aplicação da engenharia do valor na construção civil possui dois propósitos:


Fornecer uma rigorosa metodologia para reduzir o custo sem degradar o
desempenho, confiabilidade, manutenção ou segurança;



Proporcionar um método eficiente de gestão.
Assim torna-se relevante definir um processo de hierarquização dos custos,

não somente na etapa de obra mas em todas as etapas do ciclo de vida da edificação.
Utiliza-se a Curva ABC ou diagrama de Pareto como método de classificação das
informações, para que os itens de maior importância, geralmente de menor número,
sejam identificados.
A Curva ABC foi baseada no teorema do economista Vilfredo Paretto, que
examinou, em estudo realizado em 1897, que a distribuição de renda não se dava de
forma uniforme, comprovando que pequena parcela da população (20%) concentra a
maior parte da riqueza e 80%, o restante (GOLDMAN, 2005). Esse princípio auxilia na
identificação hierarquizada dos insumos. Como resultado da classificação da curva
ABC, identificam-se três classes, conforme abaixo:
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Classe A: Grupo de itens que contribuem com o maior valor de investimento sobre o
total acumulado e representam 80% do custo total;
Classe B: Itens de maior quantidade e menor valor unitário que representam de 20%
do custo total e a
Classe C: Insumos que representam 10% do custo total.

A Figura 9 representa a hierarquização dos itens utilizando o princípio de Pareto.

Figura 9: Princípio de Pareto: Implantação da EV

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de GOLDMAN, (2005)

Pode-se observar na figura acima que 20% dos componentes representam
80% do custo total e é nesta faixa que a EV deve se concentrar. Assim, a EV na
construção civil propõe a substituição nos requisitos, materiais ou métodos prescritos
no caderno de encargos objetivando a redução dos custos nas instalações assim
como no tempo de trabalho, melhorando as sequências de construção (TORELLI,
2012).
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5

METODOLOGIA

Primeiramente neste capítulo, introduz-se uma proposta de estruturação para
aplicação da ACCV e da EV para o estudo de caso. Na sequência apresentam-se o
ambiente, a contextualização e o período de estudo do estudo de caso. Em seguida,
o delineamento da pesquisa, a estratégia para aplicação da engenharia do valor e o
processo de planejamento para aplicação estruturada da engenharia do valor e da
análise do custo do ciclo do ciclo de vida, explicando-se cada passo que a compõe e
a caracterização do estudo de caso.

5.1

Proposta de estruturação para aplicação da análise do custo do
ciclo de vida e da engenharia do valor

A metodologia empregada para desenvolvimento desta dissertação consiste
em realizar uma análise teórica da metodologia de análise do custo do ciclo de vida
da edificação, utilizando a engenharia do valor como técnica para reduzir os custos
de cada etapa, com ênfase para aplicação da ACCV na etapa de manutenção. O
procedimento científico utilizado foi o estudo de caso que objetiva a simulação da
aplicação da teoria em exemplos reais para as etapas do ciclo de vida da edificação.
A análise das alternativas de projeto, proporcionada pela aplicação da ACCV,
reforça os esforços gerados pela EV e garante um diagnóstico mais detalhado dos
projetos que garantem o uso mais eficaz dos recursos.

5.2 Ambiente do estudo de caso

O estudo de caso está baseado no emprego da ACCV da edificação na reforma
de imóveis comerciais, comparando o sistema de refrigeração utilizado com a opção
de projeto proporcionada pela técnica de EV na etapa de manutenção do ciclo de vida
do imóvel, medindo subsídios para tomada de decisão de reformar imóveis comerciais
com a opção de projeto encontrada.
Nesse contexto, a identidade da empresa será preservada, contudo algumas
características serão mencionadas, uma vez que trata-se de uma empresa do setor
de serviços, que incentiva investimentos, expandindo a oferta de produtos e serviços,

63

por meio de sua rede de atendimento, presente em todas as regiões do país, incluindo
agências, postos bancários, dentre outros.
Será apresentado o método considerando todas as suas fases e
posteriormente a análise dos resultados, com os objetivos de possibilitar a redução de
custo, aumentando a entrega do valor aos usuários e a validação da sequência
proposta para aplicação da EV.

5.2.1 Contextualização do estudo de caso

Apresenta-se, neste item, a descrição das informações abordadas neste
trabalho. Foi realizado um estudo de caso contemplando 20 imóveis do setor de
serviços (setor financeiro), conforme informado anteriormente, localizados na cidade
de São Paulo, com área média total de 300 m2, consumo médio de energia de 96.885
KWh/ano e gasto médio de energia de R$ 64.960,00/ano.

5.2.2 Período do estudo de caso

O período do estudo considerado nesse trabalho é de 15 anos. Sabe-se que, a
ABNT NBR 15575:2010 especifica 40 anos de vida útil para edificações de até 5
pavimentos, porém nesse estudo deve-se considerar determinados fatores que
afetam o ciclo de vida da edificação.
Fatores como as intervenções externas ao processo desencadeadas por ações
de marketing, assim como a vida econômica (trata-se do período de tempo até que a
obsolescência econômica dite que seja substituído por uma alternativa de custo
inferior) que decide propor alterações específicas que alteram a vida útil e,
consequentemente, o período de estudo do processo. Por fim a vida útil funcional por
tratar-se do período de tempo durante o qual uma organização pode utilizar o imóvel
sem necessidade de proceder a alterações genéricas, tendo o imóvel a capacidade
de acomodar as necessidades funcionais para as quais foi adaptada.
Ocorre que, a natureza da mudança para outro imóvel e o consequente término
da vida útil, que é o momento a partir do qual a função para que o imóvel foi concebido
deixa de ser cumprida, incide devido a performance econômica, que pode ser positiva,
sendo necessária a mudança do local, ou negativa, resultando no fechamento das
operações.
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5.3

Delineamento da pesquisa

Para melhor representar o delineamento da pesquisa desenvolvida neste
trabalho que utiliza a estratégia do estudo de caso, apresenta-se a Figura 10 que traz
as etapas que constituem seu desenvolvimento.
Figura 10 – Visão geral do delineamento da pesquisa
Construção da
metodologia

Premissas; Objetivo; Justificativa; Revisão bibliográfica;
Conceituação; O ciclo de vida da edificação e suas
etapas; Vida Útil da edificação;

Definição do conceito de análise do custo do ciclo de
vida da edificação e Engenharia do valor; Função e
Valor; Plano de trabalho; Criatividade

Histórico; Período de estudo; Data
base; Data de serviço;

Desenvolvimento
da metodologia

Juros, desconto e valor presente;
Diagramas de fluxo de caixa
Análise do
custo do
ciclo de vida
da
edificação

Estimativa de custos operacionais,
de manutenção e reparo;

Economia líquida; Relação de
economia para investimento

Análise; Retorno estimado;

Consolidação da
metodologia

Aplicação da metodologia no estudo de caso; Análise e
comparação dos resultados;
Conclusão

Fonte: Elaborado pelo autor

O delineamento demonstrado na figura 10 apresenta-se em uma sequência
ordenada, iniciando-se pela construção da metodologia onde expõe-se as premissas,
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o objetivo e a conceituação. Na sequência o desenvolvimento, onde definem-se
conceitos essenciais para compreensão teórica e por fim, a consolidação da
metodologia, onde procura-se aplicar os conceitos abordados por meio da análise do
estudo de caso apresentando a conclusão do mesmo.

5.4

Estratégia para aplicação da engenharia do valor

O processo de EV requer um fluxo de trabalho que proporciona a organização
e sistematização para aplicação da metodologia. A Figura 11 apresenta o fluxo de
aplicação da técnica de engenharia do valor para o estudo de caso.

Figura 11 -Fluxo de processos de aplicação da engenharia do valor
Identificar o
objeto de
estudo

. Identificar que tipos de problemas estão ocorrendo;
. Definir o que deve ser desempenhado;
Estágio 1: Pré-estudo

Preparação

Informação

Análise

Criatividade

Julgamento

N

S
Apresentação

Avaliação
Estágio 2: Atividades de Workshop
Estágio 3: Pós Workshop

N

S
Execução

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Csillag (2012)

O fluxo acima apresenta três estágios do plano de trabalho.

Atividades de
acompanhamento
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O estágio 1 refere-se ao pré-estudo onde são definidas as estratégias
necessárias para o início das atividades. Neste estágio é necessário planejar e
organizar o estudo de valor e o resultado desejado é uma compreensão clara do que
a alta administração precisa ter abordado, quais são as prioridades estratégicas e de
que maneira irá aumentar o valor organizacional. Os membros da equipe estão bem
informados e comprometidos para alcançar os objetivos.
O estágio 2 refere-se a atividades de Workshop, onde todos os membros da
equipe com um nível de compreensão do projeto, incluindo tático, operacional e
especificidades do assunto, executam as fases de preparação, análise, criatividade,
julgamento, avaliação e apresentação dos resultados.
O estágio 3 refere-se às atividades de pós Workshop, onde a equipe garante
que as alternativas de valor são implementadas e que os benefícios projetados pelo
estudo foram realizados.

5.5

Processo de planejamento para aplicação estruturada da

engenharia do valor e da análise do custo do ciclo de vida

O processo de planejamento apresenta-se como uma proposta estruturada,
onde pode-se identificar a metodologia proposta nesta dissertação.
Este processo, conforme representado na Figura 12, parte do princípio que a
aplicação correta deve seguir uma ordem programada.

67

Figura 12 -Fluxo de processos de aplicação da engenharia do valor e a
análise do custo do ciclo de vida da edificação
Atividade 1
Etapas do
ciclo de vida
da edificação

Atividade 2
Aplicação da
Engenharia do
Valor

Atividade 3

Atividade 4

Etapa do ciclo de
vida para aplicação
da ACCV

Aplicação da
ACCV

1

Preparação

Projeto

2

Informação

Obra

Análise

4

3

Uso

Manutenção

Criatividade

4

Manutenção
Avaliação

5

Descarte

Fonte: Elaborado pelo autor

Execução

Etapa
escolhida
para
aplicação da
análise do
custo do ciclo
de vida da
edificação
analisando a
proposta de
projeto
alternativo

Análise do
custo do ciclo
de vida
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A proposta ilustrada na Figura 12 deve ser compreendida de maneira
conceitual, uma vez que seu objetivo é identificar a correta ordem de aplicação. O
fluxo acima apresenta quatro atividades sequenciais.
A atividade 1 refere-se a identificação das etapas do ciclo de vida da edificação,
destacando-se a etapa de manutenção como resultante da opção de projeto.
A atividade 2 refere-se a aplicação da engenharia do valor em todas as etapas
do ciclo de vida, definidos anteriormente, seguindo todas as fases que fazem parte do
plano de trabalho já definido.
A atividade 3 refere-se a etapa destacada, manutenção, para aplicação da
análise do custo do ciclo de vida (ACCV), uma vez que resgata-se a opção de projeto
resultante nesta etapa.
Finalizando o fluxo, na atividade 4, aplica-se a metodologia de análise do custo
do ciclo de vida para evidenciar se a opção de projeto definida, em que todos os custos
decorrentes de possuir, operar, manter e descartar, são considerados potencialmente
importantes para tomada de decisão.
No capítulo seguinte apresenta-se o estudo de caso para o desenvolvimento
sugerido com a aplicação da metodologia proposta nesta dissertação.
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6

ESTUDO DE CASO
Para avaliar a metodologia de ACCV da edificação ponderando as alternativas

de projeto, deve-se aplicar a técnica de EV em todas as etapas do ciclo de vida da
edificação, identificando as funções principais e secundárias, eliminando, substituindo
ou reduzindo funções consideradas não relevantes. Desta maneira, serão
demonstradas nos próximos itens, a aplicação da técnica detalhada para cada etapa.

