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Breve abordagem à gestão de ativos físicos 
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1. INTRODUÇÃO 

Em virtude da importância que os principais ativos 

têm para a capacidade de as organizações gera-

rem e manterem o seu valor, a gestão de ativos 

físicos é um dos tópicos que se revestem de uma 

maior relevância para as empresas. Torna-se, 

pois, necessário definir o processo conducente à 

materialização de uma capaz gestão dos ativos 

ao longo de todo o ciclo de vida dos mesmos, por 

via da seleção das metodologias adequadas à 

gestão daqueles entendidos como os mais rele-

vantes para a função da empresa, bem como os 

que se apresentam com maior capacidade de ge-

rar valor. 

Na verdade, a gestão de ativos físicos é um tema 

que tem vindo a ganhar cada vez mais importân-

cia no mundo da manutenção, especialmente nas 

últimas duas décadas, alterando o panorama que 

se vivia até então. Isto deve-se, em especial, ao 

cada vez maior desenvolvimento de documentos 

normativos que vieram sustentar e, por conse-

guinte, guiar a criação e implementação de siste-

mas de gestão de ativos pelas organizações. Ini-

ciado pela PAS 55, publicada em 2004, seguida 

pelo desenvolvimento da família de normas ISO 

55000, estas normas têm vindo a guiar as empre-

sas naquelas que são, efetivamente, as melhores 

práticas ao nível da gestão de ativos, fazendo a 

ponte entre os ativos físicos e os demais existen-

tes nas empresas. Atualmente, são cada vez mais 

as organizações que apresentam um sistema de 

gestão de ativos bem suportado e em número gra-

dualmente crescente, certificado pelas normas 

ISO 55000.   

Exposta a importância que este tema apresenta, 

abordar-se-á ao longo deste artigo os principais 

pontos requeridos para a definição e implementa-

ção de um sistema de gestão de ativos físicos nas 

organizações. 
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2. DIFERENTES TIPOS DE ATIVOS NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Embora a temática mais presente ao nível da ma-

nutenção seja a dos ativos físicos, é importante 

perceber que as organizações são compostas por 

diversos tipos de ativos, todos eles com influência 

direta sobre o valor da organização e sobre a efe-

tiva realização ou potencialização do valor dos ati-

vos físicos. Elencam-se os cinco principais tipos 

discriminados na literatura [3]: 

• Ativos Humanos  

• Ativos de Informação  

• Ativos Financeiros  

• Ativos Intangíveis  

• Ativos Físicos  

Todos eles com impacto direto sobre os ativos fí-

sicos, seja relativamente ao conhecimento hu-

mano (Ativos Humanos), à identificação de opor-

tunidades (Ativos de Informação), aos custos ope-

racionais (Ativos Financeiros) e à reputação das 

organizações (Ativos Intangíveis), demonstra-se 

com estes exemplos alguns dos pontos de ligação 

destes ativos.  

Debrucemo-nos, então, sobre os ativos físicos 

que, segundo a norma EN 13306:2017, ‘’são os 

bens com valor potencial ou real para uma orga-

nização. Incluem uma máquina, o seu aciona-

mento, sistemas auxiliares, controlo e comando, 

cujo valor global de investimento figura na rubrica 

contabilista do imobilizado.’’ 

3. SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS 

3.1 NECESSIDADE  

Sublinhada a importância que os ativos físicos 

têm para as organizações, a implementação de 

um sistema de gestão de ativos apresenta-se, 

portanto, como essencial. 

Em primeira instância, importa perceber em que 

consiste a gestão dos ativos. Esta é principal-

mente influenciada por quatro fatores, identifica-

dos pela norma ISO 55000, que terão impacto di-

reto sobre o tipo de ativos que as empresas re-

querem para alcançar os seus objetivos, assim 

como o modo de gestão dos mesmos [1]: 
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• O propósito da organização; 

• O seu contexto operacional; 

• Os constrangimentos financeiros e os reque-

rimentos regulamentares; 

• As necessidades e expectativas da organi-

zação e as demais partes interessadas. 

Com estes fatores em mente, o controlo e a ges-

tão eficaz dos bens por parte das organizações 

será essencial para que estes realizem o seu va-

lor e atinjam o desempenho desejado, mantendo 

o equilíbrio de desempenho, custo e risco. Dado 

que a necessidade de proporcionar a melhor rela-

ção custo-benefício será um processo complexo 

que terá em conta este equilíbrio ao longo de todo 

o ciclo de vida do ativo, o mesmo apresenta-se 

como um dos principais desafios na gestão dos 

ativos físicos. 

