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Facility X Fires

• Facility Management ou pela sigla FM, que se
importa no como fazer as coisas da melhor
forma possível, para atingir a eficiência dos
processos, com o intuito de manter ambientes
funcionais e de qualidade para os usuários.

• Conceito amplo e multidisciplinar para um
operador que deve ter conhecimento Técnico,
Humano e Conceitual.



Facility X Fires
• Acredita-se que, para o campo da gestão de

facility, a junção dos dois perfis é o que mais se
encaixa nas necessidades apresentadas. O
profissional buscará o conhecimento técnico,
afinal ele lidará com equipamentos, máquinas,
processos e construções, mas também o
conhecimento estético, porque lidará com
status, ego e vaidade. Somada a isso, a
habilidade sistêmica para planejar e administrar
todas essas dimensões (...)



Facility X Fires

• A rotina do facility management concentra-se em
atividades de gestão de instalações e ativos, ou
seja, o profissional cria estratégias para aumentar
o desempenho das edificações e manter o
funcionamento contínuo das instalações,
implanta iniciativas de redução de consumo e de
recursos e, sobretudo, estabelece normas e
procedimentos que atendam às expectativas de
proprietários e inquilinos.



O gestor participa do aceite das obras de SCI?
O gestor acompanhou algum processo de 

comissionamento de SCI ?

O gestor está consciente dos riscos que está 
assumindo em SCI ?



Facility X Fires

• Gestão de equipes especializadas em 
infraestrutura; 

• Gestão das documentações Legais, 
Normas e Certificações, Gestão de 
locatários; 

• Gestão dos sistemas automatizados 
(geradores, elevadores, CFTV, para 
raios, portas e janelas 
automatizadas); 

• Gestão da eletricidade e iluminação;  
• Climatização; 
• Gestão do “lay out”; 
• Gestão da Portaria (controle de 

acesso), Seguranças,  Mensageria
(correspondência e malote); 

• Gestão de resíduos; 
• Gestão das águas; parking e  

transporte (frota de automóveis e 
ônibus); 

• Gestão das obras e reformas; limpeza 
e conservação; 

• Áreas verdes (paisagismo); 
• Controle de pragas; 
• Chaveiro; 
• Sistema de  Segurança contra 

Incêndio - SCI; 
• EPIs; 
• Alimentação  (copas e cozinhas) e 

Eventos;



Facility X Fires
• Como medir o desempenho das atividades e da área de

facilidades?
• Quem serão meus parceiros terceirizados ?
• Sempre será contratação pelo menor custo ?
• Mantem-se o conceito da construção de menor custo ?
• Qual é o nível de satisfação dos funcionários e usuários que

queremos atingir ?
• O que as pessoas esperam desta atividade?

• Nenhum incêndio ?

• O que a edificação deve oferecer ?
• O que o Facility deve oferecer ? (eu adquiro um veículo ou o

veículo se vende para mim?)
• O que o Estado deve oferecer? Existe CB na região?



Facility X Fires
• A indústria da construção civil deve alcançar melhor

capacidade de resolver questões de custos de manutenção dos
empreendimentos;

• Qualquer sistema implantado somente será bom se for
compatível com seu custo de manutenção. Não interessa se
protege e salva vidas;

• Melhores práticas e métodos na concepção, edificação e
conservação de edifícios, assegurando um ciclo de vida melhor
custo-benefício;

• Maiores problemas de manutenção são atribuídos a projetos
em que houve falta de cooperação entre as partes.

• Sustentabilidade é a chave com programa de eficiência das
operações, identificando a competência das empresas
terceirizadas na busca pelo melhor desempenho da planta



Ser produtivo : produzir de forma eficiente utilizando 
da melhor forma possível os recursos disponíveis                                            

(mdo, bens de capital e tecnologias).    

Será possível nesta velocidade ?



Minha edificação está segura mesmo sendo construída pelo 
menor custo ?

Minha população usuária está 
treinada e segura?

Mas eu tenho AVCB...meu prédio cumpriu a 
NFPA...



GUIAS DE MANUTENÇÃO DE SCI



Estou acostumado com os critérios de 
manutenção estabelecidos nas Normas 
Nacionais da ABNT ou Internacionais?











Pequenos e médios negócios



Facility X Fires
• Campo de atuação na área de SCI

– 44 IT´s CB/SP (792 páginas da legislação)

– Pelo menos 27 medidas de SCI no Decreto do CB;

– Mais de 60 normas da ABNT;

– Mais de 600 normas da NFPA;

– Mais algumas centenas de Normas Internacionais;

– Legislações Estaduais e Municipais conflitantes;

– Normas não atualizadas na mesma velocidade que o 
desenvolvimento da técnica e tecnologia;



Facility X Fires

• Resultados para os negócios

– Investimento com retorno a médio e longo prazo;

– Para haver retorno a edificação deve existir e cumprir 
o seu papel econômico e social;

– Para haver retorno a edificação deve garantir lucro;

– Para haver lucro a edificação deve ser sustentável.