6.1

Descrição do método de trabalho

Ressalta-se que a aplicação da EV em todas as etapas possui como finalidade
apresentar uma opção de projeto, cujo resultado será estudado com maior detalhe
aplicando a metodologia de ACCV da edificação com o objetivo de verificar se a opção
de projeto é a mais econômica. O estudo de caso será aplicado em um imóvel
comercial que possui características próprias de uso e utiliza, como sistema de
refrigeração, o ar condicionado Split, com ênfase na redução do consumo de energia
elétrica. Assim, a técnica de EV será aplicada em todas as etapas do ciclo de vida e,
para demonstrar a aplicação da ACCV, será escolhida a solução de projeto
proporcionada pela EV na etapa de manutenção.

6.2

Etapa de Projeto

A elaboração do projeto é um processo que envolve diversas interfaces com
outras especialidades técnicas e a contratação e coordenação devem considerar a
necessidade de integração das equipes, dos conhecimentos e experiências.
(CAMBIAGUI, 2013).
Os projetos desenvolvidos para executar a reforma de imóvel comercial
(Quadro 6) dizem respeito as etapas preliminares, projetos iniciais e complementares,
assim como seus respectivos escopos.
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Quadro 6 - Etapas e escopo de projeto
Etapas

Preliminares

Projetos iniciais

Projeto executivo

Escopo do projeto

Levantamento

Estudo preliminar e Ante projeto
Legal, Telefonia, alarme, circuito interno de TV, elétrica, dados,
iluminação, paisagismo, ar condicionado e autoatendimento

Fonte: Elaborado pelo autor

O fluxo de implantação da EV deve seguir a sequência estabelecida pelo plano
de trabalho, sendo aplicadas as fases que correspondem à sequência lógica. As
primeiras fases do plano de trabalho são as fases preparatória e informativa, que
organizam o método para os passos seguintes. Primeiramente torna-se necessário
definir os critérios e objetivos essenciais dos projetos produzidos e elaborar um
levantamento quantitativo dos mesmos, conforme ilustrado na Tabela 14.
Tabela 14 – Quantidade e tipos de projetos produzidos
Quantidade

Tipos

1

Executivo de arquitetura

2

Estudo preliminar

3

Levantamento

4

Paisagismo

5

Telefonia/alarme/CFTV

6

Elétrica dados

7

Elétrica iluminação

8

Ar condicionado

9

Autoatendimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nos dados acima, deve-se hierarquizar as informações através do
princípio de Pareto, identificando os projetos que possuem altos custos. Assim, foram
obtidos os valores de cada projeto e identificados os de maior representatividade
econômica, revelando as oportunidades de intervenção e aplicação do método de
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engenharia do valor. A Figura 13 apresenta as oportunidades de intervenção a partir
da identificação, proporcionada pela Curva ABC, dos custos mais representativos.

Figura 13 - Custos mais representativos na fase de projeto

Curva A (43%)
30%

13%
8%

8%

8%

8%

8%

8%
5%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados reais

A Figura acima observa-se o número de projetos produzidos definidos por
contrato estabelecido. Para viabilizar o processo de reforma, são produzidos nove
projetos totalizando um investimento de R$ 36.000,00, sendo que os maiores
recursos, Curva A (43%), concentram-se no projeto executivo de arquitetura,
representando 30% e no estudo preliminar, representando 13%, porém existe
oportunidade de aplicação do método em todos os projetos desenvolvidos.
A partir dos dados levantados, elabora-se a análise das funções, sempre
definidas por um verbo e um substantivo, de cada projeto executado, caracterizando
as mesmas como principal e secundária.
A Tabela 15 demonstra o resultado da análise das funções para todos os
projetos elaborados, divididas entre função principal e secundária, sempre
observando a função principal do projeto (executar obra).
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Tabela 15 - Análise das funções do projeto
ANÁLISE FUNCIONAL

Itens

Componentes

I

Levantamento

II

Estudo preliminar

Item

Funções

P

S

A

Fornecer informação

P

B

Identificar espaços

S

C

Demonstrar resultados

S

D

Indicar soluções

P
P

III

Executivo de
arquitetura

E

Executar obra

F

Indicar detalhes

S

IV

Telefonia/alarme/CFTV

G

Informar dados

S

V

Elétrica/Dados

H

Fornecer especificação

S

VI

Elétrica/Iluminação

I

Indicar detalhes

J

Indicar especificações

S

VII

Paisagismo

K

Indicar espécies

S

VIII

Autoatendimento

L

Indicar acabamentos

S

IX

Ar condicionado

M

Identificar sistema

S

P

Função principal dos projetos: Executar obra / P: Função principal S: Função secundária
Fonte: Elaborado pelo autor com dados reais

Na sequência, verifica-se a inter-relação das funções, onde é atribuído um peso
maior àquela função considerada, na avaliação da equipe, como a mais importante do
que seu par comparado. Assim prepara-se um tabela (Tabela 16), que possibilita a
avaliação do grau de importância entre as funções estabelecidas, identificando as de
maior relevância.
Conforme citado anteriormente, esta tabela apresenta um critério de
importância para as funções encontradas com grau 1 (baixo), 3 (médio) ou 5 (alto).
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Tabela 16 - Grau de importância entre as funções do projeto
Função

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Total

%

A

A3

A1

A5

E5

A5

A5

A3

A5

A5

A5

A5

A5

47

22,07

B

C3

D3

E5

B3

B3

B3

B3

B3

B3

B3

B3

24

11,27

C

D3

E5

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

24

11,27

D

E5

D5

D5

D5

D5

D3

D3

D3

D3

32

15,02

E

E5

E5

E5

E5

E5

E5

E5

E5

40

18,78

F

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

7

3,29

G

G1

G1

G1

G1

G1

G1

6

2,82

H

I3

J3

L3

M3

N3

0

0,00

I

I3

I3

I3

I3

12

5,63

J

J3

J3

J3

9

4,23

K

L3

L3

6

2,82

L

M3

3

1,41

M

3

1,41

Total

213

100

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se notar que a função A, comparada com as demais, obteve um total de
47 pontos de acordo com o critério de importância estipulado para as funções,
representando 22,07% do total. Deve-se aplicar essa análise a todas as funções
estipuladas.
A partir da inter-relação das funções, deve-se identificar os componentes, ou
seja, os projetos elaborados, assim como seus valores relacionados as suas funções,
obtendo a percentagem que cada função representa, conforme Tabela 17.
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Tabela 17 - Componentes, funções e custos dos projetos
Itens

Funções/Componentes

I

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Fornecer informação
Identificar espaços
Demonstrar resultados
Indicar soluções
Executar obra
Indicar detalhes
Informar dados
Fornecer especificações
Indicar detalhes
Indicar especificações
Indicar espécies
Indicar acabamento
Identificar sistema

1.500
1.500

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

IX

2.500
2.500
9.000
2.000
3.000
3.000
1.500
1.500
3.000
2.000
3.000
Total

%

R$

4,17
4,17
6,94
6,94
25,00
5,56
8,33
8,33
4,17
4,17
8,33
5,56
8,33

1.500
1.500
2.500
2.500
9.000
2.000
3.000
3.000
1.500
1.500
3.000
2.000
3.000

100

36.000

Legenda: I Levantamento; II Estudo preliminar; III Executivo de arquitetura; IV Complementar
Telefonia/Alarme; V Complementar Elétrica/Dados; VI Complementar Elétrica/Iluminação; VII
Complementar Paisagismo; VIII
Complementar de Autoatendimento; IX
Complementar Ar condicionado
Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima apresenta a distribuição dos custos dos componentes em suas
respectivas funções, com a percentagem que cada função representa de acordo com
o seu valor em relação ao valor total. Elabora-se então uma tabela (Tabela 18) que
evidencia o consumo de recursos, obtidos nos passos anteriores, que serão utilizados
para a elaboração do método Compare.

Tabela 18 - Projetos, funções e percentagens relacionadas
Itens Projetos
I

Levantamento

II

Estudo preliminar

III

Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Executivo Arquitetura

IV
V

Telefonia/alarme/CFTV
Elétrica/Dados

VI

Elétrica/Iluminação

VII
VIII
IX

Paisagismo
Autoatendimento
Ar condicionado
Totais

Fonte: Elaborado pelo autor

Funções
Fornecer informação
Identificar espaços
Demonstrar resultados
Indicar soluções
Executar obra
Indicar detalhes
Informar dados
Fornecer especificações
Indicar detalhes
Indicar especificações
Indicar espécies
Indicar acabamentos
Identificar sistema

Funções Custos
(%)
(%)
22,07
4,17
11,27
4,17
11,27
6,94
15,02
6,94
18,78
25,00
3,29
5,56
2,82
8,33
0
8,33
5,63
4,17
4,23
4,17
2,82
8,33
1,41
5,56
1,41
8,33
100

100
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A partir deste ponto, temos conhecimento dos valores relacionados às funções
estabelecidas para elaborar o gráfico (Gráfico 2), que demonstra o consumo de
recursos altos para funções consideradas baixas, identificando oportunidades de
modificação na maneira de executar.
Gráfico 2 – Método Compare - Etapas e escopo do projeto

Custo

Função

Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 2 demonstra que as funções F, G, H, K, L e M são funções
secundárias que consomem maior quantidade de recursos e que possuem necessidade
relativa. Assim, observa-se que existe a possibilidade de, aplicando os conceitos de
substituir, eliminar ou reduzir, repensar as funções listadas acima.
Em continuidade ao plano de trabalho e a técnica de aplicação da engenharia
do valor, inicia-se a fase analítica, ponderando os resultados obtidos nos passos
anteriores, apresentados no gráfico compare. Observa-se que há funções secundárias
com maior consumo de recursos, conforme destacado na Tabela 19.
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Tabela 19 - Funções secundárias e recursos consumidos
Item

Função

Classificação

Indicar detalhes
F
Informar dados
G
Fornecer especificação
H
Indicar espécies
K
Indicar acabamentos
L
Identificar sistema
M
Fonte: Elaborado pelo autor

Recurso consumido %

S
S
S
S
S
S

62,82
74,71
100
74,71
79,77
85,52

Inicia-se a fase criativa, buscando alternativas para desempenhar as funções,
reduzindo custos, sem prejudicar a entrega de valor. Após a aplicação da EV,
cumprindo todas as suas fases, conclui-se que seria necessário reduzir a quantidade
de projetos elaborados, uma vez que existe uma padronização de itens que facilitam
o entendimento, eliminando a necessidade da elaboração de projetos específicos, o
que garante um melhor planejamento e controle das obras.
Identificou-se a oportunidade de criar um manual de padrões técnicos que
apresentará diretrizes definidas e orientações necessárias sobre todas as disciplinas
consideradas

padrão.

