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Resumo 

 A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi eleita a oitava universidade mais 

bonita do mundo. No entanto, observa-se que este título não é tão merecido quando, 

diariamente, seus usuários lidam com goteiras, banheiros interditados e ambientes insalubres, 

interferindo diretamente na qualidade do serviço oferecido. Problemas de infraestrutura 

podem afetar qualquer edificação, de qualquer área, privada ou pública. Porém, o setor 

público possui uma particularidade: a burocracia e morosidade nos processos. Com técnicas 

de gestão estratégica moderna, este Relatório Técnico buscou sugerir melhorias para os 

problemas identificados na análise do fluxo de manutenção da UFRRJ, resultando na 

identificação e registro do processo e em sugestões pontuais de melhorias, aclarando assim os 

procedimentos e técnicas para os usuários (solicitantes e funcionários).  

 

Palavras-chave: manutenção predial, 5W2H, setor público.  

 

1 - Introdução 
Questões de ordem infraestrutural acarretam qualquer organização, seja pública ou 

privada. O problema é quando tais questões tomam o lugar do objetivo-fim da organização, 

afetando a qualidade e eficiência do serviço oferecido.  

As edificações possuem a finalidade de abrigar as atividades humanas. São o refúgio e 

a proteção do individuo que nela deposita suas esperanças. Em uma organização, a edificação 

se caracteriza como o local necessário para a realização das diversas atividades produtivas. 
 
(...) as edificações apresentam uma característica que as diferencia de outros 

produtos: elas são construídas para atender seus usuários durante muitos anos, e ao 

longo deste tempo de serviço devem apresentar condições adequadas ao uso que se 

destinam, resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades 

técnicas iniciais. (NBR 5674, 1999) 

 

Neste sentido, evidencia-se que processos de manutenção predial são exigidos tão logo 

a edificação é colocada em uso. De acordo com NBR 5674 (1999) a manutenção predial é um 

conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional 

da edificação e de suas partes constituintes visando atender as necessidades e a segurança de 

seus usuários.  

Salienta-se, portanto, a importância da manutenção preventiva, que pode ser um 

instrumento gerencial estratégico, otimizando recursos e melhorando a qualidade dos 

serviços. Segundo Carlino (2012), o conceito que resume a atual função da manutenção é 

evitá-la, ou seja, buscar formas de se evitar as falhas e não de corrigi-las.  

Contudo, é observado que a atividade de manutenção das edificações públicas, de uma 

forma geral, é realizada de maneira improvisada e casual, não existindo planos de manutenção 

preventiva ou corretiva conforme preconizados na NBR 5674 de 1999. Ao invés disso, 
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possuem ações tardias tão somente para responder a situações de emergência, gerando riscos 

aos usuários e a perda antecipada da funcionalidade da edificação.  

O objetivo deste trabalho é identificar as falhas do processo e propor uma ferramenta 

de gestão que forneça parâmetros para a realização das atividades de manutenção predial de 

maneira sistemática e estruturada, buscando a melhoria contínua, no âmbito da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).  

 

2 – Apresentação do Caso 

 A UFRRJ tem suas origens no Decreto 8.319 de 20 de outubro de 1910, e inicialmente 

chamava-se Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. Os moldes atuais da 

universidade se iniciam em 1948 quando a mesma teve o seu campus transferido do palácio 

do Duque de Saxe, no bairro Maracanã, para as margens da BR465, em Seropédica, além de 

consolidar novos cursos. Finalmente em 1965 a universidade passou a atual denominação. 

De acordo com o site da instituição, atualmente a UFRRJ conta com 3 campus 

distribuídos pelos municípios de Nova Iguaçu e Três Rios, além da sede em Seropédica, 

oferecendo 57 cursos de graduação e 41 cursos de pós-graduação stricto sensu. Possui em 

seus recursos humanos docentes e técnicos-administrativos atendendo uma média de 20 mil 

alunos, além da produção de pesquisas e ações extensões voltadas à sociedade. Sua sede, em 

Seropédica, possui cerca de 3.024 hectares, o equivalente a pouco mais de 3 mil campos de 

futebol, conta com prédios em arquitetura neocolonial, paisagismo, jardins e lagos. De acordo 

com o site “Mapa de Cultura RJ”, a UFRRJ possui grande parte da sua área tombada pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.  

