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RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar uma evolução e perspectiva atual relacionado a Gestão de Ativos, 
bem como suas áreas de abrangência. No referencial teórico ressalta-se a relevância e aplicação da gestão de 
ativos.   
 
ABSTRACT: This article aims to present an evolution and current perspective related to Asset Management, as well 
as its areas of coverage. The theoretical framework highlights the relevance and application of asset management. 
KEYWORDS: Article. Asset Management.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em consequência do desenvolvimento industrial e 

para que as empresas conseguissem extrair um maior 

valor e entregar melhores resultados vindo dos ativos, 

foi necessário a implementação de uma gestão 

especifica.  

Com isso, de acordo com a norma técnica ISO 55000, 

considera-se um “ativo” como todo ou qualquer item 

que representa algum valor ou algum potencial para 

uma organização. 

Além disso, o sistema de gestão de ativos possui uma 

estrutura elaborada para beneficiar as organizações 

em um melhor desenvolvimento, coordenação e maior 

controle de todas as atividades relacionadas aos 

ativos.   

As atividades que envolvem a implementação dessa 

gestão inicia-se a partir da probabilidade de compra 

do ativo. Sendo assim, começa-se o planejamento 

sobre a necessidade real desse investimento, 

analisando todos as suas fases e ciclos de vida 

finalizando no ato do descarte, considerando as regras 

ambientais para evitar negligenciar as normas civis, 

administrativas e ambientais.  

 

 

 

 



2 

2 OBJETIVO 

O objetivo principal, é examinar qual a relevância do 

ativo para uma organização. Verificando a importância 

da gestão de ativo e suas normas para beneficiar o 

funcionamento da indústria.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 ISO 55000 

No ano de 2004, devido a demanda da indústria por 

um padrão de Gestão de Ativos, o Instituto de gestão 

de ativos (IAM) e a British Standards Institute (BSI) 

lançaram uma especificação disponível publicamente 

(PAS 55) para gerenciamento de ativos. 

Em 2008, as especificações sobre o gerenciamento 

dos ativos foram atualizadas, sendo, especificações 

disponíveis publicamente parte 1 e 2. Porém foi 

amplamente adotada no Reino Unido e Austrália, mas 

o mesmo não ocorreu em outras partes do mundo. 

No ano seguinte, 2009, com a popularidade da PAS 

55, e após consulta em industrias e órgãos 

profissionais em todo o mundo, a especificação foi 

apresentada para a Organização Internacional de 

Normalização. A proposta foi aprovada resultando em 

uma ISO 55000, desenvolvida nos últimos anos em 

conjunto com 31 países participantes. 

No caso do Brasil, somente no dia 15 de Janeiro de 

2014 houve a publicação da série de normas ISO 

55000 e foi implementada em 01 de março.  

 

A abordagem do sistema de gestão de ativos no 

contexto das normas ISO 5500x,  traz os requisitos 

necessários para que não seja um processo que 

limita-se somente ao controle e melhor gerenciamento 

de um ativo, mas sim, em um processo global onde 

permiti uma organização aprimorar suas estratégias 

de negocio e utilizar de um padrão internacional para 

obter maiores valores e visibilidade, além disso, 

permite manter o equilíbrio entre o desempenho, 

custos envolvidos e riscos associados.  

A serie de normas é composta por 3 normas distintas: 

ISO 55000, ISO 55001 e ISO 55002; 

 

3.1.1 ISO 55001 

A norma rege sobre os requisitos para um sistema de 

Gestão de Ativos, onde foram organizados por sete 

elementos;  

 Contexto na Organização 

 Liderança 

 Planejamento 

 Suporte 

 Operação 

 Avaliação 

 Melhoria 

 

3.1.2 ISO 55002 

Essa norma fornece diretrizes para a aplicação de um 

sistema de gestão de ativos de acordo com os 

requisitos da NBR ISO 55001. É composta por 10 

tópicos, sendo eles: 

 Escopo 

 Referencias Normativas 

 Termos e Condições 

 Contexto da Organização 

 Liderança 

 Planejamento 

 Suporte 

 Operação 

 Avaliação e Desempenho 
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3.2 O QUE É ATIVO? 

 

A partir da norma técnica, houve uma definição, 

visando atingir o planejamento estratégico 

organizacional, que um “ativo” é todo e qualquer item 

que representa algum valor atual ou potencial.  

É um conceito altamente amplo, que inclui bens 

corpóreos e incorpóreos. Além disso, deve se levar 

em consideração que os bens corpóreos ou físicos, 

representam uma parte substancial dos bens da 

empresa, e portanto, devem ser o foco principal.  

Podemos exemplificar itens corpóreos como: 

Equipamentos de medição, equipamentos industriais, 

peças de reposição, notebooks.  E itens incorpóreos: 

Sistemas e Softwares, habilidades. 

 

3.3 GESTÃO DE ATIVOS 

 

A gestão de ativos permite à organização examinar a 

necessidade e o desempenho de ativos e sistemas de 

ativos em diferentes processos. Esse exame pode ser 

feito a partir da aplicação de abordagens analíticas  

para o gerenciamento de um ativo durante as 

diferentes fases do seu ciclo de vida. Iniciando-as na  

concepção  da necessidade do ativo até o seu 

descarte, incluindo também o gerenciamento de 

qualquer potencial obrigação ou passivo após esse 

descarte.  