Este

documento

será

desenvolvido

em

ambiente

multidisciplinar e analisado em conjunto com diversos profissionais envolvidos,
contendo informações técnicas como desenhos, detalhes específicos, relatórios,
quadros, dentre outros, gerados para cada disciplina, para posterior distribuição a
todos os envolvidos no processo.
A criação do manual de padronização arquitetônica é fundamental para a
definição do sistema construtivo e para tanto, serão produzidos desenhos detalhados
assim como memoriais descritivos que demonstrarão as características e
propriedades dos materiais que devem ser utilizados e técnicas que serão
empregadas na obra. O manual mencionará informações a respeito dos materiais e
suas dimensões, adotando padrões disponíveis no mercado.
Na prática, as aberturas possuirão dimensões padronizadas, como portas,
janelas, entre outras, obtidas por meio da repetição dos módulos base, englobando
todos os componentes construtivos presentes na arquitetura (janelas, forros, pisos,
dentre outros), que resultará na diminuição dos desperdícios na hora da reforma assim
como na fase final do ciclo de vida do imóvel (etapa de descarte) orientando soluções
de integração dos sistemas construtivos. A padronização da informação torna-se uma
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ferramenta fundamental para facilitar o processo de projeto, uma vez que todos os
profissionais e suas respectivas disciplinas, como elétrica, hidráulica, por exemplo,
possuirão conhecimento dos padrões adotados, atendendo a uma especificação préestabelecida, o que evita soluções conflitantes.
A produção do manual de padronização garante aos envolvidos maior controle
sobre todas as etapas do processo produtivo e a diminuição dos custos com a
produção. Esta solução resulta na diminuição tanto na quantidade de projetos quanto
no custo de realização dos mesmos, conforme o Figura 14.
Figura 14 – Custos iniciais e finais de projeto após aplicação da engenharia do valor

Fonte: Elaborado pelo autor

Após análise dos resultados, pode-se observar que houve uma redução
expressiva tanto na quantidade de projetos produzidos, de 11 projetos iniciais para 9,
quanto nos custos, uma vez que o produto final ficou 38,9% menor em relação ao inicial,
indicando um resultado aceitável.
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6.3

Etapa de Obra

Na etapa de obra foram coletados os dados mais relevantes que compõem os
custos relacionados a reforma de um imóvel, tendo como base a discriminação de
todos os serviços e materiais convertidos em quantidades e valores financeiros para
executar a reforma.
Para que seja possível priorizar as oportunidades de implantação da EV e obter
redução de custo nesta etapa, foi aplicada a curva ABC, que funciona como
instrumento de seleção dos itens de custo mais representativos de uma obra e é um
importante instrumento de classificação de informações. Assim, pode-se verificar o
peso de cada item no custo global e estabelecer a aplicação da metodologia levando
em conta a importância dos itens.
A percentagem acumulada da Tabela 20 representa a curva ABC dos itens de
obra civil para reforma do imóvel comercial, apresentando oportunidades
hierarquizadas na classificação proposta. Observa-se que o item obra civil representa
43,1% do custo total, seguido por elétrica com 13%, ar condicionado com 11,3%,
mobiliário com 9,8% e todos os demais.
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Tabela 20 - Distribuição média dos custos de uma reforma de imóvel de acordo com
o grau de importância
Item

%

Obra Civil

43,1

Elétrica, Lógica, Fonia e
Iluminação

13,0

Ar Condicionado

11,3

Mobiliário

9,8

Demais itens

5,4

Autoatendimento
Comunicação visual
Painéis e acessórios
Informática

4,9
4,0
4,3
4,2

Total

100

Detalhamento
Revestimento e impermeabilização
Pisos e carpetes
Esquadrias e vidros
Serviços iniciais; Demolições
Estruturas/Alvenarias
Demais serviços
Pintura
Acessibilidade
Segurança
Ar condicionado
Sanitários e copa/Hidráulica
Cobertura
Iluminação
Cabos
Quadros elétricos
Tomadas, dutos e diversos
Sistemas de fonia e lógica
Entrada de energia
Equipamentos e instalações
Cadeiras
Balcões
Armários
Demais itens
Divisórias
Mesas
Frete
CFTV- Circuito interno de TV
Cofre
Porta de segurança
Correio pneumático
Fechadura eletromagnética
Hardwares
Externa e interna
Acessórios
Hardwares

%
10,8
10,3
7,8
5,0
3,1
2,7
2,1
0,5
0,5
0,3
0
0
4,1
3,2
2,0
1,5
1,2
1,0
11,3
2,8
1,8
1,3
1,3
1,0
0,9
0,7
1,4
1,4
1,2
1,1
0,3
4,9
4,0
4,3
4,2
100

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima apresenta que 43,1% do custo total para a reforma de imóvel
comercial concentra-se no item obra civil e, para efeito de aplicação da técnica de EV,
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será abordado neste estudo o item Esquadrias e Vidros que possui representatividade
de 7,8% no custo total e envolve redução no consumo de energia, estando
diretamente ligado a aplicação da metodologia de análise do custo do ciclo de vida da
edificação, abordado no capítulo de conclusão desta dissertação.
Primeiramente identificam-se os itens com maior representatividade na
composição de custo. Pode-se notar que o item vidros para fachada possui o maior
peso na composição de custos, com 59,26% de representatividade, conforme Figura
15.

Figura 15 - Composição dos custos de esquadrias e vidros

Curva A

Fonte: Elaborado pelo autor

Sabe-se que o vidro é utilizado na fachada principal e no ambiente interno,
dividindo os setores de autoatendimento, local onde o cliente realiza suas operações
por meio de terminais eletrônicos e no atendimento gerencial, onde o cliente é
recebido de forma personalizada com foco na intensificação do relacionamento.
O vidro utilizado tanto na composição da fachada como no ambiente interno
descrito é o vidro temperado, com aplicação em uma área média total de 100 m2, que
muitas vezes pode causar problemas de superaquecimento na edificação gerando
maior consumo de energia para refrigeração interna dos ambientes.
Na análise funcional, identificam-se as funções como principal e secundária,
conforme Tabela 20.
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Tabela 20 - Análise funcional do item vidro para fachada
Análise funcional
Componentes

Item Funções
A
B
C
D
E

Vidro float 10mm
Têmpera
Ferragens

P

Prover isolamento
Permitir iluminação
Permitir transparência
Prover resistência
Permitir instalação

S

P
S
S
S
S

Função principal: Prover isolamento
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir deste ponto, torna-se necessário verificar a inter-relação das funções,
para tanto, elabora-se uma tabela (Tabela 21) comparando as funções, pontuando as
de maior relevância.

Tabela 21 - Comparação entre as funções do item vidro
Função

B

C

D

E

Total

%

A

A5

A3

D3

E3

8

25,00

B

C3

D3

B1

1

3,13

C

D3

C5

8

25,00

D

D3

12

37,50

E

3

9,38

Total

32

100

Fonte: Elaborado pelo autor

Na sequência, para melhor identificar os custos do produto por função, elaborase uma tabela (Tabela 22), obtendo-se como resultado a percentagem sobre cada
função específica.

Tabela 22 - Componentes, funções e percentagens relacionadas
Itens

Funções

A
B
C
D
E

Prover isolamento
Permitir iluminação
Permitir transparência
Prover resistência
Permitir instalação

Vidro float
10mm
25
25
75

Ferragens

50
35
Total

Fonte: Elaborado pelo autor

Têmpera

Total
%
11,90
11,90
35,71
23,81
16,67
100

R$
25
25
50
72
35
210
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Finalizadas as etapas preparatórias, elabora-se uma tabela que apresenta os
componentes do produto estudado, suas funções, as percentagens e os custos
referenciais, conforme Tabela 23.

Tabela 23 - Componentes, funções e percentagens relacionadas
Componentes

Item Funções
A
B
C
D
E

Vidro float
Têmpera
Ferragens

Totais

Prover isolamento
Permitir iluminação
Permitir transparência
Prover resistência
Permitir instalação

Funções (%)

Custos (%)

25,00
3,13
25,00
37,50
9,38

11,90
11,90
35,71
23,81
16,67

100

100

Fonte: Elaborado pelo autor

Elabora-se o gráfico (Gráfico 3) para identificação das funções com
oportunidades de redução.
Gráfico 3 - Método Compare

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar que as funções B (permitir iluminação) e E (permitir
instalação) possuem recursos altos para funções baixas, identificando uma
oportunidade de redução. A Figura 16 ilustra a situação atual da utilização do vidro.
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Figura 16 – Corte demonstrativo da utilização do item vidro

ÁREA INTERNA

ESPAÇO INTERMEDIÁRIO INTERNO/EXTERNO

Escala 1:100
Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que a utilização do vidro na fachada do imóvel assim como na
divisão dos setores de autoatendimento e atendimento gerencial, possuem altura
definida de 3 metros, delimitado pelo uso do forro. A Tabela 24 demonstra os custos
investidos para este item.
Tabela 24 – Custos investidos no item vidro
Material

Ambientes

m2 de vidro

R$/m2

R$ / Total

Vidro temperado

Fachada
Autoatendimento

42
69

410,00
410,00

17.220
28.290

111

820,00

45.510

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Iniciando a fase de criatividade, elaboram-se propostas para o item, seguindo
as premissas de reduzir, substituir ou eliminar. A função B consiste em permitir
iluminação pela transparência do vidro, porém a redução deste item em 18,5 m2 não
prejudica essa função, uma vez que tem-se a adição da iluminação artificial, que
atende a NBR 8995/2013 de iluminação de interiores para o ambiente. Assim, após a
fase de julgamento das propostas, pode-se reduzir a área de vidro existente, tanto na
fachada como na área interna, alterando o pé direito da sala de autoatendimento para
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2,50m, o que atende ao Código de Obras e Edificações dos Municípios. A Figura 17
ilustra a situação final, após a aplicação da engenharia do valor, da utilização do vidro
no imóvel.
Figura 17 – Corte demonstrativo da utilização do item vidro após aplicação da
análise do valor