– Sustentabilidade para a vida, patrimônio e meio-
ambiente



– Inexistência de Entidade que represente o Setor da Segurança 
contra Incêndio  (empresas e profissionais), o que torna o setor 
dependente de legislações dos Corpos de Bombeiros ou de 
exigências de Seguradoras;

– Falta de indicadores, índices e relatórios anuais  de incêndio 
voltados para a área de incêndio;

– Falta de informação e indicadores  de incêndio em relatórios no 
setor da Construção (SINDUSCON, CONSTRUDATA, CBIC, ABDI, 
IBGE, SEGURADORAS etc);

– Inexistência de site de busca para divulgação do setor de incêndio, 
bem como de fornecedores, credenciados, cursos, empresas 
capacitadas, programas de qualidade;

Fraquezas



Fraquezas
– Falta de Estatística de incêndio dos Corpos de Bombeiros;

– Falta de Capacitação de projetistas, instaladores e de profissionais 
dos Órgãos Públicos;

– Inexistência de programas para manutenção de sistemas de 
segurança contra incêndio;

– Falta de interesse de Órgãos Públicos na realização de parcerias;

– Falta de Laboratórios;

– Falta de padrão mínimo de exigências em SCI para todo o país;

– Falta de cursos de capacitação de profissionais em Engenharia de 
Incêndio



• Crescimento demográfico;

• Aumento do número de edificações verticalizadas e de 
maiores complexidades  com Átriuns e grandes espaços 
de convivência de trabalho;

• 20,5% da população de idosos ativos no mercado de 
trabalho;

• Aumento do % de deficientes físicos no mercado de 
trabalho.

• Minha SCI está adaptada a tal dinâmica realidade ?

• Equívocos “...meu empreendimento possui sistema 
consistente de combate a incêndios...” 

AMEAÇAS/RISCOS



Estou cumprindo a NBR 9050...

Mas estou realizando ajustes no 
meu  sistema de alarme  ?



Planos de abandono avançam além dos 
computadores e da fase cartorária ?

http://www.dw.de/softwares-podem-ajudar-a-evitar-tragédias-como-a-da-boate-kiss/a-16568050


Possuo todas as Normas da ABNT 

atualizadas para consulta ?

Realizei ajustes e adaptações no meu SCI ?



• Aumento do conceitos de edificações Green-
Buildings

–Que SUSTENTABILIDADE é essa dos edifícios
verdes, se tal conceito acrescenta condições
que prejudicam a SCI ?

–Por que o SCI ainda não é elencado como
critério de SUSTENTABILIDADE ?

– Salvar vidas humanas não é critério de
SUSTENTABILIDADE?

AMEAÇAS/RISCOS



Sustentabilidade ou irresponsabilidade?



Sustentabilidade ou irresponsabilidade?



Inserções de técnicas, 
tecnologias e modismos 
ainda desconhecidas e 
não estudadas em termos 
de SCI...



AMEAÇAS/RISCOS
• Estagnação, desde 1989, do número de

bombeiros no Estado de São Paulo para
atendimento de ocorrências e para demais
tarefas administrativas e técnicas;

• Falta de Estatística e Pesquisa de incêndios, o que
resulta na falta de identidade entre realidade
necessária e legislação fantasiosa;

• 2/3 das cidades do Estado de São Paulo não
possuem Bombeiros;



• Erros conceituais  nas legislações por pressão de 
Instituições e Empresas

• Falta de capacitação dos profissionais projetistas, 
instaladores e de fiscalização

• Falta de estímulo para aprendizado e de 
Instituições de Ensino

• Fornecimento de produtos sem certificação

AMEAÇAS/RISCOS



• Falta de auditorias, manutenções e treinamentos;

• Falta de Comissionamento de obras e de testes de
operação constantes;

• Falta de treinamentos práticos dos “Planos de
Emergência e de Abandono”;

• “Cegueira Deliberada” dos Órgãos Públicos para
aceitar critérios que descumprem Normas da ABNT
e as próprias Instruções Técnicas

• Falta de Estatísticas de incêndios e de sistemas
instalados

AMEAÇAS/RISCOS



• Blocos autônomos;

• Detectores via rádio;

• Centrais de alarme sem certificação;

• Sinalização de emergência;

• Rotas de fuga subdimensionadas (NBR9077);

• Dumpers de compartimentação;

• Controle de fumaça substituídos por sistemas de 
sprinklers;

• Falta de capacitação dos Órgãos Públicos para 
aplicar o Poder de Polícia do Estado;

AMEAÇAS/RISCOS





Posso confiar 

no Estado como 

gestor isolado 
da SCI ?