Existirão, portanto, fatores de conflito a gerir, tais 

como os benefícios a curto prazo face aos bene-

fícios a longo prazo, as despesas face ao nível de 

desempenho ou a disponibilidade do bem ao 

longo do seu ciclo de vida. Existirão, também, di-

ferentes níveis em que os bens podem ser identi-

ficados e geridos – variando desde equipamentos 

ou componentes distintos a complexos sistemas 

funcionais –, sendo que esta hierarquia trará de-

safios, bem como oportunidades, aos diferentes 

níveis. [3] 

Para que seja possível a manutenção do equilí-

brio tão desejado, um sistema de gestão de ativos 

será essencial para coordenar e otimizar a diver-

sidade e complexidade dos bens em conformi-

dade com os objetivos, prioridades e, em última 

instância, o perfil de risco estabelecido pela orga-

nização. [3] 

3.2 ESTRUTURAÇÃO 

O ponto de partida para o desenvolvimento de um 

sistema de gestão de ativos será o planeamento 

estratégico para a organização. Este resultará do 

concertar da política, estratégia, objetivos e pla-

nos da organização para a sua gestão, que, por 

sua vez, serão responsáveis por uma combinação 

ótima de oportunidades ao longo do ciclo de vida 

a aplicar nos diversos sistemas e ativos, de 

acordo com as características inerentes aos bens. 

Definidos os quatros principais pontos em que se 

sustentará o planeamento, é necessário 

identificar as necessidades que cada um destes 

pontos acarreta para o mesmo [3]: 

1. Política – Princípios gerais da organização 

que servirão de orientação à gestão de ati-

vos; 

2. Estratégia – Processo sustentado e otimi-

zado a longo prazo, para uma concretização 

ótima do planeamento estratégico da organi-

zação, assim como da gestão de ativos; 

3. Objetivos – Discriminação/seleção de resul-

tados mensuráveis pretendidos para os ati-

vos, para a gestão de ativos e o sistema de 

gestão de ativos; 

4. Planos – Medidas, recursos e prazos preten-

didos para a implementação da estratégia de 

gestão de ativos e realização dos resultados 

da mesma. 

3.3 IMPLEMENTAÇÃO 

Concebida a estruturação do sistema de gestão 

de ativos, o último passo será a sua implementa-

ção ao longo do ciclo de vida dos mesmos. 

Iniciando na sua aquisição/criação, desde a sua 

utilização e manutenção, até ao ponto de renova-

ção ou extinção do ativo, este sistema apoiará to-

das as decisões, tendo sempre em conta os obje-

tivos da organização sobre os quais o sistema foi 

estruturado.  

A sua implementação poderá, inclusive, integrar a 

metodologia Plan-Do-Check-Act (PDCA). Exem-

plifica-se [3]: 

1. Planeamento – estabelecer a estratégia, 

objetivos e planos da gestão de ativos, ne-

cessários para a obtenção dos resultados 

pretendidos em linha com o planeamento es-

tratégico da organização; 

2. Executar – execução, através dos recursos 

necessários, dos planos de gestão de ativos; 

3. Verificar – monitorização e comparação dos 

resultados obtidos, face aos objetivos orga-

nizacionais; 

4. Agir – tomar medidas no sentido de assegu-

rar a concretização dos objetivos de gestão 

de ativos, assim como a melhoria contínua 

destes sistemas e do seu desempenho. 

Torna-se, então, evidente que a integração de um 

sistema de gestão de ativos com a metodologia 

PDCA permitirá a melhoria contínua destes 
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sistemas e a busca por melhores resultados das 

organizações. 

4. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DE UM SIS-

TEMA DE GESTÃO DE ATIVOS 

O maior benefício decorrente da implementação 

de um sistema de gestão de ativos será a capaci-

tação da organização para realizar valor a partir 

dos seus ativos, alcançando, deste modo, os seus 

objetivos. O realizar deste valor é possível graças 

ao importante equilíbrio de desempenho, custo e 

risco, que, por sua vez, são alguns dos principais 

benefícios dos sistemas de gestão. Resume-se 

[1]: 

• Gestão de risco – melhorias ao nível da sa-

úde e segurança, e reduções das perdas fi-

nanceiras e do impacto ambiental e social; 

• Desempenho financeiro melhorado – maior 

retorno do investimento e redução dos cus-

tos sem comprometer a concretização dos 

objetivos a curto e longo-prazo, preservando 

o valor dos ativos; 

• Eficiência e eficácia melhoradas – a revisão 

e melhoria dos procedimentos e do desem-

penho dos ativos, conduz a melhorias ao ní-

vel da eficiência e eficácia, inclusive na rea-

lização dos objetivos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo a obtenção de resultados positivos, que 

conduzam a um crescimento contínuo das organi-

zações, o fundamento para a sustentabilidade das 

mesmas, os sistemas de gestão, e a sua imple-

mentação, são um dos pontos mais importantes 

para a concretização desta realidade.  

Neste sentido, e como foi exposto ao longo desta 

breve abordagem à temática, a implementação de 

sistemas de gestão de ativos será fundamental 

para a realização dos objetivos das organizações, 

dado que a conceção destes sistemas terá sem-

pre na sua génese os planeamentos estratégicos 

organizacionais, as políticas e a visão a longo-

prazo para as empresas e, consequentemente, 

para a gestão de ativos. 

A melhoria contínua será fulcral para a manuten-

ção da relevância destes sistemas dentro das or-

ganizações. De igual modo, reveste-se de impor-

tância a aferição do nível de maturidade da gestão 

de ativos físicos, sustentada pelas principais nor-

mativas existentes relativas a este tema. Trata-se, 

por tal, de um tema que, dada a sua relevância, 

será merecedor de aprofundamento em artigo 

próprio. 
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