ESPAÇO INTERMEDIÁRIO INTERNO/EXTERNO

ÁREA INTERNA

Escala 1:100 Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela 25 demonstra os indicadores que comparam a situação atual com a
proposta após a aplicação da engenharia do valor.
Tabela 25 – Indicadores atuais e revisados após aplicação da engenharia do valor
para o item vidro
Indicadores

Pé direito do
autoatendimento
(metros)

Área de vidro
instalado/m2

Custo total do item
vidro (R$)

Atual

3

111

45.510

Revisados (EV)

2,50

92,5

37.925

Fonte: Elaborado pelo autor

Assim, após a aplicação da engenharia do valor, nota-se que a economia
alcançada foi de 16,6%, o que favorece e comprova a eficiência da aplicação do
método.
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6.4

Etapa de Uso

Ao final da reforma, formaliza-se a entrega do imóvel ao usuário, iniciando a
etapa de uso. É nesta etapa que, no decorrer do processo do ciclo de vida da
edificação, a vida útil do imóvel tem o seu início e o usuário recebe o manual do
proprietário, contendo informações referentes aos prazos de garantia e manutenções
preventivas necessárias de itens de serviços e materiais (BORGES; FERRAZ NETO,
2013).
Considerando o custo do ciclo de vida da edificação, os custos operacionais
dizem respeito a taxas de consumo de energia e água, dentre outros, assim como
seus insumos, computados para o edifício. Neste contexto, sabe-se que as tarifas de
energia elétrica aumentaram substancialmente em 2015. A taxa média apurada pelo
IBGE foi de 51%, sendo que o pior resultado foi registrado em São Paulo, onde a tarifa
acumulou alta de 70,97% (GLOBO, 2016).
Torna-se relevante encontrar soluções econômicas para superar as
dificuldades em relação ao cenário energético, que influencia no desenvolvimento
econômico. As edificações dos seguimentos industrial, comercial, serviços, residencial
e público são identificadas como a principal demanda de eletricidade do país,
responsável pelo consumo de cerca de 50% do total (ENERGÉTICA, 2015). O Gráfico
4 apresenta a variação de consumo no Brasil, em GWh, por seguimento desde 2010.
Gráfico 4 - Consumo de energia por classes – Brasil – GWh

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (ENERGÉTICA, 2015)
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Observa-se uma clara evolução do consumo dos seguimentos residencial e
comercial, além de uma estagnação do consumo industrial, com queda em 2014.
Diante desse cenário, otimizar racionalmente o uso da energia, adotando formas mais
eficientes de redução por meio de projetos que incorporem soluções sustentáveis,
pode ser um recurso a curto prazo para alcançar a eficiência energética e reduzir
custos.
Iniciando as fases de preparação e informativa do plano de trabalho, foram
levantados dados, considerando os anos de 2014 e 2015, referentes ao consumo de
energia elétrica em KWh (Gráfico 5) assim como a representatividade financeira
(Gráfico 6), de 20 imóveis já em uso.
Gráfico 5 - Consumo de energia, em Kwh de 20 imóveis comerciais em uso no
período de 2015 e 2016

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 6 - Consumo de recursos financeiros, em Reais, de 20 imóveis comerciais
em uso no período de 2015 e 2016

Fonte: Elaborado pelo autor
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Comparando os dados dos gráficos acima, observa-se que, em 2016, houve
aumento em média de 6% no consumo de KWh e de 80% no consumo de recursos.
Sabe-se que o balanço do consumo de energia por uso final em edifícios comerciais
aponta o sistema de iluminação artificial como itens de alto consumo, conforme
ilustrado na Figura 18 (LAMBERTS; DUA e PEREIRA, 2013).

Figura 18 - Consumo da iluminação artificial e demais equipamentos por uso final em
edifícios comerciais

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de LAMBERTS; DUA e PEREIRA (2013)

Analisando a figura acima, observa-se que 22% do consumo de energia em
edifícios comerciais corresponde a iluminação artificial, assim, deve-se coletar os
dados técnicos relacionados ao sistema de iluminação.
O item sistema de iluminação apresenta uma série de subitens que deverão ser
estudados, sendo necessária a hierarquização dos componentes do item (Gráfico 7),
sinalizando o sistema de luminárias como produto de maior representatividade
econômica, com 23,7% do total.
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Gráfico 7 – Hierarquização do sistema de iluminação
Curva A

Fonte: Elaborado pelo autor

Inicia-se a análise funcional do item luminária, classificando as funções como
principal e secundária (Tabela 26).

Tabela 26 - Análise funcional do sistema de iluminação - Luminária
Análise funcional
Componentes

Item Funções

P

S

A

Compartimentar gás

B

Prover iluminação

Reator

C

Energizar lâmpada

S

Estrutura

D

Acomodar lâmpada/Reator

S

Refletor

E

Distribuir luz

S

Lâmpada

S
P

Função principal: Prover iluminação
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 27, comparam-se as funções e classificam-se as mesmas conforme
sua importância definindo um peso, o que possibilita obter a percentagem referente a
cada função.
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Tabela 27 - Análise das funções para o item luminária
Função

B

C

D

E

Total

%

A

B5

C3

A3

E3

3

10,00

B

B5

B3

B3

16

53,33

C

D1

E1

3

10,00

D

E3

1

3,33

E

7

23,33

Total

30

100

Fonte: Elaborado pelo autor

Na sequência, deve-se elaborar a análise dos componentes assim como seus
custos referentes a cada função, obtendo-se as percentagens relativas, conforme
Tabela 28.

Tabela 28 - Análise dos componentes e seus custos de acordo com suas funções
Itens

Funções

Lâmpada

A
B
C
D
E

Compartimentar gás
Prover iluminação
Energizar lâmpada
Acomodar lâmpada
Distribuir luz

10
10

Reator

Estrutura

Refletor

40
80
30
Total

Total
%
5,88
5,88
23,53
47,06
17,65
100

R$
10
10
40
80
30
170

Fonte: Elaborado pelo autor

Elabora-se então uma tabela que apresenta os componentes, as funções assim
como os percentuais referentes (Tabela 29).

Tabela 29 - Componentes, funções e percentagens relacionadas
Componentes
Lâmpada
Reator
Estrutura
Refletor

Item
A
B
C
D
E
Totais

Fonte: Elaborado pelo autor

Funções
Compartimentar gás
Prover iluminação
Energizar lâmpada
Acomodar lâmpada
Distribuir luz

Funções (%)
10,00
53,33
10,00
3,33
23,33

Custos (%)
5,88
5,88
23,53
47,06
17,65

100

100
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O gráfico é produzido (Gráfico 8) para identificação das funções com
oportunidades de redução.
Gráfico 8 - Método compare

Fonte: Elaborado pelo autor

O gráfico acima indica que as funções C (energizar lâmpada) e D (acomodar
lâmpada) consomem recursos altos para funções secundárias. Na fase criativa, podese propor para a etapa de projeto, conceitos relacionados a sustentabilidade,
sugerindo um sistema composto de iluminação natural e artificial, utilizando recursos
técnicos que proporcionam essa solução e atendam à função principal do item que é
prover iluminação.
Desta maneira, além de reduzir a quantidade de luminárias instaladas, gerando
redução no consumo de energia elétrica, a solução utiliza recursos sustentáveis,
aplicando um sistema que maximiza a transmissão de luz natural, atendendo aos
requisitos mínimos de iluminação para locais de trabalho internos. O sistema proposto
baseia-se na captação de luz natural por meio de aberturas zenitais, prevendo a
instalação de domos na cobertura, permitindo a passagem da luz para o interior da
edificação, proporcionando a condução e difusão da luz assim como o isolamento
térmico.
Sabe-se que e a função C possui uma participação de 23,53% e a função D,
participação de 47,06% na composição do custo final do produto, sendo que o custo
total do item luminária é de R$ 170,00 a unidade instalada. Considerando que, para
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proporcionar a iluminação necessária para uma área média total de 200 m 2 são
necessárias 56 luminárias, o custo final do item é de R$ 15.000,00.
A Tabela 30 demonstra alguns indicadores atuais e revisados após a aplicação
da engenharia do valor, ponderando a reforma de um imóvel com 200 m2 de área,
para o item luminárias.
Tabela 30 – Indicadores atuais e revisados após aplicação da engenharia do valor
para o item luminárias
Indicadores

Quantidade de luminárias

Economia de energia (%)

Atual

56

-

Revisados (EV)

37

- 61

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 19 demonstra os indicadores referentes ao consumo de energia antes
e depois da aplicação da engenharia do valor.
Figura 19 – Consumo e custos atuais e revisados após a engenharia do valor

Fonte: Elaborado pelo autor

Desta maneira, observa-se que implantando um sistema composto de
iluminação natural e artificial, obtêm-se redução de 61% no consumo e no custo anual
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de energia e 33,5% no custo total do produto, devido à redução na quantidade de
luminárias utilizadas, o que proporciona maior eficiência energética e redução de
impactos ambientais negativos.

6.5

Etapa de Manutenção

A manutenção pode ser definida como um trabalho desenvolvido para manter,
restaurar ou melhorar qualquer parte de um edifício, seus serviços e ambiente, para
um padrão aceitável (REZENDE, 2013).
O setor bancário, assim como outros setores produtivos, trabalham em
ambientes de competição, procurando alinhar seus lucros com as características de
eficiência da empresa, promovendo a elevação da qualidade no atendimento e na
produtividade. Diante desta situação, a reforma da edificação sob a ótica da
manutenção pode ser um diferencial competitivo, uma vez que o custo da reforma
deve ser entendido como a somatória do custo do projeto, da reforma, da operação e
da manutenção.
A manutenção dos imóveis comerciais abordados neste estudo tem sido
caracterizada pela execução de intervenções corretivas como resposta às
reclamações dos usuários, sem planejamento e previsão dos encargos, contribuindo
para o aumento das despesas. Essa manutenção corretiva, se executada tardiamente,
introduz perturbações no funcionamento normal da edificação, conduzindo a situações
de insegurança e, se a reparação é executada inadequadamente com a escolha de
materiais e técnicas inapropriadas, podem surgir outras anomalias que resultam em
custos não previstos (PRATA, 2014).
Estudos realizados em edificações com mais de 30 anos constatam que os
acidentes prediais ocorrem em edificações na sua fase de uso e os resultados obtidos
atestam como causa principal a deficiência com a manutenção, acentuando perda
precoce de desempenho e alta deterioração, conforme Figura 20 (PUJADAS; SILVA;
KALIL, 2012).
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Figura 20 - Distribuição da incidência dos acidentes prediais por tipo e origem

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de PUJADAS; SILVA; KALIL (2012)

De acordo com a ACCV da edificação, para os componentes do edifício que
exigem manutenção obrigatória, como os condicionadores de ar, os valores estimados
baseiam-se em dados históricos referentes ao custo da mão de obra, quantidade de
horas gastas e os valores dos itens a serem substituídos. Para viabilizar a aplicação
da metodologia nesta etapa, iniciam-se as fases preparatória e informativa,
identificando os problemas e classificando os mesmos de acordo com sua
importância. A Figura 21 demonstra os recursos investidos (R$) nos anos de 2012,
2013, 2014 e 2015 na manutenção realizada para ar condicionado, comunicação
visual externa e porta giratória em 4.500 imóveis existentes.