A composição de suas paisagens, a natureza exuberante e a arquitetura imponente 

proporcionam um ambiente de estudo e lazer de dar orgulho à comunidade acadêmica e 

seropedicense. A UFRRJ é frequentemente eleita como a Universidade mais bonita do Brasil. 

O maior jornal paranaense, Gazeta do Povo (2017), a colocou recentemente como a primeira 

da lista. Não raramente a UFRRJ aparece liderando rankings de beleza pelo Brasil a fora. 

Chama a atenção, porém, a eleição como a oitava universidade mais bonita do mundo, pela 

revista Tam nas nuvens, em 2014, lhe fornecendo um título que a coloca ao lado de 

universidades de excelência como Oxford e Yale. Entretanto, misturado a tanta beleza a 

UFRRJ possui problemas de manutenção predial e infraestruturais tão elementares e 

indispensáveis ao bom andamento das atividades. Diante disto, não é raro que muito das suas 

pautas sejam em torno deste assunto em detrimento de questões sobre ensino, pesquisa, 

extensão e os seus efeitos na sociedade. Foi observado, nas diversas reuniões do Conselho da 

Unidade, que a dificuldade com a manutenção predial é um ponto que gera consequências no 

dia-a-dia acadêmico. Enquanto universidades de excelência debatem sobre temas que irão 

impactar diretamente na vida da sociedade, a UFRRJ tem grandes dificuldades de trabalhar 

temas de tal relevância, pois ainda tem-se que discutir questões básicas de infraestrutura.  

Observa-se que não há espaço para discussões acadêmicas. E isso gera consequências 

negativas na formação dos alunos. O principal efeito da carência de manutenção predial é a 

perda antecipada da funcionalidade da edificação, gerando grandes prejuízos à sociedade e 

risco aos usuários (BRASÍLIA, 2012). O Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal (2012) indica que outro efeito é o desperdício de recursos públicos, uma vez 

que, quando o gestor finalmente for reparar o bem, vai encontrá-lo com os danos agravados 

pela ação do tempo, encarecendo o conserto. Portanto, manutenções tardias e meramente 
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reativas elevam o custo e afrontam diretamente o princípio da economicidade (BRASÍLIA, 

2012).  

Verifica-se a ausência de uma gestão predial eficiente, estratégica e que gere valor 

para na UFRRJ. Observa-se também que o fato dos serviços de manutenção não serem 

planejados traz prejuízo à realização destes serviços, acarretando transtornos à população 

acadêmica. 

Campos (2004) preconiza que os funcionários que podem contribuir para a análise do 

problema devem ser envolvidos em reuniões e estabelecerem uma política participativa. Desta 

forma, para identificarmos os principais motivos que acarretam este problema, foi realizada 

uma reunião com alguns membros do Conselho da Unidade, onde foi realizado um 

brainstorm e também foi passado um questionário aos colaboradores da manutenção, 

resultando nas possíveis causas para o problema identificado. Utilizamos a ferramenta auxiliar 

diagrama de Ishikawa, estabelecendo uma relação entre a causa e o efeito, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama de causa e efeito. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3 – Referencial Teórico  

  Será iniciado pela conceituação da administração pública, bem como sua 

contextualização com o cenário atual referente à gestão predial. Após, serão elencados alguns 

conceitos e métodos referentes à manutenção predial e uma análise de como a ferramenta de 

gestão 5W2H pode ser utilizada positivamente na importância da manutenção predial.  

 

3.1 – Administração Pública   
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 A Administração Pública é onde os gestores públicos tomam decisões de forma 

legítima, em nome do povo que representa e usando recursos públicos para isto (CARLINO, 

2012 apud SOUZA, 2007). 

É sabido que todos os órgãos públicos estão sujeitos a processos legais, sendo 

permitido aos gestores públicos fazerem apenas o que tem previsão legal. Porém, muitas 

vezes tal característica é vista indevidamente como limitadora, fazendo com que órgãos 

públicos sejam referência de burocracia improcedente.  

Sendo sujeita a processos legais e de forma a atender aos interesses da sociedade e do 

próprio poder público, as instituições públicas devem seguir as diretrizes da lei 8.666/93 e 

com isso os agentes públicos que gerenciam a manutenção predial devem rigorosamente 

fornecer a atenção necessária à análise do conteúdo da lei.  