No meio industrial, o sistema de gestão de ativos foi  

muito debatido, devido a necessidade de um sistema 

único que integrasse os gerenciamentos de 

manutenção e controle, presentes em uma unidades 

industrial, obtendo maior confiabilidade, 

disponibilidade e segurança, reduzir a incidência de 

falhas e fazer pleno uso dos recursos de manutenção.  

Nesses debates, foi necessário salientar que os 

processos que envolvem a gestão de ativos não 

deveriam ser limitados somente sobre as 

manutenções. 

Estas manutenções fazem parte da administração dos 

ativos, mas também a aquisição, a instalação, o 

comissionamento, a operação, entre outros, terá um 

maior impacto no ciclo de vida do ativo. Também não 

pode ser um substituto para o gerenciamento da 

qualidade, pois o processo de qualidade é necessário 

para garantir a precisão do ativo.  

 

 

3.3.1 IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ATIVOS 

 

O gerenciamento de ativos é importante para auxiliar 

as organizações a: 

 

 Reduzir os custos totais de operar seus ativos. 

 Reduzir os custos de capital de investimento 

na base de ativos. 

 Melhorar o desempenho operacional de seus 

ativos (reduzir taxas de falhas, aumentar a 

disponibilidade, etc.). 

 Reduzir os potenciais impactos na saúde de 

operar os ativos. 

 Reduzir os riscos de segurança de operar os 

ativos. 

 Minimizar o impacto ambiental da operação 

dos ativos. 

 Manter e melhorar a reputação da 

organização. 

 Melhorar o desempenho regulatório da 

organização. 

 Reduzir os riscos legais associados aos ativos 

operacionais. 

O fator principal para um bom gerenciamento de 

ativos é que ele faça a otimização de todos esses 

benefícios, ou seja, o gerenciamento de ativos 

considera todos os itens mencionados acima e 

determina a melhor combinação de atividades para 

obter o melhor equilíbrio e ao final um maior benefício 

para a organização. 



4 

O Gerenciamento de Ativos está explicitamente 

focado em ajudar as organizações a alcançar seus 

objetivos definidos e a determinar a combinação ideal 

de atividades com base neles. 

 

 

 

 

 

 

3.4 CICLO DE VIDA DE UM ATIVO 

 

Figura 1 – Pilares do Ciclo de Vida de um Ativo 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

É imprescindível entender que todos os ativos 

possuem um ciclo de vida e portanto é absolutamente 

necessário que os mesmos sejam analisados.  

 

 Adquirir 

 

Abrange tudo o que vai para o planejamento, 

concepção e aquisição de um ativo. Alguns diagramas 

de ciclo de vida capturam o planejamento como uma 

função separada. A união adequada dessas atividades 

garante que o ativo seja o necessário para a atividade.  

 

 Implementação 

 

Abrange as atividades de instalação / criação ou 

construção do ativo e de garantir que ele esteja 

totalmente funcional. É um fato reconhecido que há 

uma maior incidência de falhas após a primeira 

instalação ou construção de um ativo. Portanto, a 

partir disso nota-se a necessidade de que o estágio de 

implementação no ciclo de vida supervisione a 

operação inicial dos ativos. 

 

 

 

 

 Operar 

 

Normalmente é a maior parte do ciclo de vida de um 

ativo, durante o qual ele fornece a função para a o que 

foi projetado. Durante esse período, o ativo deve estar 

sujeito a monitoramento, manutenção, reforma e 

atualização adequada para atender a qualquer 

alteração na condição ou requisito operacional. Para 

muitos ativos, essa fase é de décadas. Pode até ser 

séculos. É a fase com a qual muitos engenheiros 

estão mais familiarizados. 

 

 Dispor 

 

Frequentemente é  a fase mais negligenciada. Os 

ativos podem durar além do tempo de vida humano e 

na maioria dos casos é difícil considerar o seu 

descarte.  

Esta é a etapa primordial da vida de um ativo. As 

principais atividades incluem a remoção efetiva do 

ativo, eliminação ou reciclagem do ativo, ou 

planejamento de uma possível substituição. 

 

3.5 GERENCIAMENTO DE RICOS 

 

Os responsáveis pelo gerenciamento dos ativos, 

devem otimizar os resultados para o bem da 

organização, e portanto, precisam fazer um 

julgamento sobre quais as ações alcançam a 

combinação certa de resultados com base nos 

objetivos organizacionais.  
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Para fazer esses julgamentos, é necessário prever 

como suas ações terão impacto sobre o desempenho 

futuro dos ativos. Eles precisam quantificar a 

probabilidade de suas ações (ou inações) causarem 

uma mudança no desempenho e, em seguida, 

precisam determinar o impacto ou as consequências 

dessa mudança no desempenho. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos fatos mencionados foi possível 

descrever a evolução e os benefícios da gestão de 

ativos para uma organização.  

A norma técnica ISO 55000 sugere que a 

implementação de um sistema de gestão, pode ser de 

grande relevância para integrar diversos sistemas já 

existentes e aperfeiçoar o planejamento da aquisição, 

instalação, operação e manutenção de um ativo. 

Analisando os processos que fazem parte e não 

fazem parte dessa gestão, é possível assimilar que 

dentro da indústria esse planejamento capacita as 

empresas para gerarem uma dinâmica globalizada 

que facilitara no aumento da produtividade, 

consequentemente o resultado do produto final será 

altamente positivo. 
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