Figura 21 - Recursos investidos na manutenção de itens em imóveis existentes

Fonte: Elaborado pelo autor
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Observa-se que o item ar condicionado, considerando a somatória dos recursos
investidos nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, possui maior representatividade,
com gasto total acumulado de R$ 139.100.000,00, seguido por comunicação visual
externa e porta giratória. Foi selecionado o ar condicionado avaliação neste trabalho
pelo fato deste equipamento ser o principal consumidor de energia dentro do imóvel
estudado, quando comparado aos outros itens de manutenção.
Sabe-se que do total da produção nacional de energia elétrica, 15,4% são
usados em edifícios comerciais e o consumo de ar condicionado representa 47% do
total do consumo de energia na média nacional, conforme Figura 22 (LAMBERTS;
DUA e PEREIRA, 2013).
Figura 22 – Consumo por uso final em edifícios comerciais

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de LAMBERTS; DUA e PEREIRA (2013)

A partir dos dados coletados, inicia-se a análise funcional, identificando as
funções como principal e secundária. Para este estudo serão analisadas as funções
dos componentes que contribuem para o desempenho térmico da edificação em
relação à influência do ambiente externo e o conforto do usuário final, uma vez que o
sistema é composto por diversos itens que cooperam na proteção à radiação solar
direta, como condicionadores de ar, cobertura, laje, forro e vedações externas,
conforme Tabela 31.
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Tabela 31 - Análise funcional dos itens de conforto térmico utilizados no sistema
atual
Análise funcional
Componentes

Item

Funções

P

S

Telha termo acústica

A

Isolar termicamente

S

Laje

B

Receber carregamentos

S

Forro

C

Isolar acusticamente

S

D

Prover refrigeração

S

E

Prover conforto (térmico)

F

Embelezar parede

Ar condicionado
Vedação externa

P
S

Função principal: Prover conforto (térmico)
Fonte: Elaborado pelo autor

Na sequência, elabora-se a inter-relação das funções a partir de uma tabela
(Tabela 32) que compara as funções, pontuando as de maior relevância.
Tabela 32 - Comparação entre as funções dos itens relacionados ao conforto
térmico
Função

B

C

D

E

F

Total

%

A

A5

A5

D3

E3

A5

15

26,32

B

B3

D3

E5

B3

6

10,53

C

D3

E5

C3

3

5,26

D

E3

D3

12

21,05

E

E5

21

36,84

F

0

0,00

Total

57

100

Fonte: Elaborado pelo autor

Os custos dos componentes por função são demonstrados na Tabela 33,
obtendo-se como resultado a percentagem sobre cada função específica.
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Tabela 33 – Análise dos componentes, funções e percentagens relacionadas
Itens
A

Funções
Isolar termicamente

Telha

Laje

Forro

Ar
condici
onado

Total

Vedação
externa

34.700

%

R$

20,75

34.700

27,51

46.000

12,86

21.500

C

Receber
carregamentos
Isolar acusticamente

D

Prover refrigeração

22.500

13,46

22.500

E

Prover conforto

22.500

13,46

22.500

F

Embelezar parede

11,96

20.000

100

167.200

B

46.000
21.500

20.000
Total

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores apresentados na tabela acima, para cada componente, foram
estimados considerando uma área total do imóvel de 220 m 2. Observa-se que o
recurso total empenhado é de R$ 167.200,00.
Finalizadas as etapas preparatórias, elabora-se uma tabela que apresenta os
componentes do produto estudado, suas funções, as percentagens e os custos
referenciais, conforme Tabela 34.

Tabela 34 - Componentes, funções e percentagens relacionadas
Análise funcional
Componentes

Item

Funções

Funções (%)

Custos (%)

Telha termo acústica

A

Isolar termicamente

26,32

20,75

Laje

B

Receber carregamentos

10,53

27,51

Forro

C

Isolar acusticamente

5,26

12,86

D

Prover refrigeração

21,05

13,46

E

Prover conforto (térmico)

36,84

13,46

F

Embelezar parede

0,00

11,96

100

100

Ar condicionado
Vedação externa

Totais
Fonte: Elaborado pelo autor
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A partir das Tabelas 33 e 34 elabora-se o gráfico (Gráfico 9) que identifica as
funções com oportunidades de redução.

Gráfico 9 - Método Compare

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar no gráfico acima, que as funções B (receber carregamentos),
C (isolar acusticamente) e F (embelezar parede) são funções secundárias com
necessidade baixa e maior consumo de recursos, o que identifica oportunidade de
redução. Como a função principal do item é prover conforto térmico, avaliam-se os
indicadores principais do sistema utilizado atualmente, conforme Tabela 41.

Tabela 35 – Indicadores atuais do sistema de refrigeração utilizado
Sistema
Ar
Condicionado
Split

Horário de
Potência Consumo de
funcionament instalada energia anual
o do aparelho
(Kw)
(Kwh/ano)
11 h/dia

26,4

63.000

Custo de
energia
anual (R$)

Custo de
manutenção
anual (R$)

45.000

8.000

Fonte: Elaborado pelo autor

Sabe-se, a partir dos dados coletados, o custo de manutenção corretiva assim
como o consumo anual de energia no sistema de refrigeração por aparelhos de ar
condicionado Split, informados no Figura 23.
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Figura 23 – Indicadores atuais do sistema de refrigeração utilizado

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da figura 23 nota-se que o custo anual realizado para manutenção do
sistema de refrigeração atual é de R$ 8.000,00 por imóvel e que o sistema resulta em
um consumo de energia de 63.000 KWh/ano.
Na fase de criatividade propõe-se a aplicação de conceitos sustentáveis a
serem elaborados na etapa de projeto, preservando os valores do cliente e do usuário
e tornando cada proposta de projeto fruto de escolhas específicas, únicas e originais.
Sabe-se que a inadequação do projeto às características climáticas locais afeta
diretamente o desempenho da edificação, resultando na utilização de equipamentos
mecânicos de refrigeração para garantir o conforto do usuário e, consequentemente,
o aumento de custo no consumo de energia.
Soluções arquitetônicas incorporadas na etapa de projeto possuem como
objetivo favorecer o melhor aproveitamento de condicionantes climáticos locais, com
a escolha de materiais adequados, além do uso do isolamento térmico para evitar
ganhos de calor excessivos no verão e reduzir as perdas no inverno. Nesse contexto,
amplia-se a importância do planejamento e do projeto para o uso dos espaços
reformados, apresentando-se como ferramentas indispensáveis para a redução nos
custos de manutenção.
As diretrizes de projeto incorporadas garantem a redução de custo na etapa de
manutenção sem prejudicar o conforto térmico, adotando princípios estratégicos como
materiais selecionados, fatores climáticos locais, por fim, estratégias desenvolvidas
de maneira que o resultado final reduza o custo com a manutenção e atenda às
exigências específicas. Assim propõe-se uma solução conjugada, analisando
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alternativas para o imóvel em termos de condicionamento de ar, proporcionando o
conforto térmico desejado.
Para tanto, será empregado um princípio formado pelo condicionamento de ar
por meio do sistema Split e a instalação de um sistema de resfriamento evaporativo
por meio de climatizadores, conectado à outras soluções arquitetônicas, visando a
redução no consumo de energia sem alterar o conforto térmico. A Tabela 36 apresenta
os componentes estudados para atender a ideia proposta após aplicação da
engenharia do valor.

Tabela 36 - Análise funcional dos itens de conforto térmico após a engenharia do
valor
Análise funcional
Componentes

Item

Funções

Telha termo acústica

A

Isolar termicamente

S

Laje

B

Receber carregamentos

S

Forro

C

Isolar acusticamente

S

Ar condicionado

D

Prover refrigeração

P

Climatizador evaporativo (EV)

E

Prover refrigeração

P

Vedação externa térmica (EV)

F

Controle térmico

P

S

S

S

Função principal: Prover conforto térmico
Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima apresenta a inclusão do climatizador evaporativo, que renova o
ar do ambiente reduzindo a temperatura interna, além da vedação externa térmica,
que reduz o impacto da radiação solar, a temperatura interna e o consumo energético
na refrigeração do ambiente, uma vez que possui em sua composição especificidades
técnicas que controlam a propagação de temperatura.
A proposta resulta na utilização do sistema de resfriamento evaporativo nos
horários de menor temperatura e, se necessário for, a utilização do sistema de ar
condicionado nos horários de maior insolação (incidência solar), tendo como
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premissas o conhecimento das necessidades ambientais da atividade prevista à
edificação e trabalhando as decisões definidas em projeto. A Tabela 37 demonstra o
período de utilização do sistema atual e proposto para a climatização interna.
Tabela 37 – Comparação do sistema atual ao proposto para uso
Sistema

Modelo

Período de funcionamento/ horas

Atual

Ar condicionado

11

Climatizador

6

Ar condicionado

5

Proposto

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que no sistema atual de refrigeração (ar condicionado) o aparelho
é utilizado continuamente por um período de 11 horas e no sistema conjugado
proposto (climatizador e ar condicionado) existe um equilíbrio no período de utilização
dos sistemas devido a flexibilidade na escolha do mesmo. A Tabela 38 demonstra o
tempo de utilização de cada sistema proposto para condicionamento do ar.
Tabela 38 – Tempo de uso estimado dos diferentes sistemas de condicionamento
de ar
Sistema proposto

Horário de funcionamento do aparelho

Ar Condicionado Split

5 h/dia

Climatizador

6 h/dia

Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização de um sistema conjugado condicionado resulta na economia de
diversos indicadores, demonstrados na Figura 24.
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Figura 24 – Comparação entre os sistemas de condicionamento de ar por Split e
climatizadores

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar na figura acima que, apesar do aumento na potência
instalada no sistema conjugado proposto, obteve-se redução de 51% tanto no
consumo quanto no custo de energia anual e 27% de redução no custo de
manutenção anual do sistema. Ressalta-se que o sistema proposto requer uma
manutenção preventiva simples, que pode ser executada sem necessidade de mão
de obra especializada além de consumir menos energia, proporcionando economia
no consumo.

