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Sobre o ICA  

• ICA - International Copper Association – organização 

líder na promoção do uso racional e sustentável do cobre 

• Mundialmente composta por 33 empresas, sendo: 

• 80% das maiores produtoras de cobre refinado no 

mundo 

• 10 maiores indústrias transformadoras de cobre 

• Conta aproximadamente com 500 associados e parceiros 



 

 

Com sede em New York e escritórios regionais :  

 

• Bélgica 

• Canadá 

• Chile 

• China 

• África do Sul 

 

 

31 escritórios em 29 países nos 5 continentes  

 

ICA América Latina tem escritórios locais em 4 países: 

 

Procobre Brasil 

Procobre Chile 

Procobre México 

Procobre Perú 

ICA – International Copper Association 





O que é Gestão de ativos? 

 Gestão de ativos é o processo de guiar ou orientar a 

aquisição, o uso e o descarte de ativos de forma a obter 

o máximo benefício futuro e gerenciar os riscos e custos 

relacionados ao longo de todo o ciclo de vida. 



A história da Gestão de ativos 



PAS 55 



ISO 55000 

Esta Norma fornece uma visão geral de gestão de ativos 

e sistemas de gestão de ativos (ou seja, sistemas de 

gestão para a gestão de ativos). Ela também fornece o 

contexto para as normas ABNT NBR ISO 55001 e ABNT 

NBR ISO 55002.  



Principais diferenças 

São  normas que  descrevem Gestão de ativos e 

Sistemas de Gestão para Gestão de Ativos.  

São mais abrangentes e reconhecidas 

internacionalmente 

ABNT NBR ISO 

55.00X 

PAS 55 

É uma especificação técnica, não uma norma. 

Voltada apenas a ativos físicos.  



CEE - 251 Gestão de Ativos 



ABNT NBR ISO 55.00X 

55002 
Diretrizes 

para a 
aplicação da 

55001 

55001 
Requisitos 

dos 
sistemas de 

gestão 

55000 

Visão geral, 
principios e 
terminologia 

• Liderança 

• Política 

• Planejamento 

• Recursos  

• Operação 

• Avaliação 

• Monitoramento 

• Análise Critica  

• Melhoria 

Contínua 



Gestão de Ativos Físicos 



 Pesquisa sobre gestão de ativos em   
empresas de energia  



 Pesquisa sobre gestão de ativos em   

empresas de energia  



 Guia Básico para implantação da gestão 

de ativos em empresas de energia 



Nova pesquisa : 2014 



Nova Pesquisa sobre Gestão de Ativos 

Resultado da 

Pesquisa em 

2014 

LANÇAMENTO



 Pesquisa sobre gestão de ativos em   

empresas de energia  



63% 

37% 

Auto Declaração sobre praticar gestão de 
ativos em 2011 

sim não

Sim 
54% 

Não 
46% 

Auto declaração sobre praticar gestão de 
ativos 2014 

 Pesquisa sobre gestão de ativos em   empresas de 

energia  



 Gestão de ativos: Principais Conceitos 

Custo 
Desempenh

o 

A gestão de ativos deve considerar requisitos: 

 

• financeiros,  

• técnicos,  

• legais,  

• regulatórios e organizacionais 

 



 Pesquisa sobre gestão de ativos em   empresas de 

energia : Áreas de Conhecimento 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 Análise do ciclo de vida

RCM

Gestão de Riscos

LCC

Aquisição de ativos com base na eficiência energética

Plano de renovação ou reforma de ativos

Plano de descarte e substituição de ativos em final de vida

Análise da expectativa de vida ou vida remanescente

Indicadores de performance

Histórico de eventos ao longo da vida do ativo

79% 

46% 

86% 

32% 

43% 

75% 

68% 

75% 

86% 

46% 

Quais aspectos da gestão de ativos são importantes para serem 

praticados pela sua empresa? 

 



 Pesquisa sobre gestão de ativos em   empresas de energia  

A empresa utiliza ou adota alguma norma como referência para a 

prática de gestão de ativos ? 

 



 Pesquisa sobre gestão de ativos em   empresas de energia  



 Pesquisa sobre gestão de ativos em   empresas de energia  



O futuro para a gestão de ativos 



Posição dos Órgãos Reguladores Internacionais 

Reino Unido :    OFGEM  

Australia:                  AER 

Emirados Arabes :   GCC 

Canadá:    NEB 

Estados Unidos:  FERC 

África do Sul: NERSA 

Argentina: ENRE 

Brasil  ANEEL 

 

 



Ambientes favoráveis para gestão de ativos 

O que favorece a gestão de ativos nos países estudados?  

 
Argentina Brasil Chile Colômbia México 

Peru 

Diretrizes políticas 
locais           

Incentivos através 
de 

regulamentações e 
legislações 

        

Mercado 
competitivo            
Diretrizes de 

grupos 
empresariais 

internacionais 

         

 



Benefícios e Vantagens da gestão de ativos 

Benefícios já constatados por algumas empresas: 

 

• Melhoria do desempenho econômico e financeiro; 

• Maior comprometimento com a qualidade, segurança e meio ambiente; 

• Melhoria dos indicadores técnicos dentro dos padrões internacionais; 

• Melhoria da imagem das empresas tornando-se uma referência local; 

• Melhor lucratividade através da otimização dos custos (operação, manutenção, 

tempo de intervenção, etc.); 

• Melhoria no relacionamento com órgão regulador 

 



Novo Guia de Gestão de Ativos 

Guia para Aplicação 

da Norma ABNT ISO 

55001 

LANÇAMENTO



Caso prático: resultados alcançados no 
Brasil  

Redução de 11 % no Opex  

 

Redução dos Custos Evitados (~~R$ 7,2 M) 

 

Redução das paradas forçadas (75%) 

 

Redução do prêmio do seguro (14%) 



Caso prático: resultados alcançados  

Certificação em ISO 55.001 pela ABS-Qe 

Com foco na disciplina de execução e 

eficiência no uso de recursos, a AES 

Tietê reduziu seus custos gerenciáveis 

em 16% em comparação ao 1T14. 

 



Desafios e oportunidades a longo prazo: 

 

• Mudar visão estratégica (curto x longo prazo) 

• Quebrar paradigmas (estrutura, inter-relacionamento entre áreas) 

• Conhecer os ativos 

• Estabelecer critérios para a tomada de decisão 

• Implementar : gestão de riscos, análise econômica e indicadores de performance 

do ativo 

Conclusões… 



Especialistas em energia 

sustentável 

Elaboração de estudos de casos 

Treinamentos e Capacitação 

Atuação em Políticas Públicas e 

Regulamentação 

Disseminação / divulgação 

nacional e internacional 

No que podemos Agregar Valor ao seu projeto 

como parceiros? 

Consultas a entidades e 

especialistas  internacionais 



Logo  

Size: H: 1,53 

Position: 1,2 x 16,4  

Agradeço sua atenção! 
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International Copper Association  

Av. Brigadeiro Faria Lima 1685 -  3A  

CEP: 01452-001 - São Paulo - Brasil 

Telefone:  +55 (11)  3816-6383     

www.copperalliance.org 

  

 

http://www.copperalliance.org/