Segundo Carlino (2012), a Lei 8.666/93 tem a preocupação iminente da administração 

pública em garantir a total integridade dos usuários das edificações visando à correta 

concepção em sua fase de uso. Ainda, Carlino (2012) observa que três dos sete requisitos que 

devem ser respeitados nos projetos básicos e executivos de obras, elencados na Seção III, art. 

12, da referida Lei, são diretamente ligados à manutenção. Contudo, nem sempre este aspecto 

é avaliado nos projetos submetidos.  

Carlino (2012) ressalta que “o administrador público, o diretor/gerente de manutenção 

predial, necessita conhecer muito bem suas limitações perante a lei, para poder de maneira 

concreta, realizar seu planejamento anual sem que nada escape a seus olhos”. 

 

3.2 – Manutenção Predial   
 A manutenção predial é fator de fundamental importância para o bom desempenho de 

qualquer edificação. Villanueva (2015) salienta a importância de a manutenção ser realizada 

de forma estruturada e sistematizada, afastando-se de imprevisões e causalidades. Ademais, o 

planejamento da manutenção predial é essencial para que possa ser atingido o nível esperado 

de desempenho da edificação. 

 A manutenção predial se enraizou como um problema na cultura brasileira. O 

investimento em longo prazo é a configuração mais vantajosa, não devendo ser caracterizado 

como um custo. A instrução quanto à conjectura de ferramentas de gestão a fim de padronizar 

e sistematizar as vistorias em edificações como meio eficaz de manutenção de bens públicos, 

de forma a minimizar a ocorrência de serviços de manutenção não planejados, deve ser uma 

meta em todos os órgãos (INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE 

ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 2012). 

 Além disso, faz-se necessário a criação de uma metodologia de priorização para apoiar 

a gestão de alocação dos recursos financeiros, partindo-se do princípio deste ser um bem 

escasso. Guimarães (2009, p. 77) ressalta que 

 
ferramentas metodológicas [...] devem mostrar clara, ordenada e inequivocamente, 

entre várias edificações ou componentes delas, qual está em estado de deterioração 

mais avançado, devendo, portanto, ser a primeira a receber recursos. 

 

 A obtenção de parâmetros para a análise qualitativa e quantitativa de processos 

utilizados atualmente na rede pública para a manutenção predial, no âmbito dos princípios 

basilares da administração pública e a identificação dos limitadores da capacidade de 
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prestação de serviços eficientes são essenciais a fim de proposição de mudanças nos processos 

de manutenção predial direcionados a esta área. (CARLINO, 2012) 

 

3.3 – Ferramentas de gestão: 5W2H 
Dentre as várias ferramentas de gestão encontradas na literatura, o 5W2H mostrou-se 

o mais apropriado ao contexto. 

Silva et al. apud Polacinski (2013) descreve que a ferramenta consiste num plano de 

ação para atividades pré-estabelecidas que precisem ser desenvolvidas com a maior clareza 

possível, além de funcionar como um mapeamento dessas atividades. A técnica consiste em 

responder sete questões e organizá-las. Abaixo segue um quadro explicitando as etapas da 

ferramenta 5W2H: 

 
Figura 2. Etapas da ferramenta 5W2H . Fonte: Meira (2003). 

 

As respostas destas questões fornecerão ao gestor um plano de ação detalhado, que vai 

ajudá-lo a ter controle sobre o projeto com visualização de todos os passos a seguir e 

fundamentar sua tomada de decisão, de forma muito mais clara e objetiva. 

A ferramenta 5W2H quando bem implementada não deixa dúvidas ao colaborador, 

dando espaço à produtividade. Os envolvidos saberão exatamente o que fazer, quando, onde, 

como etc, resultando em coesão da equipe e economicidade dos recursos.  
 

Nota-se que as respostas destas questões estão interligadas e que ao final do 

preenchimento da planilha, surge um plano de ação detalhado, de fácil compreensão 

e visualização, que define as ações tomadas, de que maneira serão realizadas e quais 

os responsáveis pela execução de tais atividades. (Silva et al, 2013) 

 

4 – Plano de Ação  
O plano de ação será abordado com a finalidade de fazer um mapeamento dos fluxos 

das atividades e apontar os pontos críticos. Diante disto, assinalar-se-á as propostas de 

oportunidades de melhorias, usando como auxiliar a ferramenta 5W2H, escolhida devido a 

sua simplicidade, flexibilidade de aplicação e clareza das atitudes a serem tomadas.  