6.6

Etapa de Descarte

A etapa de descarte, que encerra o ciclo de vida da edificação, ocorre por
decisões estratégicas da instituição quando define-se pelo encerramento das
atividades comerciais executadas. Parte-se da premissa que os imóveis são alugados
para uso comercial, possuindo um contrato de locação celebrado entre locador e
locatário, que estabelece regras objetivas. Este contrato permite a execução de
benfeitorias, ou seja, obras que visam conservar ou adaptar o imóvel às necessidades
do usuário.
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No ato do encerramento das atividades exercidas no imóvel pelo locatário, o
mesmo deve ser devolvido ao proprietário com as mesmas características originais,
devido a exigências contratuais. Este encerramento pode ocorrer face ao sucesso na
obtenção de resultados financeiros, tornando-se necessária a mudança de endereço
para um imóvel maior ou, devido ao insucesso dos resultados planejados, encerrando
a unidade. Qualquer que seja a razão, a partir deste ponto, iniciam-se as obras para
devolução do imóvel.
Sabe-se que a construção civil produz significativa quantidade de resíduos
sólidos em grandes municípios, contribuindo com o agravamento dos problemas
ambientais e sociais. A figura 25 demonstra que grandes quantidades desses resíduos
provém principalmente de obras de intervenção como reformas, ampliações e
demolições (MAIA; MACHADO; FREITAS, 2009).

Figura 25 - Principais fontes de resíduos da construção civil

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (MAIA; MACHADO; FREITAS, 2009)

Seguindo as atividades estipuladas no plano de trabalho, iniciam-se as fases
preparatória e informativa, organizando o método para os passos seguintes. Na fase
preparatória são levantadas informações a respeito do problema.
A decisão de devolver o imóvel nas condições originais resulta em reforma, ou
seja, na demolição dos acabamentos utilizados e consequentemente na geração de
resíduos, que é inerente à atividade da construção civil. Os resíduos da construção
civil (RCC) ou de construção e demolição (RCD) geram um importante problema
ambiental, uma vez que os entulhos representam mais de 70% da massa total de
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resíduos urbanos de uma cidade brasileira de médio e grande porte. (MENEZES;
PONTES; AFONSO, 2011).
A Resolução 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
classifica os RCC e RCD de acordo com a classe (A, B, C ou D), especificações e
detalhamento, conforme Tabela 39.
Tabela 39 – Classificação dos resíduos RCC e RCD
Classe Especificação

Detalhamento

De construção, demolição, reformas e reparos de
pavimentação

A

Resíduos reutilizáveis ou
recicláveis

De construção, demolição, reformas e reparos de
edificações como componentes cerâmicos,
argamassa e concreto
De processo de fabricação ou demolição de peças
pré-moldadas em concreto, como blocos, tubos,
produzidas no canteiro de obras

B

Resíduos recicláveis para
outras destinações

Plásticos, papel e papelão, metais, vidros e outros

C

Resíduos para os quais não
foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis

Produtos oriundos do gesso e madeiras

D

Resíduos perigosos
oriundos do processo de
construção

Tintas, solventes ou resíduos oriundos de clínicas
hospitalares, dentre outras

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da resolução 307 do CONAMA, (2002)

Desta maneira, torna-se relevante reduzir o desperdício destes resíduos,
promovendo ações ecologicamente corretas.
Em continuidade ao plano de trabalho, a fase informativa reúne dados de todos
os setores de uma agência bancária assim como os materiais de acabamento
correspondentes utilizados nas mesmas, demonstrados na Tabela 40.
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Tabela 40 – Setores e materiais utilizados para reforma de agência bancária
Setor

Detalhamento

Fachada

Comunicação visual externa; Placas em ACM – Aluminium
composition material; Vidro temperado; Corrimão em alumínio

Espaço intermediário

Painel metálico; Forro; Luminárias; Porta giratória

Atendimento ao público

Mobiliário; Forro; Luminárias; Persianas; Caixilhos

Retaguarda

Mobiliário; Forro; Luminárias; Persianas; Caixilhos; Correio
pneumático; Fechadura eletromagnética

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a finalização das fases preparatória e informativa aplica-se a fase criativa,
onde propostas devem ser direcionadas nas principais funções dos itens, objetivando
alternativas de reuso. Assim, propõe-se a demolição seletiva, processo que se
caracteriza pelo desmantelamento cuidadoso, com o objetivo de recuperar a máxima
quantidade de elementos construtivos para reutilização, o que possibilita a
recuperação de materiais e componentes da construção, evitando a geração de
resíduos. A criação e manutenção desse procedimento são fundamentais para
assegurar o reaproveitamento adequado, promovendo a redução de custos e a
minimização substancial dos impactos ambientais que a nova fabricação ocasionaria,
agregando valor econômico e garantindo a reintrodução de itens na cadeia produtiva
da construção.
Para viabilizar a demolição seletiva deve-se pensar no conceito de
padronização de soluções técnicas, que deverá ser adotada na etapa de projeto para
reforma de um imóvel. O projeto que traz soluções unificadas resulta na fabricação de
componentes padronizados, como caixilhos, vidros, forro, dentre outros, que assegura
maior precisão na reforma, reduzindo o desperdício de materiais e possibilitando o
reaproveitamento desses itens em outras reformas. Outro fator importante para aplicar
soluções padronizadas de projeto é que diversas etapas de execução da reforma
trazem benefícios para o construtor e para o cliente final, uma vez que agiliza o
processo construtivo. A Tabela 41 apresenta os setores, as quantidades e os valores
relacionados.
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Tabela 41 – Setores, materiais e respectivos valores que podem ser economizados
com o reaproveitamento
Setor

Detalhamento

Fachada

Quantidade

R$/Total

Comunicação visual externa

1

14.000

ACM – Aluminium composition material

1

6.500

Vidro temperado e Corrimão em alumínio

19 m2

7.000

Painel metálico

13 m2

35.000

Forro

65 m2

4.000

Luminárias

10

7.500

Porta giratória

1

9.700

Espaço
intermediário

Mobiliário
Forro

100.000
220 m2

24.000

35

26.250

116 m2

14.000

118

14.000

-

8.000

Atendimento
ao público
Luminárias
Persianas / Caixilhos
Forro e Luminárias
Retaguarda

Louças e Metais
Correio pneumático e Fechadura
eletromagnética

12.000

Fonte: Elaborado pelo autor

Torna-se importante considerar que existem custos com alocação de mão de
obra qualificada para remoção dos materiais citados na tabela acima, além dos custos
com locação ou utilização de equipamentos e combustíveis como marteletes,
maçaricos de corte e demais, para viabilizar o correto reaproveitamento.
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7

RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS

7.1

Resultados econômicos

A análise dos resultados econômicos obtidos por meio da aplicação da EV,
considerando a reforma de vinte imóveis comerciais, tem como finalidade demonstrar
a eficiência da aplicação da técnica em todas as etapas do ciclo de vida da edificação
e, por meio da aplicação da ACCV, definir a melhor opção de projeto. Este trabalho
foi realizado por meio da análise dos custos totais investidos, que foram agrupados
de acordo com as etapas que compõe o ciclo de vida da edificação. A Tabela 42
demonstra o agrupamento dos custos totais anteriores a aplicação do método de
engenharia do valor, separados de acordo com a etapa do ciclo de vida da edificação.

Tabela 42 - Etapas do ciclo de vida da edificação e custos totais relacionados sem
aplicação do método de engenharia do valor
Etapas do ciclo de vida da edificação
Quantidade
Projeto
Obra 1
Obra 2
Obra 3
Obra 4
Obra 5
Obra 6
Obra 7
Obra 8
Obra 9
Obra 10
Obra 11
Obra 12
Obra 13
Obra 14
Obra 15
Obra 16
Obra 17
Obra 18
Obra 19
Obra 20

74.000
34.204
34.521
37.957
34.521
34.206
44.463
41.592
34.204
28.142
25.598
20.762
24.834
25.598
25.598
25.598
24.834
25.598
18.750
22.775

Obra
civil
1.335.575
1.106.164
899.711
865.425
855.780
644.370
626.385
626.030
633.134
626.453
589.615
559.251
551.846
454.850
422.631
403.314
397.880
382.884
362.886
323.129

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uso

Manutenção

Descarte

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
75.000
70.000
45.000
45.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

R$/Total

Área
(m2)

1.599.575
1.330.368
1.124.232
1.093.382
1.080.301
868.576
860.848
852.622
847.338
774.596
735.213
695.013
691.680
595.448
563.229
543.912
537.714
523.482
496.636
460.903

500
500
400
400
400
350
350
350
350
300
300
250
250
250
230
230
230
210
210
210
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Na tabela acima demonstram-se os dados para 20 imóveis comerciais
analisados. A primeira coluna ilustra a quantidade de obras estudadas, todas
localizadas na cidade de São Paulo, como já informado anteriormente.
Na sequência, a coluna de projeto com os custos relacionados a quantidade de
projetos elaborados, obtidos por meio de um processo de gerenciamento de projetos
e obras de edificações.
A coluna de obra civil apresenta os custos de execução, relacionados a área
do imóvel ilustrados na última coluna, obtidos por meio de concorrência baseada em
preços unitários adquiridos por meio de uma composição de insumos estabelecida.
A coluna de uso apresenta os custos referentes ao funcionamento das
instalações e compreende a gestão das instalações (segurança), taxas e impostos
locais, consumo de energia elétrica (iluminação, elevadores, dentre outros), consumo
de água e telefonia e seguros.
A coluna de manutenção relaciona os custos, obtidos por série histórica, dos
gastos executados com manutenções corretivas em um período de 15 anos e a coluna
de descarte demonstra os valores empreendidos com a necessidade de reformar o
imóvel nas condições originais, devido a contrato estabelecido, além do não
aproveitamento de itens como mobiliário, forro, revestimentos, informados na Tabela
40.
Por fim apresenta-se a coluna de custo total obtida por meio da somatória dos
custos de todas as etapas anteriores, ressaltando-se que a ordenação dos valores
apresentados nessa tabela foi elaborado por meio dos custos apresentados nesta
coluna, em ordem decrescente, independente dos valores apresentados nas colunas
anteriores. A última coluna apresenta a metragem dos casos estudados.
Com base na aplicação da EV pôde-se verificar que, aplicando conceitos como
reduzir, substituir ou eliminar funções consideradas não relevantes em todas as
etapas do ciclo de vida da edificação, o custo final para reforma de vinte imóveis
comerciais foi 19% menor que o custo total inicial. A economia proporcionada pode
ser observada na Tabela 43.
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Tabela 43 - Etapas do ciclo de vida, redução estimada, custo inicial e final
Custo

Custo

Inicial

Final

38,9

637.756

389.669

Obra

20

12.667.312

10.133.850

Uso

20

635.000

508.000

Manutenção

30

1.180.000

826.000

Descarte

50

1.155.000

577.500

Total

-

16.275.068

12.435.018

Etapas do ciclo de vida

Redução estimada (%)

Projeto

Economia Total (R$)

