
Gestão de Ativos: oportunidades  
e desafios para o setor elétrico

As perspectivas para os mercados de energia em todo o mundo estão em constante  
evolução e apresentam diferentes estágios de desenvolvimento. 
O que todo país tem em comum é a crescente demanda por energia e os ativos necessários  
para suprir o seu fornecimento.
Através dos ativos de energia circula toda a economia de um país; pois a energia elétrica  
move a indústria e garante o conforto necessário para a vida da população. Desta maneira, as 
consequências de uma má gestão de tais ativos são sempre de grande alcance: como o déficit  
de energia elétrica que é capaz de acarretar quebra de economias e sufocar os negócios de uma nação.
As empresas do setor elétrico são consideradas “ativo-intensivas”, isso significa que seu desempenho  
é sustentado pela boa ou má gestão dos seus ativos. Assim, quanto melhor a empresa gerenciar  
seus ativos, mais vantagens terá no cenário atual.



Um desafio: como otimizar o uso dos ativos e gerenciar os riscos de uma empresa?

Desta maneira a gestão de ativos aliada à gestão 
de riscos é fator preponderante para garantir bons 

resultados financeiros ou para avaliar o nível de 
exposição ao risco assumido pela empresa através 

da decisão de não investir ou renovar os ativos 
no momento necessário.

Os crescentes investimentos em manutenção 
preventiva reduzem os custos decorrentes das 

falhas – e, em consequência, diminuem o custo 
total da manutenção, que é resultado dos custos de 

manutenção preventiva somados aos custos de falha.

Ao ultrapassar o ponto ótimo de 
investimento com manutenção 
preventiva, outros acréscimos trarão 
poucos benefícios para a redução dos 
custos das falhas e elevarão o custo 
total resultante. Ou seja, a partir deste 
ponto outras estratégias devem ser 
consideradas principalmente quanto à 
renovação do ativo.
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Mas o que é a gestão de ativos?
Gestão de ativos é o processo de orientar a aquisição, o uso 
e a alienação de ativos para obter os melhores benefícios de 
seu desempenho, gerindo os riscos e custos relacionados ao 
longo do seu ciclo de vida.

Saber o momento certo de investir nos ativos pode  
ser a diferença entre obter um ótimo desempenho  
técnico-financeiro ou perder diferenciais competitivos.



Devido às exigências de um mercado regulado, a 
interligação em um sistema complexo e a variedade 
de ativos existentes, implantar um sistema de 
gestão de ativos é um desafio para os gestores, 
porém os resultados obtidos com o gerenciamento 
mais efetivo de riscos, o atendimento aos clientes 
com total confiabilidade, a redução de gastos e a 
melhor lucratividade das empresas no longo prazo 
justificam plenamente os esforços necessários.

A gestão de ativos é uma vantagem competitiva 
para as empresas de energia através da melhoria 
de indicadores de desempenho, do melhor 
equilíbrio entre retorno e riscos e do aumento da 
confiabilidade do sistema como todo.

Eficiência energética e gestão de ativos
Após mais de uma década da crise energética de 2001, novos desafios surgem para 
atender a demanda atual e futura de energia elétrica do país. 

Os papéis de geração, transmissão e distribuição de energia serão dinâmicos com a 
entrada de novos agentes no setor.  Entre eles, podemos citar a entrada da geração 
distribuída, das redes inteligentes, dos veículos elétricos e de outros componentes, 
além da necessidade cada vez maior de novos padrões ou níveis de eficiência 
energética, exigindo melhor desempenho dos ativos das empresas de energia. 

Este cenário contribui para o aumento do uso e aplicação de equipamentos de alta 
eficiência, capazes de minimizar os custos de manutenção e interrupção durante o 
seu ciclo de vida, maximizando assim os investimentos iniciais.

Resultados da gestão de ativos  
em empresas de energia
As principais vantagens apontadas pelas empresas que já implantaram 
ou estão em fase de implantação da gestão de ativos são:

•	 Visão estratégica do negócio;

•	 Mudança de cultura;

•	 Melhoria do desempenho técnico e financeiro; 

•	 Melhoria da competitividade. 

Um caso real dos benefícios da implantação da gestão de ativos, são 
os resultados apresentados pela empresa ScottishPower, do grupo 
Iberdrola,  que em apenas dois anos apresentou melhoria significativa 
nos indicadores de  confiabilidade e custos. Entre seus principais 
resultados destacam-se: 

•	 redução de 20% nas operações e custos de manutenção

•	 aumento de 22% na disponibilidade da planta

•	 redução de 25% nas taxas de interrupção forçada da planta

•	 redução de 10% nos prémios de seguro

Durante o ciclo de vida, os eventos causados por 
incidentes, acidentes ou falhas aceleram o final 
da vida útil do ativo reduzindo sua expectativa de 
vida ou o tempo remanescente da utilização nas 
condições exigidas. Conhecer e gerenciar o ciclo 
de vida dos ativos é essencial para a gestão de 
ativos e requer a aplicação de critérios técnicos 
e econômicos para a tomada de decisões que 
podem trazer uma maior ou menor rentabilidade 
aos resultados financeiros da empresa.

Novas normas ABNT 
NBR ISO 5500X 
proverão as diretrizes 
para a gestão de ativos
No Brasil, a ICA – International Copper 
Association, em conjunto com a ABRAMAN 
(Associação Brasileira de Manutenção e 
Gestão de Ativos), coordenam a elaboração 
das normas brasileiras de gestão de ativos 
através da Comissão da ABNT/CEE-251 
(Comissão de Especial de Estudo de Gestão 
de Ativos) espelho do TC 251 da ISO. Mais 
de 40 representantes de diversas empresas 
brasileiras estão envolvidos, entre elas 
11 empresas de energia, além da ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elétrica). 
Estas normas serão referência para todas as 
empresas brasileiras nos próximos anos.



Escritório Regional

International Copper Association Ltda.
Escritório Regional para América Latina

Av. Vitacura 2909, Oficina 303 
Las Condes, Santiago, Chile
Tel. +56 2 335 3380 
Fax +56 2 335 3264 ext 111

Escritórios Locais

Brasil
Procobre Brasil - Instituto Brasileiro do Cobre 
Av. Brigadeiro Faria Lima,1685 – 3º andar – cj. 3A
Jardim Paulistano
01452-001 - São Paulo – SP, Brasil
Tel. +55 11 3816 6383

Chile
Procobre-Chile
Av. Vitacura 2909, Oficina 303
Las Condes, Santiago, Chile
Tel. +56 2 335 3380
Fax +56 2 335 3264 - ext 111

México
Procobre México
Paseo de Francia, 159, 1er Piso 
3a Sección de Lomas Verdes 
Naucalpan de Juarez, 
Estado de México 53125, México
Tel. +52 55 1665 6330
Fax +52 55 1665 6562 

Peru
Procobre Peru
Avda.  Pardo y Aliaga, 680 
(ex-Camino Real 1221) Of. 1005,  
San Isidro, Lima, Perú
Tel:  +51 1 221 1201

www.copperalliance.org
www.procobre.org