Segundo Lisbôa e Godoy apud Sebrae (2012), a técnica 5W2H é uma ferramenta 

prática que permite, a qualquer momento, identificar dados e rotinas mais importantes de um 

projeto ou de uma unidade de produção, como também possibilita identificar quem é quem 

dentro da organização, o que faz e porque realiza tais atividades. 

Utilizando-se das respostas às sete palavras inglesas What (o que?), Who (quem?), 

When (quando?), Where (onde?), Why (por quê?), How (como?) e How Much (quanto 

custa?), esta ferramenta fornece ao final da elaboração de suas matrizes um plano de ação 

norteador claro, que não deixa dúvidas quanto a sua implementação. Cabe salientar que o item 

referente ao “How Much” (quanto custa) não foi utilizado devido à dificuldade de estimar tais 
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custos, sobretudo se tratando do setor público e todo o custo indireto relacionado, sendo 

adaptado assim para 5WH.  

 

4.1 – Coleta de dados 

Inicialmente foi realizada uma reunião com os conselheiros e passado um questionário 

aos funcionários da manutenção a fim de aclararmos as causas do problema, que resultou no 

diagrama de Ishikawa elencado na sessão “Apresentação do caso” acima. Após, realizou-se 

uma reunião com os gestores da Prefeitura Universitária, unidade responsável por toda a 

manutenção predial da UFRRJ, a fim de identificarmos o fluxo de solicitação de manutenção, 

resultando na Figura 3. 

 
Figura 3. Fluxo de requisição de serviços da manutenção na UFRRJ. Fonte: Elaborado pela autora.  

*NATO – Núcleo de Apoio Técnico Operacional. 

4.2 – Análise dos dados 

Foi realizada a análise do fluxo de solicitação de serviços de manutenção da UFRRJ 

juntamente com as causas do problema identificadas. Assim, conseguimos apontar os pontos 

críticos do processo. Com a visão dos pontos críticos, pôde-se perceber as anomalias e, assim 

tomar decisões quanto a elas, buscando a melhoria do sistema.   

Abaixo está o fluxograma de solicitação de serviços de manutenção da UFRRJ, com a 

identificação dos pontos críticos: 
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Figura 4. Pontos críticos no fluxo de requisição de manutenção na UFRRJ. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No quadro abaixo foram elencados os pontos críticos e relacionados às oportunidades 

de melhoria: 

PONTO CRÍTICO OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

1 Falta de treinamento 

dos operadores do 

NATO. 

Devido à falta de treinamento dos operadores do NATO, o 

preenchimento das solicitações é feito muitas vezes de forma errada, 

com pouca informação técnica a ser repassada aos colaboradores da 

manutenção, ocasionando transtornos e perda de tempo na coleta destas 

informações essenciais para a execução do serviço.  

2 Não existe uma 

priorização das 

demandas. 

A falta de um padrão para priorizar as demandas, faz com que as 

solicitações sejam atendidas por ordem de chegada, de forma que 

demandas urgentes e/ou imediatas sejam colocadas no mesmo roll das 

demandas de rotina. Ademais, a falta de uma classificação clara e 

pública favorece ao subjetivismo e a politicagem, de forma que certas 

demandas podem ser atendidas em detrimento de outras, apenas pelo 

critério de afinidade ao solicitante.  

3 Falta de retorno ao 

solicitante 

Não há um prazo aproximado para a conclusão do serviço, fazendo com 

que o solicitante não tenha a mínima ideia de quando sua demanda será 

atendida, além de não ser claro a responsabilidade dos envolvidos e a 

quem deverá ser cobrado pela demora ou não atendimento.  

4 Falta de uma equipe 

de avaliação do 

serviço. 

A falta de uma equipe que faça uma avaliação prévia do serviço, 

fornecendo uma relação dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados, ocasiona um serviço sem organização, onde inúmeras vezes 

são deixados incompletos, pois não foram previstas as etapas do 

processo. 

5 Problemas com O. S. 

em pendência. 