3.840.050

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados obtidos por meio da simulação da aplicação da EV nas etapas
do ciclo de vida da edificação foram satisfatórios uma vez que alcançou os objetivos
declarados. A presente pesquisa viabilizou redução de custos em todas as fases do
ciclo de vida da edificação, proporcionando uma maneira criativa de abordar
particularidades de cada etapa.
Desta análise observa-se que com a aplicação da técnica de EV, considerando
cada etapa do ciclo de vida definido, a economia é relevante, considerando a redução
de custo, conforme ilustrado na Figura 26.
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Figura 26 - Representação das etapas do ciclo de vida da edificação após a
aplicação da técnica de EV com valores de 20 processos e a
redução obtida

Fonte: Adaptado pelo autor

7.2

Análise do custo do ciclo de vida

Após a aplicação da EV em todas as etapas do ciclo de vida da edificação devese analisar o custo do ciclo de vida, com o objetivo de identificar o sistema ou opção
com o custo mais baixo. Assim, para efeito de análise e demonstração da metodologia
da ACCV, será apresentada a opção dos sistemas de refrigeração comparando o
sistema de ar condicionado com o climatizador evaporativo, solução proposta pela EV
na etapa de manutenção.
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O critério de decisão da ACCV para escolher um projeto em detrimento de outro
é que o sistema com o custo de vida mais baixo é o sistema preferido (FULLER;
PETERSEN, 1996).
Inicialmente faz-se a identificação do projeto com informações preliminares,
conforme Tabela 44.
Tabela 44: Identificação do projeto
Projeto

Imóveis comerciais

Localização

São Paulo – SP

Área de estudo (média)

300 m2

Número de habitantes fixos

8

Data base

01/2017

Data de serviço

12/2017

Característica do projeto

Climatização

Restrições

-

Tipo de estudo

Conservação de energia

Caso base e alternativas para
análise do custo

A – Reforma convencional
B – Reforma considerando a aplicação de EV

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima identifica o projeto, localização, a data base (o início do primeiro
ano do período de estudo, geralmente a data em que a análise do ciclo de vida é
realizada), a data de serviço (o ponto no tempo, durante o período de estudo, quando
um edifício ou sistema de construção é colocado em uso e os custos relacionados à
operação, incluindo os custos de energia e água, começam a ser incorridos) a
característica do projeto, tipo de estudo e as alternativas.
O sistema convencional de reforma do imóvel, definido como caso base A
(sistema de climatização por ar condicionado), deve ser comparado com uma
alternativa B (sistema de climatização por refrigerador evaporativo) que inclui várias
características de redução de custo. Os custos iniciais de investimento do sistema
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convencional são assumidos como incorridos no início do período de estudo. Os
parâmetros e pressupostos comuns ao caso base A e a alternativa B são detalhados
na Tabela 45:

Tabela 45: Parâmetros e pressupostos do caso base A e alternativa B
Parâmetros

Casos

Pressupostos

Localização

AeB

Imóveis comerciais em São Paulo

Taxa de desconto

AeB

Taxa de desconto corrente: 3% real para análise

Energia

AeB

Eletricidade a R$ 0,63/kWh

Tipo de tarifa

AeB

Comercial

Fator de desconto

AeB

Baseado na taxa de atualização de 3%

Vida Útil do sistema

AeB

10 anos

Período de estudo

AeB

15 anos

Data base

AeB

01/2017

Carga instalada

A

26,46 KW

Carga instalada

B

2,18 KW

Volume por TR

A

25,1 TR

Volume por TR

B

21 TR

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a análise das propostas de projeto, pressupõe-se que todos os custos
iniciais de investimento ocorram na data base. Na sequência deve-se verificar os
fluxos de caixa relevantes referentes a data-base, conforme Tabela 46:
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Tabela 46: Fluxo de caixa relevantes do caso base A e caso base B
Tipo de custo – Caso base A

R$

Investimento inicial

49.400

Custo de substituição no final do ano 05 *

3.000

Valor residual no final do período de estudo de 15 anos

1.000

Custos de eletricidade anual (76.840** kWh a US $ 0,63/kWh)

48.409

Substituição do sistema (final do ano 15)

49.400

Custos de Operação, Manutenção e Reparo (custo anual)

4.800

Tipo de custo – Caso base B

R$

Investimento inicial

81.860

Custo de substituição no final do ano 05 ***

1.500

Valor residual no final do período de estudo de 15 anos

800

Custos de eletricidade anual (21.470**** kWh a US $ 0,63/kWh)

13.526

Substituição do sistema (final do ano 15)

32.468

Custos de Operação, Manutenção e Reparo (custo anual)

2.200

Legenda: *Substituição do gás e dos compressores / **26,46 Kw x 11 horas/dia x 22 dias x 12
meses / ***Substituição do painel evaporativo - colmeia / ****A=13,23 Kw x 5
horas/dia x 22 dias x 12 meses + B= 2,53 Kw x 6 horas/dia x 22 dias x 12 meses
Fonte: Elaborado pelo autor

Os custos ilustrados na tabela acima referem-se ao investimento inicial (período
que começa com a data base e continua até a data de serviço durante o qual somente
os custos de investimento iniciais são incorridos), custo de substituição (custos de
capital incorridos para substituir o sistema durante o período de estudo), valor residual
(valor estimado líquido de quaisquer custos de alienação, de qualquer edifício ou
sistema de construção removido ou substituído durante o período de estudo), custos
de eletricidade anual (custo anual de energia usado para operar um sistema,
incorridos somente durante o período de serviço), custo de substituição do sistema e
custos anuais de operação, manutenção e reparo.
Na sequência elabora-se um diagrama de fluxo de caixa (Figura 27) que
demonstra os itens de custo e seu cronograma para o caso base A.
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Figura 27: Diagrama do fluxo de caixa – Caso base A
Período do estudo: 15 anos
Período de Projeto e Construção
Período de Serviço
Data base
Data de Serviço
Investimento inicial: R$ 49.400
Eletricidade – R$ 48.409
Operação, Manutenção e Reparo – R$ 4.800
Valor de revenda ao final
de 15 anos – R$ 1.000

Substituição
R$ 3.000

Período em anos

0

1

2

3

5

4

6

7

8

N
0

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 47 demonstra os dados quantitativos referentes ao fornecimento de
energia elétrica do caso base A e a Tabela 48 os dados do caso B.

Tabela 47: Dados quantitativos referentes ao fornecimento de energia elétrica do
sistema caso base A (ar condicionado)
Capacidade
Premissas

Sistema A

Total

Carga

Modelo
Split
Teto
Split
Teto
Split
Teto
Split
Teto
Split
Teto
Split
Teto
Split
Teto
Split
Wall

Custo unitário
(R$)

Instalação
(R$)

Custo
total
(R$)

TR

BTU/h

Kw

Equipa
mento

Outros

4

48.000

4,39

4.141

829

4.150

9.110

3

36.000

3,76

3.023

605

3.025

6.650

3

36.000

3,76

3.023

605

3.025

6.650

3

36.000

3,76

3.023

605

3.025

6.650

3

36.000

3,76

3.023

605

3.025

6.650

3

36.000

3,76

3.023

605

3.025

6.650

1,5

18.000

2,18

2.132

425

2.132

4.700

1,0

12.000

1,09

1.070

215

1.070

2.353

21,5

258.000

26,46

22.455

4.492

22.455

49.400

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 48: Dados quantitativos referentes ao fornecimento de energia elétrica do
sistema caso base B (climatizador evaporativo)
Premis
sas

Sistema
B

Capacidade

Carga

Modelo

Custo unitário
(R$)

Instalação
(R$)

Custo
total (R$)

TR

BTU/h

Kw

Equipa
mento

Outros

BEC
18.000

6

82.000

0,68

7.256

2.000

4.150

9.256

BEC
18.000

6

82.000

0,68

7.256

2.000

3.025

9.256

BEC
18.000

6

82.000

0,68

7.256

2.000

3.025

9.256

Split
Teto

1,5

18.000

2,18

2.558

2.135

3.025

4.700

19,5

264.000

4,22

24.326

8.135

13.225

32.468

Total

Fonte: Elaborado pelo autor

O quantitativo de cada sistema deve ser detalhado considerando a instalação
do sistema estudado, conforme Tabela 49 (ar condicionado) e Tabela 50 (climatizador
evaporativo):

Tabela 49: Quantitativo de componentes com a instalação do sistema - caso base A
(ar condicionado)
Custo total
de
materiais
(R$)

Custo Mão de
obra

Custo total

Componentes

%

Quantidade

Custo
unitário
(R$)

Condensador

56

8

1.886

15.090

12.575

27.664

Evaporador

20

8

674

5.390

4.491

9.880

Controle remoto

4

8

135

1.078

898

1.976

Drenagem

10

8

337

2.695

2.245

4.940

Linha
frigorígena

10

8

337

2.695

2.245

4.940

Total

100

-

3.369

26.948

22.454

49.400

Valor presente (convertido com INCC)

Fonte: Elaborado pelo autor

51.132
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Tabela 50: Quantitativo de componentes com a instalação do sistema - caso base B
(climatizador evaporativo)
Custo total
de
materiais
(R$)

Custo Mão de
obra

Custo total

Componentes

%

Quantidade

Custo
unitário
(R$)

Distribuidor de
água

1,5

3

145

435

120

555

Ventilador

6

3

508

1.523

420

1.943

Painel
evaporativo

37

3

3.192

9.577

2.640

12.217

Motor/Painel

38

3

3.156

9.470

2.610

12.080

Outros

17,5

5

2.558

2.558

2.132

4.700

Total

100

-

9.560

23.563

7.922

31.495

Valor presente (convertido com INCC)

33.598

Fonte: Elaborado pelo autor

O resumo das instalações dos casos A e B é inserido na Tabela 51.
Tabela 51: Total do custo inicial das alternativas dos sistemas A e B
Caso base A

Caso base B

Ar condicionado

Climatizador evaporativo

51.132

33.598

Sistema

Total Custo inicial
Fonte: Elaborado pelo autor

Para calcular o custo do cilo de vida de cada opção, deve-se incluir os custos
de operação, manutenção e reposição de cada sistema. A Tabela 52 demonstra o
cálculo base destes custos. Para observar os cálculos mais detalhados consultar o
Apêndice I (constitui o exemplo dos cálculos efetuados nos dois cenários de estudo).

Tabela 52: Inclusão dos custos anuais de operação, manutenção e reparo de cada
sistema estudado
Sistema

Operação / Manutenção / Reparo
(custo anual)

Caso base A

4.800

Caso base B

2.200

Fonte: Elaborado pelo autor
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Uma vez que os tipos de fluxo de caixa e seu cronograma são assumidos como
sendo os mesmos para o caso base A e para a alternativa de projeto B, elabora-se
um resumo dos dados de entrada assim como os cálculos (Tabela 53).