Também é do Facility ...





PERDA DE CREDIBILIDADE NA MARCA



NOVAS TECNOLOGIAS



Facility X Fires
• Em 2012 ocorreram 1.375.000 incêndios nos Estados Unidos da América

• Estes incêndios causaram:

– 2.855 mortes de civis, 

– 16,500 ferimentos em civis, e

– U$12.4 bilhões em danos a propriedades.

• 480.500 foram incêndios em edificações, ocasionando 2.470 mortes de civis, 14.700 
ferimentos em civis, e US$9.8 bilhões de danos a propriedades.

• 172.500 foram incêndios em veículos, ocasionando 300 mortes de civis, 800 ferimentos em 
civis, e U$1.1 bilhoes em danos a propriedade.

• 692.000 foram incêndios em ambientes não edificados ou outros, ocasionando 60 mortes de 
civis,  825 ferimentos em civis, e U$813 milhões em danos a propriedade.

• Em 2012 U.S. fire department foi acionado a cada 23 segundos. 

• Um incêndio em edificação ocorreu a cada 66 segundos.

• Um incêndio em residência ocorreu a cada 85 segundos.

• Um civil ferido ocorreu a cada 32 minutos.

• Um civil foi morto a cada 3 horas e 4 minutos.

• Um incêndio em locais não edificados ocorreu a cada 46 segundos.

• Um veículo  incendiado ocorreu a cada 156 segundos.



Facility X Fires



















Facility X Fire

• Um pouco da visão Brasil - ESTATÍSTICA













Facility X Fire

• Um pouco da visão Brasil - CAPACITAÇÃO





Facility X Fire

• Um pouco da visão Brasil – CERTIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS











Facility X Fire

• Um pouco da visão Brasil – TREINAMENTOS





Facility X Fires

• AVCB um bom referencial ?







Alguns Números do CBPMESP
-Menos de 10% dos municípios de São Paulo possuem Corpos de Bombeiros.  Resultado : 
Tempo resposta da Organização para as emergências indefinido.

-Desde 1989 não existe aumento de efetivo nos Corpos de Bombeiros de São Paulo, o 
efetivo atual que serve todo o Estado de São Paulo deveria atender somente o Município 
de São Paulo. Resultado: diminuição do número de combatentes e aumento de viaturas 
para as emergências, congestionando o “teatro de operações” e aumentando o risco para 
os profissionais;

-Um Vistoriante do Corpo de Bombeiros tem que realizar, em média, uma vistoria em 
edificação em não mais de 60 minutos. 
Resultado 01: Toda responsabilidade dos sistemas de segurança contra incêndio estão 
lastreados na ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de um profissional que não 
possui capacitação técnica (basta pagar ART no CREA);
Resultado 02: Empresas que vendem muito no mercado nacional se especializaram em 
enganar os “Corpos de Bombeiros” de todo o país com produtos sem certificação, sem 
qualidade, descumprindo Normas da ABNT e Código de Defesa do Consumidor, importando 
produtos sem qualidade;
Resultado 03: Como tudo está lastreado na ART, não se exige que a instalação seja realizada 
por empresas certificadas;
Resultado 04 : O AVCB é sinal verde para que não se realizem os treinamentos de 
operadores de sistemas de segurança contra  incêndio, bem como, testes, avaliações e 
manutenções periódicas, uma vez que os AVCB valem por 3 anos.
Resultado 05 : Reforça o estímulo para a falta de qualidade no Sistema de Segurança contra 
Incêndio, falta de Estatística, falta de cursos de capacitação etc.



Inconsistências do Decreto do CB

Comparando detecção de incêndio com 
spk; 
“Exaustão” ao invés de “Controle da 
movimentação da fumaça”



Facility X Fires

• Resultados positivos para o negócio:

– Bom projeto de Engenharia de Incêndio;

– Utilização de produtos certificados;

– Instalador certificado;

– Comissionamento das instalações;

– Operador treinado;

– População usuária consciente;

– Manutenção periódica (check, test, inspect);



Agradeço a presença de todos !
Contatos com o Coronel Engenheiro Civil 

e de Segurança do Trabalho Carlos Cotta Rodrigues

Site: www.cottaeng.com.br

E-mail: cotta@cottaeng.com.br

Fones: 11 3373-7471

11 9 9903-7936

http://www.cottaeng.com.br/
mailto:cotta@cottaeng.com.br