Não há um sistema que vincule a O.S. em pendência com o material 

solicitado. Por vezes, pela demora, quando o material chega não é 

lembrado mais para onde foi solicitado. É contado apenas com o fator 

humano, que depende da memória e possui muitas falhas.  

6 Gerência na 

solicitação de compra 

de materiais. 

Não há um padrão no fluxo de pedidos de compras de materiais para a 

manutenção, de modo que cada setor faz a solicitação sem uma gerência 

do processo. Este ato gera muitos transtornos e prejuízos financeiros, 

pois devido a demora na chegada dos materiais, os mesmos são muitas 

vezes esquecidos o porquê foram solicitados, causando prejuízo 

financeiro e a insatisfação do solicitante.  

7 Não há prazo para a 

chegada dos materiais 

solicitados. 

O setor de manutenção relaciona-se constantemente com o de compras, 

devendo os dois manterem uma sintonia e preverem eventos futuros 

para que a gestão ocorra perfeitamente. O fato de a manutenção ocorrer 

por demanda, acarreta em sobrecarga ao setor de compras, que, devido a 

isso não tem como fornecer um prazo para a chegada dos materiais 

solicitados, pois dependem de muitas variáveis que não estão no 

controle deles, como a política interna da administração, burocracia, 
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andamento do processo, além de fatores externos relacionados à 

economia do país que interfere diretamente nas empresas licitantes.  

8 Controle das O.S. 

ineficiente. 

Após o fim dos serviços, os setores responsáveis devem devolver as 

O.S. ao NATO, fornecendo um relatório das atividades desenvolvidas, 

bem como os recursos empenhados para tal. Porém, não é feito de 

forma padronizada e rotineira, havendo fichas que nem se quer foram 

executadas. Não há uma cobrança pela execução das O.S.  

 

4.3 – Aplicação da ferramenta 5WH 

Após a identificação e análise dos pontos críticos e das oportunidades de melhorias, 

foi feita uma nova reunião em conjunto com os gestores e funcionários da área de manutenção 

com o intuito de conhecermos quais pontos críticos poderiam ser resolvidos internamente e 

quais dependeriam de outros setores e/ou recursos.  

Após a análise dos pontos críticos, pôde ser realizado o plano de ação direcionado a 

cada um deles, utilizando como auxiliar a ferramenta 5WH. Apesar de poder ser utilizada em 

todo o processo, focamos em aplicar a ferramenta apenas nas ações mais urgentes, que 

dependeriam essencialmente do próprio setor.  

Na fase da análise, foi identificada a falta de treinamento dos colaboradores do Núcleo 

de Apoio Técnico Operacional, setor ligado diretamente à Prefeitura universitária que recebe 

e concentra todas as solicitações de manutenção da universidade direcionando-as de acordo 

com o serviço necessário. Esta capacitação demanda um comprometimento da Coordenadoria 

de Desenvolvimento de Pessoas para prever, no plano de capacitação, ações direcionadas a 

estes servidores. Com isso, busca-se um preparo técnico já na parte inicial do processo para 

saber direcionar de forma mais eficiente as demandas. 

 
Foi sugerida a realização de uma reunião a fim de serem remodelados alguns 

processos de trabalho e incluído novos procedimentos, a saber: priorização de demandas, 

criação de uma equipe de avaliação prévia e fornecimento de prazo ao solicitante.  

No que tange à priorização das demandas, esta deverá ser feita no momento do 

recebimento da solicitação pelo operador do NATO. Daí a necessidade deste colaborador 

estar bem capacitado e saber distinguir tecnicamente as demandas urgentes, imediatas, 

rotineiras e preventivas. Deve haver critérios claros que conceituem tais classificações para 

evitar qualquer tipo de avaliação subjetiva que pode favorecer questões meramente políticas.  
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A equipe de avaliação prévia deverá ser formada com um técnico de cada 

especialidade, que deverá ir ao setor solicitante, no prazo máximo de um dia útil, avaliar o 

serviço solicitado, anotando em relatório próprio os insumos necessários para a realização do 

serviço. Ao retornar com este relatório ao NATO, será feito uma análise do estoque de 

materiais disponíveis, avaliada a demanda de serviços e assim fornecido um prazo de 

conclusão ao solicitante.   