Tabela 53: Resumo dos dados de entrada e cálculos da ACCV para os casos base A
eB
I

II

III

IV

V

Itens de custo

Custos na
data base
(R$)

Período de
ocorrência
(anos)

Fator de
desconto

Valor
presente
(R$)

Custos do investimento
inicial

51.132

Data base

-

51.132

Substituição do sistema

3.000

5

0.701

2.103

Valor residual

(1.000)

15

0.554

(554)

Eletricidade – 76.840 kWh
a US $ 0,63/kWh

50.106

Anual

15.13

758.104

OM&R

4.970

Anual

14.88

73.953

Caso
Base

A

Total Custo do ciclo de vida – Caso base A

B

884.738

Custos do investimento
inicial

84.730

Data base

-

84.730

Substituição do sistema

1.500

5

0.701

1.051

Valor residual

(800)

15

0.554

(443)

Eletricidade –21.470 kWh a
US $ 0,63/kWh)

14.000

Anual

15.13

211.820

OM&R

2.278

Anual

14.88

33.896

Total Custo do ciclo de vida – Caso base B

331.054

Fonte: Elaborado pelo autor

O critério de decisão para escolher um projeto em detrimento de outro é que o
sistema com o ACCV mais baixo é o sistema preferido. O custo do ciclo de vida de R$
331.054 é menor do que o custo do ciclo de vida de R$ 884.738 do projeto
convencional, sendo o custo de vida economicamente viável.
Na sequência elabora-se a tabela (Tabela 54) com o resumo dos dados de
entrada das soluções (caso base A e B).
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Tabela 54: Resumo dos dados de entrada e cálculos da ACCV para os casos base A
eB
I

II

III

V

Itens de custo

Valor presente
do caso base A

Valor presente
do caso base B

Diferença do
Valor presente

Custos de eletricidade

50.106

14.000

36.106

OM&R

4.970

2.278

2.670

Economia de operação

Economia total

38.798

Custos adicionais de investimento
Custos de investimento inicial

51.132

84.730

33.598

Substituição do sistema

3.000

1.500

1.500

Valor residual

1.000

800

200

Total dos custos adicionais

31.898

NET Savings

6.900

Fonte: Elaborado pelo autor

7.2.1 Net Saving (NS)

Após a análise do Net saving pode-se constatar que a opção de projeto é
considerada lucrativa em relação ao caso base A, uma vez que o custo do ciclo de
vida da alternativa B de projeto é menor que o custo do ciclo de vida do caso base.

7.2.2 Savings to Investment Ratio (SIR)

Para verificar se a economia potencial da alternativa de projeto justifica o
investimento inicial, deve-se calcular o SIR, conforme abaixo:

SIR:

38.798

= 1,22

31.898

Uma relação de 1,22 significa que a alternativa de projeto irá gerar um retorno
médio de R$ 1,22 por cada R$ 1,00 investido, acima da taxa mínima exigida pela taxa
de desconto. Portanto a alternativa do projeto é rentável.
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8

CONCLUSÕES

No presente trabalho demonstrou-se a aplicação do método de análise do custo
do ciclo de vida, considerando a opção de projeto proporcionada pela aplicação da
técnica de engenharia do valor para obter redução de custo na construção civil,
analisando todas as etapas do ciclo de vida da edificação. A dissertação tem como
objetivo central a avaliação econômica de propostas de projeto, obtidas pela aplicação
estruturada da EV, para comprovação da escolha com menor custo.
A metodologia utilizada baseou-se na sistematização dos conceitos, revisão
de literatura e análise de estudo de caso, tendo-se selecionado a reforma de imóveis
comerciais para uso de uma instituição financeira. Com base nesses elementos
efetuou-se a aplicação da técnica de EV e a análise dos custos do ciclo de vida.
Como foi abordado, a EV é uma ferramenta de gestão relevante, pois introduz
componentes básicos que permitem um enfoque novo aos problemas, traz um maior
entendimento e conduz normalmente a redução de custos para determinada função
desempenhada. No caso específico do objeto de estudo analisado, constatou-se que a
EV mostrou-se uma técnica útil na obtenção de redução de custo, analisando as etapas
de projeto, obra, uso, manutenção e descarte, identificando as funções principais de
cada etapa, minimizando, substituindo ou eliminando funções desnecessárias e
maximizando as funções principais. A pesquisa assinalou que é possível, por meio da
aplicação correta da técnica de EV, reduzir os custos em todas as etapas do ciclo de
vida, o que auxilia na decisão de investimento.
Como fatores indutores à aplicação da EV, destaca-se o baixo investimento
para se utilizar este método, uma vez que não é necessário a compra de equipamentos,
máquinas ou softwares, apenas os profissionais já envolvidos no processo. Além da
participação mais ativa dos setores das empresas, criando melhor sinergia entre os
mesmos, melhor comunicação e a criação de uma cultura de questionamento de saber
o porquê daquele componente ou fase de um determinado produto ou processo existir,
tendo como foco principal a função que ele exerce.
As maiores dificuldades de aplicação do método de EV dizem respeito a dois
fatores relevantes que devem ser considerados para estudos futuros. O primeiro é a
mudança de cultura da empresa e consequentemente a quebra de paradigmas
existentes, pois as pessoas envolvidas devem estar receptivas a novas ideias e novos
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processos de trabalho, favorecendo assim a eficácia da implantação, uma vez que o
fator principal para alcançar um bom resultado é a criatividade. O segundo é a
importância na análise das funções dos produtos, que deve ser elaborada por
profissionais que mantenham o foco na redução de custo, sem depreciar ou alterar de
forma radical o produto original.
Considerando a ACCV no caso estudado, conclui-se que a metodologia de
avaliação econômica revela-se útil, uma vez que permite a análise dos custos
projetados no ciclo de vida da edificação, permitindo a comparação adequada de
alternativas de projeto de diferentes valores de capital tornando-se primordial a
aplicação da ACCV no setor de construção civil no Brasil, disseminando a utilização
desta metodologia para a avaliação da viabilidade econômica de projetos.
A limitação mais proeminente na aplicação da metodologia da ACCV é a coleta
de dados financeiros e despesas, como manutenção e outras, que fornecem as bases
para os cálculos precisos das despesas futuras da dependência gerando resultados
confiáveis.
Importante ressaltar que a tendência da evolução do setor de serviços,
especialmente o bancário, está passando por uma revolução provocada pela TIC
(Tecnologia da informação e Comunicação), que poderá provocar uma revisão dos
pontos físicos comerciais para maneiras mais inovadoras de prestação de serviços,
porém este trabalho não considera tais mudanças. Um outro aspecto importante é que
o presente trabalho está inserido em um contexto atual de crise econômica e política
que provoca incertezas no mercado interno, resultando na contenção de gastos por
parte das empresas.
Portanto, constatou-se que o objetivo inicial do trabalho foi alcançado, obtendo
êxito na redução de custos no estudo de caso. Dessa forma o modelo proposto para a
indústria da construção civil e todo o seu ciclo de vida cria novos conceitos e tendências
para a gestão de redução de custos.
Como recomendação para trabalhos futuros torna-se oportuno, para aplicação
da ACCV, apurar dados confiáveis de custos de projeto, obra, operação, manutenção
e reaproveitamento para amparar estimativas precisas a respeito das despesas futuras.
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Apêndice A - Cálculo dos custos de operação dos casos A e B
Custos anuais de operação dos sistemas estudados
Sistema

Operação (R$)

Caso base A

461.568,00

Caso base B

73.608,00

Valor presente para gastos anuais recorrentes – Caso A
15

n

(1 + 0,1008) - 1
VP=76.840 __________
15
0,1008 (1 + 0,1008)

(1 + d) -1
VP=A0 __________
n
d (1 + d)

VP= 761.545,73
Valor presente para gastos anuais recorrentes – Caso B
15

(1 + 0,1008) - 1
VP= 21.470 __________

n

(1 + d) -1
VP=A0 __________
d (1 + d)

0,1008 (1 + 0,1008)

n

15

VP= 161.436,17
Informações
Consumo diário KWh

26,46

Consumo mensal

30 dias

Tarifa (R$ 0,64/KWh)

R$ 0,63

Quantidade de equipamentos
Operação Mês: 26,46 Kw x 11 horas/dia x 22 dias
Operação Ano: 6.403 x 12
Consumo diário KWh

9
R$ 6.403/Mês
R$ 76.840/Ano
13,23

Consumo mensal

30 dias

Tarifa (R$ 0,64/KWh)

R$ 0,63

Quantidade de equipamentos

Dados Caso
Base A

13

Operação Ano: A=13,23 Kw x 5 horas/dia x 22
dias x 12 meses + B= 2,53 Kw x 6 horas/dia x 22
R$ 21.470/Ano
dias x 12 meses
Evolução das tarifas de acordo com IGP-M médio dos últimos 10
anos (média anual)
Fonte: Elaborado pelo autor

Dados Caso
Base B

10,08%
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Apêndice B - Cálculo dos custos de manutenção dos casos A e B
Custos total de manutenção dos sistemas estudados
Sistema

Manutenção * (R$)

Caso base A

49.438

Caso base B

12.515

Valor presente para gastos anuais recorrentes – Caso A
n

(1 + d) -1
M total=A0 __________ + ∑ Ft
t
n
(1 + d)
d (1 + d)
M total= 49.438
Valor presente para gastos anuais recorrentes – Caso B
n

(1 + d) -1 + ∑
M total=A0 __________
d (1 + d)

n

Ft
(1 + d)

t

M total= 12.515
Valor presente para gastos anuais recorrentes
Evolução das tarifas de acordo com IGP-M médio (média anual)

0,64%

Observações Ar Condicionado
Manutenção do Ar condicionado: Visita técnica anual – Custo
estimado.

R$ 4.800

Custo relativo a reposição de componentes a cada 5 anos

R$ 3.000

Observações Climatizador evaporativo
Manutenção do climatizador: Visita técnica anual – Custo estimado.

R$ 1.200

Custo relativo a reposição de componentes a cada 5 anos

R$ 1.000

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndice C - Cálculo dos custos de reposição dos casos A e B
Custos anuais de reposição dos sistemas estudados
Sistema

Reposição * (custo anual)

Caso base A

1.856

Caso base B

620

Valor presente para gastos anuais recorrentes – Caso A

Rep

=∑

Ft
(1 + d)

t

Rep =1.856,00

Valor presente para gastos anuais recorrentes – Caso B

Rep

=∑

Ft
(1 + d)

t

Rep =620,00

Valor presente para gastos anuais recorrentes
Evolução das tarifas de acordo com IGP-M médio (média anual)

0,64%

Observações Ar Condicionado
Custo relativo a reposição de componentes a cada 5 anos

R$ 3.000

Observações Climatizador evaporativo
Custo relativo a reposição de componentes a cada 5 anos
Fonte: Elaborado pelo autor

R$ 1.000