 

 
Essas informações de prazo, materiais a serem utilizados, retirada de estoque etc, 

devem constar no sistema informatizado de ordens de serviços. Para tal, foi observado que é 

necessário fazer uma melhoria no referido sistema, de forma a acrescentar os campos para 

inclusão destes novos dados. Este serviço deve ser solicitado à Coordenadoria de Tecnologia 

da Informação. Ainda no que se refere à melhoria do sistema, foi observado também que é 

necessário incluir um plugin que crie alertas quando há alguma O.S. com prazo a vencer ou 

vencidas. Este controle deve ser feito pelo NATO.  

 Quando algum insumo não constar em estoque e esgotada as possibilidades de compra 

junto ao gestor setorial, é necessário se relacionar com o setor de compras da Universidade. 

Neste ponto, foram encontrados vários problemas referentes ao fluxo interno do departamento 

de compras, não sendo abrangido neste trabalho. O ponto crítico que tangencia os dois setores 
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e que cabe na análise deste relatório é referente à identificação ineficiente do motivo da 

solicitação do material. Foi observado que devido à demora nos fluxos internos de compras e 

a morosidade da administração pública, muitas vezes ocorre de demorar muito tempo para o 

material chegar, não raramente sendo esquecido do por que foi solicitado. Identificamos que 

isto se deve ao fato de não haver um registro eficiente desta solicitação. Portanto é necessário 

que concentre no NATO toda a solicitação de insumos para que seja feito um controle 

sistemático destas solicitações.  

 
 Concluída esta primeira fase, percebemos que o fluxo dos processos ficou mais claro 

para os funcionários envolvidos, elucidando a responsabilidade de cada um para que o sistema 

flua sem nenhum percalço. Apesar de não ter sido o foco da análise, percebemos que os 

funcionários ficaram mais empolgados e estimulados com o serviço. Acreditamos que este 

seja um efeito secundário do processo de implantação da matriz 5WH, pois com o 

envolvimento de todos, há a propagação do sentimento de pertencimento e de importância. 

Em uma segunda fase, quando da implantação prática, espera-se que os funcionários 

tenham clareza de sua função e dos registros de procedimentos. Almeja-se que haja uma 

melhoria em todo o fluxo de manutenção refletindo principalmente na imagem percebida pelo 

solicitante, que passará a obter feedback de suas solicitações, com prazos e recursos 

investidos. Ansiamos, assim, favorecer a imagem da Universidade, zelando por ambientes 

agradáveis para a vivência diária de alunos, professores, servidores e comunidade externa, 

visando sempre os princípios da economicidade e eficiência do órgão. 

 

5 - Conclusão  

Este trabalho teve como finalidade analisar o processo de manutenção predial no 

âmbito da UFRRJ, identificando os pontos críticos, e sugerir melhorias no fluxo. Desta forma, 

o problema ficou mais claro e palpável, de modo a facilitar as sugestões de melhoria para 

contribuírem na solução dos problemas encontrados.  

Com esta pesquisa foram identificados os seguintes pontos críticos no fluxo de 

manutenção predial da organização: falta de treinamento dos operadores do NATO; ausência 

de priorização das demandas; falta de retorno ao solicitante; falta de uma equipe de avaliação 

do serviço; problemas com O. S. em pendência; má gerência na solicitação de compra de 

materiais; ausência de prazo para a chegada dos materiais solicitados; e controle das O.S. 

ineficiente. 
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A partir desta constatação identificamos uma oportunidade de melhoria para cada um e 

com a ajuda da ferramenta 5WH sugerimos sistematicamente os passos para alcançar o 

objetivo constatado. 

Espera-se que este tema não finde neste estudo, dado a complexidade e natureza 

multidepartamental que a esfera da manutenção predial possui. Como se pôde observar, há 

grande relação com a área de compras e de recursos humanos, dependendo diretamente delas 

para obter a eficiência no gerenciamento. Este estudo iniciou o debate e aclarou as relações e 

esferas envolvidas. Portanto, necessita agora que estudos mais detalhados sobre a melhoria na 

área de compras e na área de recursos humanos possam complementar e contribuir para a área 

de manutenção, de forma direta ou indireta.  

Esta análise visou contribuir para a melhoria dos processos de manutenção predial da 

UFRRJ, pautada na busca pela eficiência do órgão e na melhoria com os gastos públicos, para 

oferecer a população usuária uma estrutura compatível com o título de 8° Universidade mais 

bonita do mundo.  
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